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čili

seznam důležitějších textů písma sv.
na všecky články víry a mravů učení katolického, jakož i na
znamenitejm biblické osoby, města, obyčeje atd.
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doktoru bohosloví, infulovanému kanovníku strážnému u sv. Víta na
hradě Pražském a vždy věrné kapitoly Pražské, skutečnému arcibiskup
skému konsistornímu radovi, řediteli a redaktorovi Dědictví Svatojan
ského, bývalému bisk. středníkovi a okresnímu školdozorci Hustopečské
mu v biskupství Brněnském, skutečnému oudovi cís. král. moravsko
slezské společnosti k zvelebení rolnictví a průmyslu, činnému oudu českého
národního Museum, výboru jednoty pro zvelebení hudby chrámové, žo
fínské hudební akademie, ústavu k zaopatření dospělých nevidomých
a hluchoněmých v Praze, vysl. místodržiteli hradšínské opatrovny malých
dítek, čestnému měšťanovi cís. král. věnného města Králové Hradce a
města Polny, neunavenému rozšiřovateli Dědictví svatého
Jana Nepomuckého,

na důkaz hluboké uctivosti & vroucí lásky & oddanosti

věnuje

Předmluva.

Mimo ústní podání jest písmo sv. čili biblí nejhojnější a nej
vydatnější pramen zjevení božího. Z něho váží kazatelé, z něho
čerpají katechetové, v něm nalezá vůbec každý božskou pravdu
a nebeskou útěchu. Neb, jak dí sv. Pavel, „všeliké Písmo od
Boha vdechnuté, užitečné jest k učení, k trestání, k napravování,
k cvičení v spravedlnosti: aby byl dokonalý člověk boží, ke vše
likému skutku dobrému způsobný“ (11. Tím. 3, 16. 17.). A jak
dokládá ctihodný Beda, „písmům svatým náleží přednost před
všelikými jinými spisy, a sice netoliko pro vážnou důstojnost,
že od.Boha jsou, nýbrž i pro hojný užitek jejich, jelikož cestu

k nebi ukazují“
Co se týče katolíka, můžet ovšem tím bezpečněji z tohoto
přehojného pramene vážiti pravdy nebeské, jelikož má po boku
sv. církev, kteráž netoliko mu jeho božský původ a jeho nepo
rušenost zaručuje, nýbrž také živým učením a ústním podáním
temná místa osvětluje a vykládá; ostatně pak, coov písmě sv.

obsaženo není, doplňuje, a tím jej chrání, aby „písma

sv.

k svému vlastnímu zahynutí nepřevracoval.“
Kdo však písma svatého k osvětlení neb odůvodnění učení
katolického chce použíti, třebat, aby znal všecka aneb aspoň
důležitější místa na týž článek se vztahující, jelikož každé místo
k témuž cíli napomáhá & hned s té, hned s jiné strany jej osvě
tluje neb odůvodňuje a ztvrzuje. Toto však předpokládá nevšední
známost písma sv. a jest s mnohou ztrátou času u hledání spo
jeno; aniž tomu vyhovují zcela tak řečené „verbální konkordan
ce“, kteréž ovšemt znajícímu písmo sv. v latinském jazyku uka
zují, kde to či ono místo, již dle nějakého slova známé, hledati

má (ve vulgatě), a však méně zběhlého V písmě sv. z Větší částky
opouštějí. Leží tedy na bíledni potřeba rukověti , v kteréž by

důležitější texty písma sv. na články víry a učení kat., jakož
i na znamenitější osoby, místa a obyčeje biblické pod jistými
názvy sebrány a snešeny a v jistých oddílech & poddílech uřa
děny byly: aby takto se poskytoval jasný přehled, co o té neb
oné věci v tom neb onom ohledu v písmě sv. řečeno jest a z toho
si vybrati mohl každý dle potřeby své.
Prohlédaje k tomu, ustanovil se nadzmíněný spisovatel vyho
věti potřebě této, a podává tímto velectěnéinu obecenstvu pod
názvem biblické Encyklopédie rukovět , jenž by stála vedlé vý
borného spisu příliš záhy zesnulého veleb. pana Řeháka — pa
tristické Encyklopédic. K dílu tomu použil z větší části Lue
govy realní konkordance; text pak vzal z biblí od nejdůst. arcib.
konsistoře nedávno vydané.
Konečně pak snažně sobě přeje, aby dílo toto k vytknutému
účelu dostálo, k čemuž račiž dáti svrchovaný Pán nebes i země
hojné požehnání své!
V Praze na den sv. Hilaria I. P. 1855.

Spisovatel.

ENCYKLOPEDIE.

A.
Ajest první písmeno v abecedě a na
zývá se po řecku Alfa, kdežto poslední
písmeno jest Omega, t. j. (» (dlouhé);
protož se i Bůh nazývá Alfa i Omega
t. j. první a poslední, počátek i ko
nec; od něhož totiž všecko počátek
béi'e a k němuž jakožto poslednímu
cíli všecky věci směřovati mají. Zjev.
sv. Jana 1, 8. Viz též Isai. 41, 4;
44, 6; 48, 12. Jakož i Kristus Pán
se takto nazývá. Zjev. 21, 6; 22, 13.

II. Král. 3, 3; I. Paral. 3, 2; byl nej
sličnější v Israeli: 14, 25; měl sestru.
Thamar, kteráž byla velmi krásného
vzezl'ení: 13, 1; zavraždil bratra_své-.
ho Ammona: 13, 20—33; prchl: v.
34—39; nazpět povolán jest: 14, 21;
smířil se sDavidem: v. 33; souložil s
ženinami otce svého: 16, 20. 21; dle
pi'edpovédční: 12, 11; zapřisahnul se
proti Davidovi: K. 15; 16, 16; voj
sko jeho bylo poraženo: 18, 7; en pak
zůstal viseti za vlasy na větvi dubu:
Abarim. Pohořa'mezz'potokem Arnouem .
v. 9; od Joaba byl probodcn: v. 17;
řekou J orclánem v pozcleýs'mpokolení Ruben.
měl tři syny a jednu dceru: II. Král. 14,
Odtud uzřel Mojžíš zemi zaslíbenou,
a tu také zemřel. IV. Mojž. 27, 12. 27; ještě o jedné dceři se připomíná:
13; V. Mojž. 32, 49; V. Mojž. 34, 5. II. Páral. 11, 20; na mrtvolu jeho
snesla se hromada kamení: II. Král.
Abba, t. j. otec. Iřekl Pán Ježíš:
18, 17; sloup jeho stál vúdolí králov
Abba Otče, všecko jest možné tobě, ském: II. Král. 18, 18.
pi—eneskalich tento ode mne: ale však
Achab.. Syn a nástupce Amri, pano
ne což já chci, ale co ty! Mar. 14,
36. Přijali jste ducha vyvolení synů, val 22 let nad Israelem: III. Král. 16,
28. 29; horší nade všechny předešlé:
(synovství, zvolení vás za syny), v němž
v. 30; pojal za ženu Jesabelu: v. 31;
tn důvěrně voláme k Bohu: Abba!
sloužil Bálovi: v. 32, 33; potrestán
(()tče). Řím. 8, 15.
Poněvadž pak jste synové, protož hladem: III. Král. 17, 1; 18, 2; vy
slal
Abdiáše trávy hledat: 18, 5; cho
poslal Bůh Ducha Syna svého \“ srdce
vaše volajícího: Abba, totiž Otče! val 450 proroků Bálových: 18, 19;
pronásledoval Eliáše: 18, 17. 18; pi'e
(ialat. 4, 6.
paden od krále syrského Benadada:
Abel. Druhý syn Adama a Evy:
20. 1; Achab jej porazil: v. 20, 21;
I. Mojž. 4, 1. 2; zabit just. od bra
uzavi'cl sním smlouvu proti rozkazu
tm svého Kaina: I. Mojž. 4, 8;
božímu: 20, 32—35; dal Nabotha
.Moudr. 10, 3; Mat. 23, 35; Luk. 11,
ukamenovati, že tento jemu vinice své
50. 51; 1. Jan 3. 12; žid. 11, 4;
nepostoupil: 21, 2—13; protož jemu
12, 24. Krev jeho se připodobimje
skrze Eliáše trest Hospodinův zvěsto
krví Kristovč:_1\1at. 23, 35; Luk. 11, ván: v. 19, 21; káI se: v. 27, 29:
50. 51. Abel byl spravedlivý: ]. Jan táhl na radu 400 falešných proroků.
3, 12. Chvála jeho: kZid. 11, 4 ; 12, 24.
Absolon, třetí syn Davidův z Máchy,
dcery Tholomaie. krále Gessurského :
En cyklon acdíc.

proti Ramothovi: 22, 0; tam těžce ra—
něn šípem: v. 34; v Semai'í pohroben:

v. 37; psi lízali krev jeho:
1

v. 38; na

2

Adam. — Almužna.

rozkaz Páně zavražděno jest 70 muž
ských potomků z Jehu: IV. Král. 10,
1—7; 9, 6—8.
Adam. První člověk, a praotec všech
ostatních. Stvořen od Boha ze země: I.

Mojž. 1, 27; 2, 7; Tob.8, 8; Sir. 33,
10; do ráje postaven: I. Mojž. 2, 15.
16; od Evy sveden, jedl zapovězené
ovoce: 3, 6. 12; vyhnán z ráje: v. 24;
zplodil Kaina a Abela: 3, 1. 2; zplo
dil Setha: 5, 3; žil 930 let a zemřel:
v. 5. Viz ještě: Sir. 40, 1; I. Mojž.

3, 12; Rím. 5, 14; I. Tim. 2,13.14.
Jest předobrazení druhého Adama
Ježíše Krista: I. Kor. 15, 22. 45;
Řím. 5, 12.

Agape, hody lásky t. j. obecné a spo
lečné hody prvních křesťanů při sv.
přijímání; ke kterýmžto bohatší mimo
chléb a víno i jiná jídla přinášeli,
z nichžto se chudí vyživovali. I. Kor.
11, 20.

Alexander.
1.' Syn Filippa krále
macedanského řeckého; byl velmi mo
cný: I. Mak. 1, 1; stal se zpu
pným: v. 4: zemřel po dvanáctiletém
panování: v. 8, 6, 2.
2. Syn Antiocha Osvíceného, proti
král Demetriův. I. Mak. 10, 11.

stebou, nebeř lichev od něho, ani víc
než jsi dal. III. Mojž. 25, 35. 36.
Jestliže by někdo zbratří tvých, kte
říž přebývají vbranách města tvc'ho,
v zemi, kterouž Hospodin Bůh tvůj
dá tobě, ochudl: nezatrvdíš srdce své
ho, ani skrčíš ruky své před ním, ale
otevřeš ji chudému, a ochotně půjčíš
jemu, čehož bys viděl, an potřebuje.
V. Mojž. 15, 7. 8.
Vystříhej se, aby ti snad netanulo
na mysl bezbožné myšlení, a řekl bys
vsrdci svém: Blíží se sedmý rok,jenž
jest rok odpuštění; a odvrátil bys oči
své od bratra svého, nechtčje jemu,
čehož žádá, půjčiti: aby nevolal proti
tobě k Hospodinu, a bylo by tobě to k hi-í
chu. Ale dáš jemu, aniž co lstivě učiníš
v ulevování potřeb jeho: aby požehnal
tobě Hospodin Bůh tvůj v každém ča
su a ve všem, k čemuž vztáhneš ruku
svou. Nebude se nedostávati chudých
vzemi přebývání tvého; protož já pří
kazuji t'obě: abys otevřel ruku bratru
svému potřebnému a chudému, kterýž
s tebou přebývá v zemi. V. Mojž. 15,

9—11.

Kdybys žal obilí na poli svém, a za
pomenul by tam některého snopu, ne
navrátíš se, abys ho vzal: ale ne
Alleluja tolik co olwalte Boha,- na cháš; ať vezme příchozí, a sirotek,
lezá se na počátku a ke konci žalmů. a vdova; aby požehnal tobě Hospodin
Je pěl Tobiáš o slavných dnech. Tob. Bůh tvůj "pi-ivšelikém díle rukou tvých.
V. Mojž. 24, 19.
13, 12; Zjev. 19, 1. 3.
Tobiáš všecko, což míti mohl, na
každý
den uděloval bratřím, kteříž byli_
Almužna. 1. K udělování almužny
spolu sním u vězení, z jeho pokolení.
vyzývá nás Bůh:
Tob. 1, 3.
Léta pak sedmého ponecháš zemi
Ze statku svého dávej almužnu, a ne
svou, ať odpočine, aby jedli chudí lidu odvracuj tváři své od žádného chudé
tvého to, co na ní poroste: a cožkoli ho: nebo tak bude, že i od tebe ne
pozůstane po nich, aby jedla zvířata budeť odvrácena tvář Páně. Tob. 4, 7.
polní. II. Mojž. 23, 11.
Synu! v almužně chudého neokla
Ani na vinici své hroznů a zrn pa mávej, a očí svých neodvracuj od
dajících shromážd'ovati budeš: ale chu chudého. Duše hladovité neopomítej:
dým apocestným ksebrání necháš. m. a nepopouzcj chudého v nouzi jeho.
Mojž. 19, 20.
Srdce nuzného netrap, a neprodlévej
Když pak budete žíti obilí země va dáti nuznému. Prosby souženého ne
ší, nesežnete ho až kzemi, ani pozů zamítej, a neodvracuj tváři své od nu
stalých klasů po žni budete sbírati, zného. Od chudého neodvracuj očí
ale chudým a pocestným zanecháte jich, svých pro hněv: a neostavuj po sobě,
IH. Mojž. 23, 22.
aby tě hledající (pomoci) od tebe pro
Jestliže by zchudl bratr tvůj, abyl klínal: nebo toho, kterýž tebe klne v hoř
mdlý na ruce, a přijal bys ho jako kosti duše své, vyslyšána bude prosba
příchozího a pocestného, a živ by byl jeho a vyslyší ho ten, kterýž stvořil lm.

zného, utrhá stvořiteli jeho: ale ten
jej ctí, kdo se slitovává nad chudým.
Přísl. 14, 21. 31.
Na ourok půjčuje Hospodinu, kdož
se smilovává nad chudým: a on za
dobrodiníjeho odplatí jemu. Přísl. 19,17.
Odmění milost, kdo obětuje běl: a
ipocestné uveď do domu svého; když kdo činí milosrdenství obětuje oběť.
Sir. 35, 4.
uzříš nahého, přioděj ho, alělem svým
Lačněl jsem, a dali jste mi jísti:
nepohrzej. Isai. 58, 7.
Ai tatoť byla nepravost Sodomy žížnil jsem a. dali jste mi píti: hostem
sestry tvé, pýcha, sytost chleba a hoj jsem byl, a přijalijste mne. Mat. 25, 35.
Na. dobročinnost a na sdílnost neza
nost. a prázdnost její, a dcer jejích:
a ruky nuznému a chudúmu nepodá— pomínejte; nebo takovými obětmi bývá
získán Bůh. Žid. 13, 16.
vali. Ezech. 16, 49.
Milosrdensví jsem chtěl a ne oběť.
3. Odměny a tresty :: ohledu almužny.
Ozeáš. 6, 6.
K shromáždění chudých bud' přívětivý,
a staršímu poniž duše své, a.před po
výšeným skloň hlavu svou. Nakloů
k chudému bez zármutku (ochotně) ucha
svého, a navrat' dluh svůj , a odpověz
mu pokojně &tichosti. Sir. 4, 1—8.
Lámcj laěněmu chléb svůj, a nuzné

Prosícímu tebe, dej mu: a od toho,

Modlitba s postem a almužnou lepší
jest, než poklady zlata schovávati: ne—
bo almužna od smrti osvobOZuje, a onať
jest, ješto čistí hříchy, a činí, že na—
lezáme 'milosrdenství a život věčný.
Tob. 12, 8, 9.
Ale však iztoho, což máte, dávejte
Blahoslavený, kterýž nad chudým a
almužnu: a ai všecky věci vám čisté nuzným rozpomíná se: v den zlý vy
jsou (budou). Luk. 11, 41.
svobodí jej Hospodin. Žalm 40, 2.
Prodávejte to, čímž vládnete, a dá
At“ neodchází ponížený zahanben jsa:
vejte almužnu. Luk. 12, 33.
chudý a nuzný chváliti budou jméno
tvé. Žalm 73, 21.
V potřebách se svatými se sdělujte:
přívětivosti k hostem následujte. La
Budtež před Hospodinem vždycky,
ční-li nepřítel tvůj, nakrm jej, žižní-li, a peníz ze země památka jejich: proto
dej mu píti. Řím. 12, 13. 20.
že nepamatoval, aby činil milosrdenství.
Kdyby bratr a sestra nazí byli, ,a Ale protivil se člověku nuznému aže
potřebovali by živnosti vezdejší, řekl bráku, a skroušenému srdcem, aby u
by pak jim někdo z vás: jděte v po smrtil. Žalm 108, 15—17.
koji, shřejtese, a najezte se (nadčl
Rozděloval, dal chudým; Spravedl
vás Pán Bůh); a však nedali byjste nost jeho zůstane na věky věků. Žalm
jim toho, což tělo potřebuje, což to
11, 9.
platno bude?—Jak. 2, 15. 16.
Jedni udělují vlastních věcí a bo
Kdo by měl statek tohoto světa avi
hatší bývají; jiní mocně berou cizí věci,
děl by bratra svého, an nouzi trpí, a a vždycky vnouzi jsou. Přísl. 11, 24.
zavřel by střeva svá (srdce) před ním:
Kdo zacpává ucho své kkřiku chu
kterak láska Boží zůstává v něm? 1. dého, i sám křičeti bude a nebude vy
Jan 3, 17.
slyšán. Kdo následuje Spravedlnosti a
milosrdenství, najde život, spravedlnost
2. Almužna jest také bohoslužba.
a sIáVu. Přísl. 21, 13. 21.
Cti Boha ze statku svého, a zprvo
Kdo náchylný jest k milosrdenství,
tin všech ourod svých dávej mu. Ne požehnán bude: nebo z chleba svého
dal
chudému. Přísl. 22. 9.
říkej příteli svému: Odejdiž a navrat
se zase: zejtra dám tobě: moha hned
Kdo dává chuděmu, nebudeť míti
dáti. Přísl. 3, 9. 28.
nouze: ale kdo pohrdá prosícím, trpěti
Kdo pohrdá bližním svým, hřeší: bude nedostatek. Přísl. 28, 27.
ale kdož se smilovárá nad chudým,
Pusť chléb svůj po vodě mimo te
blahoslavený bude. Kdo věří v Pána,
koucí: nebo po mnohých časích jej
miluje milosrdenství. Kdo utiskuje nu najdeš. Kaz. 11, 1.
kdo by chtěl vypůjčiti od tebe, neod
vracuj se. Mat. 5, 42.
Kdo má dvě sukně, dej jednu ne
majícímu: a kdo má pokrmy, tolikéž
učiů. Luk. 3, 11.

IQ

Almužna.

Oheň hoi'ící uhaŠujc voda, a almu
žna odpí'á chudým. Sir. 3, 33.
K chuděmu vztáhni ruku svou, aby
se dokonalo smilování a požehnání tvé.
Sir. 7, 36.
Zavři almužnu v srdci chudého, a
onat' vyprosí tebe ze všeho zlého. Sir.
21), 15.

Almužna mužejestjako pečet u něho.
Sir. 17, 18.
Kdo chléb svůj bude dávati lačnému,
a nahého rouchCm pi'iodívati: ten spra
vedlivý jest-, životem živ bude, pravi
Pán Bůh. Ezech. 18, 7.
Protož k-áli, nechat! se tobě líbí
rada má a hříchy své almužnami vy

kupuj, anepravosti své milosrdenstvím
nad chudými: snad odpustí hi'íchům
tvým. Dan. 4, 24.
Kdož by koli zajisté dal vám píti číši
vody ve jménu mém, “proto že jste
Kristovi: amen pravím vám, neztratí
odplaty své. Mar. 9, 40.
Chce-Šli dokonalým býti, jdi, prodej
co máš, a rozdej chudým, a budeš míti
poklad v nebi. Mat.. 19. 21.
Dobře čiňte a půjčujte, ničeho se
za to nenadějíce: a budet' odplata vaše
mnohá, a budete synové Nejvyššího.
Luk. (i, 35; 11, 41; 12, 33.

4. Dobrým dávej a ne zlým.
(\'iníŠ-li dobře, včz, komu činíš, a bude
vděčnost dobrodiním tvým mnohá. (Íiií

dobí-e spravedlivému, a najdeš odplatu
velikou: a jestli že ne od něho, jiste
ode Pána. Není zajisté tomu dobře,
kdož ustavičný jest ve zlém, ani tomu,
kdož almužny nedává: nebo iNejvyšší
v nenávisti má hi-íšníky, a slitovává se
nad knjícími. Dej lnilosrdnému a ne
pi-ijíinej hříšníka; nad bezbožnými ihi-í
.šníky učiní pomstu, ostříhajc jich ke
dni pomsty. Dej dobrému, a nepřijí
mej hříšníka. Dobře čiii poníženému,
a. nedávej bezbožnéínu: zapověz mu
dáti chleba, aby skrze něj nebyl mo
cnéjší tebe: nebo dvojnásobné zlě věci
najdeš za. všecka dobrodiní, kteráž bys
učinil jemu: poněvadž iNejvyšší v ne
návisti má hi-íšníky a bezbožným na
vrátí pomstu. Sir. 12, 1—7.
Dle obyčejného mínění vykladatelů nc
rozumí se zde malá, každodenní almužnu,
při níž není potřeby ldedčtlna hodnost pro

sících (Luk. 6, 30.), abrž pouze větší do
brodiní, kteráž jen hodným prokazovali
máme)—

5. Pravým způsoben-t.
u) Rychle: Neříkej: Odejdiž a navrat'
se zase: zejtra dám tobě, moha hned
dáti. Přísl. 3, 28.
I)) Rádi (: ochotni: Pi'i všelikém daru
ukaž veselou lvái- svou: adobrým okení
učiů podlé nalezení rukou svých: nebo
Pán jest odplatitel, a scdmk'át tolik
odplatí tobě. Sir. 35, 11—13.
Synu, vdobrých skutcích nepi'ídávei
domlouvání, a. při žádném dání nepi-í
dávej zármutku slova zlého. Zdaliž rosa
neochlaznje horka? Tak i slovo lepší
jest “než dar. Blázen ostí'e omlouvati
bude: a dat* nezvedeného chi-adnouti
činí oči. Sir. 18, 15. 16. 18.
O službě, kte 'áž se děje na svaté.
jest mi zbytečné psáti vám. Vím za
jisté o hotově mysli vaši. Jedenkaždý
dej, jakž uložil v srdci svém, ne se
zármutkem, neb zmnšení: neb vese
lého dárce miluje Bůh . . . . . Služba
toho dobrodiní toliko doplňuje to, čeho
se nedostává svatým, ale rozhojhnje se
také. skrze mnohá díkůčinční v Pánu.
II. Kor. 9, 1. 2. 7. 42.—
A kdybych rozdal na pokrmy chu
dých veškeren statek svůj, lásky kdy
bych neměl, nic mi toneprospívá. I. Kor.
13, 3.
0) Pro Boha: Pro pí'ikázaní pí-íjini
chudého: a pro nouzi jeho nepouštěj
ho prázdného. Sir. 29, 12. Kdožkoli
dá nápoje jednomu z těchto nejmenších
číši vody studené, toliko ve jmenu u
čennika, zajisté pravím vám, neztratí
odplaty své. Mat. 10, 42. Mar. 9, 40.
(l) V sprostnostiš Kdo uděluje,

ude

luj v sprostnosti. Rím. 12, 8.
e) Bez chlouby: Když ty almužnu
dáváš, at' neví levice tvá, co činí pra
vice tvá. Mat. G, 3.
]) S modlitbou budiž spojena: Modlitba

s postem a almužnou lepší jest, než
poklady zlata schovávati. Tob. 12, 8.
Modliti se, a činiti almužny nepohrdej
Sir. 7, 10.
9) Dle možnosti : Kterak budeš moci.
tak bud milnsrdný. šudcš-li míti mno
ho, dávej mnoho; jestliže málo nn'lí
budeš, také z mála rád uděluj. Tob. 4. 8.
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ženiti, ani vdávati, ale budou jako an
geló. boží vnebi. Mat. 22, 30.
Když pak přijde syn člověka v ve
lelmostí své, a všiekni angelé s ním,
tedy se posadí na trůnu velebnosti své.
Mat. 25, 31.
A hned bylo s angelem (zvěstujícím
narození Páně) množství vojska nebe—
ského, ehválíeíeh Boha. Luk.'Ž, 13.
Ale ti, kteří hodni jmíni budou onoho
věku, a vzkříšení zmrtvýeh, nebudou
se ani vdávati, ani ženiti: nebo nebu
dou moci ani více umírati: angelům
zajisté rovni jsou, ajsou Synové boží,
poněvadž jsou synové vzkříšení. Luk._
20, 35. 36.
Nebo skrze něho stvořeny jsou vše
eky věci na nebi i na zemi viditedlué
i nevidítedlné, bud'to trůnové neb pan
stva, hud'tp knížatstva neb mocnosti,
všecky věci skrze něho, a vněm stvo
řeny jsou. Kolos. l, 16.
A tím lepší nad angely učiněn, čím
rozdílnější jméno nad ně zdědil. Nebo
kterému kdy z angelů řekl Bůh: Syn
můj jsi ty, já dnes zplodil jsem tebe?
A opět: Já budu jemu otcem a on mi
bude synem. Zid. 1, 4, 5.
Ale přistoupili jste k hoi'e Sionu, a

Dávej Nejvyšší dle udělení jeho: a
dobrým okem uéiii podlé nalezení ru
kou svých. _Sir. 35, 12. () sbírkách,
kteréž se dějí na svaté, jakž jsem na
i'írlil v církvích galatských, tak i vy
učiňte. Prvního dne po sobotě vezmi
jedenkaždý z vás k sobě a vlož do po
kladnice což se mu dobi'e líbiti bude,
aby ne teprv, když přijdu, sbírky se
dály. I. Kor. 16, 1.
6. Příklcuiové udělování almužny.

Vdova ze Sarepty: III. Král. 17,
10; Job. 31, 16. 17. 19: Tob.1, 3
atd. Tabitha: Sk. ap. 9, 36; Korne
lius: Sk. ap. 10, 2; Maeedonští: II.
Kor. 8, 2.
Viz také: chudoba a dobročimzost.
Angelé. Jsou pauz—íduchové (! doko
konalejšz' bytnosti než lidé.

1. Bůh stvořil množství narlzems/qjch
duc/tů.
A i'ekl (Mojžíš) HOSpodin z Sinai
přišel a Seir vzešel nám: ukázal se
nám z hory Eáran, a sním svatých
tisícové. V. Mojž. 33, 2.
Slyšte slovo I-Iospodinovo: viděljsem
llosliodina sedícího na stolici své, &
všecko yojsko nebeské stojící při něm
po prav1ci ipo levici. II. Paral. 18, 18.
Kde jsi byl, když jsem zakládal ze
mi? Pověz mi, jestli žemášdůvtipnost.
Kdo uložil míryjejí, víš-li? neb kdo
roztáhl pravidlo na ni? na čem jsou
upevnění podstavkové její? aneb kdo
založil uhelný kámen její? Když mne

kmčstu Boha živého, k Jerusalému,
nebeskému, a k zástupu mnoha tisíců
angelů. Zid. 12, 22.
A viděl jsem a slyšel jsem hlas
angelův mnohých kolem trůnu a zvířat
a stareů, a byl počet jejich tisícové ti—

tíců. Zjev. 5,11.
2. Mezi angely jsou též stupňové.

chválily by spolu hvězdy jíti—ní a ple

Serafíni : Isai. G, 2 ; Chertzbz'm': I. Mojž.

sali synové boží. Job 38, 4—7.
1 pravil angel Rafael k Tobiášovi:
Zdálo se, že jSem s vámi jedl a pil:
ale pokrmu neviditedlného a nápoje,

3, 24; I. Král. 4, 4; Zalm 79, 2;
Is.

37,

16;

t—rz'move',
panovm'cz', knížata,

mocnosti: Kolos. 1, 16; síly: I. Petr,
3, 22; archangelé: l. 'l'hess. 4, 16_
kterýž od lidí nemůž vidín býti, poží— angelé: Mat. 18, 10; I. Petr. 3, 22. atd'

v.'nn.lob.12,19.

'lísícové tisíeu sloužilo jemu, a de
3. Bůh stvořil anyely, aby jej ctili
scttisíckrát sto tisíců stálo před ním.
a jemu sloužili.
Dan. 7, 10.
Dobrořečte I-Iospodinu všecky mo
Viztež, abyste nižádného z maličkých
těchto nepotupovali': neboť pravím vám, ' enosti jeho: služebníci jeho, ktei-íž či
nite vůli jeho. Dobrořečte HOSpodinu
že angelé jejich v nebesíeh vždycky
všeeka díla jeho: na všech místech
hledí na tvář otce mého, ktciýž v ne
bcsíehjestMat. 18,10.
Š panování jeho, dobroieč duše má 110
Při vzkiíšení zajisté, ani se nebudou
spodinu. Zalm 102, 20. 21.
'
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Abrahamevi obětování Isáka: I. Mojž.
22, 9—19; angel mluvil ku proroku:
III. Král. 13, 18; angel poslal proro
ka Eliáše kposlům krále Oehoziáše:
stupů, plná jest všecka země slávy je IV. Král. 1, 13. 15; angel Páně zje
vil se Josefovi a přinesl mu nařízení,
ho. Jes. 6, 3.
Dobrořečte angelé Páně Pánu: chval— by nepropustil zasnoubené manželky své
te a nade všecko vyvyšujte ho na věky. Marie: Mat. 1, 18—22; angel přinesl
Dan. 3, 58.
Josefovi rozkaz, by se s Ježíšem a s
Angelé přistoupili k Ježíši a sloužili Marií utekl do Egypta: Mat. 2, 13—16;
jemu. Mat. 4, II. Buď vůle tvá jako angel poručil Josefovi, by se z Egypta
v nebi tak ina zemi. Mat. 6, 10.
navrátil do Nazaréta: Mat. 2, 19—23;
Pošle angely své s troubou a hlasem angel Gabriel zvčs'toval Marii poselství
velikým ; a shromáždí vyvolenéjeho ode ojejím početí: Luk. 1, 26—39; apo
štol Filip obdržel rozkaz od angela,
čtyr větrů, od končin nebes až do kon
by se vydal na cestu, kteráž vedla
čin jejich. Mat. 24, 31.
A hned bylo s angelem množství voj chrusaléma do Gazy: Sk. ap. 8, 26;
ska nebeského, chválících Boha a řkou Kornelius obdržel rozkaz od angela, aby
cích: Sláva na výsostech Bohu a na poslal do Joppe pro Petra: Sk. ap. 10,
zemi pokoj lidem dobré vůle. Luk. 2, '1—8; 11, 13. Srov. též Zachar. 3,
6; Sk. ap. 7, 53.
13, 14.
.pět když uvádí prvorozeného na, okr
b) Angel postavil se oslici v cestu:
šlek země dí: A klanějte se jemu vši IV. Mojž. 22, 21—36; angel zvěsto
val nábožným ženám Kristovo z mr
ckni angelé boží. Žid. ], 6.
Prorokům zjeveno jest, poněvadž ne tvých vstání: Mar. 16,1—8; Mat. 28,
1- 8; srovn. Jan 20, 11—15; angel
samým sobě, ale vám přisluhovali tě
mi věcmi, jenž vám jsou nyní zvěsto zvěstovai pastýřům betlémským naro—
vány skrze ty, kteříž vám kázali evan zení Krista Pána: Luk. 2, 7—16; an
gelium Duchem svatým s nebe sesla gel zvěstoval apoštolům na nebe vstou
ným, na něhož angelé patřiti žádají. I. pení Ježíšovo: Sk. ap. l, 10. 11.
Petr. 1, 12.
c) Dva angelé osvobodili Lota a ro
Viděl jsem, a slyšel jsem hlas an dinu jeho od záhuby měst sodomských:
gelů mnohých kolem trůnu a zvířat a I. Mojž. 19, 1 atd.; angel těšil l'Iagar
starců, a byl počet jejich tisícové ti na poušti: I. Mojž. 21, 14—22; an
síců, řkoucích hlasem velikým: Hoden gel vodil Israelity na poušti: II. Mojž.
jest Beránek, kterýž .byl zabit, vzíti 14, 19; 32, 34; srovn. IV. Mojž.
moc, a božství i mocnost i sílu, ičest,
20, 716; angel přislíbil matce Samso
islávu, idobrořeření. Zjev. 5, 11, 12. nově narození syna: Soudc. 13,2—25;
Všickni angelé »stáli kolem trůnu a. angel posilnil Eliáše na outěkn jeho
starců, čtyr zvířat i_padli. před trů— před Jesabel: III. Král. 19, 1—9; an
nem na tváři své a klaněli se Bohu gel Rafael provázel mladého Tobiáše
na cestě: Tob. 5, 5 atd.; uzdravil sta
řkouce: Amen! Dobrořečení a jasnost,
a moudrost, a díků činění, čest amoe,
rého Tobiáše od slepoty; Tob. 11, 7
a síla Bohu našemu, na věky věků. atd.; srovn. 3, 25; Tob. 12, l atd.;
Amen. Zjev. 7, 11. 12.
angel ochránil mládence v ohnivé peci:
Dan. 3, 49—52; angel přivedl proro
4. Angelé často : a) přinášeli lidem ka Habakuka k Danielovi do jámy lvo
rozkazy boží; b) mocí boží konali zci vé, aby mu přinesl pokrm: Dan. 14,
zraky, aneb je člověku zvěstovali; a) 32—39; angelé hájili pokladnici v Je
lidemprokazovali mnohé služby ; d) jim rusalémě proti Heliodorovi a jeho lidu:
též často budouci věc:předpovídali.
II. Mak. 24—31 ; angelé ochránili Judu
a) Angel vyjevil Hagar v poušti, že Makkabejského: I. Mak. 10, 29. 30 ; an
gel přinesl poselstvíZachariášovi, že se
se má opět navrátiti do domu Abrahamo
mu má syn naroditi: Luk. 1, 8 atd-;
va, a jeho ženě Sáře podrobena býti:
I. Mojž. 16, 6—13; angel zabránil : angel posilnil Ježíše na hoře Olivetské:

Chvaltejej všiekni angeléjeho : chval
te jej všecky mocnosti jeho. Žalm 148, 2.
A volali jeden k druhému, a říkali:
Svatý, svatý, SVatý, Hospodin Bůh zá
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Luk. 22, 43; angel vyvedl apoštoly
zvězcní: Sk. ap. 12, 5—12; angelvy
prostil Petra z vazby: Sk. ap. 12,
5—12; Petrovi zjevil se angel, kterýž
jej těšil: Sk. 27, 22—26.
Postaví se angel Hospodinův kolem
těch, kteříž se ho bojí: a vytrhne je.
Žalm 33, &.

Angelům svým přikázal o tobě, aby
ostříhali tě na všech cestách tvých.
(Jako) na rukou ponesou tě: a_byssnad
neurazil o kámen nohy své. Zalm 90,
11, 12; Mat. 4, 6; Luk. 4, 10.
Před hlasem angela utekou lidé a
před vyvýšením tvým rozprchnou se
národové. Is. 33, 3.
Ve všelikém soužení jejich neníť sou
žen, a angel tváři jeho vysvobodil je,
v milování svém, a v shovívání svém
on sám vykoupil je, a nosil je, a vy
vzdihl je po všecky dny věku. Is. 63, 9.
Když pak Makkabeus, a kteří s ním
byli, zvčděli, že dobývají pevnosti, s plá
čem a slzami prosili Pána, i veškeren
zástup spolu, aby dobrého angela po
slal k vysvobození Israele. Asám Mak
kabcus první vzav zbroj, napomínal ji
ných, aby spolu s ním vydali se v ne
bezpečenství, a pomoc přinesli bratřím
svým. A když spolu šli ochotnou myslí,

vJerusalémě ukázal se jezdec v rouše
bílém, an před nimi jde, vodění zlatém
kopím poti-ásaje. Tedy všickni spo
lečně dobrořeěili milosrdnému Pánu,
_aposilnili se v srdci: netoliko lidi, ale
i šelmy ncjlítčjší a zdi železné proni
knouti hotovi jsouce. II. Mak. 11, 6—9.
Nyní, panovníče nebes, pošli an gela
svého dobrého před námi, v bázni a stra
chu velikosti ramene svého, aby se báli
ti, kteříž &rouháním táhnou proti lidu
tvému svatému. Tak se modlil Judas
Makkabejský. II. Mak. 15, 23. 24.
cl) Angel, s nímž Jakub zápasil, před
pověděl mu, že by byl nad lidi mo
cnější: I. Mojž. 32, 28; Ozeáš 12, 4;
Gabriel vyjevil Danielovi budoucnost:
Dan. 8, 15—20; 9, 21 atd.; 10, 1
atd.; jiný angel Zachariášovi: Zach. 1,
9; 2, 3; 4, 1; 5, 5; 6, 4.
5. Angelé často zjevili se lidem.

Hagar: I. Mojž. 16, 7 ;Abrahamovi=
18, 2 ;22, 11 ; Lotovi: 19, 1; Jakubovi:

28,12; 31; 11; 32,1; Oseášovi: 12, 4;

?

Balámovi VI. Mojž. 22, 22; Israeli
tům: Soudc. 2, 1; Gedeonoví: Soudc.
6, 12 ; matce Samson ové : Soud. 13, 3 ;
otci Samsonovu: 13, 9. 10. 11. Davidovi:
II. Král. 24, 17 ,- I. Par. 22, 15; Eliá

šovi: III. Král. 19, 5; IV. Král. 1,
3; služebníkovi Eliseovu: IV. Král. 6,
17; Tobiášovi: Tab. 3, 15; 5, 16.
18; 12, 15; Sirachovi a jeho spole
čníkům: Dan. 3, 92; Danielovi: Dan.
6, 22; 9, 21; 10, 8; prorokovi Za
chariáši: Zach. 1, 8; Makkabejskému
ajeho lidem: II. Mak. 11, 7. 8; Jo
sefovi, manželi Marie: Mat. 1, 20; 2,
13; Kristovi:_ Mat. 4, 11; Luk. 22,
43; Marii: Mat. 28, 2. 5; Mar. 16,
5; Zachariášovi: Luk. 1, 11; panně
Marii: Luk. 1, 28; pastýřům uBet
léma: Luk. 2, 9; Máří Magdaléně:
Jan 20, 12; apoštolům: Sk. ap. 1, 10;
5, 19; Filippovi: Sk. ap. 8, 26; setní
kovi Korneliovi: 10, 3; Petrovi: 12,
6. 7; Pavlovi: 27, 23; Janovi: Zjev.

1,1;19,

17; 20, 1; 22, 6.

í a prosí za
6. AngeléliÍřednášejí
Bohu
ně. modlitby
Když jsi se modlíval spláčem, apo
chovával mrtvé, anechávals oběda své
ho, a mrtvé ukrýval jsi přes den v do
mě svém, a v noci pochovávals je, jáť
jsem obětovával modlitby tvé Pánu.
Tob. 12, 12.
Bude-li za něho angel mluviti jeden
z tisíců, aby zvěstoval člověku sprave
dlnost: smiluje se (Bůh) nad ním, adí
angelu: Vyprosť jej, ať nestoupí do
porušení, nalezlť jsem, pro kterou věc
slitoval bych se nad ním. Job 83,
23. 24.
I odpověděl angel Hospodinův a řekl:
Hospodine zástupů, až dokavád ty se
nesmiluješ nad J erusalémem a nad městy
judskými, na něž jsi se rozhněval? Toto
již sedmdesáté léto jest. I odpověděl
Hospodin angelu, kterýž mluvil se mnou
slova dobrá, slova potěšitedlná. Iřekl
ke mně angel, který mluvil se mnou:
Volej řka: Toto praví HOBpOdinzástu

pů: Horlil jsem nad Jerusalémem anad
Sionem horlivostí velikou. Ale hněvem
velikým já se hněvám na národy bo
haté: nebo já hněval jsem se málo,
oni pak pomáhali kzlému. Protož toto
praví Hospodin: Navrátím se k Jeru—
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lému v milosrdenstvích: a dům můj
vzdělán bude v něm, praví Hospodin
zástupů: a pravidlo vytaženo bude na
Jerusalém. Zach. 1, 12—16.
Viděl jsem sedm angelťí, ani stojí
před obličejem božím: a dáno jest jim
sedm trub. A jiný angel přišel a po
stavil se před oltářem, maje kadidlnici
zlatou: i dani jsou mu zápalové mnozí.
aby (je) dal 2 modliteb všech svatých
na olt-ař zlatý, kterýž jest před trůncm
božím. Zjev. 8, 2—4.

7. Angelé byli také 'z'ž nástrojové tw
stajz'cz' spraved nosti božské.

Angel střežil ráj: I. Moj. 3, 24;
angel zabil všecky prvorozené v Egyptě:
II. Mojž. 12, 29 ; angel pobil 70000 mužů

Isrealských: II. Král. 24, 26; I. Par.
21, 15; angel pobil 185000 mužů Assyr
ských: IV. Král. 19, 35; II. Par. 32,
21; Tob. 1, 21; Sir. 48, 24; Is. 37,
36; I. Mak. 7, 41; II. 8, 19; angel
zabil Antiocha: Sk. ap. 12, 23.

a sužovati budu sužující tebe. I půjde
pred tebou angel můj, a uvede tebe
k Amorrhejskému, &I'lcthejskému, a Fe
rezejskému, u Chananejskému, a líc.
vejskému aJebusejskťunu, kteréž japo
tru. U. Mojž. 23, 20—23.
Vči-ímť zajisté, že angel boží dobrý
provodí ho a dobře spraví všecko, což
se při něm děje, tak že s radostí na
vrátí se k nám. Toh. 5, 27.
Živť pak jest Pán, že ostříhal mne
angel jeho, ikdyž jsem odsud šla, ikdyž
jsem tam byla, i když jsem zase sem
šla a nedopustil Pán Bůh na mne, děvku
svou, abych poškvrnčna byla, ale bez
poskvrny hříchu navrátil mne vám,
radující se z vítězství jeho, z ujiti
mého a z vysvobození vašeho. Judith.
13, 20.
Angel zajisté můj s vámi jest: “sám
hledati budu duší vašich. Baruch G, 6,
Postaví

se angel I—Iospodim'iv kolem

těch, kteříž se ho bojí: a vytrhne je
znebezpečenství. Zahn 33, 8.
Zlořečte zemiMeroz,
řekl angel I—Io— Nebo angelům svým přikázal o tobě:
spodinův : zlořečte obyvatelům jejím, že aby ostříhali tě na všech cestách tvých.

nepřišli na pomoc (lidu) I—Iospodinovu,

na pomoc nejslnějším jeho. Soudc. 5, 23.
Zlý vždy hleda svarů: ale angel u
krutný poslán bude proti němu. Přísl.
17, 11.

'

Před hlasem angela utekou lidé a
před vyvýšením tvým rozprclmou se
národové. Jes. 33, 3.

8. Angela?
zvláště
pečujíslujz'také
0 jednotlivé
lz'cli,ja
'o o celé
národy,
proto
angely strážnýmz'.
Hospodin Bůh nebe, kterýž vzal mne
z domu otce mého, a ze země naro
zení mého, kterýž mluvil mi 'a přísahl
mi, řka: Semeni tvému dam zemi tuto,
ontI pošle angela svého před tebou, a
vezmeš odtud manželku synu mrknu.
I. Mojž. 24, 7.

Mat. 4, 6.

,

Ale však oznámím tobě, eo zapsáno
jest v písmč pravdy: a není žádného
spomocníka mého ve všech těchto vč—
cech, kromě Michaela, knížete vašeho.
Dan. 10, 21.
Já pak od prvního léta Daria med
ského stál jsem, aby se posilnil a zmo
cnil. Dan. 11, 1.
Toho pak času povstane Michael,
kníže velké, kterýž stojí za syny lidu
tvého: a přijde čas, jakýž nebyl od
té doby, jakž národové počali býti až
do toho času. A toho času spasen
bude lid tvůj, kdožkoli nalezen bude
napsaný v knize. Dan. 12, 1.
Viztež, abyste žádného zmaličkých
těchto nepotupovali : neboť pravím vám,
že angelé jejich v nebesích vždycky
hledí na tvář Otce mého, kterýž vnebe
sích jest. Zlaliž všichni nejsou služební
duchové, poslani k službě pro ty, kteříž
obdrží dědictví spasení. Zid. 1, 14.

Aj já pošlu angela svého, kterýž by
šel pi'ed tebou, a ostříhal na cestě, a uvedl
tě na místo, kteréž jsem připravil tobě.
Seti—ižho aposlouchej hlasu jeho, aniž
9. Slovo angel má ještě také jiné
se domnívej, že by směl potupen býti:
významy :
nebo neodpustí, když pohřešíš, a jest
jméno mě v něm. Pakli uposleclmeš
Znamenáť zvěstovatele pravdy, iučítelc
hlasu jeho, a učiníš všecko, což mlu jiné náboženství: Job. 41, 16; Malach.
vím, nepřítelem budu nepřátel tvých, '2, 7; 3, 1; Mat. 11. 10; Mar. 1, 2;

Angelé.

Luk. 7, 27; Gal. 4, 14; Zjev. 1,20;
2, 1. 8. 12; 3, 1. 7. 14; Znamená
také osobu, kteráveřejné'váš-nosti požívá :

n. p. knížata, vrchnosti, kněží: Kazat.
:, .„ Is. 33, 7; Zach. 12, („ Rím.
8. 38. 39; I. Kor. 11, 10; znamena
tóž symbol božství : ]. Mojž. 16, 7—1 ] ;
Soudc. 2, ] atd.; Sk. ap. 7, 30. 35.
:18; 27, 23.

Angel, kterýž vytrhl mne ze všeho
zlého, požehnejž dítek těchto: a. at'
jest vzývano nad nimijméno

ma'—.,
jmé

na také. otců mých Abrahama aIsáka,
a. at' rostou v množství
Mnjž. 48, 16.

na zemi.

T.
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Apošle angely své stroubou a shla—
sem velikým: _ashromáždí vyvolenéje
ho ode čtyr větrů. od končin jejich.
Mat. 24, 31.
O tom pak dní a hodině nižádný neví
ani angelé nebeští, jediné sám 'Otcc.
Mat. 24, 36.
Když pak přijde syn člověka v ve
lubnosti své a všickní angelé s ním,
tedy se posadí na trůnu velebnnsti své.
Mat. 243, 31.

P “avímt' pak vam: Každého, kdož—
koli mne vyzná pi—edlidmi, vyzná i syn

člověka pi'ed angely božími. Kdo by
pak mne zapřel pi'ed lidmi, zapi'ín bude
vpí'ed angely božími. Luk. 12, 8. 9.
10. Jiná .:m'mwm'tá místa.
Takt pvavím vám, bude radost pi—ed
angely božími nad jedním hříšníkení
()dpovídaje pak Achis. řekl k1)a\'i
dovi : Vím , že dobrý jsi ty před očima pokání činícim. Luk. _15, 10.
Stalo pak se, že umřel žebrák ane
mýma, jako angel boží. I. Král. 29. S).
Nebo jako angel boží, tak jest pan sen jest od angelíí do Iíma Abraha
Umi—elpak i hohatee a po
můj kral, že ani dobrořečením nepohne 'hamova.
hřben jest vpekle. Luk. 16, 22.
se: protož i Hospodin Bůh tvůj jest
stebou. II. Kral. 14, 17.
A dí jemu: Amen, amen pravím vam,
uzi'íte nebe otevřené, a angely boží
Ty pak, pane můj králi, moudrýjsi,
jako má moudrost angel Boží, abys po vstupující a sslupující na Syna človeka.
rozumel všechněm věcem na zemi. Jan 1, 51.
II. K'ál. 14, 20.
A pati'íee na nej všickni, kteříž se
Kterážto odpovedela: Viděla jsem te děli v “aule, viděli tvai' jeho, jako tvář
be pane jako angela Božího, a zkorf angela. Sk. ap. (i, 15.
Kteríž jste vzali zákon zřízením an—
moutilo se srdce mé pro bazen slávy
tvé. Esther 15, 16.
rrelů, ale neosti-ílíali_jst.e ho. Sk. ap.
\10 ,
53.
Když se pozdvihne, báti se budou
angelé, a přest'ašeni jsouce vyčištění
Nebo Sadureové praví, že není vzkří
budou. Job 41, 16.
šení ani angela, ani ducha: Fariseové
V ten den clu-ániti bude Hospodin pak obé vyznávají. Sk. ap. 23, 8.
Jist jsem zajisté, že ani smrt, ani
obyvatelíí jerusalémských, i bude kdo
by se urazil z nich v ten den, jako
život, ani angelé, ani kněžstvo, ani
David; a dům Davidův jako boží, jako
mocnosti, ani včci přítomné., ani bu
angel Hospodinův před obličejem je
doucí, ani síla, ani vysokost, ani hlu
jich. Zach. 12, 8.
bokost, ani jiné stvoi'ení, nebude moci
Zen pak jest skonaní světa. a ženci nas odloučiti od lasky boží, kteráž jest
vKristu Ježíši Pánu našem. Řím. 8,
jsou angelé. Mat. 13, 39.
38, 39.
Pošlet' Syn člověka angely své, vy
Nevíte-liž, že angely souditi budeme?
berou z království jeho všecka pohor—
čímž
více světské věci? I. Kor. 6 3.
šení a ty, kteříž činí nepravost a uvr
Nenít' divu, neb i satan se prome
lmou je do pece ohnivé. Tam bude pláč
a skřípení zubů. Mat. 13, 41, 42.
huje v angela světla. II. Kor. 11.. 14.
Takt bude při skonání světa: Vy
Ale bychom pak my, neb angel s ne—
be kázal vám (něco jiného) mimo to,
jdou angelé, a oddělí zlé z prostředku
spravedlivých. Mat. 13, 49.
co jsme vám kazali, proklat bud. Galat.
1, 8.
Syn člověka zajisté. prijde v slávě
Nepohrzeli jste, ani jste povrhli; ale
Otce svého s angely svými; a tehdáž
odplatí jednomu každému podle skutků jako angela božího přijalijste mne, jako
Jeho. Mat. 16, 27.
Ježíše Krista. Gal. 4, 14.
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Antlochus. —- Apoštolové.

Osvědčujiť před Bohem a Kristem J e
žíšem ivyvolenými angely, abys těchto
věcí ostříhal bez kvapnosti v soudu,
nic nečině podlé náchylnosti k druhé
straně. IV. Tim. 5, 21.
Kterýmžto zjeveno jest, poněvadž ne
samým sobě, ale vám přisluhovali tě
mi věcmi, jenž vám jsou nyní zvěsto
vány skrze ty, kteříž vám kázali evan

2. Oni měli Ducha svatého.

Vy nejste, jenž mluvíte, ale Duch
Otce vašeho, jenž mluví v vás. Mat.
10, 20.
A když vás povedou vydávajíce (t.
j. na soudy) , nepřemyšlujte před
tím, co byste mluvili: ale což vám
bude dáno vtu hodinu, to mluvte; nebo
gelium Duchem svatým s nebo sesla— nejste vy, jenž mluvíte , ale Duch
ným, na něhož angelé patřiti žádají. svatý. Mar. 13, 11. Luk. 12, 12.
Petr. 1, 12.
21, 15.
Zlí angele'. Viz ďábly.
Jáť prosíti budu Otce, a jiného
Antiochus. 1. Veliký; bojoval s Ří Utěšitele a učitele dá vám, aby s vámi
zůstal na věky. Jan. 14, 16.
many a poražen jest. ]. Mák. 8, 6. 7.
I naplnění jsou všickni Duchem sva
2. Antioch Osvícený,
syn pře—
dcšlého, stal se králem: I. Mak. 1, tým, a počali mluviti rozličnými ja
zyky, jakž duch svatý dával jim vy
11; II. Mak. 4, 7; táhl do Egypta,
mlouvati. Sk. ap. 2, 4.
podrobil a vrátil se do Jerusaléma:
A když se oni modlili, hnulo se
I. Mak. 1, 17—22; II. Mak. 4, 21:
místo, na kterémž byli shromážděni:
stal se velnu hrdým a co ncjkrutěji' a naplněni jsou všickni Duchem sva
lrýznil Zidy: I. Mak. 1, 23—42;
tým, a mluvili slovo Boží s douláním
pomstil smrt Oniáše: II. Mák. 4, 37;
kázal Židům opustiti zákona: I. Mák. (směle, svobodně). Sk. ap. 4, 31.
Sel Ananiáš, a všel do_toho domu,
1, 43—56; II. Mak. 6, 1; K. 7.
a vloživ ruce naň, řekl: Savle, bratře!
vzdělal modlu na oltáři Hospodina,
Pán
Ježíš poslal mne, kterýž se uká
a zavedl modlářství: I. Mak. 1, 57—
67; nutil též uprchlé kmodloslužbězI. zal tobě na cestě, kterouž jsi šel, aby
prohlédl, a naplněn byl Duchem sva
Mák. 2, 13; poslal podLysiáŠem četný tým. Sk. ap. 9, 17. viz II. Kor. 13, 3.
voj proti Zidům: I. Mak. 2, 27—41;
My pak nepřijali jsme Ducha to
táhl podruhé do Egypta: Il. Mak. 5,

]; vydobyl „Jerusalem, a nakládal
ukrutně s. Zidy: II. Mak. 5, 17;
oloupil chrám: 5, 21; táhl do Perska,
ale odražen jest; I. Mak. 6, 1—4; II.
Mak. 1, 14—16; 9, 1;obdržel zprávu
o poražkách Lysiáše: I. Mak. 6, 5—
7 ; tím velmi ohromen zemřel: 6, 8—

16; II. Mak. 9, 28; jistý Alexander
vydával se za syna Ant-iochova: I.
Mak. 10, 1.
Armas ,

nejvyšší

kněz

Kristových: Luk. 3, 2; Jan

za

hoto světa,

ale ducha, kterýž jest

Boha, abychom věděli, které věci od

Boha duroványjsou nám. I.Kor.2, 12.
Kdož těmi věcmi pohrdá, nc člo
věkem pohrdá, ale Bohem, kterýž
i dal Ducha svatého v nás. 1. Tess.
4, 8.

Nikdy není přineseno proroctví lid
skou vůli: ale Duchem svatým jsouce
nadchnuti, mluvili svatí Boží lidé. II.
Pet. 1, 21.

časů

18, 13,

24: Sk. ap. 4, 6.

3. Obdrželi moc kněžskou a hříchy
odpouštěti azadržovaii, vůbec vše usta—

Antikrist.
Kristův.

no—viti,co by bylo ku prospěchu věří
cích. Mat. 26, 26. Mar. 14, 22. Luk.

Viz odpůrce, protivník

22, 19. II. Kor. 11, 23.

Amen, pravím vám, cožkoli sví
žete na zemi, budet svázáno ina nebi
Mat. 10, 1. Mar. 3, 13. Luk. 6, ; á cožkoli rozvížete na zemi, budeť
13; byli vysláni, aby Zidům slovo . rozvázáno i na nebi. Mat. 18, 18.
Kterýmž odpustíte hříchy, odpou
boží zvěstovali: 10, 5. Sk. ap. 13, 46;
Štějíť se jim (t. j. od Boha): akterýmž
měli jsou písmo: II. Tím. 4, 13.

Apoštolové sv. 1. Jejich vyvolení.

Archa

Noemova. — Ássyršti.

zadržíte je, zadržáni jsou (t. Bohem).
Jan 20, 23.
4. Opustili vše a následovali Krista.
Mat. 19, 27. Mar. 10, 28; Luk'
18, 28; budou s Kristem souditi; Mat'
19,18; činili mnohé zázraky. Sk.
ap. 2, 43; 9, 40; 20, 9. 10; 5, 12.
Mat. 10, 8; Mar. 6, 7; radovali se,
že mohou pro Krista potupu trpěti:
Sk. ap. 5, 41. Vyznávali Krista;
Mat. 14, 33; Jan 1, 41; Mat. 6, 16.
Jan 20, 28; byli jednomyslní: Sk.
ap. 2,

1; II. "Kor. 12, 18; naplnili
Jerusalém učením svým: Sk. ap. 5,
28; byli do celého světa posláni: Mat.
28, 19. Mar.

16, 15. Sk. ap. 1, 8.

5. Dávají se jim rozličná znamenitá
jména.
Vyslanci boží: II. Kor. 5, 20;
služebníci boží: 6, 4. Řím. 15, 16;
směť světa: 1. Kor. 3, 13; přátelé
Kristovii Jan 15, 14; spolupraco—
vníci a spolubojovníci: II. Kor. 6, 1.
Fil. 2. 25; domácí Kristovi: Mat. 10,
25; svatebníci ženichovi (Kristovi):
Mat. 9, 15; učenníci aslužebníci: Mat.
10, 24; Řím. 1, 1; rybáři lidí: Mat.
'1, 19; Luk. 5, 10; blázni pro Krista:
I. Kor. 4, 10; svědkové: Skut. ap.
1, 8.

6. Přirovnávaji se k významným
věcem.

K soli a světlu: Mat. 15, 3. 14;
ovcím a holubicem pro tichost a spro

stnost: Mat. 10, 16;žencům pro práci.
Jan 4, 36—38; sloupům pro stálost:
Gál. 2, 9; kojnéproř věrnost: I. Tess.
2, 7.
Archa NOCIIWVG.Noe obdržel roz

kaz, vzdělati ji: I. Mojž. 6, 14; po
pis její: tos. 14—16; připomíná se
o arše Noemově: Moudr. 10, 4; 14,
Q; Mat 24, 38, 39; Luk. 17, 27;
Zid. 11, 7; I. Petr 3, 20.
Aron, syn Amramův a Jochabedin
z pokolení Levi, bratr Mojžíšův o 3
leta starší: 11. Mojž. 6, 20. 7, 7; IV.
Mojž. 26, 59; byl výmluvný: II. Mojž.
4, 14—16; poslán jest do Egypta:
II: Mojž. 7. 1—2; 4, 27; 6, 27; či
nil znamení: II. Mojž. 4, 30; '7, 10;

ll

pojal Alžbětu za manželku: II. Mojž.
6, 23; bylomu 83 let, když s Faraonem
rozmlouval: II. Mojž. 7, 7; se svými
syny povolán jest ku kněžství : ]I. Mojž.
28, 1; IV. Mojž. 3, 3—10; V. Mojž.
18, 5; Sir. 45, 7. 8; na kněze byl
posvěcen: II. Mojž. 40, 12—15; III.
Mojž. 8; kněžství jeho bylo .od Bo
ha ztvrzeno: IV. Mojž. 16. 17; hrá
val Sc toliko jednou

v roce

(lo sva—

tyně: ll. Mojž. 30, 10; III. Mojž. 16,
12; Žid. 9, 7; zhotovil zlaté tele: Il.
Mojž. 32, 2—5; Skutk. ap. 7, 41;
konal první oběť: III. Mojž. 9, 7. 8;
žehnal lidu: III. Mojž. 9, 22 ; IV. Mojž.
6, 22—27; synové jeho přinesše cizí
'oheil před Pána zabiti jsOu: III. Mojž.
10, 1. 2; prosil za lid: II. Mojž. 32,
22; IV. Mojž. 16, 48; IV. Mojž. 20,
6; Žalm 98, 6; reptal proti Mojžíšovi:
IV. Mojž. 12, 1. 2; prosil za sestru
svou malomocnou: IV. Mojž. 12, 10.
13; hůl jeho zazelenala se na potvr
zení v kněžství: IV. Mojž. 17, 6—9;
Žid. 9, 4; on a nástupcové jeho ne
měli miti žádného

dědictví, od ostat—

nich však pokolení měli dostávati prvo
tin i desátků: IV. Mojž. 18, 20—22,
29. 30; pro nevěru svou nevešel do
země zaslíbené: IV. Mojž. 20, 12. 24;
27, 13. 14; V. Mojž. 32, 50; umře
ve 123 roce stáří oplakáván 30 dnů
_odIsraele: IV. Mojž. 20, 29. 30; 33,
38. 39; V. Mojž. 10, 6. Jeho rod a
potomstvo: II. Mojž. 6, 23; IV. Mojž.
3, 1—3; 26 —'60; I.Paral. 6, 3 —81;24,
1; nástupce jeho v kněžství jest Elea
sar: IV. Mojž. 20, 25. 26; V. Mojž.
10, 6; jeho chvála: Sir. 45, 7—28;
porovnává se s Kristem: Žid. 5, 4. 5.
Assyršti, veliký a mocný národ.
Byli jsou ustaviční nepřátelé Židů: IV.
král. 15, 19. 16, 17; II. Paral'. 28,
20; Is. 5, 26; 7, 17; obsadili' krajiuu
Nefthali, a odvedli obyvately do Assy
rie: IV. Král. 15, 20 ; odvedli 10 kmenů
Israele do vyhnanství: IV. Král. 17,

3. 6; 18, 11; II. Paral. 32, 1; Is.
36, 1; Sir. 48, 20; od nich jedni:
noci skrze angela 185.000 mužů za
vražděno jest: IV. Král. 19, 35 ; odvedli
kmen Manasse a krále Joachima: IV.
Král. 24, 11—16; Paral. 33, 11; vy
vrátili Jerusalěm: IV. Kral. 25, 1; II.
Paral. 36, 17; vedli obchod s Týrem:
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Astaroth. — Babylonské zajeti.

říši

Král. 11, 5. 33; IV. Král. 23, 13:

syrské: IV. Král. 16, 9; opanovali
mnoha města a prošeni jsou o-pokoj:
Judith 2, 12; 3, 1; oblehli Bethulii,
po usmrcení však I-Ioloferna, krale
svého, poraženi od nábožně Judithy:
Judith 7, 1; 13, 6; 15, ].
Astaroth také. Astarta jméno bohyně

Soudc. 2, 13; 10, 6; ]. Kral. 7, 3.
4; 12, 10; 31, 10; Il. Par. 23, 13.

Ezech.

27,

23;

učinili

konec

b) Město od Chodorlamora založené:
I. Mojž. 14, 5; bylo sídlem krále Oga:
V. Mojž. ], 4; Josue. 9, 10; vydo
byto bylo od synů israelských: Jos.
12, 4; vykázano jest synům Gersono
Sidonských a Fenických, již také slou— vým: I. Par. 6, 71.
žili Israelští, a jí chrámy stavěli: III.

B.
Babel, Babylon, město vbabylonské
i-íši, dí-íve řečené Sennár: I. Mojž.
11, 2. 4; vystaveno od potomků Chá

mových, znichžto byl Nimrod první
král jeho: I. Mojž. 10, 6—10; Ob
drželo jméno od zmatení jazyků pi'i
slavení věže babylonské: I. Mojž. 10,
6—10; bylo pak sídlo králů assyr—
ských: Dan. 4, 27; mělo mocné krale,
kteříž Israelské často tvrdě utiskovali:
]V. Král. 15, 16; 17; 18; 19; 24;
25; I. Par. 9; Is. 36. Viz také ba
bylonské zajeti.

vaším abyste jej k hněvu popudili: svěd
ky vzývám tobě dnes i zemi. že brzy
zahynete z země, kterouž přejdouce Jor

dán vladnouti budete;

nebudete vní

bydliti za dlouhý čas, ale zahladí vás
Hospodin a rozptýlí mezi všecky na
rody, a zůstane vás malo v národech,
do kterýchžto zavede vás Hospodin.
A tam sloužiti budete bohům, kteříž
rukou lidskou udělání jsou, dřevu a ka

mení, ješto nevidí, ani neslyší, ani ne—
jedí, ani" nečijí. V. Mojž. 4, 25—28.
Zavede tebe Hospodin i krále tvého.
kterčhož ustanovíš nad sebou, do ná
Proroctví proti Babylonu."
rodu, kteréhož neznáš ty, ani otcové
Dcero babylonská bídná: blaze to tvoji: a sloužiti budeš tam bohům ci—
mu, jenž ti odplutí, což jsi na nás uči— zím, dí'evu a kamení. V. Mojž. 28,
36 atd.
nila! Blaze tomu, kterýž tvé malěvděti
I pravil k Ezechiášovi: Slyš slovo
vezme a je rozdrtí na kamení. Zahn
Páně: Aj dnové přijdou a budet“odne
136, 8. 9; Is. 13; 14; 21.
Obrátil jsi město v hromadu rumu, seno všecko, což jest v domě tvém, a
město silně v zříceniny dům cizích: a co nachovali otcové tvojí až do tohoto
na věky aby nebylo vzdělano . . . . dne, do Babylona; nezůstaneť (z toho)
Pevnosti vysokých zdí tvých padnou, a níčehož, praví Hospodin. Ale i z sy
sníženy budou, a strženy na 'zemi až nů tvých, kteříž _pojdou z tebe, kte
réž zplodíš, pobrani budou, a budou
do prachu. 13. 25, 2. 12; Is. 47; 48;
komorníci při dvoru krale babylon
Jer. 25. 5.. 51; Dan. 5, 31.
Tato proroctví vyplnil Cyrus sMed ského. IV. Král 20, 17. 18.
Protož veden lid muj jatý, neb ne
skymi a Perskými. Jer. 41—46.
má. umění, a urození jeho zahynou lila
Babylonské zajetí.
Tal; sluje dobu dem a množství jeho žízní usvadne.
sednulesr-íú'_let, ježto uplynula od první/io
Isui. 5, 13.
odvedení Zídfc Nabuchodonosorem (606)
Města polední zavi'ína budou, a. ne
až (fn druhe'lzo roku po ztroskotání bulu/ bude, kdo by otevřel: přinesen bude
lomí-::! říše Cyr-em (536).
veškeren Juda p í'istěhovauím dokonalým.
ÍrOZSeji je jako strnisko, kterýmž vítr
1. - Přeclpovčtlění jeho.
zmítá na poušti. Jer. 13, 19. 211.
Nebo toto praví Hospodin zástupu
Uděláte-li soběněiakě podobenství pa
chajíce zlé před I-Iospodinem Bohem Bůh israelský: Aj já. odejmu od místa
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Babylonské zajetí.

tohoto před očima vašíma a za dnů
vašich hlas radosti a hlas veselí, hlas
ženicha a hlas nevěsty. A (protož) vy
vrlm vás z země této, do země, oníz
nevíte vy, ani otcově vaši, a sloužiti
budete tam bohům cizím dnem i nocí, kte
říž nedají vám odpočinutí. Jer. 16, 9. 13.
Nebo toto praví IIOSpodin: Aj, já
vydám tě v strach, tebe ivšecky přá
tele tvč: a padnou od meče nepřátel
svých a oči tvé to uzří: a veškeren
lid judský vydám v ruku krále baby
lonského a zavedete je do Babylona
a mečem je pobije. Jer. 20, 4.
1 bude všecka tato země poušť, a v
užasnutí: a sloužiti budou všickni ná
rodové tito králi babylonskému sedmde
sáte let. Jer. 25, 11.
Pronož inyní dal jsem všecky země
tyto v rukou Nabuchodonosora, krále ba
bylonského, služebníka svého: nad to
izvěř polní dal jsem jemu, aby slou
žili jemu. Jer. 27, G.

A Sedeciáš, králjudský, neuteče zru
kou Chaldejských : ale vydán bude vruce
krále babylonskéhoz, a budou mluviti
ústa jeho 5 ústy jeho, a oči jeho uzří
oči jeho. Jer. 32, 4.
Ille přichází král babylonský do Je
rusaléma: a vezme krále jeho, i kní
žata jeho, a přivede je ksamému sobě
do Babylona. Ezech. 17, 1:2.
_ Trp bolest, a usiluj dcero sionská,
jako ku porodu pracující: nebo nyní
vyjdeš z města a hydliti budeš vkra
jině a přijdeš až do Babylona: tam
budeš

vysvobozena , tam

tě

vykou—
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3. Osvobození ze zajetí předpovídá se.
A rozpomenu se na úmluvu svou,
kteroužjsem učinil s Jakobem, a s Isá-i
kem a sAbrahamem. Také na zemi
pamětliv budu: kterážto když bude za
nechána, bude se líbiti sobě v sobotách
tvých, trpíc zpuštění pro ně. Oni pak
modlití se budou za hříchy své, proto
že zavrhli soudy mě a zákony mými
pohrdali. Avšak také, když byli v zemi
nepřátelské, nezavrhl jsem jich do kon
ce, ani tak opovrhl, aby pohubeni byli
a abych zrušil smlouvu svou s nimi.
Nebo já jsem IIOSpodin Bůh jejich.
ILI. Mojž. 26, 42—44.
Obrátil-li bys se zase k Pánu a po
slouchal bys jeho přikázaní
. z ce
lého srdce svého a z celé duše své: při
vede zase IIospodin Bůh tvůj zajaté. tvi'
a smíluje se nad tebou, a opět shrn
máždí tebe ze všech národů, mezi kte
réž tě prvé rozptýlil. V. Mojž. 30, 2. 3.
Blízkoť jest, že přijde čas jeho, a
dnové jeho prodlévatí nebudou. Nebo
slituje se IIospodin nad Jakobem, a
vyvolí Israele, a dá jím odpočinutí
vzemi jejich: připojí se příchozí knim
a přidržeti se bude domu Jakubem.
Isai. 14, ].
Potěšte se, potěšte se lide můj, praví
Bůh váš. Mluvte ksrdci Jerusaléma
a přivolcjte ho; neb se jest doplnila
zlost jeho, odpuštčna jest neprav'ost
jeho; vzal z ruky IIOSpodinovy dvoj
násobně za všecky hříchy svě. Isni.
40, 1. 2.

pí IIospodin z ruky nepřátel tvých.
Nebo, aj já zbudím Chaldejshé, ná
rod hořký a rychlý, chodící na širo
kosti země, aby obdržel stánky ne své.

Vyjděte z Babylona, utečte do Chal
dejských, o hlasu plesání zvěstujte:
ohlašujte to, a rozneste se až do kon

lIab.

služebníka svého Jakuba. Isai. 48, 20.
A když vytrlmu je, obrátím se a
smiluji se nad nimi: a přiveduje zase.

], (3.

Pro hříchy, kterýmižjste zhřešili před
“Bohem,zavedeni budete do Babylona,

jati jsouce od
Babylonských.
bylona, budete
hč časy až do

Nabuchodonosora, krále
Protož vejdouce do Ba
tam mnoho let a dlou
kolena sedmého: potom

pak vyvedu vás odtud s pokojem.
6, 1—3.

Šar.

2. Předpovědění toto se vyplnilo.

čin země.

Rcete:

Vykoupil I'IOSpodin

muže k dědictví jeho, a muže do země
jeho. Jel-_. 12, 15.

Ale: Zivt' jest IIOSpodin, kterýž vy
vedl syny israelské z země pi'llnoční
a ze všech zemí, do nichž vytrhl jsem
je: a přivedu je zase do země jejich,
ktorouž jsem dal otcům jejich. Jerem.
16, 15.

Toto praví Hospodin, Bůh israelský:
Židé do Bábylona jsou odvedeni : IV.
Král. 24, 25; II. Par. 36, 17 ;_Esth_r. Jakož líkové tito dobří jsou, tak po
znám přestěhování judskó, kteréž jsem
2, (i; srov. Jer. 39, 1; 52, 3 „atd.
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zaslal z místa tohoto do země chaldej
ské, k jejich dobrému. A obrátím oči
své k nim k ukojení, a přivedu ji zase
do země této, a vzdělám je, a nezka
zim: a šlípím je, a nevyplením. Jer.
24, 5. G.

A když se naplní sedmdesáté .let,
navštívím na králi babylonském, a na
tom národu, dí Hospodin, nepravost. je
jich, a na zemi chaldejské: a položím
ji v pustiny věčné. Jer. 25, 12.'
Nebo toto praví IlosPOdin: Když se
počne plniti v Babyloně sedmdesáte let,
navštívím vás: a vzbudím nad vámi slo
vo své dobré, abych vás přivedl zase
na místo toto. Jer. 29, 10.
Protož ty neboj se, služebníče můj Ja
kube, díllospodin, aniž se strachuj Is
raeli: nebo aj já vysvobodím tě zzemč
daleké, .i símé tvé z země zajetí jejich: a
navrátí se Jakob a odpočívati, a vším
dobrým oplýváti bude, a nebude kohož
by se strachoval. Jer. 30, 10.
S pláčem přijdou, a v milosrdenství
zase přivedu je : přívodu je přes potoky
vod cestou přímou a neurazí se na ní:
nebo učiněn jsem Israelovi otcem, a El
raim jest prvorozený můj. Jcr. 31, 9.
Aj, já shromáždím je ze všech zemí,
do nichž jsem je vyvrhl v prchlivosti
své, a v hněvě svém a v rozhněvaní
velikém: a přivedu je zase na místo
toto, a způsobím, aby tu bydlili dou
lanlivč. Jer. 32, 37.
Protož mluv, toto praví Pán Bůh:
Shromáždím vás z národů, a seberu vás
zzemí, v nichž rozptýleni jste, a dám
vám zemi israelskou. Ezech. 11, 17.
Léta prvního kralování jeho, já Da
niel porozuměl jsem v knihách počtu
let, o němž se stala řeč HOSpodinova

k Jeremiášovi proroku, že se dokoná
zpuštění Jerusaléma za sedmdesátc let.
Dan. 9, 2.

Protož nejdouce do Babylona budete
tam mnoho let, a dlouhé časy, až do
kolena sedmého: potom pak vyvedu
vás odtud spokojeni. Bar. 6, 2.
'l'rp bolest a usiluj, dcero sionská,
jako ku porodu pracující: nebo nyní
vyjdeš z města abydliti budeš Vkra
jině a přijdeš až do Babylona: tam
budeš vysvobozena, tam tě vykoupí
Hospodin zruky nepřátel tvých. Mich.
4, 10.

Baruch.

4. Zajeli ukončilo se, Zídé navrátili
se opět do země své:

]. Ezdr. 1, 2; aniž bylo příliš těžké,
ješto mnozíani dovolení Cyrova k na
vrácení nepoužili: I. Ezdr. 2, 1. 64.

65; Bar. 6, 2; Dan. 13, 4—6.
Bál. B_i/lovšeobecné jmeno pohanských
model; obzvláště uvádí se co bůh Sidon—

ských, Féničanů a Samaritánů: III. Král.
16, 31.
]. Babylons'tz' jej

ctílí pod jménem
Be'L, čímž se vyrozmnívalo slunce: V.

Mojž. 4, 19; Job 31, 26;

Astarte

tolik co měsíc se měla za manželku
Bálovu: Soudc. 2, 13.
2. Pocta jeho záleželo v tom, že se
ruce k modle

této uctivě pozdvihovaly

a sochy jeho lz'baly: III. Král. 19, 18;
Job 31, 27; Ose. 13, 1; za obětí se
mu přinášely zápaly živočišstva, pak i
suché a mokré oběti ilidé bývali obč

továni: III. Kral. 18, 26 28; IV. Král.
17, 16. 17.; Jer. 19, 5; 32, 35.
3. Bálovz' sloužili: král Achah: III.
Král. 16, 31; IV. Král. 10, 18; Ocho

zíáš: III. Král. 22, 54; Manasses. IV.
Král. 21, 3; II. Paral. 33, 3; Israc-
lité: Soudc. 8, 33; Jer. 2, 8; 12,
16; 23, 13, 27; 32, 29. 35; Ozeáš 2,
8;

13, 1. (Viz Bálim).
4. Proti této modloslušbé' horlz'lz': Ge

deon: Soudc.; 6, 25; král Joram:
IV. Král. 3, 2; král Jchu: IV. Král.
10, 19. 25; král Josiáš: IV. Král. 23,
4, 5; prorok Eliáš; III. Král. 18, 22,
40; Israelští pod králem Joasem; IV.
Král. 11, 18: II. Páral. 23, 17. Sedm
tisíc neohýbali kolenou svých Bálovi:
IH. Král. 19, 18; Řím. 11, 4.
Bartoloměj, jeden z dvanácti apo
štolů: Mat. 10, 3; Mar. 3, 18,; Luk.
6, 14; Sk. ap.

1, 13. Bez pochyby

jest týž, jehož Pán pod jménem Nata
naele hned z počátku byl povolal: Jan
1, 45 — 51., kteréžto jméno bylo vla
stní jméno jeho; Bartoloměj pak tolik
co Bar-Tolmai (syn Tolmaje) bylo
jméno po Otci.
Baruch. ]. Syn Neriáše. Jemu po
dal prorok Jeremiáš zapečetěný list kou
pě: Jer. 32, 12—16; Jeremiáš mu
předříkává svá proroctví do knihy,. a
kázal mu je čísti v chrámu: Jer.

Bázoň.

36, 1—10; 13—16; 45, I; když pak
se kniha tá spálila, musel ji znova psáti:
Jer. 36, '27; lid pojal jej ssebou do
Egypta: 43, 6; psal v Babyloně knihu
k Zidům v Jerusalémě dlícím: Bar.
1, 1.

2. Syn Zachariášův: II. Ezdr. 3, 20.
Bázeň vůbec jest nepříjemný cit, po
cházející z představení budoucího nastá
vajz'cz'ho neb možného zlého.

]. quí

rozličné příčiny, její povaha
a projevení.

Strach váš a bázeň dá Hospodin
Bůh váš _na všecku zemi, kterouž šla
pati budete, jakož mluvil nám. V. Mojž.
11, 25.

Dá tobě Hospodin srdce lekavé a oči
pošlé, a duši utrápenou žalostí: abude
život tvůj jako zavěšený před tebou.
Báti se budeš vnoci ive dne, a ne
budeš věřiti životu svému. Ráno díš:
kdo mi dá večer? a u večír? kdo mi
ráno? pro strach srdce svého, jímž se
lekati budeš a pro ty věci, kteréž svý
ma očima uzříš. V. Mojž. 28, 65—67.
A když všecko vojsko uslyšelo, že
jest I—Iololernes st'at, odstoupil rozum
i rada od nich, a samým třesením a
bázní jsouce přemožení pomoci v no
hách hledali. Jud. 15, 1.
Odevšad strašiti budou jej hrůzy, a
zaplctou nohy jeho. Job, 18, 11.
Srdce mé zkormouceno jest ve mně,
a strach smrti připadl na mne.
Bázeň a třesení přišlo na mne ; a při
kryla mne temnost. Zalm. 54, 5, 6.
Očekával jsem toho, kterýž by mne
spasena učinil od malomyslnosti ducha
a bouře. Zalm. 54, 9.
Nelekej se náhlého strašení, ani moci
bezbožných valicích se na tebe. Přísl.
3, 24. 25.

Radost jest spravedlivému činiti soud,
ale strach těm, kteříž činí nepravost.
Přísl. 21, 15.
Nešlechetnost zajisté bázlivá jsouc
dává svědectví svého odsouzení: nebo
svědomí zbouřené vždycky prvé cítí
těžkosti nežli přijdou. Bázeň zajisté
nic jiného není než prozrazení myšlení
na pomoc. A od vnitř menší jest oče
kávání pomoci, za větší pokládá se ne
zná-most té příčiny, kteráž trápení při
nůší. Moud. 17, 10—12.
.
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Běda těm, ješto jsou rozpustílého
srdce, kteréž nevěří Bohu: a protož
nebudou ochráněni od něho. Sir. 2, 15.
' Nebuď malomyslný vmysli své. Sir.
7, 9.

Rcete malomyslným: posiliite se a
nebojte se; aj Bůh váš pomstu přivede
odměny, Bůh sám přijde a spasí vás.
Jes. 35, 4.
Nebuď ty mi k strachu naděje má ty
v den trápení. Nechť jsou zahanbeni,
kteříž mi se protiví a já ať nejsem za-“
hanben: nechť oni se bojí, a já ať se
nebojím: uveď na ně den trápení, a
dvojím setřením setři je. Jer. 17,
17. 18.'
A vzbudím nad nimi pastýře, &pásli
je budou: nebudou se báti více, ani
strachovati, a žádný nebude hledán
zpočtu, dí Hospodin. Jer. 23, 4.
Protož ty neboj se služebníče můj
Jakobe, dí I—Iospodin,aniž se strachuj
Israeli, neboj se a já vysvobodím tě
z země daleké, isímě tvé z země zajetí

jejich: anavráti se Jakob, aodpočívati,
a vším dobrým oplývati bude a nebude,
kohož by se strachoval. Jer. 30, 10.
Zvuk hrůzy vždycky v uších jeho (bez
božného) akdyž pokoj jest, on vždy
podezření má o úkladech. Job 15, 21.
Cehož se bojí bezbožný, přijde naň;
čehož žádají spravedliví, dáno bude jim.
Přísl. 10, 24.

2. Povzbuzem', bychom se nebáli aniž
byli málomyslní.
Neboj se Abrahame, jáť jsem ochran
ce tvůj, a odplata tvá velmi veliká. I.
Mojž. 15, 1.

Vyslyšel pak Bůh hlas pacholete, &
zvolal angel boží s nebe na Agar, řka:
Co činíš Agar? Neboj se; nebo vy
slyšel Bůh hlas pacholete z místa, na
kterémž jest. I. Mojž. 21, 17.
Ukázal se Jakubovi I'IOSpOdln v tu
noc, řka: Já jsem Bůh Abrahama otce
tvého, neboj se, neboť já s tebou jsem:
požehnám tobě, a rozmnožím símě tvé
pro služebníka svého Abrahama. I. Mojž.
26, '24.

Řekl Bůh Jakubovi: Já jsem nejsil
nější Bůh otce tvého; neboj se, stup
do Egypta, nebo v lid veliký učiním
tebe tam. I. Mojž. 46, 3.
Pravil Josef bratřím: Nebojte se.
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Bázeň.

Zdalíž' můžeme vůli boží odepříti? Vy
jste myslili o mně zlé, ale Bůh obrátil

to v dobré, aby povyšil mne, jakož
nyní vidíte, a zachoval mnohé lidi. Ne
bojtež se: já budu krmiti vás, a dítky
vaše. I potěšil jich, a lahodné i k upo
kojení jichmluvil. I. Mojž. 50, 19—21.
Pohled na zemi, kterouž Hospodin
Bůh tvůj dů tobě: vstup a vládní jí,
jakož mluvil Hospodin Bůh naš otcům
tvým: neboj se, aniž se strachuj. V.
Mojž. ], 21.
Zmužile čií'íte, a: posilůte se: nebojte
se, ani se lekejte, když je uzříte: nebo
Ilospodiu Bůh tvůj, ont' jest vůdce tvůj,
aneopustí, aniž zanechá tebe. V. Mojž.
31, 6.
I řekl Hospodin Gideonovi: Pokoj
s tebou, neboj se, neumřeš. Soudc. 6, 23.
Nebuduť se bati tisíců lidu obkliču
jícího mne: povstaniž Hospodine, spa—
sena mne učiů, Bože můj. Žalm. 3, 7.
Neboť, bycht' pak chodil u prostřed
stínu smrti, nebudu se bati zlého: nebo
ty se mnou jsi. Fruit tvůj a hůl tvá,
ty mne potě-šily. Zalm. 22, 4.
Hospodin osvícení mě a spasení mé,
kohož se budu bati? Hospodin ochrance
života mého, kohož se budu stracho
vati? Když se přibližují na mne ško
dliví lidé, aby jedli tělo mé: jenž su
žují mne, nepřátelé moji, oni sami ze
mdlcli a padlí. Byt se postavili proti
mms vojenští stanové, uebudet' se bz'ui
srdce me. Byt' povstal proti muč boj,
v tomt'ja'í douí'ati budu. Žalm. 26, 1—3.
Bůh nač outocištč naše, asíla: spo
mocník v zúrmutcích, jenž postíhlynás
příliš.. Protož nebudeme se bátí, když

budut' sc bítti, co by mi učinil člověk.
Žalm 117, 6.
Kdo by mne uposlechl, beze strachu
odpočívali bude, a hojnosti požívati
bude, zlóho se ueboje. Přísl. 1, 33.
Neboj se soudu smrti. Sir. 41, 5.
Aj Bůh Spasitel můj, doufanlivč

t-í—

niti budu, a nebudu se bati, nebo síla
má, a chvála má IIOSpodin, a učiněn
jest mi k spasení. Jes. 12, 2.
Rcete malomyslným: Posilí'íte se, a
nebojte se; aj Bůh váš pomstu při
vede odměny, Bůh sám přijde, a spasí
vás. Jes. 35, 4.
Neboj se, nebo jájsem s tebou: ne
uchyluj se, nebo ja jsem Hospodin Bůh
tvůj. Jes. 41, 10.
Nebo ja Hospodin jsem Bůh tvůj
ujímaje tě za ruku tvou , a řka tobě.:
Neboj se, jít spomohu tobě. Neboj se
červe Jakobův, kteříž jste jako zemřeli
z Israele: ja spomohu tobě, praví llo
spodin: a. vykupitel tvůj Svatý isra
elský. Jes. 41, 13. 14,
Neboj se, nebo vykoupil jsem tě,
a povolal jsem tě jménem tvým; můj
jsi ty. Jes. 43, 1.
Nebojž se, nebo ja stebou jsem. Jes.
43, '5.

Neboj se služebnice, můj Jakohe, a
nejupřímnější, kteréhož jsem v_Vanil.

Jes. 44, 2.
Nebojte se pohanční lidského, a rou—

hání jejich nestrachujte se. Jes. 51, 7.
Neboj se od tvaří jejich: nebot“ ja
jsem s tebou, abych tc. vytrhl, di Ilo
spodin. Jer. 1, 8.
Znamení nebeských nebojte se, jichž
se bojí pohané. Jer. 10, 2.

Přiblížilo se v ten den. když jSem
se houi-íti bude země, a přeneseny bu— se vzýval: řekljsi Neboj se. Pláč Jcr.
dou hory vprostřed moře.Žahn45, 2. 3. 3, 57.

p_aty mé obklíčí mne.

Neboj se země, plesej a vesel se:
nebo zvelebil Hospodíu, aby to učinil.

loha nevzývali: tu se třásli stra
chem, kde nebylo strachu. Nebo Bůh
rozptýlil kosti tech, kteříž se lidem líbí:
zahanbeui jsou, nebo Bůh pohrdal jimi.

Joel 2,121.
'
I bude; Jakož jste byli zlořečením
mezi pohany, dome judský, a dome
israelský: tak vysvobodím vás, a bu
dete požcluu'mím: nebojtež se, posilůtc

Proč se budu strachovati v den zlý?
když nepravost
Žalm. 48, (i.

Žalm. 52, o.
()d vysosti dne balí _se budu: ale
já v tobe doufati budu. Zalm. 55, 4.

V Boha jsem doufal :_nebudut' se báli,
coby mi učinilo telo. Zahn. 55, 5. 11.
Hospodin jest mi Spomocuíkem, ne

se ruce vaše. Zach. 8, 13.
A nebojte se těch, kteříž zabíjejí
tělo, ale duše nemohou zabiti: než
bojte se raději toho, kterýž může i duši
i tělo zatratiti do pekelného ohně. Mat.
10, 269

Bázoň smrti

— Bázoň Boží.

A hned k nim promluvil Ježíš, řka:
Doufejtež! jáť jsem, nebojte se. Mat.
14, 27.

.

A přistoupiv Ježíš, dotekl sejich, řka
jim: Vstahte a nebojte se. Mat. 17, 7.
Pán Ježíš pravil Petrovi: Neboj se,
toliko věř. Mar. 5, 36.
Nebojtež se, nebo aj zvěstuji vám
radost velikou, kteráž bude všemu lidu.
Luk. 2, 10.

Nebojiž se; již od tohoto času lidi
budeš loviti. Luk. 5, 10,

Pravím pak vám, přátelům svým:
Nestrachujte se těch, kteří tělo zabíjejí,
a potom nemají, co by více nečinili. Ale
ukáží vám, koho se máte báti: bojte
se toho, kterýžto, když zabije, má moc
uvrhnouti do pekelného ohně. Tak pra
vím vám, toho se bojte. Luk. 12, 4. 5.
Neboj se maličké stádce; neboť se
zalíbilo Otci vašemu dáti vám králov
ství. Luk. 12, 32.
Neboj se, dcero sionská: aj král tvůj
se béře, sedě na oslátku oslice. Jan

17

34, 30; obyvateléchanaans'tibáli se Isra
elských: II.B-Iojž. 15, 15. 16; ]lloabs'ta'
báli se Israele: IV. Mojž. 22, 3; tak
i E'listins'ti: I. Král. 4, 7; Gabaonitšti :
Jos. 9, 24. 10, 2; nepřátelé Israele:
II. Esdr. 6, 16; Saul a Israel Goliáše:

II. Král. 17, 11. 24; Saul Davida: I.
Král. 18, 12; Saul bál se Filistínských:
I. Král. 28, 5; David Achisa: I. Král.
21, 12; lidé na lodi za Jonáše: Jon.
1, 10;

učedlnz'ci na moři vzboui-eném:

Mat. 8, 25. 26; Petr, jda na vodě Je
žíšovi vstříc: Mat. 14, 30; Herodes bál

se Jana: Mar. 6, 20; lidu: Mat;14,
5; Josef Herodesa:
také: důvěra.

Mat. 2, 22. Viz

Bázeň smrti, jest lidem sicepřirozená,
nemá však býti nemz'rnu'.

O smrti, jak jest hořká památka tvá,
člověku, kterýž má pokoj v zboží svém,
muži pokojnému, a jehož cesty zpra—

veny jsou ve všech věcech, atomu, kte
rýž může ještě přijímati pokrmy! O smrti,
dobrý jest soud tvůj člověku nuznému,
12, 15.
a kterýž hyne na síle, sešlému věkem,
I _řekl Pán v noci u vidění Pavlovi:
a kterýž o všecko se stará, a nevěří
Neboj se, ale mluv a nemlč. Skut. ap. címu, kterýž potracuje trpělivost. Neboj
18, 9.
se soudu smrti. Pomni na ty věci, kte
Neboj se Pavle, před císařem máš réž byly před tebou, a kteréž potom
státi. Sk. op. 27, 24.
přijdou tobě; ten soud jest ode Pána
Nepřijali jste zajisté Duclmslužebno všelikému tělu. Sir. 41—15.
sti opět kbázni, ale nepřijali jste ducha
Ježíš pojav před utrpením svým Petra,
vyvolení synů, v němžto voláme: Abba a dva syny Zebedeovy, počal se mnou—
(Otěe). Řím. 8, 15.
titi, a teskliv být-i. Tedy řekl jim:
Ale trpíte-li co pro spravedlnost, bla Smutnát' jest duše má až k smrti! po
hoslavení Ciste). Strachu pak jejich ne— zůstaňtež tuto, a bděte se mnou. Mat.
bojte se, aniž se kormut'te. I. Petr 3, 14. 26, 37. 38.
Pán spomocník můj, nebudu se báti,
Ježíš pojal ssebou Petra, a Jakoba,
aby mi co učinil člověk. Zid. 13, 6.
a Jana: a počal se lekati a teskliv býti.
I položil Kristus ruku svou pravou I dí jim: Smutnáť jest duše má. až
na mne, řka: Neboj se! Já jsem první k smrti; počkejtež tuto, a bděte. A po
i poslední. Zjev. 1, 17.
odšed maličko, padl na zem, a. modlil
3. Příkladové těch, kteří bojáoni byli. se, aby, bylo-li by možné, odešla od něho
(ta) hodina. Mar. 14, 33. 34. 35.
Adam, a Eva báli se, zhřešivše před
Nejposlednější zkažena bude nepří
Bohem: I. Mojž. 3, 10; Lot vycházeje telkyně smrt. I. Kor. 15, 26.
ze Sodomy: I. Mojž. 19, 17. a t. d.
Musí toto porušitelné obléci neporu
Jakub bál se Labana: I. Mojž. 31, 31; šitelnost, a toto smrtelné obléci nesmr
& Esaua: I. Mojž. 32, 7. 11; synové telnost. I. Kor. 15, 53. Viz smrt.
Jakubovi Josefa: I. Mojž. 43, 18; 50,
50; Mojžíš zabiv Egypt'ana: II. Mojž.
Bázeň bOŽl -— nenípouze představení
2, 14; Israelšti vyšedše z Egypta na spravedlnosti boží, nýbrž i zbožná, vzne
rudém moři: II. Mojž. 1:1, 10. 15;
šená ostýchavost, plynoucí : živého ve'
Mojžíš se bál Boha: II. Mojž. 20, 18; domi velebnosti vševědoucnosti, všudypří
skvoucí se tváře Mojžíšovy: II. Mojž., tomnosti a svatosti boží, spojené se snahou,
Encyklopncdia.
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Bázeň Boží.

zdrželi se :; zalíbení božím. Může se
i říci: že jest úcta a vážnost k Bohu a
k zákonu jeho,
mu'ly' život.

a typlý'íxy-"z'cí: ní boho

1. Povbuzení k bázm' boží.

Báti se budeš HospodinaBoha svého.
III. Mojž. 19, 14. v. 30 a 32.
Ostříhej sebe samého, a duše své
pečlivě. Nezapomínej na věci, kteréž
viděly oči tvé, a ať nevypadají z srdce
tvého po všecky dny života tvého. HI.
Mojž. 4, 9.
Tato jsou přikózaní, abys se bál Ho—
spodina Boha svého a ostříhal všech
ustanovení a přikíízaní jeho .. . . Ho
spodina Boha svého báti se budeš, a

jemu samému sloužiti, a skrze jméno
jeho přísahati budeš. V. Mojž. 6, 2. 13.
Abys ostříhal přikázaní Hospodina
Boha svého, a chodil po' cestách jeho
a bál se ho. V. Mojž. 8, 6.
A nyní Israeli, čeho Hospodin Bůh
tvůj žádá od tebe, jediné abys se bál
Hospodina Boha svého, a chodil po
cestách jeho, amiloval ho atd. V. Mojž.
10, 12.
Hospodina. Boha svého bííti se bu
deš, ajemu samému sloužiti budeš. V.
10, 20.
HOSpodíua Boha svého následujte
&jeho se bojte, a slyšte hlas jeho. V.
Mojž. 13, 4.
Bojte se Hospodina a šlužte mu do
konalým a nejpravéjšíu'í srdcem. Jos.
24, 14.
Bojte se Hospodina, a služle jemu
v pravdě a z celého srdce svého. [. Král.
12, 24.
Budiž bázeň Hospodinova při vás, a
spilností všecky věci čiňte: tak budete
činiti věrně v bázni Hospodinově, a
srdcem dokonalým. II. Par. 19, 7. 9.
Proč nechodíte v bázni Boha našeho,
aby nás nehanéli pohané, nepřátelé naši?

II. Ezdr. 5, O.
_Mnoho dobrého míti budeme, jestliže
se báti budem Bohu, a jestliže odstou
píme od všelikého hříchu, a budeme-li
dobře činiti. Tob. 4, 23.
Kdo odjímá od přítele svého milo
srdenství, bázeň Boží opouští. Job.
u, 14.
Aj bázeň Páně, lat jest tvá n'noudrost,

'(

a odstoupiti od zlého, tvá rozumnosti.
Job 28, 28.
Služte Hospodinu v bázní: a s tře
sením plesejte jemu. Žalm 2, 11; Žid.
12, 28.

Bázeň Hospodinova svatá., trvající
na věky věků. Zalm 18, 10.
Kteříž se bojíte Hospodina, chvalte
jej. Žalm 21, 24.
Tvrzí jest HOSpodin těm, kteříž se
ho bojí. Žalm 24, 14.
Boj se Hospodina všecka zemí:: &
třeste se před' ním všickni obyvatelé
Okršku země. Zahn 32, 8.

Bojtež se BOha všecky končiny země.
Žalm 66, 8.
Rcetež nyní, kteříž se bojí Hospodina:
že na věky milosrdenství jeho. anm
117, 4.
Oučastníkcm jsem já. všech bojících
s_etebe, a ostříhajících přikázaní tvých.
Zalm 118, 63.
Kteříž se bojíte Hospodina, dobro
řečte Hospodinu. Žalm 134, 20.
Zalíbení má, HOSpodin v těch, kteříž
se ho bojí. Zalm 146, 1.1.
Bázei'í Hospodinova počátek mou
drosti. Přísl. ], 7; 9, 10.
Budeš-lí hledati moudrost, tehdy po
rozumíš bázni Hospodinové, a umění
Boží najdeš. Přísl. 2, 5.
Boj se Boha, &. odstup od zlého.
Přísl. 3, 7.
13512013Hospodinova

nenávidí

zlého.

Přísl. 8, 13.
Kdo chodí přímou cestou, a bojí se

Boha, pohrzen bývá od toho, kterýž
kráčí zlopovčstnou cestou. Přísl. 14, 2.
Lepšíť jest málo s bázní Hospodi
novou, než mnoho pokladů, ale bez na—
sycení. Přísl. 15, 16.

Skrze bázeň Hospodinovu uchyluje
se člověk od zlého. Přísl. 16, 6.

Bázeíi Hospodinova studnice života.
Přísl. lil, 27.
Bázcň Hospodinova kázeii ll'lOlldl'OSli.
Přísl. 15, 33.
V bázni Hospodinové bud' celý den.
Přísl. 23, 17.
Žena, kteráž se bojí Hospodina, 1m“

chválena bude! Přísl. 31, 30.
Poznal jsem, že všecka díla, kteráž
učinil Bůh, trvají na věky: nen'íůžeme
knim nic přidali, ani co od nich od

Bázoň boží.
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ti, ježto učinil Bůh, aby se ho báli. '
[az. 3, 14.

Kde jest mnoho snů, jest velmi mnoho
marnosti, a řečí bez počtu: ale ty
Šoha se boj. Kaz. 5, 6.

Boha se boj, a přikázaní jeho ostří;ej: nebo to jest všeliký člověk. Kaz.
LŽ, 13.

Bázeň Páně jest sláva, a chlouba, a
reselí, i koruna plesání. Sir. 1, 11.

Koruna moudrosti jest bázeň Páně,
:teráž přináší ouplný pokoj, a užitek
zdraví. Sir. 1, 22.

Moudrost a umění jest bázeň Páně.

Nebudeš-li se pilně držeti bázně Páně,
brzo sc podvrátí dům tvůj. Sir. 27, 4.
Kdož se bojí Pána, přijme naučení
jeho . . . Ktei'íž se bojí Pána, naleznou
spravedlivý soud. Sir. 32, 18. 20.
Toho, kdož se bojí Pána, nepotká
,
3 zlé, a v pokušení zachová ho Bůh. Sir.
33, 1.
Kdož se bojí Pána, ničeho se nebude
strachovati, ani děsiti: nebo on jest
' naděje jeho. Toho, kdo se bojí Pána,
blahoslavená jest duše. Oči Páně na
ty, kteříž se ho bojí. Sir. 34, 10.
17. 19.

\

Dám jim srdce jedno, acestu jednu,
Bázeň Páně jest nábožnost umění. aby se mne báli po všecky dny: a aby
Šir. ], 17.
jim dobře bylo, i synům jejich po nich.
Kteříž se bojíte Pána, očekávejte mi— Jer. 32, 39; V. 40.
Proto dal jsi bázeň svou v srdce
osrdenství jeho: a neuchylujte se od
íěho, abysle nepadli. Kteříž se bojíte naše, abychom vzývali jmeno tvé, a
Sir. 1, 34.

Pána, věřtejemu: a nebude vyprázdněna
nzda vaše. Kteříž se bojíte v Pána,
]oufejte v něho: a v oblíbení přijde

chválili tě v zajetí svém. Bar. 3,

Pána, milujte ho, a budouť osvícena
.trdce vaše. Sir. 2, 7—10.
Kdo se bojí Pána, Ctí rodiče. Sir.

Ode mne (Daria) ustanoveno jest
nařízení, aby ve všem panství a krá
lovství mém třásli abáli se před Bohem
Danielovým. Dan. G, 26.
I-Ilas Hospodinův k městu volá, a
spasení bude bojícím se jmena tvého.

3, 8.

Mich. 6, 9.

Kdo se bojí Boha, spolu bude míti
přátelství dobré. Sir. 6, 16. 17.
Ze vší duše své boj se Pána, aknčží
ieho v poctivosti měj. Sir. 7, 31.
Símě lidské uctěno bude, to kteréž
se bojí Boha; u prostřed bratří jest
zprávce jejich v poctivosti: a ktei-íž se
bojí Pána, budou před očimajeho. Sir.
10, 23—25.
Kdož se bojí Boha., činiti bude dobré.

Báti se mne budeš, přijmeš kázeň:
a nezhyne příbytek jeho. Soí. 3,
Jestli že jsem já. Pán, kdo jest bázeň
má? praví I-Iospodinzástupů? Mat. ], 6.
Vzejde vám bojícím se jmena mého

vám milosrdenství.

Ktei—íž se bojíte

Sir. 15, ].
Oči Páně na ty, kteříž se ho bojí.
Sir. 15, 20.

Poznají, kteříž zůstaveni jsou, že
není nic lepšího jako bázeň Boží. Sir.
23, 37.

Koruna starců jest mnohé umění, a

slunce spravedlnosti, 'a zdraví bude
v křídlách jeho. Mal. 4, 2.
Bojte se toho, kterýž může i duši
i tělo zatratiti do pekelného ohně. Mat.
10, 28.; Luk. 12, 5
Milosrdenství jeho (trvá) od pokolení
až do pokolení bojícím se jeho. Luk.
!, 50.
Církev měla. po všem Judsku, a Ga
lilei, a Samařsku pokoj, a vzdělávala
se, chodíc v bázni Páně, a naplňovala
se potěšením Ducha svatého. Sk. ap.
9, 31.
V každém národu, kdož se ho bojí,
a. činí spravedlnost., příjemný jest jemu.

sláva jejich bázeň Boží. Sir. 25, 8.
Jak veliký jest, jenž nalezl moudrost
a umění! Ale není nad toto, kdož se
bojí Pána. Bázeň Boží nade všecky Sk. ap. 10,35.
věci se postavila: blahoslavený člověk,
Ty \črou stojíš: nesmýšlcj vysoce,
kterénmž dáno jest míti bázeň Boží: ale boj se. Řím. 11,20.
Taková majíce zaslíbení, nejmilejší,
kdo ji má, komuž připodobněn bude?
Bázeň Boží jest počátek milování jeho:
očist'ujmež se od všeliké poškvrny
víry pak počátek připojen má býti k ní. těla i ducha., dokonávajíee posvěcení
* v bázni boží. II. Kor. 7, 1.
Sir. 25, 13—16.
“F

"20

Bázoň mží.

Poddáni buďte jedni druhým v bázni
Kristově. El. 5, 21.
Přijímajíce království nepohnutedluó,

máme milost: skrze kteroužto sbáznía
uctivostíslužmelíbíce seBolm. Žid.12, 28.
Bohase bojte, krále v uctivosti mějte.
I. Petr 2, 17.
Ciňte zadost s tichostí, a s bázní, a
majíce dobré svědomí. I. Petr 3, 16.
Bojte se Pána, a vzdejte mu čest,
nebot přišla hodina soudu. Zjev. 14, 7.

nova kázei'í moudrosti : a ponížení slávu
předchází. Přísl. 15, 27. 33; 16, G.
Bázeh Hospodinova vede k životu: a
vplnosti přebývati bude, bez navštívení
zlého. Přísl. 19, 23.
Konec pokory bázeň IIoslíodinova,
bohatství. sláva i život. Přísl. 22, 4.
V bázni IIospodinově bud' celý den:
neboť budeš míti naději v nejposle
dnější čas, a očekávání tvé nebude zkla
máno. Přísl. 93, 17. 18.
Kdo se bojí Bohu, ničehož nezanedbá.
Kaz. 7, 19.
Já jsem poznal, že dobře bude bo
jícím se Boha, kteříž se bojí tváři jeho.
Kaz. 8, 12.
V bázni ][ospodinově jestit'silnédou—

2. Účinky,prospěch a chvála bázně boží.
I řekl Mojžíš k lidu: Nebojte se:
nebo aby zkusil vás, přišel Bůh, aaby
strach jeho byl mezi vámi, a abyste
nehřešili. II. MOjž. 20, 20.
Satan odpovídaje Bohu, řekl: Zda lání; a synůmjeho bude naděje. Bázeíí
liž se Job darmo bojí Boha? Zdažs ty Hospodinova studnice života, aby uchýlili
ho neohradil i domu jeho, ivšeho sta se od pádu smrti. Přísl. 14, 26. 27.
Bázeň Páně jest sláva, a chlouba.
tku vůkol, dílům rukou jeho požehnal
jsi, a vládařství jeho vzrostlo na zemi? a veselí, i koruna plesání. BázeiiPáně
Job ], 9. 10.
.
obveseluje srdce, a dává veselí, iradost,
Jak veliké jest množství sladkostitvé idlouhost dnů. Tomu, kdož se bojí
Hospodine, kterouž jsi schoval bojícím Pána, dobře bude v nejposlednější čas,
se tebe. Zahn 30, 20.
a v den skonání svého požehnán bude.
Postaví se anděl Hospodinův kolem Sir. 1, 11—13.
Počátek moudrosti jest bázeň Páně,
těch, kteříž se ho bojí, a vytrlmeje zne
bezpečenství
Bojtež se HOSpodina a věrným v životě mateřském přistvo
řena jest, s vyvolenými ženami kráčí,
všichni svatí jeho : neboťnemají nedosta
tkuti, kteříž se ho bojí. Zalm 33, 8. 10. a na nespravedlivých věrných pozuána
Ty Bože můj vyslyšels modlitbu bývá. Bážcín Páně jestit' nábožnost
mou: dal jsi dědictví těm, kteříž se umčuí. Přísl. 1, 16. 17.
bojí jmena tvého. Zalm 60, 6.
Kteříž se bojí Pána, dotazovati se
Blízká jest těm „ kteříž se ho bojí, budou na ty věci, kteréž dobrolíbezné
pomoc_jeho: ab y přebývala sláva vzcmi jsou jemu: a kteříž jej milují, naplnění
naší. Zahn 84, 10.
budou zákonem jeho. Kteříž se bojí
Milosrdenství Hospodinovo od věků Pána, připraví srdce svá, a před obli
až na věky nad těmi, kteříž se ho bojí. čejem jeho posvětí duší svých. Ktei-íž
Zalm.102, 17.
se bojí Pána, ostříhají přikázání jeho,
a trpělivost míti budou až do vzezření
Blahoslavený muž, kteříž se bojí llo
spodina. Zahn 111, ].
jeho, řkouce: nebudeme-li pokání činiti,
upadueuíe v ruce Páně , a ne v ruce
Kteříž se bojí _tebe, uzří mne, a \'e
seliti se budou. Zalm 118, 74.
lidské. Sir. ], 19—22.
Kořen moudrosti jest báti se Pána:
Aj hle, takť bude požclnu'm člověk,
kterýž se bojí Hospodina. Zalm 127,4.
a ratolesti její dlouhověké . . . . Bázeíí
Boj se Boha, a odstup od zlého: Páně zapuzuje hřích: nebo kdo jest
toť zajisté bude zdraví životu tvému,
bez bázně, nebude moci ospravedlněn
a svlažení kostí tvých. Přísl. 3, 7. 8. býti. Sir. 1, 25. 27. 28.
Bázeň Hospodinova nenávidí zlého.
Kteříž se bojíte Pána, věřte jemu:
Přísl. 8, 13.
a nebude vyprázdnčna mzda vaše. Kte
Bázeň Hospodinova přidá dnů: a léta říž se bojíte Pána, doufejte v něho: a
bezbožných ukrácena budou. Přís. 10, 27. v oblíbení přijde vám milosrdenství.
Skrze bázeň Hospodinovu uchyluje Kteříse bojíte Pána-, milujte ho, abudou't'
osvícena srdce vaše. Sir. 2, 8—10.
se každý od zlého . . . Bázeň Hospodi

Bázoň lidí.

Kteříž se bojí Pána, nebudou nevě
i'íci slovu jeho: aktci'íž milují ho, za
chovají cestu jeho. Kteřiž se bojí
Pána, dotazovati se budou na ty věci,
kteréž dobrolíbezné jsou jemu: a kte
řiž jej milují, naplnění budou zákonem
jeho. Kteříž se bojí Pána, připraví
srdce svá, a před obličejem jeho po
světí duší svých. Kt-eříž se bojí Pána,
ostříhají přikázaní jeho, a trpělivost
míti budou až do vzezření jeho. Sir.
?, 18—21.
Kdož se bojí Boha, obrátíse k srdci
svému. Sir. 21, 7.
A poznají, ktei-íž zíistaveni jsou,

že
nic není lepšího jako bázeň boží; a
nic sladšího, jako ohled míti na přiká
zaní Páně.. Sir. 23, 37.
Bázeň boží nade všecky věci se po
stavila; blahoslavený člověk, kterémuž
dáno jest míti bázeň boží: kdo ji má,
komuž připodobněn bude? Sir. 25,
14. 15.

Kdož se bojí Pána, přijme naučení
jeho. Sir. 32, 18.
Kdož se bojí Pána, ničeho se nebude
strachovati, ani děsiti: nebo on jest
naděje jeho. Toho, kdo se bojí Boha,
blahoslavená-jest duše. Sir. 34, 16. ]7.
Zboží a síla povyšují srdce, a nad
to obé jest bázeň Páně. Není nedo
statku v bázni Páně, a vní není třeba
hledati pomoci. Bá-zeň Páně jest jako
ráj požehnání, a nad všelikou slávu
pi'ikryl ji. Sir. 40. 26—28.
Příkladové bázně boží.

Abraham: I. Mojž. 22, 12; Josef:
I. Mojž. 42, 18; 39, 8. 9; báby Isra
elských v Egyptě: II. Mojž. 1, 17;
lid Israel.: II. Mojž. 14, 31; I. Král.
12, 19; Abdiáš: III. Král. 18, 3;
Oziáš: II. Par. 2G, 5; Hananiášt II.

Esdr. 7, 2;

Tobiáš a rodina jeho:

Tob. 2, 9; 9, 12; Judith.: 8, 8; Job:
Job 1, 1. 8; 31, 23; obyvatelé Nini
vetští: Jon. ], 16; Eleazar: II. Mach.
6, 30: Simeon ". Luk. '2, 25; mužové,
kteříž pohrobili Stěpá-na: Sk. ap. 8, 2;
Kornelius s domem svým: tutéž 10,
2. 7; první křesťané: 9, 31; proda

vačka šarlatu Lydia: 16,

14. Viz:

úcta k Bohu.

Bázeň lidi, tolik co nepravý ohled na
lidi u plnění povinností.
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Z bázlívosti pfied lidmi nemáme nikdy
něco zlc'lw spáclmti,

neb něco dobrého

opominouti. Kdo se bojí člověka, tudíž

padne: ale kdož beze všeho strachu
konaje svou povinnost doufá. v Hospo
dina, pozdvižen bude. Mnozí hledají
tváři knížete; ale od Hospodina po
chází soud jednoho každého. Přísl. 29,
25, 26.
Nepřimívej tváři proti tváři své, ani
proti duši své klamu. Sir. 4, 26.
Nestav se na odpor tváři mocného,
aniž usiluj proti proudu řeky. Pro
spravedlnost bojuj za duši svou, a až
do smrti zasazuj se o spravedlnost, a
Bůh vybojuje za tebe nepřátely tvé.
Sir. 4, 32- 33.

Neboj se, nebo jsem já stebou: ne
uchyluj se, nebo já jsem Bůh tvůj: po
silnil jsem tě, a pomohl jsem tobě, a
přijala tě pravice spravedlivého mého.
Isai. 41, 10.
Nebo já Hospodin jsem Bůh tvůj
ujímaje tě za ruku tvou, a řka tobě:
Neboj se, já spomohl jsem tobě. Isai.
41, 13.
Toto praví Hospodin, stvořitel tvůj,
o Jakobe, a působce tvůj, o Israeli:
Neboj se, nebo vykoupiljsem tě, apo
volal jsem tě jmenem tvým, můj jsi
ty. Když půjdeš přes vody, stebou
budu, a řeky nepi'ierjí tě: když cho—
diti budeš v ohni, nespálíš se, a plamen
nebude hořeti na tobě. Isai. 43, 1. 2.
Poslouchejte mne, kteříž znáte to,
což jest. spravedlivého, lid můj, zákon
můj v srdci jejich: nebojte se pohanění
lidského, a rouhání jejich nestrachujte
se. Nebo jako roucho, tak jisti je bu
de červ: ajako vlnu, tak zžíře je mol:
Ale spasení mě na věky bude, a spra—

vedlnost má je vnárody

do národů.

Isai. 51, 7. 8.

Já, já sám potěším vás: kdož jsi ty,
abys se bál člověka smrtedlného, a syna
člověka, kterýž jako seno tak uschne?
A zapomněl jsi na Hospodina učitele
svého, kterýž všemohoucností svou roz—
táhl nebesa a založil zemi, a stracho
val si se ustavičně celý den prchlivosti
toho, kterýž tě sužoval; a připravil byl
k zkažení: kde jest nyní prchlivost to
ho, kterýž sužuje? Isai. 51, 12. 13.
I řekl Hospodin ke mně: Neříkej:
Dítě. jsem, neb k všemu, k čemuž tě
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Bázeň lidi. — Bodlivost.

pošli, půjdeš, a všecky věci, kteréžkoli
rozkáži tobě, mluviti budeš. Neboj se
od tváři jejich: neboť já. jsem stebou,
abych tč vytrhl, dí Hospodin. Jcr. ],
7, 8.
Protož ty přepaš bedra svá., &vstaň
a mluv k nim všecko, což já přikazuji
tobě. Nestrachuj se od tvářijejich: nebo
nedopustim, aby se bál obličeje jejich.
Jů zajisté dal jsem tě dnes za město
hrazené, a za sloup železný, a za zed'
měděnou, nad vší touto zemí proti krá—
lům judským, proti knížatům jeho a
kněžím, i všemu lidu země judské. I
bojovati budou proti tobě, ale nepře
mohou: nebo já, jsem stebou, praví
Hospodin, abych tě vysvobodil. Jer. ],
17. 18. 19.
A nebojte se tčeh, kteříž zabíjejí
tělo, ale duše nemohou zabiti: než bojte
se raději toho, kterýž může i dušii
tělo zatratiti do pekelného ohně . . . .
Pravím pak vám, přátelům svým: Ne
strachujtc se těch, jenž tělo zabíjejí, a
potom nemají, co by více učinili. Ale
ukážiť vám, koho se máte báti: bojte
se toho, kterýžto, když zabije, má,moc
uvrci do pekelného ohně. Tak pravím
vám, toho se bojte. Mat. 10, 28 . . .
Luk. 12, 4. 5.
Tedy Petr a Jan odpovídajíce, řekli
jim: jestli to spravedlivé před obliče
jem božím, abychom vás více poslou
chali než Boha, sudte. Sk. ap. 4. 19;
srov. Tob. 2, 9.
Jestli Bůh s námi i kdo proti nám.
Řím. 8, 31.
Za drahou mzdu koupeni jste, ne
hud'te služebníci lidští. I.'Kor. 7, 23.
A kdo jest, ješto by vám uškodil,
budete-li následovníci dobrého? Ale i
trpíte-li co pro spravedlnost, blahosla
veni jste. Strachu pak jejich nebojte
se a nekormuťte se. Ale Pána Krista
posvčcujte v srdcích svých, hotovi jsouce
vždycky k dostiučinění každénm žá,
dajícímu od vás počtu z naděje té, kte
ráž jest v vás. I. Petr 3, 13—15.

Příkladové.

&) Bázně lidí.

Z bázně lidské učinil Áron zlaté te
le: II. Mojž. 32, 4; aby ženám svým
cizokrajním se zalíbil, vystavěl Šalomoun
chrám bohům Moabských a Ammon
ských: III. Král. 11, 7. 8; nikdo nemluvil

veřejně o Ježíšovi z bázně před Židy:
Jan

7, 13;

rodičové uzdravene'lzo slepce

nedůvěřovali sobě veřejně vyhlásiti Je

žíše za Messiáše: Jan 9; Pilát odsou
dil Ježíše,

ně. byl přesvědčen o nevin

nosti jeho: Jan 19, 12; ostýchaje se
dvořanínů dal Herodes Jana stíti : Mar.
6, 26. 28. Z ohledu lidských dal IIc

rodes,Jakuba bratraJanova, slíti avi
da, že se to líbilo Zidům, dal i Petra
jíti. Sknap. 12, 2. 3. Fable chtěje se
zalíbiti Zidům, podržel Pavla 11vězení.
Sk. ap. 24, 27.

b) Př'kladové těch, kteří se lidí
nebáli.
Barú! nedbal “na potupu své man
želky: II. Král. 6. Tobiáš chodil do
chrámu, i když všickni chodili za te
laty: Tob. 1, 5. 6; pochovávaje že
mí-elé proti rozkazu královu bál se Boha
víc než lidí. Tob. 2, 9. Daniel se
klaněl proti rozkazu královu pravému
Bohu I-Iospodinu: Dan. G, 10. 11. Petr
a Jan: Sk. np. 4, 18—19; apoštole':
tamtéž 5, 28. 29; Pavel: 1. Kor. 4,
3. 4

Bedlivost. Bůh bdí nad lidmi.
I stalo se slovo I-Iospodinovo ke mně,
i—koucí: Co vidíš Jeremiáši? I řekl
jsem: Prut bdící vidím. I řekl I—Io
spodin ke mně: Dobře jsi viděl, nebo
bdíti budu já nad slovem svým, abych
učinil je. Jel-. 1, 11. 12.
Jako jsem bděl nad nimi, abych je
plenil a boi—il, a rozptýlil , a hubil, a

trápil: tak budu bdíti nad nimi, abych
je vzdělal aštípil, dí I'lOSpodin. Jer.
31, 28.
Já bdíti budu nad ním k zlému, a
ne k dobrému. Jer. 44, 27.
Bedlz'vost, t. j. pozornost na srdce, na
hnutí a myšlení jeho se lidem důrazně velí.
Ostříhej tedy sebe samého , a duše
své pečlivě. V. Mojž. 4, 9.

Ostříhati budu cest svých; abych
nezhřešil jazykem svým. Položil jsem
ústům svým stráž, když se postavil hří
šník proti mně. Zalm 38, 2.
Všelikou stráží ostříhej srdce svého.
Přísl. 4. 23.

Stráž duše své
Přísl. 16, 17.

ostříhá cesty své.

Kteříž v jítře bdí ke mně, nale
znou mne. Přísl. 8, 17.

Belzebub — Betanie.'
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Blahoslavený člověk, kterýž slyší
mne, a kteryž bdí u dveří mých na
každýr den a střeže u veřejí dveří mých.
Přísl. 8, 34.

zí , hledaje koho by sežral. I. Petr

Clověk moudrý při všem se obává,
a ve dnech hříchů pilně sc varuje le
nosti. Sir. 18, 27.
Kteříž budou bdíti k němu (Bohu),
naleznou požehnání. Sir. 32, 18.
Bdětež, poněvadž nevíte, v kterou
hodinu Pán váš přijde. Mat. 24, 42.;
25, 13.
Bdětež a modlete se, abyste nevešli
v pokušení. Duch zajisté hotov jesti,
ale tělo nemocno. Mat. 26, 41.
Vizte, bděte a modlete se: nebo.ne
víte, kdy bude (ten) čas. Mar. 13, 33.

Budiž bcdliv, a otvrdiž ostatků,
jenž měli umříti; nebo nenacházím
skutků tvých plných před Bohem.
Zjev. 3, 2.
Pakli nebudeš bdíti , přijduť na tě
jako zloděj, a nezvíš, v kterou hodinu
na té přijdu. Zjev. 3, 3.
Aj přicházímť jako zloděj. Blaho
slavený, kdož bdí a ostříhá roucha
svého, aby nechodil nah, a aby nevi
děli hanby jeho. Zjev. 16, 15.

Bděte, ncbo nevíte, kdy Pán domu
přijde, u večer-li, čili 0 půl noci, čili
když kohouti zpívají, čili ráno: aby,
když by nenadále přišel, nenalezl vás
spících. A co vám pravím, všechněm

pravím: Bděte! Mar. 13, 35—37.
Blahoslavení služebníci ti, kteréž,
když přijde Pán, nalezne ani bdi : amen
pravím vám, že přepáše se, a přikáže

jim sednouti za stůl, a chodč, bude
jim sloužiti. A přišel-li by v druhé

5, 8.

N eSpěmejako jiní, ale bděme, a stříz
livi buďme. I. Thes. 5, 6.

Belzebub, tolik co bůh mušek, jehož
to Zidé k potupč pi-ezdili v Bálzebub,
tolik co bůh bláta; byl to bůh Fili
stínských, jehožto socha stála v Akka—
roně, kteréhož se otázati dul krz'tlOcho
ziáš, jestli by se ze své nemoci mohl
uzdraviti: V. Kral. ], 2. 6. 16; po
zději jn'íín jest za knížete ďáblů: Mat.
10, 25; 11, 24. 27; Luk. 11, 15;
Mar. 3, 22.

Benjamin,

nejmladší syn Jakubův,

jejž matka jeho Ráchel za příčinou ne
bdění, a paklit' by v třetí bdění přišel, bezpečí, v němž při porodu jeho byla,
a tak nalezli, blahoslavení jsou služe Benoni (syn mé bolesti) nazvala: I.
bníci ti. Toto pak vězte, že kdyby Mojž.35, 16—18. 24; Jakub brániljemu
věděl hospodář, v kterou hodinu má s ostatními syny svými jíti do Egypta,
přijíli zloděj, bděl by zajisté, anedal by aby se mu nic zlého nestalo: 42, 4;
podkopati domu svého. I vy buďte Josef stál na tom, aby též on násle
připraveni, nebo v kterou hodinu se doval: v. 15. 16. 20. 34. 36; 43, 3.
nenaděiete, Syn člověka přijde. Luk. 12, 5; 44, 26; bratří vzali jej Spolu do
Egypta: 43, 15. 16; v jeho pytel dal
37—40.
Bděte, každého času se modlíce, aby— Josef svůj stříbrný koflík vložiti: 44,
ste hodni jmíni byli ujíti všech těch 2, 12; předpovědění Jakubovo o Ben
věcí, kteréž se díti budou, a státi před jaminovi: 49, 27; synové Benjaminovi:
46, 21; I. Par. 7, 6. On byl otcem
Synem člověka. Luk. 21, 36.
Kdož se domnívá , že stojí, hlediž veleslavuého kmene Israelských.
Betanie, místo blízko Jerusaléma,
aby nepadl. I. Kor. 10, 12.
Bděte, stůjte u víře, zmužile sobě na hoře olivetsk-é: Mar. 11, 1, kteréž
pocínejte, aposilňte se. I. Kor. 16, 13. leželo na východ, 15 honů od Jerusa
Na modlitbě trvejte, bdíce Vní s díků léma vzdáleno: Jan 11, 18; -— tutéž
činěním. Kol. 4, 2.
bydleli: Lazar, Marta a María.: Jan
Ty pak bdi, ve všem pracuj, konej 11, 19; Pán Ježíš často přicházel tam,
vzkřísil Lazara z mrtvých: Jan 11, 1;
dílo kazatele, v_vplimj službu svou. Stříz
livý bud'. II. Tim. 4, 5.

12, 1; Mat.21,17;'Mar.11,1.11;

tu také pomazala Maria noh Páně:
Mat. 26, 6. 7; Mar. 14, 3; Jan 11,
Sti-ízlivi buďte & bděte; nebo pro— 2; sem (do Betfage) poslal učedlníky
své, aby odtud přivedli oslici: Luk. 19,
tivník váš ďábel jako lev řvou-cíobchá

Buďte opatrní, a bděte na modlitbách.
I. Petr 4, 7.
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Betlém.

_

Bozbožní.

29; tu pak vstoupil Ježíš na nebesa.
Luk. 24, 50.
Betlém, městečko v pokolení Juda,
'v úrodné krajině ležící, znamená tolik

a zapomíná na smlouvu Boha svého.

rodiště Petra, Filippa aOndřeje: Jan

5. 13. 29.

1, 44 ; 12, 21 ; Kristus Pán tuto učil :

Všickni, kteříž tě opouštějí, zahan
beni budou.- odstupující od tebe, na.
zemi napsání budou: nebo opustili

Přísl. 2, 17. 18.

Běda vám, muži bezbožní, kteříž jste
opustili zakon Pána Nejvyššího. Sir.
co dům. chleba. Nazývá se Betlém Ju— 41, 11.
Slyšte nebesa, a ušima poznrnj ze
dův, by se rozeznal od Betléma v Ga
lilei v pokolení Zubulon ležícího, 18 mil mě, nebo Hospodin mluví. Syny jsem
od Jerusaléma vzdáleného. Jes. 19, 15. vychoval a vyvýšil: oni pak pohrdli
Sloul druhdy Efram: I. Mojž. 35, 19; mnou. Běda národu hříšnólmt, lidu ob
48. 7; Ruth ], 2; 4, 11. Jest zvláště tíženému nepravosti, semcni ncšleche
znamenitý proto, poněvadž tu narozen tnému synům hříšným: opustiliť I-lospo
jest Spasitel světa: Mat. 2, ]; Luk. 2, 4 ; dina, rouhali se Svatému israelskénm,
dle předpovědění proroka Micheáše: 5. odvrátili se zpět. Jes. 1, 2. 4.
Toto praví I-Iospodiu: Jaké shledali
2; Mat. 2, 6; znamenitý též pro vraždu
dítek, jež na příkaz I-Ierodesův vyko otcové při mně bezpráví, že se vzdá
lili odc mne . . . . nebo dvoje zlé učinil
nána byla. Mat. 2, 16.
lid můj: mne opustili, Studnici vody
Betsalda.
1. Městečko v Galilei, v živé, a kopali sobě cisterny . . . kte
pokolení Naftali u moře galilejského,
15 mil od Jerusaléma vzdálené. Jest réž nemohou držeti vody. Všickni opu
stili jste mne, praví Hospodin. Jer. 2,

Mar. 6, 45; 8, 22; Luk. 9, 10.—Nad
obyvateli jeho bědoval bolestně Ježíš, že
nechtěli poznati Spasitele svého: Mat.
11, 21; Luk. 10, 13; tu uzdravil Je
žíš slepého: Mar. 8, 2. — Nedaleko
Betsaidy byla poušť, kdež nasytil Kri
štus Pán 5000 lidí pěti chleby a dvěma
rybičkamat Luk. 9, 10 atd.; Mat. 14,
13; Mar. 6, 30; Jan 6, 1.
2. Betsaida nebo Betesda, rybník
v Jerusalémě, mající vodu léčivou,
vnějžto angel Páně dle času vstupoval,
a voda hýbala se, a kdož první do
něho sstoupil po hnutí vody, uzdraven
byl od kterékoli nemoci by trápen byl.
Jan 5, 2. atd.

pramen vod živých Hospodina. Jer.
17, 13.
Opustils Studnici moudrosti. Baruch
3, 12.
Zhřešili jsme a nepravé činili od
stoupivše od tebe: a zavinili jsme ve
všech věcech. Dan. 3, 29.
Již se někteří zpět po satanášovi
obrátili. I. Tim. 5, 15.
Lépe byjim bylo neznati cesty spra—
vedlnosti,

nežli “po seznání

zpět se od—

vrátiti od toho svatého přiká-zaní, kteréž

jim vydano jest. Il. Petr 2, 21.
Mámt' proti tobě, žes první

SVOU

BeZbOŽnljsou lidé,jenž se spouštějíBoha ' lásku opustil. Zjev. 2, 4.
prave'ho a oddávají se nwdloslužebností a
2. Pramenové bezbožnosti jsou: :po
nepravostem.
zdilost rozumu a převrácenost srdce.

1. Zloba a nevdě'kjejich:

Zluěněl milý, azpíěil se: ztloustnuv,
ztučněv, rozšíi'iv se spustil Boha Stvo
řitele, & odstoupil od Spasitele svého.
V. Mojž. 32, 15.

Boha, kterýž tebe zplodil, Opustil jsi,
a zapomenul jsi na. Hospodina, Stvoři
tele svého. V. Mojž. 32, 18.
Volali jste ke mně, avytrhl jsem vás
z ruky jejich. Avšak opustili jste mne,
'a'etili jste bohy cizí. Soud. 10, 12. 13.
Bezbožný opouští vůdce mladosti své,

Řekl_nesmyslný v srdci svéin: Neni
Boha. Zalm 13, 1.

Převrácená myšlení odlučují od Bo
ha. Moud. 1, 3.
Nepravosti vaše rozdělili mezi vámi
a Bohem vaším. Isai. 59, 2.
Mnozí chodí, o nichž jsem často—
kráte pravil vám (nyní pak i s pláčem
pravím), že jsou nepřátelé kříže Kri
stova, jejichžto konecjestvzahynutí, jichž
to Bůh břicho jest, a sláva v zahan
bení jejich, kteříž. o zemské věci (toli
ko) pečují. Fil. 3, 18. 19.
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3, Myšlení, řeči, jednání bezbožných
naproti spravedlivým jest ohavné :
Sedí (hříšník) v zálohách s bohatci
v skrytě, aby zabil nevinného. Oči
jeho po chudém vzhledají: číhá v skrytě,
jako lev v jeskyni své. Číhá, aby
uchvátil chudého: ježto (osidlem) při
tahuje ho. V osidle svém poníží ho,
nachýlí se, a padne, když panovati bude
nad chudými. Nebo říká v srdci svém:
Zapomenul Bůh, odvrátil tvář svou,
aby neviděl do konce. Žalm 9. 8—11.
Aj hříšníci natáhli lučiště, připravili
střely své v toulu,v aby stříleli vtemnu
na upřímé srdce. Zalm 10, 13.
Marné věci mluví jeden každý k bli
žnímu svému: rtové jejich jsou lstiví,
ze srdce a srdce mluvili. Zalm 11, 3.
Nekochej se na stezkách bezbožníků,
aniž se tobě zalibuj cesta zlých. Vyhni
se jí, & nechod po ní: uchyl se 'odní,
a opusť ji. Nebť (oni) nespí, leč zle
učiní; a vzdaluje se sen od nich, leč.
(prvé) někoho ku pádu přivedou. Přísl.
4, _14—16.
Rekli bezbožní, neprávě u sebe pře
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náš, a ten jest (náš) los. Utískněme
chudého spravedlivého, a nešanujme
vdovy, aniž se ostýchejme šedin starce
mnohého věku. A síla naše bud nám
pravidlem spravedlnosti: nebo co ne
stateěný jest, za neužitečné shledáno
bývá. Protož oklamejme spravedlivého,
nebo neužitečný jest nám, a protiví se
skutkíuu našim, a vytýká nám přestou—

pení zákona. arozhlašuje za nás hříchyl
obcování našeho. Udává, že má zná
most boží, a synem božím se nazývá.
Učiněn j'est nám k pohanění myšlení
našich. Těžko nám na něj i hledčti,
nebo nesrovnává se sjinými život jeho,
a jinaké jsou cesty jeho. Za lehkomy
slné počtení. jsme od něho , a zdržuje
se od cest našich jako on nečistot, a
blahoslaví konec spravedlivých, achlubí
se, že má otce Boha; vizmež tedy,
jsou—li řeči jeho pravé, a zkusme,

co

na něj přijde, a zvědme, jaký bude
jeho konec. Nebo jestliže jest pravý
syn boží, ochrání jej, a vysvobodí jej
z rukou protivníků. Potupou a trápe
ním zkoušejme ho, abychom poznali
pokoru jeho, a zkusili trpělivost jeho,
k smrti nejohavnčjší odsudme ho; nebo
bude poznán z řečí jeho. Toto my
slili, a bloudili: nebo oslepila je zlost
jejich. Moudr. 2, 1—21.

mýšlejíce: Krátký a teskný jest čas
života našeho, a není znám, kdo by se
byl z pekel navrátil. Nebo z ničehož
narodili jsme se, a potom (zas) budeme,
jako bychom byli nikdy nebyli: nebo
jako jest dýchání v hřípích našich: a 4. Bezboz'nz' často požívají časného bla
hobytu, a však štestí jejich nenípravé.
řeč.jest jiskra z pohnutí srdce našeho:
Proč bezbožní živi jsou, pozdvižení
kteráž když zhasne , popel bude tělo
naše, a duch se rozplyne jako lehký jsou, azmocnění bohatství. Símě jejich
větýrek, a život náš pomine jako stopa trvá před nimi, zástup příbuzných a
oblaku, azmizí jako mlha, kteráž roze vnuků jest před obličejem jejich. Do
hnána jest od paprslků slunCe, a po mové jejich bezpečni jsou a pokojni, a.
tlačena od horkosti jeho: &jmeno naše není metly boží nad nimi. Vedou v do
přijde časem v zapomenutí, a nikdo brých věcech dny své, a v okamžení do
nezpomene na skutky naše. Nebo stín hro'bůsstupují. Job 21, 7—13.
pomíjející jest čas náš, a není navrá
Clověk nesmyslný nepozná toho a
cení po skonání našem: protože zape blázen nesrozumí těm věcem. Když
četěno jest, a nikdo se nenavrací. hříšníci vzejdou jako tráva: a ukáží se
Pojdtež tedy a požívejme dobrých věcí, (v květu) všickni, kteříž páší nepra
kteréž tu jsou, a užívejme tvorstva vost, aby zahynuli na věky věků. Zahn
jako v mladosti rychlé. Drahým vínem 91, 7. 8.
Nebo hle oni jsou hříšníci, a však
a (drahými) mastmi naplňme se: a ať
nemine nás květ času. Korunu jme se hojnost mají na světě, a obdrželi bo—
růžemi, prvé nežli svadnou: nižádná hatství. A však pro lsti položil jsi
nebud lopka, kteréž by nepřešla bujnost jim osidla: svrhl jsi je, když pozdvi—
naše. Zádný z nás nebud prázden háni byli. Jak přišli vzpuštění, náhle
rozpustilosti naší: všudy pozůstavme zmizeli: zhynuli pro nepravost svou.
znamení veselosti: nebo tenť jest díl Jako sen vstávajících, Pane, v městě.
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svém obraz jejich v nic obrátíš. Žalm
72, 12. 18—20.
Spravedlivý zajisté jsi ty IIospodine.
budu-li se s tebou hádati: ale však spra
vedlivé věci mluviti budu ktobě: Proč
se cestě bezbožníků šťastně vede:
proč dobře jest všem, kteříž přestu
pují a neprávě činí? Stíhal jsi je, a
kořen pustili : prospívají, a nesou ovoce:
blízko jsi ty listům jejich, ale daleko
jsi od

ledví jejich.

dokonáš loupení , obloupen budeš;
když ustana přestaneš trpiti, potupen
budeš. Jes. 33, ].
Královský rozkaz mstil, a pec byla
rozpálená příliš. Muže pak ty, kteříž
vrhli Sidracha, Misacha a Abdenago,
zabil plamen ohně. Dan. 3, 22.

Ipi'ivedenijsou rozkazem královským
muží ti, kteříž byli obžalovali Daniele:
a uvrženi jsou do jámy lvové. Dan.

A ty I—Iospodine 6, 24.
Viz příběh o Susannč. Dan. 13.

znáš mne, vidíš mne, azkusil jsi srdce
mého s tebou: shromažd' je (tedy)
jako stádo k zabití, a posvět' jich ke
dni zabití. Jor. 12, 1—3.
Proč hledíš na ty, kteříž nepravé
činí: a mlčíš, an zžírá bezbožný spra
vedlivějšiho nad sebe. Hab. 1, 13.

Dejte mu, jakož i on dával vám, a
dejte dvénásob podlé skutků jeho:
v kotlík, kterýž naléval , nalíte jemu
dvénásob. Zjev. 18, 6.
Kteřížto se bojí jíní, na ty připadne
sníh. Job 6, 16.

Viz též štěstí.

G. Bezbošní pada-'í v zlé, kteréhož se
Člojz'.
5. Bezbožní často adqjí ve zlé, kteréž
jiným byli?strojili.
Pohrdli jste všelik'ou radou mou. a
Viz boj Davidův s Goliášem. I. domlouvání mého zanedbali jste: pro
Král. 17.
tož já také k zahynutí vašemu smáti
Tedy oběšen jest Aman na šibenici., se budu, když přijde na vás to, čehož.
kterouž byl připravilMardocheovi. Esthr. jste se báli. Přísl. ], 25. 26.
7, 10.
(!ehož se bojí bezliožný, přijde nail.
Přísl. 10, 24.
Hluboký důl kopal, a vykopal jej:
Ale
bezbožní podlé toho, co obmý
a_upadl do jámy, kterouž byl udělal.
šleli, trestáni budou. Moud. 3, 10.
Zahn 7, 16.
Tyto všecky věci zvolili na cestách
Uvázli národové v zahynutí, kteréž
byli nastrojili. V osidle tom, kteréž svých a v ohavnostech 'svých se ko
skryli, polapena jest noha jejich. Zahn chala duše jejich. Protož i já zvolím
9, 16.
posmívání, a čeho se bojí, uvodím na.
Meč vytrhli hříšníci: a natáhli luči ně; neb jsem volal anebyl, kdo by se
ště své, aby porazili chudého a nu ozval; mluvil jsem a neslyšeli a činili
zného: aby zabíjeli upřímé srdcem. zlé před očima mýma. Isai. 66, 3. 4.
Meč jejich vejdiž v srdce jejich: alu
bezbožné dochází často a r_i/'
čiště jejich budiž zlámáno. Žalm 36, 7. Na chle
a nenadále trest boží.
14. 15.

Kdo jinému jámu kopá, upadne do
ní, a kdo valí kámen (vzhůru), na něj
se obrátí. Pi'ísl. 26, 27.

Kdo kopá jámu,

upadne do ní: a

kdož boří plot, uštkne jej hail. Kaz.
10, 8.
A kdo jámu kopá, upadne do ní:
a kdo postávuje kámen bližnímu svému,
urazí se o něj: a kdo jinému osidla
klade, zahyne v něm. Kdo činí nej
horší radu, na něho se svalí, anepozná,
odkud mu to přichází. Sir. 27, 29. 30.
Běda tobě, kterýž loupíš, zdaliž i ty
sám nebudeš obloupen? a kterýž zhrzíš,
zdaliž i ty sám nebudeš zhrzín? když

Viz děje potopy: I. Mojž. 7.
Tedy Hospodin dštil na Sodomu a
Uomorrhu sirou a ohněm od Hospo
dina s nebe: a podvrátil města ta,
i všecku víikol krajinu, všecky obyva
tele (těch) měst, i všecky věci zelena
jící se na zemi. I. Mojž. 19, 24. 25.
Aj již bylo bdění jitřní, a hle po
hleděv liosliodin na vojska Egyptsky'ch
skrze sloup ohněaoblaku, pobil vojsko
jejich: a zpřevrácel kola voztí ineseni
jsou do hlubiny . . . . . a když utíkali
Egyptští. potkaly je vody, a uvalil je
Hospodin do prostřed vln. 'I navrátily
se vody, pi'ikryly vozy, jedzce vojska
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Faraonova, kteříž následujíce, byli vešli
Jako bouře, kteráž pomíjí, (tak) ne
do moře: ani jeden nezůstal znich.
hude bezbožnika: spravedlivý pak jako
II. Mojž. 14, 24. 25. 27. 28.
základ věčný. Přísl. 10, 25.
Ještě maso bylo v zuhích jejich
Vyvvat' bezbožné, a nebudou: ale
(Israelských na poušti), aniž pi'estal dům spravedlivých trvati bude. Přísl.
12, 7.
takový pokrm: a hle prchlivost IIospo
dinova vzbudivši se na lid, bila jej
Protož, jako jazyk ohně zžíra strni
ranou velikou příliš. I nazváno jest ště, & horkost plamene spaluje; tak
to místo: I—Irobovéžádosti: nebo tam kořen(hczhožných) jejich jako pýř bude,
pochovali lid, kterýž byl žádal. IV. a plod jejich jako prach vzejde. Nebo
Mojž. 11, 33. 34.
zavrhli zákon Hospodina zástupů, a řeči
IIned tedy jakž přestal (Mojžíš) mlu Svatého israelského rouhali se. Jes.
'
viti, rozstoupila se země pod nohami 5, 24.
jejich (Kore Dat-hana a Abirona): a
Přijde na té zlé., a nebudeš znáti
otevřevši lista svá-, a pozi—elaje se východu jeho; a oboří se na té nei-est,
stany jejich, i se vším statkem jejich, kteréž nebudeš moci očistiti: přijde na
i sstoupili za živa do pekla, přikrytí té nenadálá bída, o kteréžto nezvíš.
byvše zemí, a zahynuli z prostředku .les. 47, 11.
množství. IV. Mojž. 16, 31—33.
A slov muže hříšníka nebojte se,
nebo slava jeho lejno jest a červ:
Stala se pak řeč Hospodinova k Jehu,
synu IIarani, proti Baasovi, i'koucí: dnes se povyšuje, a zejtra nebude na
Protože jsem tebe povýšil z prachu a lezen: nebo obrátil se v zem svou, a
postavil jsem tebe za. vůdce nad lidem myšlení jeho zahynulo. I. Mat. 2,
mým israelským, ty pak chodils po 62. 63.
Nebo jako jsou za dnů před potopou
cestě Jeroboamove,
a pi-ivedls k hi—e
šení lid můj israelský, abys mne po jedli a pili, ženili se a vdávaly, až do
pudil hříchy jejich: hle já sežnu po toho dne, když Noe všel do korábu, a
sledky Baasovy , a posledky domujeho:
nezvédčli, až přišla potopa, a zachvá
a učiním dům tvůj jako dům Jeroboa
tila všecky: tak bude ipříští Syna člo
ma, syna Nábatova. III. Král. 16, 1—3. veka. Mat. 24, 38. 39; Luk. 17, 27.
Rozpomeů se, prosím tebe, kdo jest
Bláznc, této noci požádají duše tvé
kdy nevinný zahynul? aneb kdy jsou od tebe. Luk. 12, 20.
upřímí zahlazení byli? Ale spíše viděl
Pozdvih pak očí svých, jsav mukách,
uzřel Abrahama zdaleka, a Lazara
jsem ty, kteříž činí nepravost, a rozsi
vají bolesti, a žnou je. Job 4, 7. 8. v lůnu jeho. I i'ekl mu Abraham:
Tak jsou cesty všech, kteříž zapo Synu, rozpomeň se, že jsi přijal dobré
mínají na Boha, a tak zahyne naděje věci v životě svém, a Lazar též zlé;
pokrytce. Job 8, 13.
nyní pak tento se těší, ale ty se mučíš.
To vím od počátku, jakž postaven Luk. 16, 23. 25.
jest člověk na zemi, že chvála bezbo
Nebo když budou říkati: Pokoj (jest)
žných krátká jest, a radost pokrytce a bezpečnost! tedy rychle přijde na. ně
na okamžení. Job 20, 4. 5.
zahynutí, jako bolest na ženu těhotnou,
Rozmnoží-li se synové bezbožného, a neutekou. I. Tess. 5, 3.
kmeči budou, a vnukové jeho nenasytí
9. Tresty bezbožných mají na'm býti
se chlebem. Job 27, 14.
povzbuzovati
Nebo jako tráva rychle zvadnou: výstrahou a ke: pokpšem'
nas.
(bczbožní) a jako zelené byliny brzce
Ukamenován bude až do smrti: neb
sklesnou. Žalm 36, 2.
Však nadarmo vrže se sít před oči chtel tebe odtrlmouti od Hospodina
ma ptáků. Oni také sam-i proti krvi Boha tvého, kterýž vyvedl tebe z země
své ukládají, a kuji lsti proti dušem egyptské, z domu služebnosti: aby vše
cken Israel slyše bál se, a nikol více
svým. Přísl. ], 17. 18.
Na tohoť přijde vnáhle záhuba jeho, nečinil néco pobodného této věci. V.
a _(bezbozný) rychle setřín bude, Mojž. 13, 10. 11.
A když by co nejpilnéji se vyptáva
aniž bude více míti uléčení. Přísl. 6, 15.
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jíce poznali , že svědek falešný mluvil
proti bratru svému lež, platí jemu, jakž
nmínil on bratru SVČll'lllučiniti, a odejmeš
zlé zprostředku sebe: aby slyšíce to

Chudoba od Hospodina v (lOlllČ bez
božného. Přísl. 3, 33.
Jmeno bezbožných slmije (s nimi).
Piísl. 10, 7.

jiní, bázeň měli, a nikoli nesměli tako—
Nepravosti vlastníjímají bezbožného,
vých věcí činiti. V. Mojž. 19, ]8—20.
a provazy hříchů svých svaz'án bývá.
Zplodilliby člověk syna zpurného, a Ont' umře, protože neměl kázně, tt ve
protivného, ješto by neposlouchal přiká množství bláznovství— svého oklamán
zemí otce neb mateře, ajsa trestán bude. Přísl. 5, 22. 23.

nechtěl byposlouchati, uchopí ho, apří
vedou k starším města toho, a k bráně
soudu, a řeknou k nim: Syn náš tento
protivný a zpurný jest, na napomínání
naše nic nedbá, hledí žrání i smilstva
a hodování: kamením jej uhází lid města:
u. umře, abyste odjali zlé zprostředku
vás, a všecken Israel slyše to aby se
bál. V. Mojž. 21, 18—21.
Když jest posměvač bit, blázen mou—
dřejší bývá. Přísl. 19, 25.
Když bude trestán nešlechetník, mou—
dřejším bude maličký. Přísl. 21,11.
A poznají, kteříž zůstaveni jsou, že
nic není lepšího jako bázeň boží: a
nic sladšího, jako ohled míti na přiká
zaní Páně. Sir. 23, 37.
Ty, kteříž hřeší, přede všemi trestej,
aby i jiní bázeň měli, 1. Tím. 5, 20.

.). Be božní sami se vrhon v záhu
bu, a činí se nešťastnými.

Stánek bezbožných neostojí. Job 8, 22.
A byl-li bych bezbožný běda mně. Job
]O,

15.

_

Zvuk hrůzy vždycky v uších jeho,
a když pokoj jest, on vždy podezření
má v úkladech. Job 15, 21.
Děsiti jej bude soužení, a ouzkost

obklíčí jej, jako králc, jenž strojí se
k boji. Job 15, 24.
Kolikrát (také) více bezbožných uha—
šeno bývá, a přichází na ně povodeň,
a (Bůh) je podčluje bolestmi v prchli
vosti své? Job 21, 17.
Nebo ke dni zahynutí chován bývá
zlý, a ke dni prchlivosti veden bude.
Job 21, 30.
Bezbožní budou jako prach, jejž
zmítá vítr od svrchu země. Žalm 1, 4.
Pravice tvá, ať nalezne všecky, kte—
říz nenávidí tcbe! Plémč jejich vy
hladíš se země: a síniě jejich z synu
lidských. Žalm 20, 9. 11.
Nespravedliví pak vyhynou všickni
spolu. Zahn 36, 38.

Pro bezbožnost svou padne bezbož
ný. Přísl. ]1, 5.
N eupevní se člověkbezbožnosti. Přísl.
12, 3.

Dům bezbožných vyhlazen bude. Přísl.
14, 11.

Pro zlost svou vyhnán bude bez
božný. Přísl. 14, 32.
Léta bezbožných ukrácena budou.
Přísl. 10, 27.
Utíká bezbožný, an ho žádný nehoní.
Přísl. 28, 1.
Ale bezbožní podlé toho, co ob
mýšleli trestáni budou. Moud. 3, 10.
Naděje bezbozného jest jako pejií,
kteíéž vítr zachvacuje: a jako pěna
tenoučká, kter až vichřicírozptýlená bývá,
a jako dým, kterýž se větrem roznáší;
ajako památka na hosta. Moud. 5, 15.
Pomsta na tělo bezbožného jest oheň
a červ. Sir. 7, 19.
Jmění nepravedlivých jako potok vy
schne, ajako hřímání veliké v dešti
zavzní. Sir. 40, 1.3.

Vnukové bezbožných nerozmnoží ra
tolestí, a kořenové nečisti na vrchu
skály chřeští. Sir. 40, 15.
Bezbožní obrátí se ze zloi-ečení vza
hynutí. Sir. 41, 13.
Běda bezbožnému kzlému: neb od

platarukonjeho stanesejemu.Isai. 3,11.
Smiluje se nad bezbožným, &.nena
učí se Spravedlnosti: v zemi svatých
nepíávě činí. Isai. 26, 10.
Na zádné spravedlnosti jeho, kteréž
byl činil, nebuď pamatováno: plO pře
stoupení, čehož se dopouštěl, &. pro
hřích svuj, kterýž páchal, pro ty umře.
Ezech. 18, 24.

10. Chování se k bezbožným :
a) Nemfyz' se ctz'tí aniž pak popouzetí.

Ktci'iž opouštějí zákon, chválí bez
božného: kteří ho ostříhají, rozpalují
se proti němu. Přísl. 28, 4.

Bída —- Biskupové.

Nevaď se s nejhoršími, aniž násle—
duj bezbožných. Přísl. 24, 19.
Neroznčcuj uhlí hříšníků tresce je,
abys se nezapálil plamenem ohně hříchů

jejich. Ncpostavuj se proti tvai'i utr
hače, aby se neusadil jako úkladník
(éílgaje) na ústa tvá.. Sir. 8, 13. 14.
Setř se zlosyna, nebo zlé věci kuje:
aby snad nepi-ivedl na tebe posměchu
věčného. Sir. 11, 35.
b) Obcováni jejich máme se ulekati.
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žádného z nich nepřišel, ale byli toliko

ve jmenu Pana Ježíše pokřtěni. Tudy
vzkladali na ně ruce, a oni přijali Du
cha svatého. Sk. ap. 8, 14—17.
1 stalo se, že Pavel přišel do Efesu.
a nalezl tu některé učenníky; i řekl
jim: Zdaliž uvéi'ivše přijali jste Ducha
svatého? A. oni řekli k němu: Ba ani
jsme neslyšeli, že Duch sv. jest. on
pak řekl: Vkom tedy jste pokřtěni?
A oni řekli: Křtem Janovým . . . I po—

křtčni jsou ve jmenu Pána Ježíše. A

Nenávidčl jsem shromáždění hi—íšní když Pavel na ně vzkladal ruce, přišcl

ký: a s bczbožnými nebudu sedéti.
Zahn 25, 5.
Zvolil jsem sobě raději opovrženu
býti v domu Boha mého ,“ nežli pře
bývati v stáncích hříšníků. Zahn 83, 11.
Kdo polituje zaklínače od hada uštknu
tého, a všechnčch, kteří se přibližují
k líté zvěři? Tak i toho, kdož chodí
s mužcm nepravým a obalen jest
v hříchy jeho. Sir. 12, 13.

na ně Duch svatý a mluvili jazyky a
prorokovalí. Sk. ap. 19, 1—6.
.

2.

Účinek sv. biřmování jesi milosl

Ducha svatého.

Buh pak jest, kterýž potvrzuje na'ns
s vámi v Kristu, a. kterýž pomazal nás,
kterýž i poznamenal nás, a dal (nam)

závdavek Ducha v srdce naše. II. Kor.
], 21. 22.
Viz také obcování,
Skrze něhož i vy, slyšcvše slovo
pravdy (evangelium spasení vašeho)
c.) Toliko s tim zim/stem, bychom, je 'na— skrze něhož i (vy) uvéřivše znamenáni
pravili, máme snimi obcovati.
jste Duchem zaslíbení svatým. Ef.
], 13.
Když bych jim i'ekl bezbožnému:
Pi—íkladové pi'isnbeni Ducha sv. na
Smrtí umřcš! a nezvěstoval bys to
jemu, ani mluvil, aby se odvrátil od lezají se na sv. Stépánu, Pavlu\a osta
cesty své bezbožné, a živ byl: umi—e tních apoštolech a prvních kí-est'anech:
ten bezbožný v nepravosti své, ale Sk. ap. 7, 51—59; 20, 23. 24; Luk.
krve jeho zruky tvé vyhledavati budu. 21, 12—17;'Jan 14, 16. 17; Řím.
], 8.
Pakli bys ty zvěstoval to bczbožnému,
a on neodvratil hy se od bezbožnosti
své: on zajisté vnepravosti své umře, 3. íllasi se v stavil milosti přzjimaii
a toliko od biskupů se uděluje.
ty pak duši svou osvobodil jsi. Ezech.
3, 18. 19.

Viz co svrchu

1) řečeno, Srovn. Sk.

ap. 8, 14—17; 2, 38; I. Jan 2, 20.27.

Vidouce lariseové (ze stolil Pan
Ježíš s lii'íšníky) řekli učenníkíun jeho:
Proč s publikány a hi'íšníky jí mistr
vaš? Ale Ježíš uslyšcv to. řekl: Ne
potřebuji zdraví lékaře ale nemocní.

Biskupové.
1. Zprvu sloulz' takto
starši kněží i představeni křesťanských
obcí.

Mat. 9, 11. 12.
Viz také obcování, zloba.

také Krista Pána biskupem: i. Petr 2,

Bída. 'Viz hlad, ])l'olivcnstvz', chudoba.

Biřmování 1. Již chos'lolé udělovali
svátost tuto.
Uslyševše pak apoštolé, kteříž byli
v Jerusalémě, že Samaří přijala slovo

boží, poslali k'nim Petra a Jana. Kte
i-íž přišcdše modlili se za ně, aby při

jali Ducha svatého , nebo ještě byl na

Sk. ap. 20, 17. 18. Sv. Petr nazývá

25. Pak se nazýval nejvyšší předsta-'
vený více obcí biskupem: Sk. ap. 20,
28; Fil. _1, 1; a jsou náměstkové
apoštolů.
2. Ustanoveni jsou od apoštolů vzkltí—
clcim'm rukou a modlitbou.

Napomínám tebe (Timothee), abys
opčt vzbudil milost boží kteráž jest
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v tobě skrze vzkládání rukou mých:

se nemusel (za svou práci) styděti, ná—

II. Tim. ], G.

ležitě se obíraje slovem pravdy. II.
Tim. 2, 15.
Z té příčiny zanechal jsem tebe
v Kretě, abys, čehož se nedostává,
zpravil, a ustanovil po městech kněží,
jakož i já jsem tobě nařídil: jestli kdo
bez ouhony, jedné manželky muž, maje
syny věřící, ne z bujnosti obviňované,
aneb nepoddané. Neboť biskup má
býti bez ouhony, jako rozdavač bo'.í;
ne pyšný, ne hněvivý, ne píjí'm vína,
nc bijec, ne mrzkého zisku žádostivý:
ale přívětivý k hostem, dobrotivý, stříz

A zřídivše jim starší v jedné každé
církvi, a pomodlivše se s postem, po
ručili je Pánu, vněhož uvěřili. Sk. ap.
14, 22.

3. Povinnosti zakladu jejch úřadu.
Buďtež bedlivi sebe, i všeho stáda,
v němžto Duch svatý ustanovil vás bi
skupy, abyste zpravovali církev boží,
kteréž dobyl svou krví. Sk. ap. 20, 28.
Tak o nás smejšlej člověk, jako
o služebnících Kristových, a rozdavačích
tajemství božích. Tu se již při rozda
vačích vyhledává, aby každý věrným
nalezen byl. 1. Kor. 4, 1. 2.

Dostatečnost naše jest z Boha, kterýž
nás i způsobné učinil (býti) služebníky

nového zákona, ne litery ale ducha;
nebo litera zabíjí, ale Duch obživuje.
Il. Kor. 3, 6.
Neboť ne sami sebe kážeme, ale Je
žíše Krista, Pána našeho; sami pak že,
jsme služebníci vaši pro Ježíše. II.
Kor. 4, 5.
Ale ve všem se prokazujeme jako
služebníci boží, ve mnohé trpělivosti,
v soužem'ch, v potřebách, v ouzkostech.
II. Kor. 6, 4.
Paiste stádo boží, kteréž u vás jest,
opatrujíce (ho) bezděky, ale dobrovolně
podlé Boha; ani pro mrzký zisk, ale
z dobré. vůle; ani jako panujíce nad.
dědictvím, ale příkladem jsouce stádu
ze srdce. A když Se ukáže kníže pa
stýřů, vezmete neporušitedlnou korunu
slávy. 1. Petr 5, 2—4.

4. Povinnosti z ohledu jejich mravů.
Žádáli kdo biskupství, dobré prácc
žádá. Musí pak biskup bez ouhony
býti, jedné manžclky muž, střízlivý,
opatrný, způsobný, stydlivý, k hostem
přívětivý, schopný k učení: ne piján
vína, ne'bijec ale mírný, nesvárlivý,
ne lakomý ale kterýž dům svůj dobře
zpravuje, & syny poddané se vší po
čcstností. ]. Tim. 3, 1—4.
Toto předkládaje bratřím, budeš dobrý
služebník Krista Ježíše, nakrmený slovy
víry a dobrého učení, kteréhož jsi došel.

livý,

spravedlivý, svatý, zdrželivý,

pilně se držící věrného slova, kteréž
jest podlé učení, aby mohl zdravým
učením napomínati, a ty, kteříž odpí
rají, trestati. Tit. 1, 5—9.
Žádný, kdož bojuje, nezaplétá se v ob
chody světské: aby se líbil tomu, od
kohož jest zvolen. II. Tim. 2, 6.
Blahoslavenství. Viz blaženost.

Bláznovství. 1. M (ní se tím vpísmě'
svaté-m :

a) Nedostatek opatrnosti, prozředlnosti
& vědomosti, pak i zarytost.
Viz Nábal: I. Král. 25.
Bláznový umře, protože neměl kázně,
a ve množství bláznovství svého okla
mán bude. Přísl. 5, 23.
Přistup k muž-i bláznivému a nezná

rtůopatrností. Moudrost opatrného jest
porozuměti cestě své, ale nemoudrost
bláznů jest bludná. Blázen posmívati
se bude hříchu. Přísl. 14, 7—9.
Moudrý bojí se, a uchyluje se od
zlého; ale blázen přeskakuje a doufá.
Přísl. 14, 16.

Koruna moudrých jest bohatství je
jich: bláznovství pak bláznů jest ne
moudrost. Přísl. 14, 24.

]lys bláznavstoupě jako kroupy pí
chcm otloukal, nebude odjato od něho
bláznovství jeho. Přísl. 27, 22.
Srdce moudrého jest po pravici jeho,
ale srílCe blázna po levici jeho. Ano
ípo cestě blázen chodě, poněvadž sám
jest nemoudrý, všecky má za blázny.
Kaz. ]O, 2. 3.

Kdo zmenšen jest v rozumu, myslí
Pilně se snaž vydávati sebe samého daremné věci; 9.muž nemoudrý a blou
Bohu za příjemného dělníka, kterýž b_v (licí myslí blf'wnivé věci. Sir. 16, 23.
]. Tim. 4, 6.

Bláznovstvi.
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krytství, a mluvil k Hospodinu lstivě
b) Bláznovstvím se také nazývá všeliká. a prázdnou učinil duši lačného. Isai.
nepravost ; zvláště pak: bezbožnost, mo— 32, G.
dlosluz'ebnost : nač-istom.
Dokavad vídati budu utíkajícího, slý

Tím-liž se odplacuješ Hospodinu lide
bláznivý a nemoudrý? Zdaliž on není
otec tvůj, kterýž vládne tebou, a učinil
a stvořil tebe? V. Mnjž. 32, G.
Oni mne p0pudili skrze toho, kterýž
nebyl Bůh, a rozhněvali marnostmi
svými: a já popudím jich skrze toho,
ješto není lid, a skrze národ bláznivý
rozdráždím je. V. Mojž. 32, 21.

chati hlas trouby? Nebo bláznivý lid
můj nepoznává mne; synové nemoudří
jsou a nesmyslní: moudří jsou, aby
činili zlé věci, ale dobře činiti neumějí.

Jer. 4, 21. 22:
Slyš bláznivý lide, kterýž nemáš srdce:
kteříž majíce oči, nevidíte: a uši, a ne
slyšíte. Jer. 5, 21.
Každý, kdo slyší slova má,_anečiní
I vyšel k nim stařec, a řekl: N e— jich, podoben bude muži bláznu, ktelýž
chtčjtc bratří, nechtějte činiti toho zlého, ustavél dům svůj na písku. Mat. 7, 26.
nebť jest přišel on ke mně na hospodu,
a přestaňte od toho bláznovství. Soud.
2. Blámovstvz' jeví se :
19, 23.

Kteráž odpověděla jemu: Nečiň mi
násilí, bratře můj, nečiň, nebo to není
náležité v Israeli: nečiii toho bláznovství.
Nebo já nebudu moci snésti pohančni
svého, a ty budeš jako jedenz nemou

drých vIsraeli:

ale raději mlnvk králi

a neodepřet' mne tobě. II. Král. 13,
12. 13.
V tom ve všem nezhřcšil Job rty
svými, ani co bláznivého proti Bohu
mluvil. Job ], 22.

Job řekl kženč: Jako jedna zbláz
nivých žen mluvila jsi: jestliže dobré
věci brali jsmez ruky boží, zlých proč
bychom nepřijímali? V tom ve všem
nczhřešil Job rty svými. Job 2, 10.
A nenaleznete na jazyku mém nc

a) V _řeči.

Blázen rty bit bude. Přísl. 10, 10.
lovék „opatrný tají umění: ale srdce
nemoudrých vyvolává bláznovství. Přísl.

12,'23.

Usta bláznů vylévají bláznovství.
Přísl. 15, 2.
Usta bláznů pasou se ncumčlostí. Přísl.
15, 14.



Rtové blázna vplétají se v sváry:
a ust-a jeho různice vzbuzují. Usta
blázna jsou ku zkáze jeho: a rtovó
jeho ku pádu duše jeho. Přísl. 18, 6. 7.
Kdo prvé odpovídá, než vyslyší, uka
zuje, žc jest blázen a zahanbení hoden.

Přísl. 18, 13.
Všiekni blázni přimčšují se k hanč
pravosti: ani v ústech mých bláznov— ním. Přísl. 20, 3.
ství zníti bude. Job (i, _30.

Všechen duch svůj vynáší blázen:
moudrý odkládá, a schovává na potom.

Jak velicí jsou skutkové tvoji Ilo
Spodinc, velmi hluboká jsou myšlení
tvá. (Človek nesmyslný nepozná _toho
a blázen _ncrozumí tém vecem. Zahn

l'řísl. 29, ll.

91, (i. 7.

l—šláznovstvi se více kdo nadíti může,

Bázeii Ilospodinovajcst počátek mou
drosti. Moudrosti a uměním blázni po
hrdaji. Přísl. ], 7.
Kdo mysli zlé činiti , blázen slouti
bude. Myšlení blázna jest hřích a oha
vnost u lidí jest utrliač. Přísl. 24, 8. 9.
I viděl jsem, že tak převyšuje mou—
drost bláznoství, jak velmi dělí se své

Videl-lis člověka rychléhokmluvení?
nežli jeho napravcní. Přísl. 29, 20.
Jako střela vražená do masa v ste
hne, tak jest slovo vsrdci blázna. Sir.
19, 12.

Z ust blázna přísloví zavržcno bude:
nebo nemluví ho časem svým. Sir.
20, 22.

Rozprávka blázna jako bříměna cestě:

tlo od telnností. Moudrý má oči v hla- v ve rtech pak rozumného nalezena bude
vě své, blázen pak ve tmách chodí. milost. Rtové neopatrných bláznivé“věc-i
Kaz. 2, 13. 14.
rozprávěti budou: slova pak opatrných
Blázen bláznivé věci mluví, a srdce na váze vážena budou. V ústech blá—

jeho skládá nepravost, aby dokonal po

znů jest- srdce jejich:

a v Srdci mou
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drých jsou ústa jejich. Sir. 21, 19.
28. 29.
l)) V jednáni.
Moudrosti

4. Ohavnost a škodlivost

blaznovství.

Ont' umře, proto že neměl kázně, &

a uměním blázni pohr— ve množství bláznovství svého oklamán
bude. Přísl. 5, 23.

dají. Přísl. ], 7.
Kdo jest moudrého srdce, přijímá
přikázaní: ale blázen bývá bit rty.
Přísl. 10, 8.
Cesta blázna přímá před očimajeho:
ale kdo jest moudrý, slyší rady. Přísl.

Syn moudrý obveseluje otce: ale
syn bláznivý jest zármutkem matce
své. Přísl. 10, 1.
Kdo jest moudrého srdce, příjímá
přikázaní ale blázen bývá bit rty. Přísl.

12, 15.

10, 8.

Blázen posmívá se kázni otce svého.
Přísl. 15, 5.
Bláznovství radost bláznů: ale muž
opatrný zpravuje kroky své. Přísl.

Kdo kormoutí dům svůj, vládnouti
bude větry: a kdož blázen jest, slou
žití bude moudrému. Přísl. 11, 29.
Kdož vzdělává zem svou, nasyccn
bude chlebem: ale kdo následuje za
hálky, blázen jest. Přísl. 12, 11.
V ohavnosti mají blázni ty, jenž
utíkají zlého. Kdo chodí :; moudrými.
moudrý bude: ale přítel bláznů po
dobný (jim) učiněn bude. Přísl. 13,
19. 20.
V ústech blázna metla pýchy: rtové
pak moudrých ostříhají jich. Přísl.

15._ 21.

Clovčk bláznivý plesati bude ruka
ma, když by slíbil za přítele svého.
Přísl. 17, 18.
Oči bláznů (toulají se) v končinách
země. Přísl. 17, 24.
Nepřijímá blázen slov opatrnosti:
leč bys mluvil jemu o tom , co jest
v srdci jeho. Přísl. 18, 2.
Nesluší na blázna rozkoš, ani na
služebníka.. aby panoval nad knížaty.
Přísl. 19, 10.
'
Jest., kdo bláznem se ukázal, když
vzhůru pozdvižen byl, zajisté kdyby
byl rozum mčl, byl by na ústa svá ruku
položil. Přísl. 30, 32.
Pouta na nohách, jest blázen učení;
a jako okovy ruční na pravé ruce.
Biázen v smíchu povyšuje hlasu svého:
muž pak moudrý sotva se zticha za
směje. Sir. 21, 22. 23.
Noha blázna kvapí do domu bližního:
a člověk zběhlý ostýchá se osoby mo
cného. Blázen oknem nahlédati bude
do domu: muž pak vycvičený \'nč
postoji. Sir. 21, 25. 26.
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Lépe jest pctkati se s medvědicí,
když jí poberou mladé, než s bláznem
doul'ajícím v bláznovství své. Přísl.
17, 12.,
Co jest platno bláznu, že má zboží,
poněvadž (za ně) moudrosti koupiti ne—
může? Přísl. 17, 16.

Khněvujcstsyn blázen otci: a k ža
losti matce, kteráž ho porodila. Přísl.
17, 25.
Rtové blázna vplétají se v sváry:
a ústa jeho různíce vzbuzují. Usta
blázna jsou ku zkáze jeho: a rtové
jeho (jsou) ku pádu duše jeho. Přísl.
18, 6. 7.

Bláznovství člověka podvrací kroky
jeho: avře proti Bohu myslí svou. Přísl.
19,
3. Výstrahy před bláznovství-m.
Bolest otce, syn bláznivý; a (jako)
Srozuméjtež nemoudří z lidu: a blá střecha, skrze kterouž ustavičně kape,
zni jednou sobě usmyslete. Zálm 93, 8. (tak jest) žena svárlivá. Přísl. 19, 13.
Až dokavad maličcí milovati budete
Připraveni jsou posměvačům sou
détinství, a blázni toho, co jim škod— dové: a kladiva bijící tělům bláznů.
Přísl.
19, 29.
livé jest, žádati budou, a nemoudří
Přes pole člověka lenívého šel jsem,
nenávidětí umění? Přísl. ], 22.
Nebuď kvapný k rozhněvání: nebo a přes vinici muže blázna: a hle vše—
lměv v lůnu blázna odpočívá. Kaz. cko porostlo kopřivami, a trní přikryío
svrchek jeho, a ohrada kamenná byla
7, 10.
Nebývej bláznem, abys neumřel před zbořena. Přísl. 24, 30. 31.
Jako sníh v létě, a déšť ve žní,
svým časem. Kaz. 7, 18.

Bláznovstvi; — Blaženost.

83

tak nepiislušná jest sláva bláznů. Přísl.

vost prmněhuji; jenž obracuji moudré.
zpět, a umění jejich bláznivé činím.
Jako pes, kterýž se navracuje k vý Isai. 44, 24. 25.
vratku svému, tak jcstnemoudrý, kte—
Bláznivý jest učiněn každý Člověk
od umění, Jer. 10, 14; 51, 17.
rýž opětuje bláznovství své. Přísl. 26, 11.
Těžký jest kámen, a vážný písek: ale
Nebo pravíce se býti moudrými,
hněv blázna těžší jest nad obé. Přísl.
učinění jsou blázny.,Řím. ], 22.
27. 3.
Nebo slovo kříže jest sice těm, kte
Pro tři věci pohybuje se země, a
říž hynou, bláznovstvím: 'ale těm, kte
čtvrté nemůže sněstí': pro služebníka,
říž dosahují spasení, to jest nám, jest
když kraluje: pro blázna, když se na
mocí boží. Nebo psáno jest: Zničím
sytí pokrmem. Přísl. 30, 21. 22.
moudrost moudrých, a opatrnost opa
Převrácení těžce napraveni bývají, a trných zavrhnu. Kde (jest) moudrý?
bláznů neskončený jest počet. Kaz. 1, 15. kde zákonník? kde zpytatel toho světa?
Zdaliž neučinil Bůh moudrost'tohoto
Nečiii (také příliš) bezbožnŠ: a ne
hývej bláznem, abys neumřel před světa bláznivou? ]. Kor. 1, 18—20.
Moudrost zajisté tohoto Světa blá
svým časem. Kaz. 7, 18.
Jest zlá věc . . . ., jenž blázna po— znovstvím jest u Bohu.; nebo psáno
staveného v důstnjenství vysokém, a jest : Polapím moudré v chytrosti jejich.
bohaté, an sedí dole. Kaz. 10. 6.
A opět: Pán zná myšlení moudrých,
S opovážlivým nechodua cestu, aby
že jsou marná. Protož žádný se ne
rhlub lidmi. ]. Kor. 3, 19—21.
snad neobtěžoval svými zlými obyčeji
tebe: neb on jde podlé vůle své, a
My (jsme) blázni pro Krista, vy pak
spolu s bláznovstvím jeho zahyneš.
(jste) opatrní v Kristu: vy slavní, ale
Sir. 8, 18.
my opovržení. I. Kor. 4, 10.
26, 1.

Pazoruj, abys sveden jsa bláznov
stvím nebyl snížen. Nebývej pokorným
v moudrosti své, abys ponížen jsa v blá

znovstvínebyluveden. Sir. 13,10, 11.

Jako střela vražená do masa v ste
hně, tak jest slovo v srdci blázna.
Sir. 19, 12.
S bláznem ne mnoho mluv, a s ne
smyslným nechod'. Vysti'íhej se ho,
abys neměl těžkosti, a nebudeš zprzněn
hříchem jeho. Uchyl se od něho, a
nalezneš odpočinutí, a ncbudeš míti těž
kosti z bláznovstvíjeho. Sir. 22, 14—16.
Nad slovo co bude těžšího? ajakéž
jiné (jest) jméno jeho, nežli blázen.
Písek, a sůl, a hruda železa lehčeji
jest nésti, nežli člověka neopatrného,
a pošetilého, a bezbožného. Sir. 22,
17._18.
()lověk svatý v moudrosti zůstává
jako slunce: ale blázen jako měsíc se
mění. Sir. 27, 12.
A nyní odkryji bláznovství její před
očima milovníků jejích: a nikdo ne
vytrhne jí z ruky mé. Ose. 2, 10.
5. ]IIomlrost tohoto světa jest blclzn0v
stvím “Boha.

Toto pravi Hospodin . . . . jenž zru
šuji znamení hadaěů, věštce v blázni
Encyklopactlic.

Blaženost

věčná záleží v statě/n a

nepokulene'm šte'stz' spravedlivých na onom
světa",jenž ve víře a" v lásce až do konce

setrvali.

1. Bůh slibuje lidem po životě tomto
blaženost věčnou.

Nebo jako blahoslavenému Jobovi
posmívali se králové, tak příbuzní a
známí tohoto posmívali se životujeho,
říkajíce: Kde jest naděje tvá, pro kte
rou jsi almužny dával a. mrtvěpocho
vával? Ale Tobiáš přimlouvaljim, řka:
Nemluvtež tak, nebo synové svatých
jsme, a očekáváme onoho života, kterýž
Bůh dá těm, ješto víry své nikdy ne
mění od něho. Tob. 2, 15—18.
Vím, že vykupitel můj živ jest, aže
v poslední den z země vstanu: azase
oblečen budu kůží svou, a v těle svém
uzřím Boha svého. Kteréhož uzřím
já sám, a oči mé spatří jej, ane jiný:
složena jest ta naděje má v lůnu mém.
Job 19, 25—27.
Jak veliké jest množství sladkosti
tvé, Hospodine, kterouž jsi schoval bo
jícím se tebe, a způsobil těm, kteříž
doufají v _tebe před obličejem
lidských. Zahn 30, 20.
3

synů

'

.4

Spravedliví
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zdají se očím n'emou

drých umírati; apokládá se vyjití je
jich (ze světa) za trápení: a to (jejich)
od nás odjití za vyhlazení: ale oni
jsou v pokoji. A jestliže před lidmi
muky trpěji, nadějejejich jest plná ne
smrtedlnosti. Moudr. 3, 2—4.
Ti,j enž doufají v něho, porozumějí
pravděJ: a věíní v milování odpočinou
v něm, nebo milosta pokoj jest vyvo—
leným jeho. Moudr 3. 9.
Kteříž se bojíte Pána, doufejte v něho:
a v oblíbení přijde vám milosrdenství.
Sir. 2, 9.
Radujte se a veselte se, nebo od
plata vaše hojná jest Vnebesích. Mat.
5, 12.

A jako Mojžíš povýšil hada na poušti,
takť musí povýšen býti syn člověka,
aby žádný, kdož v něho věří, nezahy
nul, ale měl život věčný. Jan 3, 14. 15.
Neboť neposlal Bůh syna svého na
svět, aby soudil svět, ale aby Spasen
byl svět skrze něho. Jan 3, 17.
Všecko, co mi dává Otec, přijde ke
mně: a toho, kdož ke mně přichází,
nevyvrlmu ven; nebo jsem sstoupil
s nebe, ne abych činil vůli svou, ale
vůli toho, kterýž mne poslal. Tatot'
pak jest vůle toho, kterýž mne poslal,
Otce: abych ztoho, co mi dal, ničehož
neztratil, ale vzkřísil to v den nejpo-'
slednčjší. A tato jest vůle Otce mého,

kterýž mne poslal, aby každý, kdo
vidí Syna, a věří v něho, měl život
věčný, a já ho vzki'ísím v den nejpo
slednější. Jan 6, 37—40.
Já jsem vzkříšení i život; kdo věří
ve mne, byť také umřel, živ bude:
a každý, kdo jest živ, a věří ve mne,
neumře na věky. Jan 11, 25. 26.
Nermutiž se srdce vaše. Věříte
v Boha, i ve mne věřte. V' domě
Otce mého jsou mnozí příbytkové.
Kdyby nebylo tak , byl bych pověděl
vám; neboť jdu, abych vám připravil
místo. Ale když odejdu, a připravím
vám místo: zase přijdu a vezmu vás
k sobě samému, abyste, kde jsem já,
i vy byli. Jan 14, 1—3.
Otče, chci, aby kde jsem já, i oni,
které. jsi mi dal, se mnou byli: aby
viděli slávu mou, kterou jsi mi dal;
neb jsi mne miloval před ustanovením
světu. Jan 17, 24.

Ospravedlnčni tedy jsouce ž víry,
pokoj mějme & Bohem skrze Pána na

šeho, Ježíše Krista: skrze něhož ipří
stup máme skrze víru k milosti tě,
v kteréž

stojíme,

a chlu_bíme se

na—

dějí slávy synů božích. Rím. 5, 1. 2.
Nyní pak vysvobození od hříchu a
služebníky božími učinění jsouce, máte
užitek svůj ku posvěcení, konec pak
život věčný. Nebo odplata za hřích

(jest) smrt: ale milost boží (jest) život.
věčný, skrze Krista Ježíše, Pána na—

šeho. Řím. 6,22. 23.

A jestliže synové, (tedy) 1dědicové.,
dědicové zajisté boží, a Spolu dědicové

Kristovi: jestli že však Spolu (s ním)
típíme, abychom i Spolu oslaveni byli.
Rím. 8, 17.
Jestliže toliko v tomto životě naději
máme v Kristu, bídnější jsme než vši
ckni lidé. I. Kor. 15, 19.
Nebo toto nynější kratičké a lehké

soužení naše působí v nás převelmi
velikou váhu slávy věčné, ježto nepa
tříme na věci, které se vidí, ale které
se nevidi. Nebo ty věci, kteréž se
vidí, jsou časné: ale, které se nevidí,
jsou věčné. II. Kor. 4, 17. 18.
Nepřestávám díků činiti z vás, při
pomínaje vás na modlitbách svých: aby
Bilh Pána našeho Ježíše Krista, Otec
slávy, dal vání ducha moudrosti a zje
vení, v poznání jeho, (a) osvícené oči
mysli vaší, abyste věděli, která jest
naděje povolání jeho, a jaké bohatství
slávy dědictví jeho v svatých. El. 1,
16—18.
Pro naději, kteráž složena jest vám
v nebesích, o kteréž jste (prvé sly—
šeli) v slovu pravdy evangelium. Kol.
1, 5.

Potom my, kteříž živi jsme, kteříž
pozůstnveni jsme, spolu s nimi uchvá
ceni budeme do oblaků vstříc Kristu
v povětří a tak vždycky s Pánem bu
deme. Protož těšte se vespolek těmito
slovy. I. Tes. 4, 16. 17.
Ale my, kteříž jsme (synové) dne,
sti'ízlivi buďme, oblečeni jsouce v pan
cíř víry a lásky, a v lebku naděje
spasení. Nebo nepostavil nás Bůh klíně—
vu, ale k nabytí spasení skrze Pána
našeho Ježíše Krista, kterýž umi-el
za nás, abychom budto že bdíme,
buďto že spíme, spolu s ním živi byli.

Blaženost.

Pročež napomínejte se vespolek, a
vzdělávejte jeden druhého, jakož i či
níte. I. Tes. 5, 8—11.
Vysvobodil mne Pán od všelikého
skutku zlého, a zachová k království
svému nebeskému, jemuž sláva navěky
věků. II. Tim. 4, 18.
Poželmaný Bůh a Otec Pána našeho
Ježíše Krista, kterýž podlé. velikého
milosrdenství svého znovu zplodil nás
k naději živé, skrze vzkříšení Ježíše
Krista z mrtvých, k dědictví neporu
šitelnc'mu a neposkvrněněmu a neva
dnoucímu, kteréž se chová v nebesích
vám. ]. Petl 1, 34.
A tototl jest zaslíbení, kteréž zaslíbil
život věčný. I. Jan 2, 25.
2. Blaženost věčná vyvolených jest
převeliká.
.
Skvíti se budou spravedliví, a jako
jiskry ve ti-tí probíhati se budou, soudili
budou národy, a panovati nad lidmi,
a kralovati bude Pán jejich na věky.
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A tak nyní ti, kteříž jsou vykon—

peni od Hospodina, navrátí se, api'i
jdou na Sion chválíce, a veselí věčné
bude na hlavách jejich, .radost a ve
selí držeti budou, uteče bolest a upční.
Jes.

51, 11.

_

Obrátím kvílení jejich v radost, &.
potěším jich, a obveselím je od bole
sti jejich. Jer. 31, 13.
Ale kteříž u'čení budou, skvíti se
budou jako blesk oblohy. Dan. 12, 3.
Tehdáž se budou spravedliví jako
slunce skvíti vkrálovstvi Otce jejich.
Mat. 13, 43.
Vy, kteříž jste následovali mne, v
druhém narození, když seděti bude
Syn člověka na stolici velebnosti své,
budete ivy seděti na dvanácti stolicích
soudíce dvanáctero pokolení israelské.

M\t 19,18.

Nebo když vstanou znutvých, ne
budou se ani ženiti, ani vdávati, ale
budou jako angelé v nebi. Mar. 12, 25.
Ale ti, kteříž hodni jmíni budou
Moudr. 3, 7. 8.
onoho věku avzki'íšení z mrtvých, ne
budou
se ani vdávati ani ženiti: nebo
Milost boží a milosrdenství jest k
svatým jeho, a ohled na vyvolení jeho. nebudou moci ani více umírati: an
Moudr. 4, 15.
' gclum zajistě rovni jsou, a jsou sy
Spravedliví pak na věky živi budou, nové boží, poněvadž jsou synovc' vzkří
u Pána jest odplata jejich, a myšlení Šení. Luk. 20, 35. 36; Mat. 22, 30.
na něm Nejvyššího. Protož přijmou
A já vám způsobuji, jakož mi způ
království slavné, a korunu ozdobnou sobil Otec můj, království,. abyste jedli
zruky Páně. Moudr. 5, 16. 17.
a. pili za stolem mým v království mém:
Jak veliké jest množství sladkosti a seděli na stolicích,. soudíce dvaná
tvé, Hospodine, _kterouž jsi schoval bo ctero pokolení israelské. Luk. 22, 29; 30.
jícím se tebe. Zalm 30, 20.
Protož ivy nyní sice zármutek má
Kteraks rozmnožil milosrdenství své, te, ale opět vás uzřím, a radovati se
Bože. Synové pak lidští v zastření bude srdce vaše, a radosti vaší- žádný
ki'ídel tvých doufati budou. Opojeni neodejmc od vás. Jan 16, 22.
budou z hojnosti domu tvého: a prou
Mám za to, že utrpení tohoto času
dem rozkoše své napájeti je budeš. nejsou rovná budoucí slávě, kteíáž se
Nebo u tebe jest studnice života: a v zjeví na nás. Rím. 8, 18.
světle tvém uzříme světlo. Žalm 35,
Ktcréž. pak předzřídil, těch i_povo—
S—lO.
lal: a kterýchž povolal, ty- iospravedl
Blahoslavení jsou, ktciíž přebývají nil: akteréž pak ospíavedlnil, ty i osla
vdomu tvém: na věky věku chváliti vil. Rím. 8, 30.
budou lebo. Zahn 83, 5.
Čeho oko nevidalo, ani ucho ne:
I řekne jedonkaždý v ten den: Aj, slýchalo, ani na srdce lidské nevstou-.
tento jest Bůh náš, očekávali jsme ho, pilo, co připravil Bůh těm, kteříž jej
a vysvobodil nás: on jest I'IOSpOdlll, míluji.l.K01. 2, 9.
očekávali jsme ho, plesati a veseliti
Nyní vidímc skrze zrcadlo v podo-_
se budeme v spasení jeho. Jes. 25, 9. bcnství, ale tehdáž tváří vtvář; nyni
Nebudout' lačněti ani žížniti, a ne
bude na ně bíti vedro ani slunce. Jes. poznávání z částky, ale tehdáž poznám,

jakož ipoznán jsem. I. Kal. 13,12.

49, 10.

Musíť zajisté toto pomšitedlné (tělo)

3
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obléci neporušitedlnost, a toto smrte—
dlné obléci nesmrtelnost. A když toto
smrtedlné obleče nesmrtedlnost, tedy
se naplní i-eč, kteráž napsána jest:
Pohlcena jest smrt v vítězství. Kde

jest, ósmrti, vítězství tvé? kde jest.
ósmrti, osten tvůj? I. Kor. 15,53—55l
My pak všickni s odkrytou tvář-í
slávu Páně spatřujíce, _vtýž obraz bý
váme proměněni od světlosti v světlost,

jakožto od Ducha

Páně. II.

Kor.

3, 18.

Nebo toto nynější kratičké alehké sou
žení naše působí v nás převelmi velikou
váhu slávy věčné. II. Kor. 4, 17.
Víme zajisté, že bude-li stánek náš
pozemský tohoto přebývání zboí'en, má—
me (za něj) stavení od Boha, příbytek
ne rukou udělaný, věčný vnebesíclz.
II. Kor. 5, 1.
Nebo zemřeli jste, a život náš skryt
jest s Kristem v Bohu. Když pak se
ukáže Kristus, život váš, tehdy i vy
se ukážete s ním v slávě. Kol. 3,

Naposledy vložena jest mi koruna
spravedlnosti, kterouž mi dá v oneu
den Pán, (ten) spravedlivý soudce:
& netoliko mně, ale i (všem) těm, kte
říž milují příští jeho. II. Tim. 4, 8.

Neboi k vězňům lítostivě jste se
ukazovali, a rozchvátání statků svých
s radostí jste trpěli, vědouce, že lepší
a trvanlivé zboží máte. Neztracujtež
tedy doufanlivpsti své, kterážto velikou
má odplatu. Zid. 10, 34. 35.
Blahoslavený muž, kterýž snáší po
kušení; nebo když bude zkušcn, vezme
korunuživota, kterouž zaslíbil Bůh těm,
jenž ho milují. Jak. ], 12.
Požehnaný Bůh a Otec Pána nu
šeho Ježíše Krista, kterýž podlé \'cli
kého milosrdenství svého znovu zplodil
nás k naději živé, skrze vzkříšení Ježíše
Krista : mrtvých, k dědictví neporu
šitedlnému k neposkvrněnému a ne

zmete neporušitedluou korunu slávy. [.

Petr 5, 4.
Nového pak nebe, a nové země podlé
zaslíbení jeho čekáme, v kterýchž Spra
vedlnost přebývá. II. Petr 3, 13.
Vímet', že když se ukáže, podobní
jemu budeme, nebo viděti jej hudemc
tak, jakž jest. I. Jan 3, 2.
Kdo svítčzí, nebude uražen od smrti
drahé. Zjev. 2, 11.
Kdož svítězí, takt“bude oblečen v rou
cho bílé, &nevymažijménajeho z knihy
života, a vyznám jméno jeho před Otcem
svým, i před anděly jeho: kdo svítězí,
učiním jej sloupem v chrámě Boha
svého, a nevyjde více ven, a napíši na
něm jméno Boha svého, a jméno města
Boha svého, nového Jerusaléma, kte
rýž sstupuje s nebe od Boha mého,
íjměno své nové. Kdo svítezí, dám
jemu seděti na trůnu svém: jako jsem
i já svítězil, a sedím s Otcem svým na
trůnu jeho. Jana 3, 5. 12. 21.
I odpověděl jeden ze starců, a řekl
mi: kdo jsou tito, kteříž oblečeni jsou
v roucho bílé? a odkud přišli? I řekl
jsem jemu: Pane můj, ty víš. Iřekl
mi: To jsou ti, kteříž přišli z velikého
soužení a umyli roucha svá„ a zbílili
je v krvi Beránkově. Protož jsou
před trůnem božím, aslouží jemu dneur
i nocí v chrámě jeho, a ten, kterýž sedí
na trůnu, přebývati bude nad nimi.
Nebudout lačuěti, ani žížniti více, a
nebude bíti na ně slunce, ani žádné
horko; nebo Beránek, kterýž jest u
prostřed trůnu, pásti je bude, a do
vede je k studnicím vod života a sctl'e
Bůh všelikou slzu sočí jejich. Zjev. 7,
13—17.
Blahoslavcní mrtví, kteříž v Pánu
umírají. Již od této chvíle praví Duch,
aby odpočinuli od prací svých: nebo
skutkové jejich následují jich. Zjev.
14, 13.
A setře Bůh všelíkou slzu s očí je

vadnoucímu, kteréž se chová V nebo—
sích vám, kteřižto mocí boží ostříhání
býváte skrze víru k spasení, kteréž při
praveno jest, aby zjeveno bylo v čas
poslední. V kterémžto se rudovati bu
dete, maličko se nyní (pokud třeba)
v rozličných pokušeních I'moutice. ],

jich: asmrti více nebude, ani kvílení,

Petr 1, 3—6.

O, 24. 25;
4, 8.

A když se ukáže kníže pastýřů, ve

ani kříku, ani bolesti nebude více, nc

bo\první věci pominuly. Zjev. 21, 4'
Přirovnává se blaženost věčná: lm
dům: Mat. 8, 11; dědictví věčnému:
Řím. 8, 17; I. Petr 1, 4; věčnému
svátku: Žid. 4, 9. 10; koruně: ]. Kor.
Fil. 3, ]3. 14;

H. Tim.
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3. Blaženost vyvolaných jest rozdílná
(lle míry jejich zásluh.
Kdo přijímá proroka, ve jménu pro
roka odplatu vezme akdo přijímá spra
vedlivého, ve jménu spravedlivého od
platu spravedlivého vezme; akdožkoli
dá nápoje jednomu z těchto nejmenších
číši vody studené toliko ve jménu
učenníka, zajisté pravím vám, neztratí
odplaty své. Mat. 10, 41. 42.
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\ šecko, co mi dává Otec, přijde ke
mně: a toho, kdož ke mně přichází,
neVyvrhnu ven. Jan 6, 37.
A tato jest vůle Otce mého, kterýž
mne poslal, aby každý, kdo vidí Syna,
a věří v něho, měl život věčný, a já
ho vzkřísím v den nejposlednější. Jan
6, 40.

Nestydím se za evangelium, moc
zajisté boží jest k spasení každému vě
řícímu, Židu předně iŘeku. Řím. 1, 16.
Ale sláva & čest a pokoj bude kaž
V domě Otce mého jsou mnozí pří—
bytkové. Kdyby nebylo tak, byl bych dému, k_do činí dobré, Židu předně
i Řeku. Řím. 2, 10.
pověděl vám. Jan 14,
Spravedlnost pak boží (přichází)
Viz také podobenství o hřívnách. Mat..
skrze
víru Ježíše Krista ke všem a na
25, 14—29; Luk. 12, 37 atd.
Soudce odplutí jednomu každému po všecky, kteříž věří vněho. nebo! není
rozdílu. Řím. 3, 22.
dlé skutků jeho. Řím. 2, 6.
Pra\í písmo: Žádný, kdož v něho
A (jsou) těla nebeská, a těla zem
ská: ale jináť (jest) sláva nebeských, a věří, nebude zahanben. Není zajisté
rozdílu
mezi Židem a Řekem, nebo
jiná zemských. Jiná (jest) jasnost slunce,
jiná jasnost měsíce, a jiná jasnost hvězd. tentýž Pán jest všech bohatý ke všem,
kteříž ho vzývají. Každý zajisté kdož
Neho hvězda od hvězdy se dělí jasností.
Tak (bude) i vzkříšení z mrtvých. I. koli vzývati bude jméno Páně, spasen
bude. Rím. 10, ll.—13
Kor. 15, 40—42. '
Za všecky umřel Kristus, aby kteří
Všickni my zajisté ukázati se musí
živi jsou, již ne sami sobě živi byli
me pí'ed soudnou stolicí Kristovou,
a přijal jedenkaždý na těle vlastním ale tomu, kterýž za ně umřel izmr
tvých vstal. H. Kor. 5, 15.
jakž činil, budto dobré neb zlé. II.
Kor. 5, 10.
Kterýž chce, aby všickni lidé spasení
Co bude člověk síti, to bude i žíti. byli a ku poznání pravdy přišli. I. Tim.
2, 4.
Gal. 6, 8.
Proto zajisté pracujeme, a zlořeče
Kdo skoupě rozsívá, skoupě i žíti
bude: a kdož rozsívá vpožehnání, z po ni býváme, že naději máme v Bohu
živém, kterýž jest Spasitel všech lidí,
žehnání ižíti bude. Il. kKor. 9, 6.
Kteřížby dobře (v církvi) posluho zvláště věřících. 1. Tím. 4, 10.
A dokonav, učiněn jest všechněm sebe
vali, ti dobrého stupně sobě dobudou,
a mnohé doufanlivosti u víře kteráž poslušným příčinou věčného Spasení.
Žid. 5, 9.
jest v Kristu Ježíši. I. Tim. 3, 13.
A on jest oběť slitování za hříchy
Viz též nebe.
naše, ale netoliko naše, ale i za všeho
4. Všichni lidé mohou dosáhnouti bla světa. 1. Jan 2, 2.
ženosti věčné.
5. Že blaženýmz' se můžeme státi, stalo
Pravím pak vám, že přijdou mnozí
se to možným smrtí vykoupení Kristova.
od východu i od západu a stoliti bu—
dou sAbrahamem a sIsákem a sJa
Přišel zajisté Syn člověka, aby spa
kobem v království nebeském. Mat. sil, co bylo zahynulo. Mat. 18, ]];Jan
3, 16. 17; 14, 2. 3.
&, 11.
A není v žádném jiném spasení;
Takť není vůle Otce vašeho, kterýž
jest vnebesích, aby zahynulo jedno neboť není jiného jména pod nebem
z maličkých pacholat těchto. Mat. 18, 14. daného lidem, skrze kteréž bychom
Tak Bůh miloval svět, že Syna měli spasení býti. Sk. ap. 4, 12.
svého jednorozeného dal, aby žádný,
Ježíš Kristus, jenž vydán jest pío
kdo v něho věří, ,nezahynul, ale měl hříchy naše, avstal z mrtvých pro ospra
vedlnění
naše. Řím. 4, 25.
život věčný. Jan 3, 16.
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Nebo odplata za hřích (jest) smrt:
ale milost boží (jest) život věčný, skrze
Klista Ježíše Pana našeho. Řím. 6, 23.
Neboť sklze něho mame obojí pří

stup vjednom-Duchu

k Otci. Ef.

2, 1 8.

I zavolav Ježíš nmličké (pachole),
postavil je uprostřed nich a řekl: Amen,
pravím vám, neobrátíte-li se, a _nebu
dete-li jako maličká (pacholata), neve
jdete do království nebeského. Mat.
18, 2. 3.

Kdo uvěří apukřtěn bude, spasen
bude: kdož pak neuvěří, bude zatra
cen. Mar. 16, 16.
Každý, kdo přichází ke mně, a slyší
že spíme, Spolu s ním živi byli. L řeči mě, a plní je, ukaži vám komu
Thes. 5, 9. 10.
jest. podoben: Podoben jest. člověku,
Věrné slovo a všelikého oblíbení stavějícímu dům, kterýž kopal hluboko,
hodno, že Kristus Ježíš přišel na ten a položil zaklad na skále. A když se
to svět, aby hříšníky spasil, z nichžto stala povodeň, obořila se řeka na dínn
já první jsem. ]. Tim. l, 15.
ten, ale nemohla jim pohnouti; nebo
Ne ze skutků spravedlnosti, kteréž byl založen na skále. Ale kdo slyší,
jsme my učinili, ale podlé svého milo a nečiní, podoben jest člověku, který
sr'denství Spaseny učinil nás, skrze ob staví dům svůj na zemi bez zakladu:
mytí druhého narození, a obnovení na kterýžto se obořila řeka, a hned
Ducha sv., kteréhož vylil na nas hojné padl; i byl pad domu toho veliký. Luk.
skrze Ježíše Krista, Spasitele našeho. 6, 47—49.
Tit. 3, 5. 6.
Nechte dítek, at' jdou ke mně, ane—
Slušeloť zajisté na toho, pro něhož braňte jim, neb takových jest kralov
(jest) všecko, a skrze něhož (jest) vše ství boží. Amen, p1avnn vám: Kdož
cko, kterýž mnohé syny přivedl k sla koli nepřijme království božího jako
vě, aby původa spasení jejich skrze dítě, nevejde do něho. Luk. 18, 16. 17.
utrpení dokonalého učinil. Žid. 2,10.
Amen, amen pravím tobě, nenaro
A dokonav, učiněn jest všechněm dí-li se kdo znova z vody a z Ducha
sebe p_oslušným příčinou věčného spa— svatého, nemůže vjíti do království
sení. Zid 5, 9.
božího. Jan 3, ')
Kdo věří vněho, nebude souzen: ale
Viz též: vykmcpenz'.
kdo nevěří, již jest odsouzen; neb ne
6. Nedosáhnou—li všickm' lidé blaženosti,
věří ve jméno jednorozeného Syna bo
jsou tím jenom sami vinni učz'nivs'ese žího.
Jan 3, 18.
sami neschopnými blaženosti.
Kdo věří v Syna, má. život věčný: ale
Viz Luk. 13, 23 atd.; podobenstx1: kdo jest nevěřící Synu, neuzI'í života,
Luk. 14, 16 atd.; Mat. 22,1 atd.
nýbrž hnčv boží zůstává na něm. Jan
3, 36.
7. Potřebné v_jminky k dosažení bla
Amen, amen pravím vám, že kdo
zenosti jest víra a plneni ]))ikcízaní slyší slovo mě, a věří tomu, kterýž
božích a následování Krista.
mne poslal, má život věčný, ancpřijde
Tato jest kniha přikázaní božích, a na soud: ale přišel ze smrti do života.
zákon, kterýžjest na věky: všickni, kteříž Jan 5, 24.
se ho drží, příjdou k životu; 'kteI-íž
A tato jest vůle Otce mého, kterýž
pak jej opustili, k smrti. Bar. 4, 1.
mne poslal, aby každý, kdo vidí syna
Ne každý, kdož mi říká, Pane, Pa a věří v něho, měl život věčný, a ja
ne, vejde do kiálovství nebeského: ho vzkřísím v den nejposlednější. Jan
6, 40.
ale kdo činí vůli Otce mého, ktelýž
v nebesích jest, ten vejde do kialov
Amen, amen pravím vam: Kdo věří
ství nebeského. Mat. 7, 21.
ve mne, má. život věčný. Jan 6, 47.
Amen, amen pravím vam: Bude-li
Protož každý, kdo slyší slova má
tato aplní je, připodobněn bude muži kdo zachovávati řeč mou, neuzří smrti
moudrému, kterýž ustavěl dům svůj na věky. Jan 8, 51.
na. skále. Mat.. 7, 24.
Ovce mé slyší hlas můj, a já znám

Nebo nepostavil nás Bůh k hněvu,
ale k nabytí spasení, skrze Pána na
“šeho Ježíše Krista, kterýž umřel za
nás, abychom buďto že bdíme, buďto
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je, u následují mne; a já život věčný
dávám jim, a nezhynou na. věky, aniž
je kdo vytrlme z ruky "mě. Jan 10,
26. 27. 28.
Slouží-li mi kdo, následujž mne: a kdež
jsem já, tut' i můj služebník bude. Bu
de-li mi kdo sloužiti, poctí ho Otec
můj. Jan 12, 26.
Miluje-li kdo mne, i'eč mou zacho

vny, skropená majíce srdce od zlého
svědomí, a umyté tělo vodou čistou,
držme nepolmutedlné vyznání naděje
své (nebot věrnýt jest ten, jenž za
slíbil) a pozorujíce jedni druhých, vzbu
zujice se k lásce a k dobrým skutkům.
Žid. 10, 19— 24.
Ale kdož by se Vzhledl v dokonalý
zákon svobody, a zůstal by v něm, ne
vávati bude, a Otec můj bude jej mi— jsa zapomínavý posluchač, ale činitel
lovati, a k němu přijdeme, a příbytek skutků: ten blahoslavený bude vskut
u něho učiníme. Jan 14, 23.
ku svém. Jak. l, 25.
'lřesa se padl představený žaláře
A po tomť víme, že jsme ho po
Pavlovi a Sílovi k nohám: a vyved znali, jestliže přikázaní jeho ostřiháme.
je ven, a řekl: Páni, co mám činiti, Kdo praví, ze ho zná, a přikázaní jeho
abych byl spasen? A oni řekli: Věř v neostříhá, lhář jest, a pravdy v něm
Pána Ježíše, a budeš spasen ty, i dům není: ale kdo slovo jeho zachovává,
tvůj. Sk. ap. 16, 29— 31.
v tom jest opravdu láska boží doko
Ne posluchačizákona spravedlivíjsou
nalá, a po tomť poznáváme, že v něm
u Boha, ale činitelé zákona splavedliví jsme. Kdo praví, že v něm zůstává,
(nalezeni) budou. Řím. 2, 13.
mát', jakž on chodil, i sám choditi.
Nebo budeš- li vyznávati ústy svými I. Jan 2, 3—6.
Pána Ježíše, a v srdci svém véřiti, že
ho Bůh vzkřísil z mrtvých, spasen bu
8. Úzce-li lu'íšm'k dosíci blaženosti, musí
deš. Srdcem se zajisté věří k sprave
se obrátili a pokání činiti.
dlnnsti: ale ústy se deje vyznání k spa
Viz
obrácení, pokání.
sení. Nebo praví Písmo: Žádný, kdož
v něho věří, nebude zahanben. Není
9. Jest to povinnosti člověka, toužiti
zajisté rozdílu mezi Žídem a Řekem;
po věčné blaženosti.
nebo tentýž Pán jest všech, bohatý ke
Žádný, kdož zůstává v něm, nehře
všem, kteiíž ho vzývají. Každý zajisté,
kdožkoli vzývati bude _)méno Páně, spa Ši: a žádný, kdož hřeší, neviděl ho,
aniž ho poznal. Synáčkové, žádný vás
sen bude. Rim. 10, 9—13.
Zdaliž nevíte, že nespravedliví ne nesvoď. Kdo činí spravedlnost, jest spra
budou královstvím božím vládnomi?
vedlivý, jakož i on spravedlivý jest.
Kdo činí hřích, z ďábla jest; nebo ďá
I. Kor. 6, 9.
Prosíce vás a napomínajíee osvěd bel od počátku hřeší. Na tof se ukázal
čovali jsme, abyste chodili hodně Boha,
Syn boží, aby zkazil skutky ďáblovy.
Žádný, kdož se naíodil z Boha, nečiní
kterýž povolal vás do svého království
hříchu; nebo símě jeho zůstává v něm
a slávy. I. 'l'hes- ?, 12.
a nemůže hřešiti, protože z Boha zro
Nebo tělesné cvičení malého jest
užitku: ale pobožnost jest ke všemu zen jest. I. Jan 3, 6—9.
Nebo to jest láska boží, abychom
užitečná, majíc zaslíbení nynějšího ži
přikázaní jeho ostříhalí: a přikázaní
vota i budoucího. I. Tim. 4, 8.
jeho nejsou těžká. I. Jan 5,3.
Včrnéť jest to slovo, a chci, abysjich
Nevejdcť do něho nic poskvrněného,
v tom potvrzoval: aby snažili se v do
ani činícího ohavnost a lež, než toli
brých skutcích předčiti, kteříž věří Bohu.
Tyto věci jsou dobré, i lidem užitečné. ko, kteříž napsání jsou v knize života
Beránka. Zjev. 21, 27.
Tit. 3, 8.
Co mi jest na nebi (krom tebe)? a
Majíce tedy, bratří, doufání ke vjití
do svatyně skrze krev Kristovu, cestou, bez tebe co jsem chtěl na zemi? Byt“
.kterouž nám začal, novou a živou, skrze
zhynulo tělo mé, i srdce mé: Bůh srdce
mého a dil můj jest Bůh na věky.
oponu, to jest (skrze) tělo své, a (ma
jíce) kněze. velikého nad domem božím :

přistuptncž s pravým srdcem v plnosti

Žalm 72, 25. 26.



Hledejte tedy nejprv království bo
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žího a spravedlnosti jeho, a toto vše
cko bude vám přidáno. Mat. 6, 33.
Ode dnů pak Jana Křtitele až dosa
vad trpí království nebeské násilí, a
ti, kteříž násilí činí, uchvacují je. Mat.
11, 12;

Podobno jest království nebeské po
kladu skrytému v poli, jejž naležna
člověk skrývá, a radostí nad ním jde,
a prodá všecko, což má, a koupí pole
Opět podobno jest. království nebe
ské člověku kupci, hledajícímu dobrých
perei: a když nalezl jednu drahou perlu,
odešel, a prodal všecko, což měl,a koupil
jí. Mat. 13, 44—46.
Co prospěje člověku, kdyby celý svět
získal, duše puk své škodu trpěl? Aneb
jakou dá člověk výměnu za duši svou?
Mar. 8, 37. 39.
A však z toho se neradujte, že se
vam poddávají duchové: ale radujte
se, že jména vaše napsána jsou v ne
besích. Luk. 10, 20.
- Marto, Marto, pečlivá jsi, a rmoutíš se
při mnohých věcech; ale jednohot' jest
potřebí. Maria nejlepší stránku vyvo
lila, kterážto nebude odjata od ní. Luk.

rýž jest s nebe; jestliže však oblečení,
ne nazí nalezeni budeme.
Nebo i kteříž jsme v tomto stánku,
lkáme, obtíženi jsouce: proto že ne—
chceme svlečení býti, ale přimlíní, aby
pohleeno bylo, co smrtedlného jest, od
života. Ten pak, kdo nás k tomu zpu
sobuje, Bůh jest., kterýž dal nám i
žávdavek ducha. Protož vždycky dou
l'anlívé mysli jsme, vidouce, že dokudž
jsme v těle, vzdáleni jsme Pána (nebo
u víře chodíme, a ne u vidění) doufali—

lívě pak myslí jsme, a dobrou vůlí má
me raději z těla vyjíti, a přítomní býti

Pánu. A protož usilujeme, bud' že
vzdáleni jsme, aneb přítomni, líbítí Se
jemu. II. Kor. 5, 1—9.
Nepřestávám

díků činiti z vás, při—

pomínaje vás na modlitbách svých:
aby Bůh Pána našeho Ježíše Krista,
Otec slávy, dal vám ducha moudrosti
a zjevení, v poznání jeho, (a) osvíce
né oči mysli vaší, abyste věděli, která
jest naděje povolání jeho, a jaké bo
hatství slávy dědictví jeho v svatých.
Ef., 1, 16—18.
Podlé očekávání a naděje mé, že
v ničemž nebudu zahanben: ale se
1-0, 41. 42.
_I řekl mu jeden: Pane, zdali málo vším doul'áním jako vždycky, i nyní
jest těch, kteříž spasení budou? On veleben bude Kristus na těle mém, bud'
pak řekl k nim: Snažte se vcházeti to skrze život, a bud'to skrze smrt.
těsnou branou, neboť, pravím vám, mnozí Nebo mně živu býti Kristus jest, a umříti
hledati budou vjíti, a nebudou moci. zisk. Jestliže živu býti v těle, to mi
Když pak vejde hospodář, a zavře dvéře, jest užitek práce, i nevím, co bych vy
a počnete stojíce venku tlouci na dvéře, volíl. Ouzko mí jest zajisté s obou
řkouce: Pane otevři nám; a on od stran; žádost maje rozdělen býti, a býti
povídaje dí vám: Neznám vás odkud s Kristem, což by mnohem lépe bylo.
jste! Luk. 13, 23—25.
Fil. 1, 20—23.
Víme zajisté, že všecko stvoření lká,
Ját' nemám za to, že bych (již) byl
a (jako) ku porodu pracuje až posa dosáhl: ale jedno (činím), že na ty
vad. A netoliko to, ale i my, prvotiny věci, kteréž jsou zadu, zapomínnje,
ducha majíce, i my sami v sobě lká— těm pak, kteréž jsou s předu, úsiluě
me, očekáVajíCe vyvolení synu božích, chvátaje, k uloženému cílí běžím, k ode
vykoupení těla našeho. Nebo v nadeji platě svrchovaného povolání božího skrz
spasení jsme. Naděje pak, kteiáž se Krista Ježíše. Protož, kteřížkoli jsme
vidí, není naděje; nebo co kdo vidí, dokonalí, tak smejšlejme: apakli v čem
kterak má toho naděje? Pakli čehož jinak smýšlíte, i toť vám Bůh zjeví.
nevidíme, toho se nadějeme: (tedy) toho Fil. 3,13—15.
Ale naše obcování v nebesích jest:
s trpělivostí očekáváme. Rím. 8, 22—25.
Víme zajisté, že bude-li stánek náš odkudž i spasitele očekáváme, Pána
pozemský tohoto přebývání zbořen, má našeho Ježíše Krista. Fil. 3, 20.
me (za něj) stavení od Boha, příbytek
Protožjestlí jste s Kristem povstali,
ne rukou udělaný, věčný v nebesích. těch věcí, kteréž svrchu jsou, hledejte,
Nebo i v tomto (stánku) lkáme, žáda kdež Kristus jest sedě na právu,: boží;
jíce oblečeni býti v příbytek náš, kte 0 věci, kteréž Svrchu jsou, pečujte, ne

Bláznovství. — Blud.
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zemi. Kol. 3,

]. Blail míbož'mský :dl )ší :

1. z.

Nebo ja již počínám obětován býti,
a čas rozdělení mého nastává. Dobrý
boj jsem bojoval, běh jsem dokonal,
víru jsem zachoval. Naposledy složena
jest mi koruna spravedlnosti, kterouž
mi dá v onen den Pán, (ten) sprave
dlivý soudce: a netoliko mně, ale i(všem)
těm, kteříž milují pi-iští jeho. Il. Tim.
4, 6—8.

a) v nepravých

Bojmež se tedy, aby snad nevidělo
o někom z vas, že opnstiv zaslíbení
o vjití do odpočinutí jeho, opozdil se.
Nebo i nám zvěstovano jest jakož
i oněmno: ale jim neprospěla i'eč sly
šená, nejsouc připojena k víře toho,
co slyšeli. Žid. 4, 32.
Pospěšmež tedy vjíti do toho odpo
činutí, aby neupadl někdo v týž pi'i
klad nevěry. Žid. 4, 11.
U víře zemřeli ti všickni, nevzavše
zaslíbení., ale zdaleka k nim prohleda
jice a je vítajíce, i vyznávajíce, že
jsou poutníci a hosté na zemi. Nebo
kteříž tak mluví, oznamují, že vlasti
hledají. A zajisté, kdyby se byli na
onu (vlast) rozpomínali, zkteréž vyšli,
měli ovšem čas zase se navrátiti: ale
oni lepší (vlasti) žádají, to jest nebe
ské. Protož nestydí se Bůh slouti je
jich Bohem, nebo jim připravil město.
Žid. 11, 13—16.
A protož i my, majíce vt'tkol sebe
tak veliký oblak svědků, složivše vše
liké břímě, i obkličující nás hřích, v
trpělivosti bčžme, k uloženému nám

Nehorletež o smrt bludem života
svého, aniž uvozujte zahynutí skutky
rukou svých. Moudr. ], 12.
Pročež vydal je Bůh v žádosti srdce
jejich, v nečistotu, tak že těla svá na
sobě samých hanobili; jenžto změnili
pravdu Boží vlež atd. Řím. 1, 24. 25.
Že složiti máte podlé prvního obco
vání starého člověka, kterýž se poru
šuje podlé žádosti bludu. El. 4, 22.
Viz ještě H.Petr 2, 18; 3, 17; I. Jan

boji. Žid. 1-2, 1.

Pokoje následujte se všemi, a sva
tosti, bez níž nikdo neuzří Boha. Žid.
12, 14.

A poněvadž Otcem nazýváte toho,
kterýž bez přijímání osob soudí podlé
skutků jednoho každého, v bázni za
času přebývání svého obcujte. I. Petr
1, 17.

Viz také nebe.

Blud jest vlastně každá chyba a po
blouzenl rozumu, jelikož tento jedná proti
pravdě: Sir. 7, 26; zvláště ohledem na
víru.

panet-ích

o víře a nábo—

ženství.

Napomínaní naše zajisté nebylo z omy
lu ani z nečistoty, ani ze lsti. I. Thess.
2, 3.

Proto jim pošle Bůh působeni bludu,
aby věřili lži. ]I. Thess. 2, 10.
l;) v myšlem'ch, prozrazujícídt zkažené
zásady, lest a nepravost.

4, 3. 6.

2. Blud prýští se zvláště:

a) : nepravého poučení.
Neposlouchejtež slov proroků, kteříž
prorokují vám a oklamávají vás: vidění
srdce svého mluví, ne z úst Hospodi—
nových. Jer. 23, 16.
Povstanou falešní Kristově, a falešní
prorokové, a činiti budou divy veliké
a zázraky, tak že by v blud uvedeni
byli také i vyvolení. Mat. 24, 24. V.
j. Gal. 1, 6. 7; II. Petr 2, 1. 2.
b) ze slabostí ft lenívostí srdce lídske'ho.

Moudr. 5, ]; srov. Řím. ], 19, 23.
0) ze zloby a schválně nenávisti.

Z těch jsou, kteří se vluzují do do
mů, a zjímané vodí ženky obtížene
hříchy, jenž puzeny jsou rozličnými žá
dostmi . . . . Jako pak Jannes a Mam—
bres protivili se Mojžíšovi: tak i tito
se protiví pravdě, lidé na mysli poru
šení, 5 strany víry zavržení. II. Tim.
3, 6. &; srov. 4, 3. 4.
3. Blud tento jest vel-mi trestu hodný.

Bylo světlo pravé, kteréž osvěcuje
každého člověka přicházejícího na. tento
SVČtn 'Ian

],
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Blud. — Blesk.

Kdybych

..

__epřišel,a jim nemlu

\íl, hříchuby
“ělí: ale nyní nemají
výmluvy z hříchu svého. Jan 15, 22;

slov. v. 24.
Co známého jest o Bohu, zjevné
jest jim; Bůh zajisté jim to zjevil a
protož výmluvy nemají. Rím. ], 19;
sr.ov 20.
—.l.Nclsledkové bludu zaviněné/ao jsou

velmi žalostné :

a) nemilost boží.

Pročež obé to na ně dle zásluhy
přijde, že zle smýšleli o Bohu, Šetříce
model, i že ncprávě přísahali, ve lsti
potupujícc spravedlnost. Moudr. 14, 30.
Jakož nedbali míti Boha v známosti:
vydal je Bůh v prev1aceny smysl, aby

činili co nesluší. Rím.
Přísl. 1, 23—26.

], 28. V.j.

6) neřesti vščlílcc'.

V. Moud. 2, 1722;

21;

Jan 15, 20.
16, 1—4; Rím: ], 24—39;

Ef. 4, 17—19.

5. Prostředkové proti bludu:
a) poslus'enství církve Kristovy.

V. Mat. 18, 17; 'Luk. 16, 16; El.
4, 11, 12; I. Tim. 3, 15; I. Jan 2,
24. 26. 27.
b) ochotné poslouchání slova; boží/to a
pokorné. zkouška sebe samé/zo.

V. Luk. 11, 28; I. Thes. 5, 21;
I. Jan 4, ].

Blesk. l." Pokládá se za skutek boží
všemohoucností.
Všecko, cožkoli chce Hospodin, činí
na nebi, na zemi, v moři, i ve všech
propastech. Klerýžkoli přivádí oblaky
od končin země: blýskání k dešti činí.

Ktciýž vyvádí větry ze skrejší svých.

Zahn 134, 6.7.

K hlasu svému dává množství vod
na nebi, a pozdvihuje mlhy-'od končin
země: blýskání v déšť obrací a vyvádí
vitr z pokladů svých. Jer. 10, 13; v1z
51, 16.
2. Jest také důkazem prozřetelnosti
boží. Bůh řídí cestu jeho.
('htěl-li by roztáhnouti oblaky jako

ry, stčzcje- také moie zaluyje. V ru—
kou zakiývá světlo (blesk) a přikazuje
mu, aby zase pi'išlo. Job 36, 29. 30.32.
Kdo dal nejprudšímu přívalu běh,
a cestu zvučícímu hromobití. Job 38, 25.
I zahřměl s nebe Ilospodin a Nej—

vyšší vydal
uhlí
řeřavé.
Žalmhlas
17,svůj:
14; kr'aupobitia
'ljev'. 8,
3. Blesk působí

bázeň. rt sto-(wh.a uka—

zuje na hněv a trest boží.
A již byl přišel třetí den, a jitro
se osvětlilo: a hle počala slyšáua býti
hi'ímáuí, a osvěcovati se blýskání a oblak
velmi hustý přikrývati horu, a zvuk
trouby více a více zněl: i bál se lid,
kterýž byl v ležení. II. Mojž. 19, 16.
Veškeren pak lid viděl hlasy, a svět
la, a zvuk trouby, i horu kouřící se:
pi'eslrašeni, i hrůzou poraženi jsouce,
stáli zdaleka, řkouce Mojžíšovi: Mluv
ty s námi a slyšeli budeme: nechť ne
mluví nám Hospodin, abychom snad
nezemřeli. II. Mojž. 20, 18. 19.
Když naosti-ím mcč svůj jako blesk,
a. uchopí soud ruka má.: učiuim po
mstu nad nepí'átely svými, a těm, kte
řiž v nenávist-i mají mne, odplatíln.
V. Mojz. 32, 41.
Vypustil střely, a rozpt-ýlil je: (vy
pustil) blýskání, a ztrávil je. II. Král.
22, 15.
Dštíti bude na hříšníky osidla: oheň
a síra, a. duch bouře díl kalicha jejich.
Zalm 10, 7.
A vyslal střely své, & rozptýlil je:
blesky (své) rozmnožil, a pi'cdčsil je.
Zahn 17, 15.
Nebo i střely tvé probihaji (nebesa):
hlas hřímání tvého vílkol. Zasvítila blý
skání tvá po oki'šlku země: pohybo
vala a třásla se Země. Zahn 76, 19.
Zasvítilo se blýskání po okršlku ze
mě: viděla a pohnula se země. Zalm 96, 4.

Blýskej blýskáním, a iozplýlíš je:
vypust' střely své, a podčsís je. Zahn
143,

(i.

Slunce a měsíc stály v příbytku svém,
v světle střel tvých, půjdou v blesku
blýskajícího se kopí tvého. Hab. 3,11.

4. Blesk jest obraz: a) hlasu božího.

Zasvítilo se blýskání jeho po okršlku
země: viděla a pohnula se země. Zahn
stan svůj, a blýskati světlem svým shů— 96, 4.

Bojácnost. _ Boj.

A podoba zvířat, tvářnostjejich byla
jako uhlí ohněm hořícího, a jako vzezření
lamp. Toto bylo vidění běhající u pro
střed zvířat., lesk ohně, a z ohně vy
_cházející blýskání. .A zvířata chodila a
navracovala se ku podobenství zmítají—
cího se blesku. Ezech. ], 13. 14.
Lid, kterýž seděl v temnosti, viděl svčt
lo veliké, a sedícím v krajině stínu smrti,
světlo vzešlo jim. Mat. 4, 16; Is. 9, 2.

b) jest také obraz přít-halu Kristova.
Mat. 24, 27; Luk. 17, 3/1; srovn.
Mat. 28, 3.
c) prda í jest výraz svržení satanáše.

Luk. 10, 18; Zjev.12, 8, 9; 19, 20.
BOjáCllOSt viz nudomyslnost.

Boj. ]. S Hospodinem svedl Jakob,
čímž vyznačen posavadní zápas vůle
jeho hříšné s vůlí Hospodinovou, aví
tězství dosažené oddáním se zcela Bo
hu. I. Mojž. 32, 24—28. Viz Moudr.
10, 12.
2. V obrazne'm či duchovním smy/slu
značí boj:

a) Utrpení a protivné osudy' Fil.
], 30; Zid. 10, 32.
b) Snažení všeliké překážky u ko
nání ctnosti sc namítající přemáhati,

jakož istálé plnění povinností: ]. Tim.
6, 12; II. Tim. 4, 7; I.K0r._9, 25;
Kol.
c)
proti
27.;
šctí:

], 29.
Bojovati značí také víru zmužile
bludu h'ájiti: Ef. 6, 12.; Fil. ].
4, 3. a tudíž iproto ut-rpení sná
3. Tes. 2, 2; Žid. 12, 4.

3. Ifa'wsfan musí bojovati proti :

a) ďáblu.:
On jest silný oděnec. Luk. 11, 21.
Není bojování naše proti tělu a kr
vi: ale proti knížatům a mocnostem,

proti správcům světa této temnoty, pro
ti duchovním zlostem v povětří. El.
G, 12.

Protivník váš ďábel jako lev řvoucí
obchází, hledaje, koho by sežral. I. Petr
5, 8.

b) proti světu.

Jestliže vás svět nenávidí, vězte, že
mne prvé než vás v nenávisti měl.
Kdyby jste byli ze světa, miloval hy
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svět, co jeho jest: ale že nejste ze své
ta, nýbrž já ze světa vyvolil jsem vás,
proto vás svět nenávidí. Jan 15, 18. ]9.
Což nevíte, že přátelství s tímto svě
tem jest nepřátelství s Bohem? Protož
kdokoli chce býti přítelem toho světa,
nepřítelem božím učiněn bývá. Jak. 4, 41.
Všecko, což jest na světě, jest žádost.
těla, a žádost očí, a pýcha života, ktc—

íáž není z otce, ale jest ze světa. [. Jan
2, 1,6.

Víme, že z Boha jsme: ale svět
všecken ve zlém jest postaven. 1. Jan
5, 19.
0) proti vlastnímu tělu.

Všeliké myšlení srdce náchylné by'.o
ke zlěmu. I. Mojž. 6, 5.
Mysl a myšlení lidského srdce ke
zlému nakloněna jsou od mladosti je—
jich. I. Mojž. 8, 21.
Ze srdce vycházejí zlá myšlení, vraž
dy, cizoložství, smilství, krádeže, křivá
svědectví, rouhání. Mat. 15, 19.
Vím zajisté, že ve mně, to jest v mém
těle, nepřibývá dobré; nebo chtění se
mne přidrží: ale činění dobrého nena
lezám. Rím. 7, 18.
Libuji sobě v zákoně božím podlé
vnitřního člověka: ale vidím jiný zá
kon v oudech Svých, kterýž odporuje
zákonu mysli mě, a jímá mne pod
zákon hříchu, jenžjest v oudech mých.
Rím. 7, 22. 23.
'
Tresci tělo své, a v službu podro
buji. I. Kor. 9, 27.
Tělo žádá proti duchu, duch pak
proti tčlu: ty se zajisté sobě vespolek
protiví, abyste ne, což byste chtěli, to
činili. Gal. 5, 17.

4. Zbroje proti nepřátelů-m těmto.
Ostatně, bratří, posilůte se v Pánu,
a v moci síly jeho. Oblečte se v odě
ní boží, abyste mohli státi proti ou
kladům ďábelským. Neboť není bojo
vání naše proti tělu a krvi: ale proti
knížatí'ím a mocnostem, proti správcům
světa, temnoty této, proti duchovním
zlostem v povětří. Protož vezměte odě—
ní boží, abyste mohli odolati v den

zlý, a ve všem dokonalí státi. Stůjtež
tedy, majíce podpásaná bedra svá prav—
dou, a oblečení jsouce

v pancíř spra—

“

Boj._ Bohatství.
V

vedlnosti, a obuté nohy majíco přípra—
vou evangelium pokoje, přede vším

berouce štít víry, kterýmž byste mohli
všecky štíty ohnivé nešlechetníka uha
síti: a vezměte lebku spasení, a meč
ducha, všelikou modlitbou a prosbou
modlíce se. každého času v duchu,
a. vtom bedliví jsouce se vší ustavi
čností a prošením za všechny svaté.
lží. 6, 10—18.
Ale my,

Poželmal pak Hospodin poslednín
věccm Jobovým více nežli počátku je
ho atd. Job 42, 12.
Bohatý a chudý potkali se spolu:
učinitel obou jest Hospodin. P'risl. 22, 2.
A všelikému člověku, kterémuž Buh
dal bohatství, a statek, adal mu moc,
aby jedl z nich, a požíval dílu svého,
a veselil se z práce své: to jest dar
boží. Kaz. 5, 18.

kteříž jsme dne, sti—izlivi

buďme, oblečeni jsouce v pancíř víry
a lásky, a v lebku naděje spasení.
I. Thes. 5, 8.
&. Prostředkové lu dosažení vítězství
nad nqořcítely těmito:

a) živá víra.

Popatřte synové na národy lidské:
a vězte, že žádný není zahanben, kte
rýž doufal v Pána. Nebo kdo setrval
'v přikázaních jeho, a opuštěn jest?
aneb kdo vzýval jej, a on pohrdl jím?
Sir. 2, 11. ]2.
Obránce jest všech, kteříž hledají
ho v pravdě. Sir. 2, 13.
Bojuj dobrý boj víry, dosáhni života
věčného, k němuž jsi povolán, a jsi
vyznal dobré vyznání před mnohými
svědky. I. Tim. 6, 12.
Bud'tež poddání Bohu, odpírejte ďá
blu: i uteěeť od vás. Jak. 4, 7.
Dáblu odpírejte silní ve víře. I. Petr
5, 9.

2. Ne—mánwpřílišné bažitz' po bohatství,
jelikož jest často spasení
duše nebez—
. ,
pecne.
Lepšíť jest málo s bázní Hospodi
novou, než nmoho pokladů, ale bez
nasycení. Přísl. 15, 16.

Neusiluj, abys zbohatl: ale opatr
nosti své ulož miru. Nepozdvihuj očí
svých k zboží, kteréhož míti nemůžeš,
nebo uděláš sobě křídla jako orličí.
a zaletí k nebi. Přísl. 23, 4, 5.
Marnost a slova lživá vzdal ode mne.
žebroty ani bohatství nedávej mi: udél

toliko potřebných věci k živnostimé:
abych snad nasycen jsa nebyl přiváben
kzapření (tebe), a neřekl: Kdo jcst
Hospodin? Přísl. 30, 8. 9.
Lakomý nenasyti se penězi: a kdo
miluje bohatství, nevezme užitku 2 ne
ho: i to jest marnost. Kaz. 5, 9.
Kde jest mnoho zboží, bývá mnoho
i těch, kteříž jedí je. Aco to prospívá
pánu, jediné, že hledí na bohatství

ocima svýma. Kaz. 5, 10.
Jest i jiný přezlý neduh, kterýž jsem
viděl pod sluncem: bohatství nuchova
Bdětež, a modlete se, abyste neve né ke zlému pána svého. Kaz. 5, 12.
šli v pokušení. Duch zajisté hotov jest,
Pro žert dělají chléb a víno, aby
ale tělo nemocné. Mat. 17, 20.
hodovali živi jsouce: a peněz po
Protož bděte každého času se mo— slušno jest všecko. Kaz. 10, 19.
dlíce, abyste hodni jmíni byli ujíti
Mnohé zajisté na zahynutí přivedlo
všech těch věcí, kteréž se díti budou
zlato a stříbro, a až k srdci králů se
astáti před synem člověka. Mat. 26, 41. vztahuje, a je převracuje. Sir. 8, 3.
Nic není nepravějšího, než milovati
u) pevná naděje vítězství a odměny.
peníze. Neb takový i duši svou na
_ Viz I. Kor. 9, 24—27.; II. Tim. 2, prodej má: poněvadž za živobytí své
a.; 4, 7. 8.; Jak. ], 12.
ho vyvrhl vnitřnosti své. Sir. 10, 10.
Bdění o bohatství vysuší tělo a pře
Bohatství. ]. Bohatství přichází od mýšlení ndejme sen: přemýšlení k před
Boha.
zvědění (budoucích věcí) odvracuje
Zdaž's ty, Bože, ho neohradil i domu smysl. Sir. 31, 1. 2.
jeho, i všeho statku vůkol, dílům ru
Pracoval bohatý v shromažďování
kou jeho požehnal jsi, a vladařství zboží, a v odpočinutí svém naplněn
jeho vzrostlo na zemi? Job ], lO.
bude dobrými věcmi svými: pracoval
b) modlitba.

Bohatství.

chudý při zmenšení živnosti, a na kon
ci nuzen bývá. Kdo miluje zlato, ne—
bude spravedliv: a kdo následuje po
rušení, naplněn bude jím. Mnozí přišli
ku pádu pro zlato, a učiněna jest v
kráse jeho záhuba jejich. Dřevo oura
zu jest zlato obětujících: běda těm.
kteříž následují ho, akaždý neopatrný
zahyne jím. Sir. 31. 3—7.
A ozdobu zápon svých v pýchu po
ložili a obrazů ohavností svých a po—
dobizen nadělali z něho: protož obrátil
jsem jim to v nečistotu &dám to v ruce
cizích k rozchvátání a bezbožným ze
mě za loupež, a poskvrní je. Ezech.

7, 20—21.
Žádný nemůže dvěma pánínn slou
žiti: nebo zajisté. jednoho nenáviděli
bude a druhého milovati. aneb jedno
ho strpí a druhým pohrdne. Nemůžete
Bohu sloužiti ni mamonů. Mat. 6., 2-1:
Luk. 16, 13.
Tedy řekl Ježíš učenníkifim svým:
Amen pravím vám, že bohatý nesnadno

vejde do království nebeského. A opět
pravil vám: Snázet'jest velbloudu skrze
díru jehly'projíti, nežli bohatému vjíti
do království nebeského. A uslyševši
to učenníci, divili se velmi, i'kouce:
I kdož tedy bude moci spasen býti?
Pohleděv pak (na ně) Ježíš, řekl jim:
U lidít' jest to nemožné: alc u Boha
jest všechno možné. Mat. 19, 23—26.
A kdo mezi trní vsát jest, ten jest,
kterýž slyší slovo, ale pečování tohoto
světa a klamné zboží udušuje slovo.
i bývá bez užitku. Mat. 13, 22.
A pohleděv vítkol Ježíš, dí učenní
kům svým: Jak nesnadné ti, jenž pe
níze mají, vejdou do království božího !
Učenníci pak se užasli nad slovy jeho.
Ale Ježíš zase odpověděv, dí jim: Sy
náěkové, jak nesnadné jest těm, kteříž
doufají v peníze, do království božího
vjíti! Snázeť jest velbloudu skrze je
helní ucho projíti, nežli bohatému vjíti
do království božího. Mar. 10, 23—25.
Nebo kteříž chtějí zbohatnouti, upa
dávají v pokušení a v osidlo dáblovo,
a v žádosti mnohé neužitečné i Škod
livé, kteréž pohřižují lidi v zahynutí a
zatracení. Kořen zajisté všeho zlého
jest žádostivost: jíž někteří puzení 'po
bloudili od víry, a uvedli se v bolesti
mnohé. Ale ty, 6 člověče boží, varuj
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se toho: následuj pak spravedlnosti,
pobožnosti, víry, lásky, trpělivosti, ti
chosti. I. Tim. 6, 9—11.

3. Jsou však také bohatí, kteří nábo
z'ně živi byli.

Abraham: I. Mojž. 13, 2; 24, 34.
35; Lot: I. Mojž. 13, 5. 6; Isák:
I. Mojž.26,v 12—17; Jakob: I. Mojž.
32, 4—7; Salomoun: III'. Král. 4, 21
atd.; Job: 1, 1 atd. srov. Sir.31, 8 —11.
4. Bohatství jest marné apomíjejicné,
pročež nemáme v ně skládatz' důvěru.
V pravdě pomíjí člověk (jako) stín:
a nadarmo kormoutí se. Poklady sklá
dá: a _neví, komu je shromažďuje. A
nym jaké jest očekávání mé? zdaliž
ne Hospodin? (Neb) ibytost. má u té
he jest.'Zahn 38, 7. 8.
Proč. se budu strachovati v den zlý?
„(když) nepravost paty mé obklíčí mne.
Kteříž doufají v sílu svou: a množ
stvím bohatství svého chlubí se. Bratr
nevykoupí, (ani) vykoupí člověk: nedz'it'
Bohu výplaty své, ani ceny za vykou
pení duše své: a pracovati bude (oto)
na věky, a živ bude ještě do konce.
Neuzří (vtom) zahynutí (svého), když
spatří moudré umírati: spolu nemou—
drý i blázen zahynou. A zanechají
cizím zboží svého: a hrobové jejich
(jsou) domy jejich na věky. Stanové
jejich od národu do pronárodu: jme—
novali jména svá v zemích svých. Zahn
48, 6—12.
Nedoul'cjtež v nepravosti,aloupeží ne
žádejte :zbožíjestližeby (vánopřebývalo,
nepřikládejte k němu srdce. Žalm 61, 11.
Uzřít' to spravedliví a báti se budou,
řeknou: Aj člověk, kterýž nekladl,
a jemu posmívati se budou, a Boha
za pomocníka svého: ale doufal ve
množství bohatství svého: a zmocnil
se v marnosti své. Žalm 51, 8. 9.
Nic neprospějí pokladové bezbožno
sti: ale spravedlnost vysvobodí od smrti.
Přísl. 10, 2.
Neprospějeť bohatství v den pomsty

(boží): ale spravedlnost vysvobodí od
smrti. Přísl. 11, 14.
Očekávání spravedlivých (jest) veselí:
nadějepak bezbožných zahyne. Př. 10,28.
Lepšíť jest málo s bázní Hospodi
novou než nmoho pokladů, ale bez
nasycení. Přísl. 15, 16.
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Lepší jest maličko s Spravedlnosti,
než mnoho užitku s nepravostí. Přísl.
16, 8.
Statek bohatého (jest jako) pevné
město jeho, a jako pevná zed' ohražu
jící ho. Srdce člověka prvé než se
tříno bývá, povyšuje se: a prvé než
oslaveno bývá, snižuje se. Přísl. 18,
11. 12.
Nepozdvihuj očí svých kzboží, kte—
réhož míti Nemůžeš: nebo udělá sobě
křídla jako orličí azaletí k nebi. Přísl.
23, 5.

Lakomí nenasytí se penězi: a kdo
miluje bohatství, nevezme užitku znč
ho: to tedy marnost. Kaz. 5, 9.
Jest i jiný přezlý neduh, kterýž jsem
viděl pod sluncem: bohatství nacho
vaně ke zlému pána svého. Nebo hy
ne (mu) vsoužení nejhorším; zplodil
syna, kterýž v největší nouzi bude.

Kaz. 5, 12.13.
Muž, kterému dal Buh bohatství, a
statek, ičest, a nic se nedostává duši
jeho, ze všech věcí, kterýchž žádá:
však nedal jemu Bůh moci, aby jedl
z tohoto, ale člověk cizí stráví to. To
jest marnost a bída veliká. Kaz. 6, 2.
Nezpozoruj zboží nepravého, a ne
říkej: Jest mi dostatečný život: ne
boť nie to neprospěje v čas pomsty a
zármutku. Sir. 5, 1.
Neříkej: Dostatečný jsem sobě: a
co zlého mi ztoho pojde? Sir. 11, 26.
Pamatuj na chudobu včas hojnosti,
a na potřebnosti chudoby v den bohat
ství. .d jitra až do večera mění se
čas avšecky ty veci jsou rychlé před
očima božíma. Clovek moudrý při

šením nepravosti jejich učiněno jest.
Ezech. 7, 19. Viz Bar. 3, 18. 19.
Ale ani stříbro jejich, ani zlato je
jich nebude moci vysvoboditi jich v den
hněvu Hospodinova: ohněm horlivosti
jeho sež'ána bude všecka země, nebo
skonání s chvátáním učiní všechněm
bydlejícím na zemi. Sol. 1, 18.
I řekl k nim: I-Iled'te a vystříhejte
se všelikého lakomství; nebot? žádného
život nezáleží v hojnosti těch věcí, kte
rými vládne. Luk. 12, 15.

Nebo vzešlo slunce shorkostí, ausu
šilo bylinu, akvět její spadl, aušlech
tilost jejího obličeje zhynula: takt' i
bohatý v svých cestách usvadne. Jak.
1, 11.

5. Přede však zůstává bohatství azcímo
žnostdarem božím, 'ehožiodobrým uší
vuíním mnoho dobreho se může konali.
Cti Boha ze statku svého, a z pr
votin všech ourod svých dávej jemu:
a naplněny budou stodoly tvé hojností,
a čeřenovč tvoji vínem oplývati bu
dou. Přísl. 3, 9. 10.

Koruna moudrých (jest) bohatství
jejich: bláznovství (pak) bláznů (jest)
nemoudrost. Přísl. 14, 24.
Statek bohatého (jest jako) pevné
město jeho.: a strach chudých (jest)
chudoba jejich. Přísl. 10, 15.
Také bližnímu svému vnenávisti bu
de chudý: ale bohatým mnoho jest
přátel. Přísl. 14, 20.
Požehnání I-Iospodinovo bohaté činí,
aniž se knim přitovaryší trápení. Přísl.
10, 22.

_

To se mi tedy zdálo za dobré, aby
všem se obává, a ve dnech hříchů pil— každý jedl, a pil, a požíval veselosti
ně se varuje lenosti. Sir. 18, 25—27. z práce své, kterouž pracoval sám pod
Neb proto žes mčl doufání v ohra sluncem: aten jest podíl jeho. Avše
dách svých, a pokladeeh svých, také likému človčku, kterémuž Bůh dal bo
ty jat budeš: a půjde Chámos do hatství a statek, a dal mu moc, aby
přestěhování, kněží jeho iknížata jeho jedl z nich, apožíval dílu svého, ave
selil se zpráce své: to jest dar boží.
spolu. Jer. 48, 7.
Kterýž bydlíš nad vodami mnohými Kaz. 5, 17. 18.
Užitečnějšíjest moudrost sbohatstvím,
bohátý vpokladích, pi'išel konec tvuj,
míra přeřezání tvého. Jer. 51, 13.
a více prospívá těm, kteříž vidí slun
Stříbro jejich bude ven vyvrženo, ce. Nebo jako chrání moudrost, tak
a zlato jejich bude na hnojiště. Stí-í chrání peníze. Však nad to více má
bro jejich a zlato jejich nebude jich umělost a moudrost, že dávají život
moci vysvoboditi v den prchlivostí Ho těm, 'kdož je mají. Kaz. 7, 12. 13.
Bohatý pohnut jsa utvrzen bývá od
spodinovy, Duše své nenasytí, abřicha
jejich nebudou naplněna, nebo pohor přátel svých: ale ponížený když pa
.
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,
dne, vyhnán bývá i od známých. Bo
hatý jsa oklamán, má mnohopon'íocní
ků: mluví pyšné věci, a ospravedlňují
ho. Bohatý mluví, a všichni mlčí, a
slovo jeho vyvyšují až k oblakům. Sir.
13, 25. 26. 28.
Zlato a stříbro jest utvrzení noh: a
nad to obé jest rada dohrolíbá. Zboží
a síla povyšují srdce, a nad to obé.
jest

bázeň Páně. Sir. 40, 25.—26.

Dobrý jest statek, při kterémž není
hříchu v svědomí: a přezlá-jest chu
doba v ústech bezbožného. Sir. 13, 30.
Synu , máš-li, čili sobě dobře, a
obětuj Bohu oběti hodně. Sir. 14, 11.
Blahoslavený bohatý, kterýž nalezen
jest bez poskvrny, akterýž po zlatu ne
postoupil aniž doufal vpenězích a vpo
kladech. Kdo jest ten, a budeme. jej
chváliti? nebo učinil divné věci vživotč
svém. Kdo jest zkušený vtom, a do
konalý (nalezen) jest, bude jemu sláva
věčná: jenž mohl přestoupití, anepře

Kterak budeš mocí, tak buď"r'nilo
srdný. Budeš—limíti mnoho, dávej mno
ho. Tob. 4. 8. 9.
Odepřel-li jsem, co- chtívali, chudým,
a očí vdovy nechal-lijsem čekati: jedl—li
jsem skyvu svou sám, a nejedl-li z ní
(také) sirotek (nebot' od détinství mé
ho rostlo se mnou slitování; a z života

matky mé vyšlo se mnou): pohrdal-li
jsem hynoucím (kterýž hynul), proto
že neměl oděvu, achudým (jenž byl)
bez přikrytí : nedobrořečila-li mi bedra
jeho, a z vlny ovcí “mých nebyl-li za

hříván: vyzdvihl-li jsem na sirotka ru
ky své, také když jsem se viděl vbrá
ně vyšším býti: (tedy) rameno mé ml
kloubu svého necht“odpadne, a rámě s svý-'
mi kostmi ať se rozlomí. Job 31, 16 —22.
Nedoufejtež v nepravosti, a loupeží
nežádejte: zboží jestliže by (vám) při
bývalo. nepřikládejtě (k němu) srdce.
Žalm 61, 11.
.
Kdo utiskuje nuzného, utrhá Stvo

stoupil; zlé činiti, a nečinil: aprotož
utvrzeno jest zboží jeho v Pánu, a al
mužny jeho vypravovati bude všeliké
shromáždění sv-atých. Sir. 31, 8—11.

řitcli jeho: ale (ten)-;jej

14, 13. 11; Tob. 4, 7,
I jáť pravím vám: Cilite sobě přá
tely z mamony nepravosti: a'by když
byste zahynuli, přijali vás do stanů

nouze: ale kdo pohrdá prosícím, trpěli
bude nedostatek. Přísl. 28, 27.
Pusť“chléb svůj po, vodě mimo le
koucí: nebo po mnohých časích jej
najdeš. Dej částku sedmi, také iosmi:

ctí, kdo se

slitovává nad ehudýiííf. Přísl. 14, 31.
Jako na—ourok půjčuje, kdož se
smilovává nad chudým: a on za do
Ale když činíš hody, povolej elm brodiní jeho odplatí jemu. Přísl. 19, 17.
dýeh, mdlých, kulhavých a slepých: a
Kdo zacpává ucho své k křiku chu
budeš blahoslavený, nebot nemají, od— dého, i sám křičeli bude, a nebude
kud by platili tobě, ale bude tobě od— vyslyšán. Přísl. 21, 13.
placeno při vzkříšení spravedlivých. Luk.
Kdo dává chudému, nebude míli

věčných. Luk. 16, 9.
Jestliže tedy v mamoně nepravé věrni
jste nebyli, co pravého jest, kdo vám
svěří? Luk. 16, 11.
(3.Povimwsiz' bohatých k chudým spolu

bratrům.

Jestliže by zehudl bratr tvůj, a byl
mdlý na ruce, a přijal bys ho jako
příchozího a pocestného, a živ by byl
s tebou, nebeř lichev od něho, ani
víc než jsi dal. Boj se Boha svého, aby
živ býti mohl bratr tvítj u tebe. ILI.
Mojž. 25, 35; 36.
Jestliže by někdo z bratří tvých
ochudl: nezatvrdíš srdce svého, aniž
skrčíš ruky, ale otevřeš jí chudému,
a půjčíš, čehož by"viděl, že potřebuje.
V. Mojž. 15, 7. 8.

nebo nevíš, co zlého bude na zemi.
Kaz. 11, 1. ?.

Prosby souženěho nezamítej: a ne
odvracuj tváři své od nuzného. Od
chudého neodvracuj očí svých pro
hněv: a nedopouštěj, aby tě hledající
(pomoci) za zády proklínalí; nebo pros
ba toho, kterýž tobě v hořkosti duše
zlořečí, vyslyšána bude, a vyslyší ho
ten, kterýž stvořil ho. Sir. 4, 4—6.
K chudénmglyztáhni ruku svou, aby
se dokonalo sůiítování a požehnání tvé.
Sir. 7, 36.
Pro přikázaní přijmi chudého: a pro
nouzi jeho neoponštčj ho prázdného.
Ztrat' peníze pro bratra a přítele své
ho! a neschovávej jich podf kámen k
zmaření. Skládej poklad svůj v přiká
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zahích Nejvyššího a prOSpůje to
hč'více nežli zlato. Zavi-i almužnu
v srdci chudého, a onat' vyprosí tebe
ze všeho zlého. Nad štít mocného, a
nad kopí proti nepříteli tvému bojovati
hude. b'ir. 29, 12—16.
'
Neskladejte sobě pokladů na zemi,
kdežto rez a mol kazí, a kdcž zloději
vykopávají a kradou: ale skládejte sobů.
poklady v nebi, kdežto ani rez, ani
mol nekazí, a kdež zloději nevykopá
vají ani kradou. Mat. G, 19. 20; Luk.
12, 33; I. Tim. 6, 19.
Chceš-li dokonalým býti, jdi, prodej
co máš, a rozdcj chudým a budeš míli
poklad v nebi, a pojd' a nasleduj mne.
Mat. 19, 21.
Když činíšobed nebo večer, ncžovpřá
telani hrati'í svých, ani příbuzných, ani
sousedů bohatých, aby snad i oni zase
nepozvali tebe a měl bys odplatu. Ale
když činíš hody povolej chudých, mdlých,
kulhavých a slepých. Luk. 14, 12, 13.
Viz také podobenství o ncSpravcdli
ve'm vladaři. Luk. 16 atd.
Aniž pak byl mezi nimi kdo nuzný.
Nebo kolikkoli bylo tčch, kteříž měli
pole nebo domy. prodávajíce, pi'im'išcli
peníze za ty věci, kteréž prodávali a
kladli (je) k nohám apoštoli'í. Irozdč
lovalo se jednomu každému, jakž komu
potřebí bylo. Sk. ap. 4, 34. 35.
Bohatým tohoto sveta přikazuj, at
nejsou vysokomyslní, ani doufají v ne
jistém zboží, ale v Bohu živém. kterýž

(boží): ale spravedlnost vysvobodí od
smrti. Přísl. 11, 4.
Jedni udělují vlastních věcí a hohatřlí
bývají, jiné mocné berou cizí věci, a
vždycky v nouzi jsou. Přísl. 11, 24.

chšíjest

maličko Spravedlnosti, než

mnoho nžitkíi s nepravostí. Pi-ísl. 16, R.
Co jest platno hláznu, že má zboži,
poněvadž (za ně) moudrosti koupiti
nemuže. Přísl. 17, 16.
Kde jest mnoho zboží, bývá mno
ho i těch, ktei—ížjedí je. Aco to pro
Spívá pánu, jediní-, že hledí na bohat

ství očima svýma?

Sladký jest

sen

pracujícín'm, byt' n'nálonebo mnoho jedl:
ale sytost bohatého ncdopouští mu spáti.

Jest. ijíný přezlý neduh, kterýž jsem
viděl pod sluncem: bohatství nacho
vané ke le-mu pána svého. Nebo kyne
(mu) v soužení nejhorším: zplodil syna,
který živ v největší nouzi bude. Jak vy
šel z života matky své nahý, tak se na

vrátí, a nic neodnese !scbou zpráce
své. Kaz. 5, 10—14.
Protož žádal jsem, a dán jest mi
smysl: a vzýval jsem (Boha), a vše]
ve mne duch moudrosti: a předložil
jsem ji nad království, a (královské)
stolice, a bohatství za nic jsem poklá
dal u přirovnání k ní) Aniž jsem při

rovnával kní kamene drahého: nebo
všeliké zlato u přirovnání k ní, jest
písek drobný, a jako bláto jmíno bu
dc st'ríhro proti ní. Nad zdraví akrásu
miloval jsem ji, aumínil jsem za světlo
nám dává všecky veci hojně ku poži— ji míti: ncbo neuhasitedlné jest svetlo

vání; at' činí dobře a bohatnou v do
brých skutcích; at' rádi dávají a se
sdělují; at“ sobě skládají dobrý základ
k času budoucímu, aby dosáhli pravé
ho života. ]. Tim. 6, 17—19.
Viz také almužny.

7. Bohatství mblaží, spíšejsou na bez
božné bohatce četné hrozby vyřkmdy.
Bezbožný utiskuje obnažoval chudé:
dům moci odjal a nestavěl ho. Aniž
nasyceno jest břicho jeho: a když míli
bude, čehož žádal, nebude moci tím
vládnouti. Nic nepozůstalo ž pokrmu
jeho, aprotož nic nezůstane z dobrých
věcí jeho. Když nasycen bude, soužen
bude, rozpálí se a všelika bolest při
padne na něho. Tob. 20, 19—22.
Neprospčjeť bohatství v den pomsty

její. Spolu pak s ní pi'išlo mi všecko
dobré, a ncsčíslná čest skrze ruce jeji.
Moud. 7, 7—11.
Béda, kteříž pi-ipojujctc dum kdo
mu, a pole s polem spojujete až ku
konci místa; zdali budete bydliti
vy sami u prostřed země? V uších
mých jest to, dí Hospodin zástupu:
jistě že ti domové zpustnou, ti velicí
a krásní bez obyvatele (budou). Nebo
deset dílců viničných vyda lahvičku
jednu, a třicet měr semene vyda tři
míry. Isai. 5, 8—10.
Bohatství tva a poklady tvé dům v
rozchvataní darmo, pro hříchy tvé vše
liké, a ve všech končinách tvých. Jer.
15, 13.

Běda

vam bohatým,

nebo máte

potěšení své. Běda vám, kteříž jste na—
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syceni, nebo lačněti budete. Luk. G,
24. 25.
'
Viz podobenství o boháči. Luk. 16,
19 a násl.
Nnže nyní boháčové, plačte kvílíce
nad bídami svými, kteréž přijdou na

vás. Zboží vaše slmilo, a roucha va
še jsou od molů pokažená. Zlato a
stříbro vaše zerzivělo, a rez jejich bu
de na svědectví proti vám, a žráti
bude těla vaše jako oheň. Shromáž
dili jste sobě hněv ve dnech posle
dních. Aj mzda dělníků, kteříž žali kra
jiny vaše, kterouz' jste jim zadrželi,
křičí: a křik jejich vešel vuši Pána
zástupů. Hodovali jste na zemi, a v buj
nosti vykrmili jste srdce svá ke dni
zabit-í. Odsoudili a bili jste spravedli
vého, a neodpíral vám. Jak. 5, 1—6.
Pravíš jsem bohatý a mám hojnost,
a ničeho nepotřebuji: a nevíš, že jsi
ty bídný, a ubohý, a chudý, i slepý,
i nahý. Radím tobě, abys sobě koupil
ode mne zlata ohněm zkušeného, abys
byl bohatý, a oblečen byl vrouchobllé
a neukazovala se hanba nahoty tvé
a mastí sílící pomaž očí svých, abys
viděl. Zjev. 3, 17. 18.

Dokavad blázni toho, co jim škodli
vé jest, žádati budou? Přísl. ], 22.
Hledě nalezl 'jsem i jinou marnost
pod sluncemŽ' Jest sám jediný, a dru
hého nemá, ani syna, ani bratra, avšak
pracovati nepřestává, aniž se nasycují
oči jeho zbožím, aniž pomyslí, i'ka:
pro koho pracuji, a ujímám duši své
dobrého? i vtom také trápení jesta mar
nost nejhorší. Kaz. 4, 7. &
Lakomý nenasyíí se penězy: a kdo
miluje bohatství, nevezme užitku zně
ho; i to tedy marnost. Kaz. 5, 9.
Mnohé zajisté na'zahynutí přivedlo
zlato a stříbro, a až k srdci králů se

vztahuje, aje

převracuje. Sir. 8, 3.

Někdo bohatne skoupě sobě počí
naje, a ten jest díl odplaty _jeho, že
říká: Nalezl jsem- odpočinutí sobě, a
nyní jísti budu ze zboží svého sám;
nevít', že čas pomíjí, a smrt se_ pi-ibli
žuje, a že zanechá všech věcí jiným a
umře. Sir. 11, 18—20.
Nenasycené jest oko lakomého v po

dílu nepravosti: nenasytít' se, až istráví
a vysuší duši svou. Sir. 14, 9.
Encyklopaedie.
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Žehrání aki'ivdy v nic obrátí statek:
a dům, kterýž příliš bohatý jest, vnic
uveden bude pro pýchu: tak statek
pyšného vykoi'eněn bude. Sir. 21, 5.
Kdož hledí bohat býti, odvrací oko
své. Sir. 27, 1.

Lepší jest chudý zdravý a silný, nežli
bohatý mdlý a trápený neduhem. Zdraví
duše a svaté spravedlnosti lepší jest
než všeliké zlato a stříbro, a tělo sil
né než bohatství nesmírné. Není bo
hatství nad bohatství zdraví těla: a
není potěšení nad radost srdce. Sir. 30, '
14—16.
'

Kdo miluje zlato, nebude spravedliv:
akdo následuje porušení, naplněn bude
jím. -Mnozí přišli ku pádu pro zlato, a
učiněna jest v kráse jeho záhuba jejich.
Sir. 31, 5. 6.
O smrti, jak jest hol—kápamátka "tvá
člověku, kterýž má pokoj vzboží svém,
muži pokojnému, ajehož cesty spraveny
jsou ve všech věcech. Sir. 41, 1. 2.
Pro nepravost lakomství jeho roz
hněval jsem se, a ubil jsem jej, skryl
jsem před tebou tvář svou, a rozhně
val jsem se: i odešel toulavý cestou
srdce svého. Is. 57, 17.
Jako léčka plná ptáků, tak jsou do
movéjejich plní lsti: protož velicí uči
něnijsou a zbohatli, ztloustli aztučněli;
a pominuli řečí mých nešlechetně. Jer.
5, 27. 28.

Mluvil jsem k tobě v hojnosti tvé a
řeklajsi : Nebudu slyšeti; tat' jest cesta
tvá od mladosti tvé, žejsi neslyšela hlasu
mého. Jer. 22, 21.
Kde jsou, kteříž stříbro na poklad
skládají, i zlato, vněmž lidé doufají, a
není konce dobývání jejich: kteříž stří
bro kují a pečlivi jsou aniž jest nale—

zení skutků jejich? Vyhlazení jsou, a
do pekel sstoupili, ajiní místo nichpo
vstali. Bar. 3, 18. 19.

Kde jest poklad tvůj, tu jest isrdce
tvé. Mat. (i, 21.

Srdce mají vycvičené v lakomství,
jsou synové zlořečenství: opustivše ce
stu pi'ímou, zbloudili, následujíee cesty
Baláma z Besor, jenž mzdu nepravosti
zamiloval, ale trestán byl pro svou ne
VmoudrostrII. Petr 2, 14—16.
4
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8. Krb nespravedlnosti si bohatství do
Dědictví, k němuž se z počátku po
bytí hodlá, bude potrestán na duši své Spíchá, bude naposledy zbaveno pože
a často také na časných statcích svých. hnání. Přísl. 20, 21.
Nedotýkej se mezi maličkých, a na
Spravedlivého sprostnost jestit lam—
pa, potupena v myšlení bohatých, při— pole sirotků nevcházej; siluýt' jest pi-i

pravena kčasu uloženému. Hojnostjest

buzuý jejich; a on souditi bude proti

vstanech loupežníků, a směle popou— tobě při jejich. Přísl. 23, 10.
Kdo utiskuje chudého, aby rozmnožil
zejí Boha, ješto on dal všecky věci v
bohatství své, dá sám bohatšímu, a nouzi
ruce jejich. Job 12, 5. 6.
Není nasyceno břicho bezbožného: a trpěti bude. Přísl. 22, 16.
Nerozněcuj se k následováni mužů
když míti bude, čehož žádal, nebude
moci tim vláanuti.
Nic nepozůstalo zlých, aniž žádej býti s nimi: nebo o
z pokrmu jeho a protož nic nezůstane loupežích přemýšlí srdce jejich, artové
jejich mluví lsti. Přísl. 24, 1. 2.
z dobrých včcíýjeho. Job 20, 20. 21.
Kdo shromažďuje zboží a ouroky
Bohatý když usne, nic sebou nevezme:
otevře oči své, a nic nenalezne; postí lichvou, štědrému kchudým je shrouwž

hnet jej jako voda chudoba. Job 27, (l'uje. Přísl. 28, 8.
Jest i jiný pl'ezlý neduh, kterýž jsem
19, 20.
Tento jest podil člověka. bezbožného viděl před sluncem: bohatství nacho
u Boha, a to jest dědictví násilníků, vané k zlému pána svého. Nebo hyne
kteréž od Všemohoucího vezmou. Roz v soužení nejhorším: zplodil syna, kte
množí-li se synové jeho, k meči budou rýž v největší nouzi bude. Kaz. 5,
-avnukové jeho nasytí se chlebem. Kdo 12. 13.
Jestit'i jiné zlé, kteréž jsem viděl pod
by pozůstalí po něm, pohřbeni budou
vzahynutí, avdovy jejich nebudou pla sluncem, a to často mezi lidmi. Muž,
kati. Nashromáždili stříbra jako země, kterému dal Bůh bohatství, a statek, i čest
a najednali šatů jako bláta; najednát' a nic se nedostává duši jeho, ze všech
jistě, a spravedlivý obláčeti se bude v věcí, kterýchž žádá: však nedal jemu
ně, a stříbro nevinný si děliti bude. Bůh moci, aby jedl ztoho, ale člověk
cizí stráví to. To marnost a bída ve
Job 27, 13—17.
Nebojž se, když by zbohatl člověk: liká. Kaz. (i, l. 2.
Nepozoruj zboži nepravého, a ne
a když by se rozmnožila sláva domu
jeho. Nebo když zahyne, nevezme ni říkej: Jest mi dostatečný život: ne
čehož: aniž_sstoupí s ním do hrobu bot' nic to neprospěje v čas pomsty
a zármutku. Sir. 5, ].
sláva jeho. Zahn 48, 17, 18:
Nebývej pečliv o zboží nespravedlivé ;
Aj člověk, kterýž nekladl Boha za
spomocníka svého : ale doufal v množství nic zajisté neprospěje v den zármutku
bohatství svého: azmocnil se vmarnosti a pomsty. Sir. 5, 10.
své. Zalm 51, 9.
Muži skoupému a lakomému nadarmo
Nedoufejtež v nepravosti , a loupeži jest zboží a člověku závistivému kče
nežádejte. Žalm 61, 11.
mu jest zlato? Kdo shromažduje z srd
N ic nep'rospějípokladove bezbožnosti: ce svého nespravedlivě, shromažďuje
ale spravedlnost vysvobodí od Smrti. jiným, a vzboží. jeho bude jiný se ko—
Nebude Hospodin sužovati hladem du chati. Kdo jest sobě zlý, komu jinému
še spravedlivého, a ouklady bezbožných bude dobrý? a nebudeť se veseliti ve
zboží svém. Sir. 111, 3—5.
podvrátí. Přísl. 10, 2. 3.
Dobřet' přivstává na úsvitě, kdo hle
Chléb nuzných jest život chudých,
dá dobrých věcí: kdož pak pilen jest kdo jej odjimá, jest člověk krve. Sir.
zlých věcí, potlačen bude od nich. 34, 25.
Přísl. 11, 2-7.
Všeliká násilná loupež s hlukem a
Nenajde lstivý zisku: ale statek člo roucho smíšené s krví bude kspálení (\
věka bude cena zlata. Přísl. 12, 27.
pokrm ohně. Is. 9, 5.
Statek spěšně dobytý umenšen bude:
Koroptva vychovala to, čehož nc
ale který se pomalu shromažďuje ru zplodila: tak kdo učinil bohatství a ne
kou, rozmnožen bude. Přísl. 13, 11.
v soudu; v polovici dnů svých opustí
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je, a v posledku svém nemoudrý bude.
Jer. 17, 11.
Běda, kdož staví dům svůj vnespra
vedlnosti, a večeřadla svá ne v soudu:
přítele svého utiskne darmo, a mzdy
jeho nenavrátí jemu. Jer. 22, 13.
A tedy, proto že jste loupili chudé
ho a kořist“ vyvolenou brali jste od
něho: domy z čtverhranného kamení sta
věti budete, a nebudete bydliti vnich:
vinice nejmilejší štípiti budete, a ne
budete píti vína jejich. Nebo seznal
jsem mnohé nešlechetnosti vaše a veliké
hříchy vaše: nepřátelé jste spravedli
vého berouce dary, a chudého utisku
jíce vbráně. Amos 5, 11. 12.
Slyštež to, jenž potíráte chudého a
vyhlazujete nuzné země: Kdy pomine,
nový měsíc, abudeme prodávati zboží?
a sobota, a otevřeme obilnice ? abychom
zmenšili míru, a zvětšili závaží, a pod
vrhli váhy lstivé, abychom vládli za
stříbro nuznými a chudými za obuv,
a otřebky obilné prodávali. Přivsáhl Ho
spodin proti pýše Jakobově: Zet“ neza-'
pomenu až do konce všech skutků je
jich. Zdali nepohne se nad tím země,
anebude-liž kvíliti všeliký obyvatel její
anevystoupí-li jako řeka všecka, a vy
vržen bude, asplyne jako potok egypt
ský? Amos 8, 4—8.
Běda, kteříž myslíte neužitečnou věc.,
a činíte zlé na ložcích svých: v světle
jitřním činí je, nebo proti Bohu jest
ruka jejich. A požádali polí a násilím
je brali a mocí odjímali domy, a uti
skali muže i dům jeho: muže i dědi
ctví jeho. Protož toto praví Hospodin:
Aj, já myslím zlé proti čeledi té: z ně
hož neodnesete hrdel vašich, a nebu
dete chodít pyšní, nebo čas nejhorší
jest. V ten den vzato bude na vás po
dobenství, azpívána bude píseň slibo
stí, i'koucích : Zpustěním pohubeni jsme,
podíl lidu mého proměněn jest: kterak
odstoupí ode mne, když se vracuje ten,
jenž krajiny naše děliti má. Mich. 2,
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Slyšte knížata Jákobova, a vévodové
domu israelského: Zdaliž vám nenáleží
znáti soudu, jenž v nenávisti máte do
bré, a milujete zlé: jenž násilím béřete
kůže jejich s nich, a maso jejich zko
stí jejich? Kteříž zžírali maso lidu mé
ko, a kůži jejich s nich sdírali a kosti
jejich zlámali, a zsekali jako vkotli, a
jako maso u prostřed hrnce—.Tehdy vo

lati budou k Hospodinu, a nevyslyší
jich: a skryje tvář svou od nich vten
čas, jako nešlechetně činili v nálezcích
svých. Mich. 3, 1—4.
Ještě oheň v domě bezbožného, po
lcladové nepravosti, a míra menší hvě
vu plná. Zdaliž ospravedlním váhu bez
božnnu. a závaží v pytlíku lstivá? ji
miž boha-tí jeho naplnění jsou nepra
vostí, a bydlející v něm mluví lež, a
jazyk jejich lstivý jest v ústech jejich.
Protož počal jsem i já tebe bíti pohu
bením pro hříchy t-vé. Ty budeš jísti, a
nenasytíš se: a snížení tvé bude upro
střed tebe: i pOChOpíš a nevyprostíš:
a kteréž vyprostíš, vydám v meč. Ty
budeš síti a nebudeš žíti: ty tlačiti
budeš olivu, & nebudeš se pomazovati
olejem: i mest, a nebudeš píti vína.
Mich. 6, 10—15.
Zdaliž tito všickni nevezmou proti
němu podobenství, a. řeč pohádek jeho,

a řečeno bude:

Běda tomu,

kterýž

množí věci ne své.! i. dokudž obtěžuje

proti sobě husté bláto? Zdali ne vná
hle povstanou, kteříž by tě hryzli: a
vzbuzeni budou trhajíce tebe, a bu
deš v loupež jim? Protož žes ty zloupil
národy mnohé, loupiti tebe budou vši
ckni, kteříž zůstanou z národu, pro
krev člověka a nepravost země, města
a všech bydlejících v něm. Běda, kte
rýž shromáždí lakomství zlé domu svému,
aby bylo na výsosti hnízdo jeho, a zpro
štčna se býti mní z ruky zlého. My
slil jsi kzahanbení domu svému. Hab.
2, 6—10.
Běda tomu, kterýž staví město ve
kryech, a připravuje město nepravostí.
Ale na odpor lid můj v protivníka Hab. 2, 12.
povstal: mimo sukní vzali jste plášť:
I bude síla jejich v rozchvátání, a do
a ty, kteříž sprostně mimo chodili, obrá mové jejich v pustinu, & stavěti budou
tili jste vboj . . Vstaňte, a jděte, ne domy, ale nebudou v nich bydliti a ště
bot' nemáte zde odpočinutí, pro neci-_ povati budou vinice, ale nebudou pít
stotu její porušena bude shnilostí nej vína jejich. Sof. ], 13.
horší. Mich. 28, 10.
Sili jste mnoho, a vznesli
4 jste málo;
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jedli jste,

a nejste

nasycení:

pili

jste, a nejste napojeni: přikl—yli
jste se,
a nejste zahříni : a kdo shromáždil mzdu,

vložil ji vpytlík děravý. Ag. 1, 6.
Ani zloději, ani lakomci, ani dráči
nebudou vládnouti královstvím božím.
I. Kor. 6, 10.
Viz též sladlcave'.
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- Bratr.
II. Král. 13, 19; III. Král. 1, 9; II.
Mak. 7, ]. 4;Mat. 14, 3; Mar. 1. 19;
3, 17; V. Mojž. 13, 6; Job, 13, 18;
Žalm 49, 20; Přísl. 17, 2; 18, 19.
24; 27, 10; Is. _19, 2; Jer. 9, 4; Sir.
7, 13; 25, 2; Zalm 132, 1; Sir. 33,
20; Mat. 10, 21; Mar. 13,12; Mat.
19, 29. atd.

Viz službu boží.

Bouře anebó zprotz'venz' se a vzpoura

proti právní vrchnosti.
1. Jest veliký zločin.
Tří věcí bojí se srdce mě, a čtvrté
tvář má strachuje se: Zrády města a
zrocení se lidu, žaloby lživé, všecko to
nad smrt jest těžší. Sir. 26, 5—7.
Každá duše mocnostem vyšším pod
dána bud'; neboť není mocnosti, leč od

Boha, a kteréž jsou, ty od Boba zří
zeny jsou. Protož kdo se mocnosti
protiví, zřízení božímu se protiví: a
kteříž_se protiví, odsouzení sobě dobý
vají. Rím. 13, 1. 2.
2. M cí—l—í
kdo dostatečnou příčinu

2. Znamená bratrance, pokrevní přá
tele, příbuzné.
1. Mojž. 14, 14; 16, 12; 13,11;
24, 27; 31, 23; 32, 37; V. Mojž. 2,
4. 8; Mat. 12, 46; Mar. 3, 31; Lllk.

8, 19; Mat. 13,55; Jan 2, 12; 7, 5;
Gal. 1, 19.

3. Potomky jednoho praotce, také kra
jany a všechny lsraelíty:
II. Mojž. 2, 11; 4, 18; Sk. ap. 7,
23; III. Mojž. 25, 25; 35, 46. _47;
IV. Mojž. 20, 3; Sk. ap. 3, 32; Rím.
9, 3; Zid. 7, 5.
4. Přcítely, spojence.

nechť

od vrchnosti náležité pomoci hledá.
Sk. ap. 19, 38—40.

II. Král. 1, 26; m. Král. 20, 23.
33; Job 6, 15; Přísl. 17, 17.

3. Ze vzgaoury nevinně obviněn byl.
Ježíš: Luk. 23, 1. 2; také prorok
Amos: Amos 7, 10.

5. Spoluouředníky, spoluvěrce:
Analliáš nazývá Saula bratrem: Sk.
ap. 9, 17; Pavel Apollona: I. Kor.
16, 11; Epalrodita: Fili. 2, 25; :I'i
motllea: Kol. 1., 1; Fil. 1; Zid.
13, 23; Tychikasa: Eles. 6, 21 ; Kolon.
4, 7; II. Petr 3, 15. Viz ještě: Žalm
132, 1; Oseáš 2, 1; Mat. 5, 47; Mat.

4. Příklady vzbouření a potrestání jeho:
Kore, Dathan a Abiron s 250 muži:
IV. Mojž. 16, 1—35; Israelité: IV.
Mojž. 16, 41 ; 20, 3 ; Elraimité : Soudc.
12, 1; Absolon: II. Král. 15, 10; po
trestání jeho: 18, _9: Semej: 16, 6;

jeho potrestání: III. Král 2, 41—46;
Seba, syn Bochri: II. Král 20, 1 ; jeho
potrestání: 20, 21. 22; Zembri: III.
Král. 16, 9; jeho potrestání: v. 18;
Sedeciáš: IV. Král. 24, 20; 25, 6 ; oby
vatelé Tharsa a Malla: II. Mak. 4,
30; Barrabas: Mar. 15, 7; Luk. 23,
19; Theodas se svými přívrženci: Sk._
ap. 5, 36; Judas Galilejčan: 5, 37,
Demetrius: Sk. ap. 19, 23.
Bratr. Salva to má v písme' sv. roz
ličné výmamy Znamená:

1. Pólcrevní bratry,

nevlastní bratry,

5, 22; 23,24; Mat. 7,3; 4, 5; Luk.
6, 41, 42; Mat. 18, 15. 21; 23, 8;
Luk. 17, 3; 22, 32; Jan 21, 33; Sk.
ap. 16, 40; Rím. 8, 12; 14, 10. 13;
15, 21; II. Kor. 5, 6; 7, 12; 8, 11.
13; 15, 6; II. Kor. 11, 26; Ef. 6,
10; Fil. 1, 14; I. Petr 2, 27; 1. Jan

2, 9; 10,11; 3,10; 14, 15; 16,17;
4; 20. 21; Jak. 1, 16; 2, 15; 4, 11,
6. Všechy lidi.
I. Mojž. 9, 5; 19, 7. 111. Mojž. 19,

17; Mal. 2, 10; Mat. 23, 8. Viz též
číslo 5.

dítky těch s'amy'ch rodičů.

7. Kristus nazy'ugíŽidy bratry,

I. Mojž. 4, 9; 27, 6. 11; 42, 15;
43, 3; II. Mojž. 7, 1; Soudc. 9, 56;

poněvadž dle těla z pokolení jejich po
cházel. Jan 20, 17; Mat. 12, 50; Mar.

Bratří Páně. .... Bratrstvo.

3, 35; Žid. 2, 11. 12; Srov. Žalm
21, 23.
Bratři Páně. 1) Tak nazývá Pán Ježíš
všecky ve'rne' ctitele boží, učennz'lcy a ná
sleclovnzíl'y své.

A vztáhna ruku na učenníky své řekl:
Aj matka má a moji bratří? Nebo kdož by
koli činil vůli Otce mého, jenž jest v ne
besích : tent' jest bratr můj i sestra (má)
i matka. Mat. 12, 49. 50.
Dí jim král (Soudce): Amen pravím
vám, pokudž jste to učinili jednomu
z bratří těchto nejmenších, mně jste to
učinili. Mat. 25, 40.
Dí jim (ženám od hrobu jdoucím) J e
žíš: Nebojte se! jděte zvěstujte bratřím
mým, at' jdou do Galilee; tamť mne
uzi'í. MaL 28, 10.
Kteréž předzvěděl, ty i předzřídil,
aby byli připodobněni obrazu Syna jeho,
aby on byl prvorozený mezi mnohými
bratřími. Řím. 8, 29.
2) Tak se nazývají také příbuzní Pána"
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2. Vlastnosti bratrstva:
a) v slovech :

Zádná řeč zlá nevycházej z úst va
šich: ale jestli která dobrá k vzdělaní

víry,

aby dala milost poslouchajícím.

Ef._ 4, 29.

Reč vaše vždycky v milosti budiž soli
osolená, abyste věděli, kterak máte
jednomu každému odpovídati. Kol.
4, 6.

Neutrhujtež jeden druhému, bratří.
Kdo utrhá bratru
tra, utrhá zákonu
díš-li pak zákon,
ale soudce. Jak.

a neb kdo soudí bra—
a soudí zákon. Sou
nejsi plnitel zákona,
4, 11.

b) v jednání:

Prosby souženého nezamítej : &neod
vracuj tváři své od nuzného. Srdce nu
zného netrap a neprodlévej dáti nuzné
mu. Sir. 4, 4. 3.
Bratří ku pomoci v čas soužení a nad
dle obecného způsobu tehdejších časů:
ně milosrdenství vysvobodí. Sir. 40, 24.
Mat. 12, 47; Mar. 3,31; 6, 3. Luk.
Prosícímu tebe dej: a od toho, kdo by
8, 19; Jan 2, 12.
chtěl od tebe vypůjčiti, neodvracuj se.
Bratrstvo, t.j. bratrská láska a po— Mat. 5, 42.
Hled'te! Zhřešil-li by proti tobě bratr
moc zález'z' v upřímně a vroucí oddanosti
k bližním.

1. K němu se vzbuzuje.
Zdaliž není jeden Otec všech nás?
Zdali Bůh jeden nestvořil nás? Proč
tedy pohrdá jeden každý z nás bratrem
svým? ruše smlouvy otcův našich? Mal.
2, 10.
Láskou bratrskou se vespolek milujte,
uctivost-í se vespolek předcházejte. Rím.
12, 10.
O lásce pak bratrské není potřebí
psáti vám; nebo vy sami jste se od
Boha naučili, abyste se vespolek milo
vali. I. Tes. 4, 9.
Očistivše duše své v poslušenství lá
sky k milování bratrstva z upřímného
srdce snažněji se vespolek milujte. I.
Petr 1, 22.
Buďte jednomyslní, lítostiví milovníci
bratrstva, milosrdní, mírní, pokorní. I.

Petr 3, 8.
K víře přidejte ctnost, k pobožnosti
pak milování bratrstva, a k bratrstvu
lásku ke všem lidem. 11. Petr 1, 7.
. Láska bratrská zůstavejfr. mezi vámi.
Zid. 13, 1.

tvůj, potresci ho: a bude-li toho želeti,
odpusť mu. Luk. 17, 3. Viz Mat. 18,
15. 22.
Odpusťte mu a potěšte ho raději, aby
snad přílišným zármutkem nebyl stráven

ten, kterýž potrestán jest. II. Kor. 2,7.
S trpělivostí snášejte sevespolek vlásce
usilujíce zachovati jednotu ducha v svaz
ku pokoje. Jedno tělo'jeden duch jakož i
povoláni jste “v jedné naději povolání
svého. Ff. 4, 3. 4.
Jeden druhého břemena neste a tak
naplníte zákon Páně. Gal. 6, 2.
Buďte (k sobě) vespolek dobrotiví,
milosrdní, odpouštějíce jeden druhému,
jakož iBůh skrze Krista. odpustil vám.
Ef. 4, 32.
Oblečte se jako vyvolení boží , svatí
a milí, v srdečné milosrdenství, v do
brotivost, pokoru, mírnost, trpělivost, sná
šejíce jeden druhého, a odpouštějíce sobě
vespolek, má-li kdo proti komu jakou ža—
lobu: jakož i Pán odpustil vám tak i vy.
Kol. 3, 12. 13.
Na dobročinnost a na sdílnost neza
pomínejte; nebo takovými obětmi bývá
získán Bůh. Žid. 13, 16.
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Bratrovrah.

3. Spanilost a vznešenost bratrstva.

Hle jak dobré jest to a jak utěšené,
když přebývají bratří v jednotě. Zahn
132, 1.
Bratr, kterýž má pomoc od bratra,

jest jako městopevné: asoudové jejich
jsou jako závory měst. Přísl. 18, 19.
Totot' jest přikázaní mé, abyste se ve—
spolek milovali, jakož ijá jsem miloval
vás. Většíhoť milování nemá žádný
nad to, by kdo život svůj položil za přá—
tely své. Jan 15, 12. 13.
Kdybych jazyky mluvil i angelskými
a neměl bych lásky, byl bych jako měď
zvučící anebo zvonec znějící. I. Kor.
13, 1.
Nad to nade všecko mějte lásku, kte
ráž jest svazek dokonalosti. Kol. 3, 14.
Viz také: almužna, milosrdenství lidské.

Bratrovrah. Takoví byli: Kain L
Mojž. 4, 8; Eran (v srdci): I. Mojž.
37,41; Abimelech: Soudc. 9, 5; Abso

lon: II. Král. 13, 28. 29; Jorám; Il.
Chron. 21, 4.

— Bůh.

hujíce se, proto že nemají pokrmu?Job
38, 41.
Kterýž bouříš hlubokost moře, Zvuk
vlnobití jeho. Lekati se budou náro—
dové, a bátí se budou ti, jenž přebývají

v končinách, znamení tvých: východy
jitřní a večerní potěšené učiníš. Na—
vštívil jsi ze_mi,aopojils ji: hojně obo

hatils ji. Reka boží naplněna jest vo
dami, připravil jsi pokrm jejich: neb
tak jest opravování její. Potoky její na
poj, rozmnož plody její: v lu'upčjích
deště jeho veseliti se bude plodící. Po
žehnáš koruně roku dobrotivosli své: a
pole tvá naplněna budou hojností. Roz
tnčnějít' krásná místa pustiny: a pahrlr
kové plesáním přepásáni budou. Odíni
jsou beraní ovec, a oudolí rozlíojní se
obilím: křičeti budou, neboť píseň chvá
ly vzdají. Zalm 64, 8—14.
Kterýž jsi založil zemi na základu
jejím: nenakloní se na věky věků. Pro
past jako roucho odívala ji: nad hora
mi stály vody. Před žehráním tvým
utíkaly: před hlasem hromu tvého stra

chovaly se. Vystoupily hory, a sestou—
pila pole v místo, kteréž jsi uložil jim.
1. Bytnost boží: Viz bytnost.
Mezejsi položil vodám, kterýchž nepře
stoupí; aniž se navrátí, aby přikryly
Jen jeden jest Bůh-' víz jedz'nost boží,
zemi, kterýž vypouštíš studnice v oudo
jakoži ostatníjeho vlastnosti pod zvláštní
lích: u prostřed hor tekou vody. Píti
mi na'zvy.
bude (z nich) všeliká zvěř polní: oče
kávati (je) budou oslové lesní v žízní
2. Bůh je Stvořitel všech věcí.
své. Nad nimi ptáci nebeští bydleti bu
'Viz stvořeni.
dou; z prostřed skalí vydávati budou
hlasy, kterýž svlažujež hor y(deštěm) s vý
3. Bůhvs'e zachovává jakožto Stvořitel.
sostí svých: z ourod díla tvého nasy
Po všecky dny země, setí ažeň, stu cena bude země. Kterýž vyvádíš trávu
deno a vedro, léto a zima, noc a den, dobytku, a bylinu k službě lidské. Abys
neodpočinou. I. Mojž. 8, 22.
vyvedl chléb zezemě: a víno aby obve
Vím, že na všecko pamatuješ. Job
selilo srdce člověka: aby vyjasnil tvář
10, 13.
(svou) olejem: a chléb (aby) srdce člo
Kdož neví, že všecko to ruka Hospo věka posilnil. Nasyceni budou stromové
dinova učinila? V jehožto ruce duše vše polní: acedrové libánští, kteréž on ští
likého živočichaa duch všelikého těla lid—
pil: tu ptáci hnízditi se budou. Přiby—
ského. Job 12, 9. 10.
tek raroha jest ví'ulce jejich. Hory vy
Nebo on Spatřuje končiny světa; a soké jsou outočištěm jelenům: skály,
vidí všecko, což jest pod nebem, (když)
outočištěm ježkům. Učinil měsíc k ča
učinil větrům váhu, a vody zavěsil u sům i slunce zná západ svůj. Položil
míře; když ukládal dešt'í'un právo, a jsi tmu, a učiněna jest noc: v té pro
cestu bouřkám zvučným: tehdáž viděl cházeti se budou všecka zvířata lesní.
ji, a zjevil, a připravil, a vystihl. Job Lvíčata řvoucí, aby lapali, a hledali od
28, 24—27.
Boha pokrmu sobě. Vyšlo slunce, a (zase)
Kdo připravuje krkavci pokrm jeho, shromáždili se: a v doupatech svých se
když mláďata jeho kBohu křičí, prota položí. (Tehdy) vyjde člověkkdílu své
Bůh.

Bůh.

mu: a ku práci své až do večera. Jak
velicí jsou skutkové tvoji, Hospodine!
všecky věci smoudrostí jsi učinil: na
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Neníť zajisté jiného Boha kromě tebe,
kterýž péči máš o všecky, abys ukázal,
ženesoudíš nespravedlivě. Moudr. 12, 13.
Soudem božím (trvají) skutkové jeho
plněna jest země zbožím tvým. To moře
veliké, a prostranné rukama: tamt' jsou od počátku, a od ustanovení jich rozdě
hmyzové, jichžto není počtu: živočicho lil částkyjejich, a počátky jejich dle rodů
vé malí i velicí: tu lodí přecházeti budou jejich. Ozdobil na věky díla jejich, aniž
i drak ten, kteréhož jsi stvoí-ilkzahrá— lačnějí, aniž ustávají, a nepřestávají od
vání (sobě) v něm. V šickni na tě oče prací svých. Žádný nebude sobě blízkého
kávají, abys jim dal pokrm v čase svém. svého tísniti na věky. Sir. 16, 26—28.
Veliké skutky moudrosti své ozdobil:
Když jim dávati budeš, zbírati budou:
když otvírati budeš ruku svou, všickni ten, kterýž jest před věkem a až na
naplněni budou dobrým. Ale když od— věky: aniž jest mu co přidáno, aniž
vrátíš tvář svou, zkormoutí se: ode uinenšeno, a nepotřebuje nižádného rady.
jmež ducha jejich, a zhynou, a v prach Jak žádoucíjsou všecka díla jeho, a jako
svůj se navrátí. Vypustíš ducha svého, jiskra, kterouž jest spatřiti. Všecky tyto
a (opět) stvořeni hudbu: a obnovíš věci živy jsou, a trvají na věky, a kde
tvář země. Budiž sláva Hospodinova na všeliké potřebě všecky poslouchají ho.
věky: veseliti se bude Hospodin v skut— Sir. 42, 21 —24.
Pozdvihněte na výsost očí svých, a
cích svých. Žalm 103, 5—31.
Založil jsi zemi, a trvá. Zřízením vizte, kdo to stvořil: kdo vyvádí v počtu
tvým trvá den: nebo všecko slouží tobě. vojsko jejich, a všecky ze jména volá:
Žalm 118, 90. 91:
pro množství síly a mocnosti, i moci
Všecko, cožkoli chce, Hospodin činí jeho, ani jedno nezůstává zpět. Jes.
40, 26.
na nebi, na zemi, v moři, i ve všech
propastech. Kterýž přivádí oblaky od
Položil jsem moři písek za cíl, za při
končin země: blýskání k dešti činí,"kte kázaní věrné, jehož nepřestoupíi i po
rýž vyvádí větry ze skrejší svých. Zahn hnou se (vlny jeho), ale nezmohou ho :
134, 6. 7.
a nadmou se vlny jeho, a nepřejdou ho.
Oči všech v tebe doufají Hospodine,
.!er. 5, 22.
a ty dáváš (jim) pokrm jejich v čas pří
Toto praví HosPOdin, kterýž dává
hodný. Otvíráš ruku svou, a naplřuiješ slunce za světlo ve dne, pořádek měsíce a
všelikého živočicha. požehnáním. Zalm hvězd za světlo v noci: kterýž bouří
1.14, 15. 16.
moře, a zvučí vlny jeho, Hospodin zá—
Jenž sčítá počet_hvězd: a zůvc je stupů jméno jemu. Jestliže zahynou
všecky ze jména. Zahn 146, 4.
ustanovení tato přede mnou, dí Hospo
Kterýž přikrývá nebe oblaky: a při din: tedy i símě israelské zahyne, aby
pravuje zemi déšť. Kterýž vyvozuje na nebylo národem přede mnou po všecky
horách trávu, a bylinu k službě lidské. dny. Jer. 31, 35. 36.
Kterýž dává hovadům potravu jejich, i
Když ou vydává hlas, rozmnožují se
mladým krkavcům, jenž volají k němu.
vody na nebi: kterýž zdvihla oblaky od
Žalm 146, 8. 9.
Chvaltejej slunce i měsíc: chvalte jej kraje země, blýskání v déšť obrací, a
vyvádí vítr z pokladů svých. Jer.
všecky hvězdy, i světlo . . . . Upevnil je
51, 16.
na věkya na věky věků : přikázaní uložil
Pohled'te na ptactvo nebeské, žeť ne
(jim), a nepomine. Žalm 148, 3. G.
Všecko pro sebe samého učinil IIOSPO— seje ani nežne, ani shromažďuje do sto
din; také i bezbožného ke „dni zlému. dol: a Otec váš nebeský krmí je. Zda
liž vy nejste dražší nežli ono? M'at.
Přísl. 16, 4.
6, 26.
.
Nebo malého i velkého on učinil, a
A o oděv proč se staráte? Patřte na
jednostejnč pečuje o všecky. Moudr. 6,8.
Kterak by pak mohlo co zůstati, kdy kvítí polní, kterak roste, nepracuje, ani
bysty byl nechtěl? aneb, co by od tebe nepřede. Pravím pak vám, že ani Sa—
povoláno nebylo, kterak by mohlo za lamoun ve vší slávě své tak odín ne
byl, jako jedno z nich. Poněvadž tedy
chováno býti? Moudr. 11, 26.
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Bůh.

trávu polní, kteráž dnes jest, a zejtra
do peci vhozena bývá, Bůh tak odívá:

rady knížat. Ale rada IIOSpodinova
zůstává na věky. myšlení srdce jeho

od pokolení do. pokolení. Zalm 32,
10. 11.
Od Hospodina krokové člověka spra
vování budou: a cestu jeho on (sobě)
pOmenutí před Bohem? Luk. 12, 6.
oblihovati bude. Jestliže by upadl, nc—
A však nenechal sebe bez osvědčení, urazí se: nebo Hospodin podkláulá rnku
svou.
Zalm 36, 23. 24.
dobře číně s nebe, dávaje deště a euro—
dné časy, naplňuje pokrmem a ntčšením
Neb ty soudíš lidi v pravosti, a ná
rody na zemi spravuješ. Zalm 66, 5.
srdce naše. Sk. ap. 14, ]6.
Bůh dává všechněm život, i dýchání, i
„Nebude-li Hospodin stavčti domu, na—
darmo pracují, kteříž stavějí jej. Ne
všecko. Sk. ap. 17, '25.
Nebo v něm živi jsme, a hýbáme se, bude-li l—IUSpodinostříhati města, _na—
čím více

vás ,

malověrní?

itrváme.

Sk. ap. 17, 28.

Mat.

6.

28—30.
Zdaliž neprodávají pět vrabců za dva
penízky, a (ani) jeden znich není v za

Aneb z něho a skrze něho, a v něm
jsou všecky věci. Řím. 11, 36.
A co rozsíváš, nerozsíváš tělo, kteréž

bude, ale holé zrno, neb kteréžkolijiné.
Bůh pak dává jemu tělo, jakž chce, a
jednomu každému semeni vlastní tělo.
I. Kor.
Nebo
věci: a
věci jím

15, 37. 38.
skrze něho stvořeny jsou všecky
on jest přede všemi, a všecky
stojí. Kol. 1, 16. 17.

Bůh všecko obživuje. I. Tim. 6,13.
Bůh Syn nese všecky věci slovem moci
své. Žid. 1, 3.

Nebo co jest život váš? Pára jest,
kteráž se maličko ukazuje, a potom zmizí.
Místo toho, co byste měli i'íkati: Bude-li
Pán chtíti, abudeme-li živi, nečiníme to
neb ono. Jak. 4, 15.
4. nejsvětější
Bůh řídí nevyzpytateÍn
všecky věci žmcllé
vůle. své
Kterýmž on odpověděl. Nebojte se.
Zdaliž můžeme vůli boží odcpříti? Vy
jste myslili o mně zlé: ale Bůh obrátil
' to v dobré, aby povýšil mne, jakož nyní
vidíte, a zachoval mnohé" lidi. I. Mojž.
50, 19. 20.

[dai—mobdí,
123, 1.

kdož

ostříhá

ho.

Zahn

Clověk připravuje duši: ale Hospo
din spravuje jazyk. Přísl. 16, ].
Srdce člověka přemýšlí o cestě své:
ale I—Iospodinspravuje kroky jeho. Přísl.
115, 9.

Mnohá myšlení v srdci muže: ale
vůle Hospodinova setrvá. Přísl. 19, 21.
Od Hospodina spravování bývají kro
kové muže. Přísl. 20, 24.
Jako rozdělení vod, tak jest srdce
královo v ruce Hospodinově: kamžkoli
bude chtíti, nakloní ho. Přísl. 21, 1.
Nenít' moudrosti, nenít' opatrnosti,
nenít'rady proti Hospodinu. Přísl. 21, 30.
Poznal jsem, že všecka díla, kteráž
učinil Bůh, trvají na věky: nemůžeme
k nim nic přidati, ani co od nich od
jíti, ješto učinil _Bůh, aby se ho báli.
Co učiněno jest-, to zůstává: a co bude,
již bylo: a Bůh obnovuje, což pominulo.
Kaz. 3, 14. 15.

Obrátil jsem se k jinému, a spatřil
jsem pod sluncem, že není rychlých
bčh, ani silných boj, ani moudrých chléb,
ani učených bohatství, ani řemeslníků
milost; ale čas, a příhoda ve všech

věcech. Kaz. 9, 11.
Moudrý jest srdcem, a silný vmoci:
V ruce zajisté jeho jsme, i my, i
kdo se (kdy) protivil jemu, a měl po
koj? kterýžto přenáší hory, a nevědí ti, řeči naše, i všecka moudrost (naše):
jež podvracuje v prchlivosti své? kte— i prací známost a umění. Moudr. 7, 16.
Dosáhá tedy mocně od konce až do.
rýž pohybuje zemí 5 místa jejího, a
sloupové její se třesou: kterýžto při konce, a řídí všecko líbezné. Moudr.
kazuje slunci, a nevychází, a hvězdy 8, 1.
Neníť zajisté jiného Boha kromě tebe,
zavírá jako pod pečetí. Job 9, 4—7.
Kd'ož bude moci skoumati cesty jeho? kterýž péči máš o všecky, abys uká
aneb kdo smí jemu říci: Učinil jsi ne zal, že nesoudíš nespravedlivě. Moudr.
12, _13.
pravost? Job 36, 23.
Ale ty, Panovníěe mocný, s tichosti
Hospodin rozptyluje rady národů:
zamítá pak myšlení lidská, a zavrhuje _soudíš, a s Velikou zdrželiVostí spra

Bůh.

vuješ nás: nebo 'máš moc, když bys
chtěl. Moudr. 12, 18.
To zajisté (dřevo) žádost zisku vy
myslila, a řemeslník moudrostí svou jc
udělal. Tvá pak, Otče, prozřetedlnost
spravuje je: neboť jsi dal i na moři
cestu, i mezi vlnami stezku vehni bez
pečnou, ukazuje, že můžeš ze všeho
vysvoboditi, by pak ibez umění někdo
pustil se na moře. Moudr. 14, 2—4.
Toto praví I—Iospodin,vykupilel tvůj
Svatý israelský: Já I-IOSpodinBůh tvůj,
jenž učiním tě užitečným věcem, aspra
vuji to na cestě, po kteréž chodíš. Jes.
48, 17.
Vím, Hospodine, že není v moci člo
věka cestajeho: aniž jest v moci muže,
aby chodil, a spravoval kroky své.
Jer. 10, 23.

Zdaližjakohrnčíř tento nebudu moci
učiniti vám, dome israelský, dí I-Iospo

din? Aj jakož hlína vruce hrnčíře,
dome israelský.

tak vy v ruce mé,
—Jer.

18,

6.

Já jsem učinil zem, i lidi, i hovada,
kterážkoli jsou na svrchku země, mocí
svou velikou, a ramenem svým vzta
ženým: a dal jsem ji tomu, kterýž se
líbil před očima mýma. Jer. 27, 5.
Bud' jméno Páně požehnáno od věků
až na věky: nebo moudrost a síla jsou
jeho. A on mění časy, i věky: pře
náší království, i ustanovuje (krále),
dává moudrost moudrým, a známost
rozumějícím umění. Dan. 2, 20. 21.
Až by poznali živí, že Nejvyšší pa
nuje nad královstvím lidským; a ze
komužkoli bude chtíti, dá je, a i nej
poníženějšího člověka ustanoví nad ním.
Dan. 4, 14. 22; 5, 21.
A všickni obyvatelé země u něho za
nic počtení jsou: nebo podlé vůle své
činí (všecko), jak při mocech nebeských,

tak při obyvatelích zemských: a není,
kdo by měl zpečiti se ruce jeho, a říci
jemu: Proč jsi to učinil? Dan. 4, 32.
Zdaliž neprodávají dvou vrabců za
penízek, ajeden-z nich nepadne na zem
bez otce vašeho? Vaši pak (i) vlaso
vé na hlavě všickni sečtení jsou. Mat.
10, 29. 30.
Ssadil mocné s stolice, a povýšil
ponížených. Lačné nakrmil dobrými
věcmi, a bohaté smrtil prázdné. Luk.
], 52. 53.
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A rozličná jsou působení, ale tentýž
Bůh, kterýž působí všecko ve všech.
[. Kor. 12, 6.
Bůh zajisté jest, kterýž působí vnás
i chtění, i vykonání podlé dobré vůle
své. Fil. 2, 13.
V iz prozřetelnost.

5. Búhjest duch, protož jest neviditelný
Bůh řekl: Nebudeš mocí viděti tváři
mé. Il. Mojž. 33, 20.
Mluvil I—Iospodink vám z prostředku
ohně. I—Ilasslov jeho slyšeli jste, ale

způsoby dokonce jste neviděli. V. Mojž.
4, 12.
Kdož uzří jej, a vypravovati bude?
a kdo bude jej velebiti, jakž jest od po
čátku? Sir. 43, 35.
Komu tedy podobného učiníte Boha?
aneb jaký obraz postavíte jemu? Jes.
40, 18.

Boha nikdy žádný neviděl. Jan
], 18.
Bůh jest duch: a ti, kteříž se jemu
klaní, v duchu a v pravdě mají se kla
něti. Jan 4, 24.
Králi věku nesmrtelnému, neviditel
nému, samému Bohu, čest a sláva na věky
věků. I. Tim. 1, 17.
Bůh přebývá v světle nepřístupném,
jehož žádný z lidí neviděl, aniž viděti
může. I. Tím. 6, 16.
6. Bůh avs'e, coz"božího, jest rozumu
lidskému nevystíz'itelné.
Aj Bůh veliký (jest), převyšující
umění naše: počet let jeho (jest) ne
vystižitedlný. Job 36, 26.
Snad šlépěje boží vystihncš, aneb do
konale Všemohoucího vyskoumáš? Vyš
šít' jest nad nebesa, ico učiníš? Hlubší
(jest) nežli peklo, a odkud (ho) poznáš?
Delší (jest) než země míra jeho, aširší
než moře. Jestliže by podvrátil všecko,
neb vjedno soužil, kdo zprotiví sejemu?
Job 11, 7—10.
Divná jest známost tvá o mnězvvy
výšena jest, anebudu moci k ní. Zalm
138, 6.

Jako kdo mnoho medu jí, není mu
dobře: tak kdo skoumatelem jcst vele
bnosti, zachvácen bude od slávy. Přísl.
25, 27.

A srozuměl jsem, že člověk všech
skutků božích žádné příčiny nemůže
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Bůh.

nalezti, těch, kteréž se dějí pod sluncem,
&čím snažněji hledá, tím méně nalezá:
byt' i řekl moudrý, že ví, nebude moci
nnjíti. Kaz. 8, 17.
Nebo kdo z lidí bude moci věděti
rádu boží? aneb kdo bude moci se do
mysliti, co Bůh chce? Moudr. 9, 13.

O hlubokosti bohatství, moudrosti i
vědomosti boží! jak jsou nevyzpyta
tcdlní soudové jeho, a nevystižitedlné
cesty jeho! Nebo kdo poznal smysl
Páně? aneb byl jeho rádcem? Rím.
1, 33. 34.
Ano těch věcí, kteréž jsou boží, žá
dný nepoznal, leč jen Duch boží. I. Kor.
2, 11.

7. Bůh jest pánem nebe i země, svr
chovaná velebnost.
Kdo podobný tobě mezi silnými, I-Io
spodine? kdo podobný tobč, tak vele

HospodinnaŠionu veliký(jest):
vyvýšený nade všecky nálody.
98, 2.
IIospodin

Žalm

na. nebi připravil stolici

svou, a kialovaní jeho nade vším pa
novati bude. Žalm 102,19.
Hospodine, Bože muj, zveleben jsi ná
ramně. Zahn 103, I.
Veliký jest Hospodin, a chvály ho
dný příliš: a velikosti jeho není konce
Žalm 144, 3.
Ncbo vyvýšeno jest jméno jeho na
věky. Žalm 148,13.
Jedenť jest nejvyšší stvořitel všemo
houcí, a král mocný a hrozný příliš,
sedící na trůnu svém, a panující Bůh.

Sir. 1,8.

Mnohé věci povíme, a nedostane se
nám slov: ale skonání řečí, ont' jest ve
všech věcech. Oslavujíce jej, co bu
deme moci? nebo on jest všemohoucí

hný v svatosti, hrozný a chvalitebný,
činící divné věci? II. Mojž. 15, 11.

nade všecky skutky své. Hrozný jest
Pán, a veliký velmi, a divná jest moc
Nebo Hospodin, Bůh náš, jest Bůh jeho. Sir. 43, 29—31.
bohů, a Pán panujících, Bůh veliký &
I-Iospodine zástupů, Bože israelský,
mocný, a hrozný, kterýž osoby nepři kterýž sedíš nad cheruhíny: ty sám jsi
jímá, ani darů. V. Mojž. 10, 17.
Bůh všech království země, tys učinil
IIospodinovat' jest země, i plnost její: nebesa i zemi. Is. 37, 16.
okršlek země, i všickni, kteříž přebý
vnjí na něm. Žalm 23, 1.

A požehnáno (bud) jméno velebnosti
jcho na věky: a naplněna. buď vele
bností jeho všecka země. Žalm 71, 19.
Bože, svatá (jest) cesta tvá: kdož
jest Bůh (tak) veliký jako Bůh náš?
Žalm 76, 14.
Nebo kdo v oblacích přirovnán bude
liospodinu a kdo podoben bude Bohu
mezi syny božími? Bůh, kterýž oslaven
bývá v radě svatých: veliký a hrozný
jcst nade všecky, kteřížjsou vůkol nčho.
Hospodine, Bože zástupů, kdo jest podo
bcn tobě? Mocný jsi ty I-Iospodine, a
panda. tvá jest vůkol tebe. Ty panu
ješ nad mocí mořskou: pohnutí pak
\ln jeho ty skrocuješ. Žalm 88, 7—10.
'l'\-ať jsou nebesa, a tvá jest země,
okršlek země a plno'st jeho ty jsi založil.

Žalm 88,12.
Neboť Bůh veliký jest Hospodin: a
král veliký nade všecky bohy. Nebo
v ruce jeho jsou všecky končiny země:
a výsosti hor jeho jsou. Neboť jeho

jest moře, a on učinil- je: a suchou
zemi utvořily ruce jeho. Žalm 94, 3—5.

N eni podobného tobě I-Iospodine : ve
liký jsi ty, a veliké jméno tvé v síle.
Kdož by se nebál tebe, ó králi národů?
nebot' tvá „jest čest:

mezi všemi

mu—

drci národů, a ve všech královstvích
jejich žádného není podobného tobě.
Jer. 10, 6. 7.
I—Iospodin jest

blahoslavený

a sám

mocný Král nad králi, a Pán nad pány.
I. Tim. 6, 15.
Abrahamovi čině Bůh zaslíbení, po
něvadž neměl žádného většího, skrze
kohož by přísáhal, přisáhl skrze scbe
samého. Žid. 6, 13.

8. Jedině Bůh jest dokonalý.
Nenít' (žádný buh tak) svatý, jako
jest Hospodin: nebo není jiného kromě
tebe, a není silný jako Bůh náš. I.
Král. 2, 2.
A Nchemiášova modlitba byla na
tento způsob: Pane Bože, všech včcí
stvořite'í, hrozný a silný, spravedlivý a
milosrdný, kterýž jsi sám jedině dobrý
král, sám dárce, sám Spravedlivý, a
všemohoucí, a věčný. II. 'Mach. 1.
24. 25.

Bůh.

Co se mne ptáš o dobrém? Jediný
dobrý jest Bůh. Mat. 19, 17.
Co mne nazývaš dobrým? Nižadný
není dobrý, jediné sam Bůh. Luk.
18, 19.

Blahoslavený a sám mocný nad králi
. ., jenž (toliko) sám má nesmrtedl
nost. I. Tim. 6, 15. 16.
Kdož se nebude bati Pana, a nebu
de velebiti jména tvého? nebo ty jsi
sám milostivý. Zjev. 15, 4.
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za

mnou

choditi nepřestaneš.

Jer.

3, 19.

Syn ctí otce, aslužebník „panasvého:
proto jestliže jsem já otec (váš), kde
jest čest ma? Mal. 1, 6.
Protož vy takto se budete modliti:
Otče náš, jenž jsi na nebesích. Mat.
6, 9; Luk. 11, 2.
Takt' není vůle Otce vašeho, kterýž
jest v nebesích, aby zahynulo jedno
z maličkých (pacholat) těchto. Mat.
18, 14.

9. Bohu máme sloužiti.
Hospodina Boha svého, báli se budeš,
a jemu samému sloužiti. V. Mojž. 6,
13; Mat. 4, 10.
Služte Hospodinu celým srdcem svým.
I. Kral. 12, 20.

Protož bojte se Boha, a služtejemu
v pravdě, a z celého srdce svého; nebo
viděli jste veliké věci, kteréž mezi vámi
učinil. [. Kral. 12, 24.
I dokavadž kulhati budete na dvě
strany? Jestit Hospodin Bohem, nasle
dlútež ho. 111. Kral. 18, 21.
Ty pak Salamoune synu můj, znej
Boha, otce svého, a služ jemu srdcem
dokonalým, & myslí volnou. I. Paral.
28, 9.
Služte Hospodinu v bázni: a s třese
ním plescjte jemu. Zalm 2, ]1.
Plesejte Bohu všecka země. Zalm
V

Dí Ježíš: Nedotýkcj se mne, neb
jsem ještě nevstoupí! k Otci svému:
ale jdi k bratřím svým, a povčz jim:
Vstupuji k Otci svému, a k Otci vaše
mu, k Bohu svému, a kBohu vašemu.
Jan 20, 17.
Nepřijali jste zajisté Ducha služe
bnosti opět k bazni, ale přijali jste
ducha
Abba
Ale
Otce,

vyvolení_ sym'l, v němžto voláme:
(Otče). Rím. 8, 15.
my máme toliko jednoho Boha,
od něhož všecko (jest). I. Kor.

8, 6.

Požehnán (bud) Bůh, a Otec Pána
našeho Ježíše Krista, Otec milosrden
ství, aBůh všelikého potěšení. II. Kor.
], 3.

Protož vyjděte z prostředku jejich,
a oddělte se, praví Pan, anečiste'ho se
nedotýkejte: a ja přijmu vás, a budu

99, 1.

vám za. Otec, a vy_ mi budete za syny

Slouže Panu se vší pokorou, a (s mno
hými) slzami, a pokušeními, kteráž se
mi přiházela z oukladů židovských. Sk.

Kor. 6, 17. 18.

ap. :20, 19.

Ale ve všem prokazujme se jako
služebníci boží. II. Kor. 6, 4.
10. Bůh jest otcem našim.
T ím-liž se odplacuješ Hospodinu, lide
bláznivý a nemoudrý? Zdaliž on není
otec tvůj, kterýž vladne tebou, a učinil
a stvořil tebe? V. Mojž. 32, 6.
Jakož se slitovavá. otec nad syny,
(tak) slitoval se Hospodin nad těmi,
kteříž se ho bojí. Zalm 102, 13.

a za dcery, praví Pán všemohoucí. II.

Jeden Bůh a Otec všech, kterýž jest
nade všecko, a skrze všecko, a ve všech
nás. Ef. 4, 6.
Sám pak Pán náš Ježíš Kristus , a
Bůh i Otec naš, potěšuj srdcí vašich,
a utvrdiž (vás) vkaždém skutku, iřeči
dobré. II. Tes. 2, 15. 16.
11. Boha máme v důležitých záleži
tostech v radu bráti.

I šla Rebeka, aby se poradila sHo
spodinem. I. Mojž. 25, 22.
I vsadili ho do žaláře, dokavadž by
Protož aspoň od nynějšího času vo— nezvědčli, co by kázal Hospodin. III.
Mojž. 24, 12.
lej ke mně: Otče můj, ty jsi vůdce pa
nenství mého. Jer. 3, 4.
Jimžto odpověděl Mojžíš: Stůjte, at"
Ale já jsem řekl: Kterak tě položím se poradím, co přikazuje Hospodiu o vás.
IV. Mojž. 4, 9. 8.
za syny, a dám tobě zemi žádostivou,
dědictví sIané zastupů národů? I řekl
I vznesl Mojžíš při jejich k soudu
jsem: Otcem nazývati mne budeš, & Hospodinovu. IV. Mojž. 27, 4.
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Bohové. .. Bytnost boží.

Jestliže bys znamenal, že nesnadný
a pochybný soud u tebe jest .. . . vstaň,
a vstup na místo, kteréž by vyvolil
Hospodin Bůh tvůj. V. Mojž. 17, 8.
Po smrti Josue radili se synové Isra
clští s I-Iospodinem, řkouce: kdo vstoupí
před námi proti Chananejskému, a bude
vůdce boje? Soud. ], 1.

I láskou věčnou miloval jsem tě: pro
tož přitáhl jsem tě, smilovav se. Jer.
31, 3.

Tak Bůh miloval svět, že Syna
svého jednorozeného dal, aby žádný,
kdo v něho věří, nezahynul, ale měl
život věčný. Jan 3, 16.
Já jsem pastýř dobrý. Dobrý pastýř
Prosili pak ho, aby se poradil s I—Io dává život svůj za ovce své. Jan_ 10, 11.
spodinem, aby věděti mohli, zdali hy
Jakož mne miloval Otec, i já milo
šťastnou cestou šli, a věc bude-li míti
val jsem vás. Zůstaňtež v milování
oučinek. Soud. 18, 5.
mém. Jan 15, 9.
Kteřížto vstavše, přišli do domu bo—
Nebo Otec sám miluje vás, protože
žího, to jest do Silo: a tázali se Boha, vy jste mne milovali, a uvěřili jste,
a řekli: Kdo bude v našem vojsku že jsem já od Boha vyšel. Jan 16,27.
knížetem boje proti synům Benjamino
Dokazujeť pak Bůh lásky své k nám ;
vým? Soud. 20, 18.
nebo když jsme ještě hříšníci byli,
I plakali před I-Iospodinem až do podlé času umřel Kristus za nás. Řím.
noci: a tázali se ho, řkouce: Máme-li 5, 8. 9.
V tomť se ukázala láska boží k nám,
ještě jíti k bojování proti synům Ben
jaminovým, bratřím svým, čili nic? že Syna svého jednorozeného poslal Bůh
Soud. 20, 23.
na svět, abychom živi byli skrze ně
I tázal se David I—Iospodina, řka:
ho. V tomt' jest láska: ne že bychom
Mám-li honiti lotřiky ty, a dohoním-li my byli Boha milovali, ale že on prvé
se jich, čili nic? I. Král. 30, 8.
miloval nás, a poslal Syna svého (oběť)
David tázal se I—Iospodina:II. Král.
slitování za hříchy naše. I. Jan 4, 9. 10.
2, 1; 5, 19. 23; 21,1; srov. 16, 23;
I. Král. 10, 22.
13. Bůh rozličným lidem se zjevil.
I řelzl král I—Iazaeloyi: Vezmi s se

Adamovi a Evě: I. Mojž. 3, 8. 9;
Kaínoví: 4, 9; Noenwvz': G, 13 atd.;
7, 1 atd.; Abrahamovi: 12, 7; 15, 1;
Abímelechoví: 20, 3; Isákovz': 2G, 2;
Jděte, a poraďte se s I—Iospodinem
Jalnbovi: 28, 13; 32, 30; Jllcy'žz's'oví:
o mne, i o lid. IV. Král. 22, 13.
II. Mojž. 3, 2; 33, 11; Balámovi:
Toto praví I—IospodinSvatý israelský,

bou dary, a jdi vstříc muži božímu,
a zeptej se Hospodina skrze něho.
IV. Král. 8, 8.

tvorce jeho:

0 budoucích věcech do

tazujte se na mně a synech mých, a o
díle rukou mých rozkazujte mi. Is. 45,
11; viz Jer. k. 42.'
_
Ve všech těch věcech pros Nejvyššího,
aby řídil v pravdě cestu tvou. Sir. 37, 19.
ivory/,
12. Bůh miluje
vším všeckž/
pak ídí.

Ne

přede

že jste všecky národy počtem

převyšovali,

připojil sc k vám I—Iospo

din. a vyvolil vás; ale že miloval vás
Hospodin. V. Mojž. 7, 7. 8.
Já milující mne, milují: a kteříž
'v jíti—e bdí

ke mně,

naleznou

mne.

Piísl. 8, 17.
Miluješ zajisté všecko, cožkoli jest,
a nic nemáš v nenávisti z těch věcí,
kteréž jsi učinil. Moudr. 11, 25.
Zdaleka se mi ukazuje Hospodin.

IV. Mojž. 22, 20; Josue: Jos. 1, 1;
synům Israelským: Soud. 1, 2: Samue

lovi: I. Král. 3', 21 ; Davidovi: 11. Král.
2, 1; Náthanu: tutéž 7, 4; Salamou—

noví: III. Král. 3, 5; 9, 2; Eliášoví:
tutéž 19, 9; Isaíášoví: Is. 6, 8; Jere
miášoví: Jer. 1, 2; Ezechielovzl: Ezech.
1, 3; Danielovi : Dan. 7, 9; Ste'pánovz':
Sk. ap. 7, 55; Ananz'cís'ovi:tut. 9, 10;
Janovi: Zjev. 1, 13.
BOhOVéjsou: 1) smyšlené vyšší bytnosti

pohanské: II. Mojž. 12, 12; 20, 2—4;
V. Mojž. 4, 16—20; 12, 2. 2) Mo
dly. 3) Slují také angelé proroci a krá
lové: Žalm 96, 9; 1. Kor. 8, 5;
Žid. 1, s.

Bytnost bOŽl. Pň'roda a zjevení jí
zvěstgg'z' co nejjisteý'i.

Věziž tedy dnes, a mysli v srdci
svém, že I-lospodin jest sám Bůh na

Cedr. — Cedron.

nebi svrchu, i na zemi dole a není nic
jiného. V. Mojž. 4, 39.
Zeptej se jen hovad, a naučí tebe;
a ptactva nebeského, a oznámí tobě.
Mluv zemi, a odpoví tobě a vypra
vovati budou (tobě) ryby mořské. Kdož
neví, že všecko ruka Hospodinova uči—
nila? Tob. 12, 7—10.
'
Řekl nesmyslný „v srdci svém:
Není Boha. Porušení jsou (lidé) a zo
haveni ve snažení svém: nevní kdo by
činildobré, není anijednoho. Zahn 13, 1.
Nebesa vypravují slávu boží, a dílo
rukou jeho zvěstuje obloha. Zahn 18, 2.
Včzte, že Hospodin sám jest Bůh: on
učinil nás, a ne my sami sebe, (my
pak) lid jeho jsme, a ovce pastvyjeho.
Žalm. 99, 3.
Marní zajisté jsou všickni lidé, v
nichžto není známosti Boha: a (kteří)
z těch věcí dobrých, kteréž se vidí,
nemohli poznati toho, jenž jest, aniž
skutků jeho pozorujíce, vyrozuměli,
kdo by byl jejich umělým učinitelem.
Aneb jestli že jsou se divili moci a
skutkům jejich, nechť z nich vyroz
umějí, že když ty věci učinil, silnější
jest nad ně: neb po velikosti krásy
stvoření, zřetelně bude moci stvořitel
jejich spatřín býti. Moudr.13, 1. 4. 5.
Slunce u vidění při východu zvě
stující (den) : nádoba (to) podivná, dilo
Nejvyššího. Sir. 43, 2.
Pozdvihněte na výsost očí svých,
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a vizte, kdo to stvořil: kdo vyvádí
v počtu vojsko jejich, a všecky ze
jména volá: pro množství síly a mo
cnosti, imoci jeho, ani jedno nezů
stává zpět. Is. 40, 26.
Bůh, kterýž učinil svět, i všecko,
což jest na něm, ten jsa Pánem nebe
i země, nebydlí v chrámech rukou
udělaných. Aniž bývá ctěn lidskýma
rukama, jakoby něčeho potřeboval, ješlo
on dává všechněm život, i dýchání,
i všecko: a učinil z jednoho všecko
pokolení lidské, aby přebývalo na vší
tváři země, vyměřiv uložené časy,
a meze pi'ebývání jejich: aby hledali
Boha, zdaby snad se ho domakali,
neb ho nalezli, ačkoli není daleko od
jednoho každého z nás. Nebo v něm
živi jsme, a hýbáme se, i trváme; jat
kož i někteří z vašich počtů pravili:
Jeho zajistěi pokolení jsme. Sk. ap.
17, 24—28.
Nebo neviditelné vlastnosti jeho ze
stvoření světa, skrze ty věci, kteréž
jsou učiněny, rozumem pochopené spa
tříny bývají, totiž jeho věčná moc a
božství; tak že nemohou míti výmluvy.
Řím. 1, 20.
Nebo každý dům jest od někoho vy
stavěn:

kdvo pak

všecky

věci stvoi—i',

jest Bůh. Zid. 3, 4,
Nebo kdo k Bohu přistupuje, musí
věřiti, že (Bůh) jest, a že těm, kteříž

ho hledaji, odplatitelem jest. Zid. 11,6.

0.
Cedr. ]. Jest krásný vysoký strom
na východě. Zvláště krásný byli na
Libanonu: Soudc. 9. 15; II. Par. 25,
18; Zahn 28, 5; 36, 25; 91, 13;
103 16; Is. 1, 13; 14, 8; Ezech. 27,
5. šalamoun dal jich mnoho posekati:

III. Král. 10, 27; II. Par. 2, 3; a
užíval jich k stavění chrámu: III. Král.
G, 10; pak se užívaly také k stavení
královského domu Davida a Salaniouna:
III. Král7, 1 ; byly též malomocným, kteří
měli býti očištěni, k obět0vání určeny:

III. Mojž. 14, 4. 51. 52; pak se jich
užívalo také při smírné oběti červené
krávy: IV. Mojž. 19, 16.
2. Cedrjest obraz výsostz',též ipýchy:
Soudc. 9, 15; II. Král. 14, 9; Par.
25, 18; Is. 2, 13; 37, 24; Amos
2, 9; jest také obraz s'tc'stz':Is. 41, 19;

Ezech. 31, 3. 8; IV. Mojž. 24, 6:
Zahn 91, 13; jakož a' moudrosti: Sir.
24, 1. 17.
08111011. 1) potok nedaleko Jerusaléma,

jejž David přešel, když před synem
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svým Absolonem utíkal na poušť: II. 3) znumcnái cesty lidské. — Cesta híí
Král. 15, 23; na potoce tomto byla chujest zlořeěená : V. Mojž. 28, 15 19;
modla Máchy spálena: III. Král. 15. temná: Přísl. 2, 13; nebezpečná: Žalm
13; II. Par. 15, 16: k tomuto po 16, 4; Přísl. 14, 12; 16: 25; a. vede
toku vynášela se za časů krále Eze k časně z' věčně záhubě: Zahn 175, 9f
chiáše všechna nečistota z předsíně domu Přísl. 13, 15; Mat. 7, 13.
božího: II. Par. 15, 16; 30, 14; Jer.
Gilicie, krajina v ]llalě Asií. T arsus,
31, 40; přes potok ten pak šel bylo hlavní město její a bylo otčinou
také Ježíš do zahrady Gethsemani, kdež. sv. Pavla: Sk. ap. 22, 3; 23, 34; 21,
byl jat: Jan 18, 1; 2) údolí, ve kte 39; tutéž byli křesťané: Sk. ap. 15,
rémž Josiáš k modloslužbě určené ná— 23; Pavel cestoval Cilicií, a posiloval
doby spáliti kázal: IV. Král. 23, 4;
obce: Sk. ap. 15, v41;.Gal. ], 21;
3) město, až kam Jan, bratr Judy, ne mezi těmi, kteří se Stěpánem hádali se,
přátely pronásledoval, a které.od Cen byli také někteří ?. Cilicie: Sk. ap. 6,
debea bylo upevněno: I. Mak. 16, 9. 9; obyvatelé ciliětí měli se k poslům
od Nabuchodonosora k nim poslaným
0088166.. 1) Fdz'ppz', město v Palc
stině, kamž Ježíš byl přišel, a učen
níků se otázal, kým jej býti lidé pra

ví? Mat. 16, 13; Mar. 8,

27; 2).

jiné město na moří. Tam Filip kázal

evangelium: Sk. ap. 8, 40; tam Pavel
po svém obrácení byl od bratří doPro
vázen: 9, 30; bylo bydliště Koruelía,
nábožného setníka, jemuž Petr kázal
evangelium a jehož pokřtil: 10, 1;
11, 11; tutéž se zdržoval Petr, když
byl ze zajetí svého podivně vysvobo
zcn: 12, 19; tam také přišel Pavel:
18, 22; zůstal tu po několik dní u
jakéhosi evangelisty Filippa: 21, 8;
několik učenníků z Césarei šli s Pav
lem do Jerusaléma: 21, 16; tam byl
Pavel k ostříhání přiveden,_ aby byl
ukryt před pronásledováním Zidů: 23,
23; 25, 4; tam se vydal Festus, aby
ho soudil: 25, 6; též iAgrippaa Bere
nice, aby jej navštívili: 25, 23.
Cesta. Ve smyslu mravním vyznačují
se tim: ]) cesty, kterýmiž Bůh ve svém
jednání ařízení světa kráčí; totiž rady
a uložení boží: Job 36, 23; Zalm 17,
31; 76, 14; 144, 17; Is. 55, 8._9;
Ezech. 18, 25. 29; Dan. 4,34; Řím. 11,
33; Zjev. 15, 3; 2) cesty, kteréž Bůh
jednání jejich vykazuje tolik co přiká
zaní; jakož ctnosti moudrostí, nábožno
sti atd.: I. Mojž. 18, 19; V. Mojž. 10,
12; 11, 28; III. Král. 11,_ 28; III.
Král. 3, 14; Job 23, 11; Zahn 5, 9;
17, 22; 24, 4. 10; 26, 11; 36, 34;
50, 15; 66, 3; 85, 11; 102, 7; 118,
3. 27. 32. 33; 127, 1; 142, 8; Přísl.
15, 24; Is. 30, 21; Jer. 6, 16; Oseáš
14, 10; Mat. 22, 16; Žid. 2, 10;

bez úcty: Jud.

], 7. 11.12;

byli

od něho přemožení: 2, 12. 15; prosili

za milost: 3, ]; tutéž nacházel se
král Alexander: I. Mak. 11, 14. Viz
ještě: II. Mak. 4, 36.
Církev Kristova. Církví míní se vše
lz'ke'shromáždění

bě.

lidí kspolečne' bohosluž—
Vlastně ale míní se církev Kristova

t. j. katolická, jenž jest sln'omážděnípra
vověi'ících Ic vyznávání jedné víry a uží

vání jedněch svátostí pod správou nd
městkú apoštolských, spojených s nejvyšší
hlavou římskeho papeže.

]. Máť rozličná jména v z- n. přípo
dobnění.
a) nazývá se:
obcí: Sk. ap. 2, 47; domem božím:
1. Tím. 3, 15; 1. Petr 2, 5; Jerusale'
mem: Zjev. 3, 12; 21, 2. 10; tělem
Kristovým: Ef. 4, 12. 16; Řím.. 12, 5;
královstvím božím: Mar. 10, 23; Luk.
17, 20. 21; městem božím: Zid. 12,
22; svatým chrámem : Ef. 2, 21; náro
dem svatým: I. Petr 2, 9. 10.
b) případobňzg'e se:

polí:

Mat. 13, 24—36. & 3—23;

zrnu horčz'čne'mua kvasu: Mat, 13, 3 1— 33;

pokladu skrýtěmu a perlí drahé a sítí: v.
44—40: domu: II. Tim. 2, 20; híí—
vnu:Mat. 3, 12; vínz'cz':20, 1—16; 21,
28—30; žnz': 9, 37. 38. '

2. Kristus Pán založil církev; to vysvítá
a) z jeho vlastních slov :

I jáť pravím tobě, že jsi tyPetr
skála & v skutku budeš,

(t. j.

čím sloveš) a

Git-kov Kristova.
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na téť skále vzdělám (založím jako ně jej dal, aby byl hlavou nade vší církví,
jaké stavení na základu skalním) cír kteráž jest tělo jeho, a plnost toho,
kev svou a brány pekelné (moci ne kteiýž všechno ve všech naplňuje a ob
přátelské, jakkoli silné ahrozné) nepi'e— živuje. Ef. ], 22. 23.
mohou jí. Mat. 16, 18.
Již nejste hosté a příchozí, ale jste
spoluměšt'ané svatých, a domácí boží,
b) z vzce podobenství, Me mluví 0 církvi vzdělaní na základ apoštolský a proro
jako.
cký, kdež jest nejhlubšíkámen sámKri
stus Ježíš, na němžto všecko stavení
Mat. 20, 1; a n. 13, 18: 13, 31;
příslušně vzdělané roste v chrám sva
13, 44; 22, 1. aj.
A mámť i jiné ovce, kteréž nejsou tý v Pánu, na kterémž ivy spolu vzdě
z tohoto ovčince,í í*tyt' musím piívesti, láváte se vpříbytek boží v Duchu. Ef.
2, 19—22.
a hlas můj slyšeti budou a bude je
Kristus dal (zřídil) některé zajisté
den ovčinec ajeden pastýř. Jan 10, 16.
apoštoly, některé proroky, jiné pak
o) z toho, že vše uspořádal, co by !: za
evangelisty, jiné pak pastýře a učitele;
řízení církve sloužilo:
kdokonání svatých (aby věřící kdoko
Sin—omáždil věrné své v společnost k nalosti vedli, kdilu služebnosti, k při
sluhování
církevnímu) kvzdělávání těla
zachování a rozšíření víry své vy
volil sobě dva. a sedmdesát -učenníkíí: Kristova (cirkve); až bychom se sbčhli
všickni v jednotu víry a poznání Syna
Luk. 10, 1; a z nich co představené
církve dvanácte apoštolů: Mat. 10, 1; božího. Ef. 4, 11—13.
snejvyšší hlavou viditelnou: Mat. 16,
Můž jest hlava ženy: jako i Kristus
18; Jan 21, 15—17; těmto dal moc, jest hlava církve . . . . Ale jako cír
aby svaté evangelium všude hlásali'
kev poddaná jest Kristu, tak i ženy
Mat. 28, 19; Mar. 16, 15; křtili:Mat.
mužům svým at“ jsou podány ve všem.
28, 19; Mar. 16, 16; Jan 3, 3, 5; Ef. 5, 23. 24.
Kristus jest hlava těla církve. Kol.
chléb vtělo jeho a víno vkrev promě
ňovali: Mat. 26, 26—28; Mar. 14, 1, 18.
22—24; Luk. 22, 19. 20; I. Kor. 11,
23—25 ; hříchy odpouštěli: Mat. 16, 19 ;
18, 18; Jan 20, 21. 23; vůbec vše koně
3. Církev
Kristova
v starém
:a'
nastíne'na
a vyobíla
ražena
a před
ustanovili, co by ku prospěchu věřících
povězena.
sloužilo: Mat. 18, 18; pak aby jiné
V arše Noemově; (. Mojž. 6, 14.
představené církve ustanovili: Jan 20,
21; konečně aby řídili a spravovali srov. I Petr 3, 20.
a vedli ku spasení: Mat. 28, 20; Sk.
Vinici zEgypta přenesl jsi, vyhnal
ap. 20, 28.
jsi národy a štípil jsi ji. Žalm 79, 9.
Potěší Hospodin Siona (Jerusalém)
(1) Vdcýz'nácli a v listech apoštolských po
važuje se sv. církev jako společnost sku ja potěší všech zbořenin jeho a učiní
poušť jeho jako rozkoše a pustinu je
tečně stávající:
radost
Tedy ti, kteříž ochotně přijali řeč Ího jako zahradu I-Iospodinovu;
(napomínáníPetrovo) jeho, pokřtěnijsou, a veselí bude nalezeno v něm, díkůči
a připojilo se knim v ten den okolo ,nění a chvalozpěvové. Is. 51, 3. 4.
tří tisíců. Sk. 2, 41.
A bude v posledních dnech připra
A některé zajisté postavil Bůh v vena hora domu Hospodinova na vrchu
církvi, nejprv apoštoly, druhé proroky, hor a vyvyšena bude nade všecky pa
třetí učitele, potom moci (činitele divů),
hrbky i pohrnou se kní všeckni náro
potom ty, kteříž mají dary uzdravování,
dové, apů jdou národové ařeknou: Pojd
pomáhání, spravování, rozličnost jazy— te a vstupme na horu I-Iospodinovu, do
ků mající a vykládání řečí. I. Kor. domu Boha Jakobova, a učiti bude nás
12, 28.
cestou svým (přikázaním svým) a bu
Bůh poddal všecky věci pod nohy deme ehoditi po stezkách jeho. Is. 2,
jeho (pod neobmezenou moc Krista), a 2. 3.
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Toto pak množství věřících bylo je
dno srdce a jedna duše. Sk. ap.4, 32.
Jakož v jednom těle mnohé oudy má
a) církev jest jediná.
me, ale nemají všickni oudové jedno
Kríshts Pán mluví vždy jen o jedné stejného díla, tak mnozí jedno tělojsme
vKristu. Rím. 42, 4. 5.
m'rlcm':Mat. 16,18; 18, 17; o jednom
Prosím vás, bratří, skrze jméno Pána
stádu a ovčinci: Jan 10, 16; ojednom
keři vinném: Jan 15, 1—7; ojednom našeho Ježíše Krista: abyste jednostejně
všickni mluvili (jednoty v učení hleděli)
království na zemi: Mat. 13, _24; usta
novil jednu víru, jedny svátosti, jednu a aby nebylo mezi vámi roztržek; budte
hlavu: Ef. 4. 5. (viz co svrchu řečeno.) pak dokonalí v jednostejném smyslu a v
O jedné církvi mluví těž svatí apošto jednostejným mínění. I. Kor. ], 10.
Zdali rozdělen jest Kristus? zdali Pa
love': Ef. 5, 25. 26. 27. 32.
Jakož tělo jedno jest, a mnohé má vel ukřížován jest za vás a nebo zdali
oudy; ale všickni těla ti oudové mnozí jste ve jménu Pavlovu pokřtěni ? I. Kor.
1, 13.
.
a rozdílní jsouce, však jedno tělojsou:
Jako jeden chléb (svátost oltářní)
tak i Kristus (tělo Kristovo, církev
jeho). Nebo skrze jednoho Ducha (sva jest (tak i) jedno tělo mnozí jsme, vši
téh'o) jsme my vvšickni vjedno tělo ckni, kteříž zjednoho chleba oučastni
'
pokřtěni, buďto Zidé byvše nebo po jsme. I. Kor. 10, 17.
Jakož tůlo jedno jest a mnohé má
hané, buďto služebníci nebo svobodní
i všickni jedním Duchem napojeni (da oudy; ale tijednoho těla oudové, mnozí
ry jednoho Ducha svatého obdařeni) arozdílní jsouce, však jedno tčlo'jsou:
tak iKristus (církev Kristova). Nebo
jsme. I. Kor. 12, 13.
Kristus jest pokoj náš (t. \_j.původce skrzejednoho Ducha svatého my všickni
pokoje mezi námi, totiž Zidy i po jedno tělo pokřtěni jsme, bud'to Zidé
hany) kterýž oboje učinil jedno (z obou (byvše) buďto pohané, buďto služebníci,
národů učinil jeden) zbořiv stěnu hrad nebo svobodní, a všickni jedním Du—
chem napojeni jsme. Nebo itělo lidské
by (starél-o zákona), kteráž byla vpro
středku (a různila nás, totiž odstraniv není jeden oud; ale mnozí (z mnohých

4. Vlastnoti a známky církve :

tu p_říčinuustavičných) nepřátelství (me
zi Zidy a pohany) skrze tělo své (an
vydal je na smrt). El. 2, 14—16.

0) církev jest jedna.

Každé království rozdělené samo pro
ti sobě zpustne: & každé město neb
dům proti sobě rozdělený nestane. Mat.
12, 25.
Neprosím pak toliko za ně (apoštoly)
ale iza t-y, kteříž skrze slovo jejich
uvěří ve mne, aby všickni jedno byli,
jako ty Otče ve mně, a já v'tobč.
aby i oni v nás jedno byli, aby
uvéi-il svět, že jsi ty mne poslal ijá
slávu, kterou jsi mi dal, dal sem jim,
aby byli jedno, jakož imy jedno jsme.
Já v nich a ty ve mně, aby dokonáni
byli v jedno a aby poznal svět-, že jsi
ty.mne poslal, a že miloval si je, ja
koži mne miloval. Jan 17, 20—23.
A na každý den trvajíce jednomy
slně v chrámě a lámajíce po domích'
chléb, přijímali pokrm sveselím s spro
stností Srdce. Sk. ap. 2, 46.

složeno) . . . . Nebo kdyby byli všickni
(oudové) jeden oud, kdeby (bylo) tělo?
Ale nyní, ač mnozí oudové jsou, však
jest jedno tělo. A takt“ nemůž oko
říci ruce: nepotřebí mi tebe; a nebo
opět hlava nohám: Nejste mi potřebny.
Nýbrž mnohem více oudové, kteříž
se zdají nejmdlejší v těle býti, pravě
nejpotřebnější jsou; a kteréž máme za
nejopovrženější oudy v těle, těm hoj
nčjší poctivost činíme, a kteří jsou ne
poctiví oudové naší, hojnější poctivost
mají; poctiví pak oudnvé naši ničehož
toho nepotřebují; ale Bůh tak způsobil
tělo tomu oudu, kterémuž se poctivo
sti nedostávalo, dávaje hojnější pocti
vost; aby nebyla roztržitost v těle, ale
aby oudové jedni o druhé vespolek pe
čovali. A protož trpí-li co jeden oud,
spolu s ním trpí všickni oudové, pakli
jest v slávě jeden oud, radují se spolu
s ním všickni oudové. I.l(or. 1, 12—14 _
19—27.
'
Nyní pak v Kristu Ježíši vy, kteříž
jste někdy byli daleko, učinění jste
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blízko skrze krev Kristovu. Nebo ont' jato, (nepomine) a království jeho, kte
jest pokoj náš, který obé učinil jedno, réž nebude zrušeno. Dan. 7, 13. 14.
zboI—ivstěnu hradby, kteráž bylav pro
I příjdou lidé mnozí a národové
středku, nepřátelství skrze tělo své;
silní, aby hledali Hospodina zástupu
zrušiv zákon přikázaní ustanoveními, v Jerusalémč. Zachar. 8, 22.
aby dva vzulělal v sobě samém v je
Od východu slunce až na západ
dnoho člověka nového číně pokoj, a aby veliké jest jméno mé mezi národy a. na
smířil oba v jednom těle s Bohem každém místě kadí se a obětována bývá
skrze kříž, zabiv nepřátelství na samém jménu mému obět čistá; nebo veliké.
sobě. A přišed, zvěstoval pokoj vám, jest jméno mé mezi národy, pravi Ilo
kteříž jste daleko byli, ipokoj těm, spodin zástupů. Mal. 1, 11.
kteříž blízko; neboť skrze něho máme
A budet“ kázáno toto Evangelium
obojí přístup v duchu jednom k Otcí. o království (Messiášově) po všem světě
Ef. 2, 13—18.
na svědectví všem národům. Mat. 24, ]4.
Jedno tělo jste všickni vy a jeden
Jdouce, učte všecky národy, křtíce
Duch (boží vás obživuje a tak jednoho je ve jménu Otce i Syna i ])uclna sva—
smyslu býti máte) jakož povolaní jste tého. Mat. 28, 19; Mar. 16, 15.
v jedné nadčji povolání svého. Jeden
Přijměte moc Ducha svatého přichá
jest Pán, jedna víra, jeden křest, je— zejícího na vás a budete mi svědkové
den Bůh a Otec všech, který jest v Jerusalémě, i ve všem Judstvu i v
nade všeCko a skrze všecko a ve všech Samaří a až do posledních končin země.
nás. Ef. 4, 4—6.
Sk. ap. 1, 8.
Naplňte radost mou v tom, abyste
A oní šedše, kázali všudy a Pán
jednostejného smyslu byli, (v učení jim pomáhal a řeči (jejich) potvrzoval
křesťanském) jednostejnou lásku majíce, následujícími divy. Mar. 16, 20.
jednomyslní jsouce, jednostejně smej
Tak musil Kristus trpěti a třetího
šlejíce. Fil. 2, 2.
dne z mrtvých vstátí, a kázáno býti
ve jménu jeho pokání a odpuštění hří
c) Církev Kristova jest katolická neb
chů mezi všemi národy, počnouce od
obecná.
Jerusaléma. Luk. 24, 46. 47.
Požehnání budou v semeni tvém
Nejprvé zajisté díky činím Bohu
všickni národové země. I. Mojž. 12, 18.
svému skrze Ježíše Krista za vás za
Rozpomenou a obrátí se k Hospo všecky, že víra vaše rOzlílašuje se po
dinu všecky končiny země, a klaněti všem světě. Rím. ], 8.
se' budou před obličejem jeho všecky
Pro naději, kteráž složená jest vám
čeledi národů. Zahn 21, 28.
v nebesích: o kťeréž jste (z počátku)
Viz s vrchu Is. 2, 2. 3.
slyšeli v slovu, pravdy evangelium,
Aj dal jsem tě za světlo jiným ná kteréž přišlo k vám, jakož i po všem
rodům, abys byl spasení mé až do světě jest, a 'užitek nese, a. roste. Kol.
končin země. Is. 49, G.

Pozdvilmi vůkol očí svých a pohled,
všickni tito shromážděni jsou, přišli
k tobě:

živt' jsem

já,

praví

GO.“

Viděl jsem u vidění nočním a aj,
s oblaky nebeskými jako syn člověka
přicházel a až k starému (lHůV'přÍŠcl
a před obličejem jeho obětovali jej.
1 dal jemu moc, a čest i království;
a všickni lidé a pokolení a jazykové
sloužiti budou jemu; nebo panství jeho
jest panství věčné, kteréž nebude od
Encyklopaedic.

6.

,

I—Iospo— 2, 4.

din, že všemi těmi jako okrasou pří
odína budeš, a oblažíš je okolo sebe
jako nevěsta. Is. 49, 18. Viz též
kap.

1, 5.

Bůh chce, aby všickni lidé spasení
byli a ku poznání pravdy přišli. I.Tím.
Viz také povolá-ní pohanů.
Obrazové obec-ne' církve nalezají

se

Mat. 13, 31. 32. 33. v podobenství
o zrnu horčičném a o kvasu, v. II. Tim.
2,20; přirovnává se k domu: v Sk. ap.
2; naznačuje se divem rozličných jazyků :
též v Sk. ap. 10. ve vidění Petrově 0 pro
stěradlu, v němž všeliká hovada se na
lezala; též i na jiných místech, jako:
Mat. 5, 14; Ef. 2, 12. atd. 3, G;
Kol. 1, 19. atd.
5
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koli takového, ale aby byla svatá ane—

d) Církev Kristova jest svatá.
a) Ve svém původci: Jan 5, 36; 7,

poškvrněná El. 5, 25—27.
Podlé toho, kterýž povolal vás, sva

16. 18; 8, 26'„27; 12, 46; 12, 44;
I. Kor. 1, 2. Zid. 7, 26: I. Petr 1,
15, 16.

tého i vy ve všem obcování vašem

49) Ve svém učení:

majíc

nejčistší

svatí buďte; nebo psáno jest: Svatí
budete, nebo i já svatý jsem. I. Petr
1, 15. 16.

Vy jste rod vyvolený, královské
kněžstvo, národ svatý, lid dobylý (ná
bytek boží), abyste zvčstovalí ctností
30. Rím. 10, 9. 10; ]. Kor. 8, 4—6;
10, 13; Gal. 13, 13; I. Jan. 5, 3; toho, kterýž i z temností vás povolal
v předivné světlo své. ]. Petr 2, 9.
těž ik bližnímu: Mat. 5, 4. 7. 9. 39. atd.
Vzdělávejte se v dům duchovní,
Rím. 13, 8—10; I. Kor. 13, 4—6;
a k sobě samým: Mat. 4, 17; 5, 3. 5. kněžstvo svaté, k obětování duchovních
obětí příjemných Bohu, skrze Ježíše
6, 8. 10. 29. 30. 37; 6, 33; 12, 36;
16, 24—26; I. Kor. 6, 15—20; Fil. Krista. I. Petr 2, 5.
Pána Krista posvěcujte v- srdcích
3, 14. 20.
y) Posvěcení oudz'wjejich jest svrchovaný svých, hotovi jsouce vždycky k dosti
učinění každému žádajícímu od vás počtu
cíl církve.
_
Jan kázal: Ciňte pokání, nebo při— z naděje té, kteráž jest ve vás; ale
blížilo se království nebeské. Mat. 3, 2. však to čiňte s tichostí a s bázní, ma
Počal Ježíš kázati a praviti; Pokání jíce dobré svědomí, aby v tom, v čemž
vám (jako zločinům) utrhají zahanbeni
čiňte; neboť se přiblížilo království
byli tí, kteříž hanějí vaše dobré v Kri
nebeské. Mat. 4, 17; Mar. 1, 14—21;
stu obcování. I. Petr 3, 15. 16.
Luk. 5, 2—1 1.
'
Kdož činí hřích, z ďábla jest; nebo
Ne každý kdož mi říká Pane Pane,
vejde do království nebeského; ale ten, ďábel od počátku hřeší. Na tot' se
kdož činí vůli Otce mého, kterýž jest ukázal Syn boží,_ aby zkazil skutky
ďáblovy. Každý, kdo se narodil z Boha,
v nebesích, ten vejde do království
hí'íchu nečiní; nebo símě jeho v něm
nebeského. Mat. 7, 21.
Posvětiž' jich v pravdě (poznáním zůstává, anemůže hí'ešiti, nebo z Boha
pravdy). Reč tvá pravda jest. Jakož narozen jest. Po tomť zjevní jsou sy
jsi ty mne poslal na svět, i já posílám nové boží, a synové ďáblovi. Každý,
je na svět a já posvčcuji sebe samého kdož není spravedlivý, není z Boha
za ně; aby i oni posvěcení byli v pra a kdož nemiluje bratra svého. I. Jan
3, 8—10.
vdě. Jan 17, 17—19.
Proto také se nazývajíkřest'ané Šva
Království zajisté boží není pokrm
a nápoj: ale spravedlnost a pokoj a tými. Viz článek: Křesťané.
radost v Duchu svatém. Rím. 14, 17.
c) Ačko/iu církev Kristova jest svatá.
Bůh vyvolil nás v něm (skrze Krista)
pře/Ic se v m' trpí z' nespravedlivz' a po
před ustanovením světa, abychom byli
kud žijí, patří do společnosti ouclů jejich.
svatí a nepoškvrnění před obličejem
Podobno jest království nebeské síti.
jeho v lásce. Ef. 1,
'
Na němžto (Kristu) všecko stavení puštěné “do moře, a ze všelikého plodu
příslušně vzdělané roste v chrám svatý rybího shromažďující, kteroužto když
v Pánu: na kterémž i vy spolu vzdě napbíěna byla, vytáhše a podlé břehu
sedíce, vybírali dobré v nádoby své
láváte se v příbytek boží v Duchu.
Ef. 2, 21. 22. Viz též: Ef. 4, 11—15;
a zlé pryč zamítali. Mat. 13, 47. 48.
Viz též podobenství 0 koukali: Mat.
4, 17—32.
'
13, 34—42; 0 desíti panu/ích: Mat. 25,
Muži, milujte manželky své, jakož
i Kristus miloval církev, a vydal sebe 1—22; 0 lzmnne': Mat. 3, 12; o neho—
samého za ní na smrt., aby jí posvětil dny'clz lzoclovnz'cz'ch:Mat. 22, 2. atd.
Musí to býti, aby přicházela pohor
očistiv jí obmytím vody skrze slovo
života, aby učinil sobě slavnou církev, šení; ale však běda člověku tomu, skrze
nemající poškvrny, ani vrásky neb co něhož přichází pohoršení. Mat. 18, 7.
a nejvýbornější ponětí povinností k Bohu:
Mat._3, 17; 5, 16. 48; Mar. 12, 24.

Církev Kristova.
_

___—___..-

])

Církev Kristova

bude trvali až do

skonánz' světa.

Když se vyplní dnové tvoji, a usneš
s otci svými, vzbudím símě tvé po tobě,
kteréž vyjde z života tvého, a utvrdím
kralovstvi jeho. Ont“vystaví dům jménu
mému a ja upevním trůn království
jeho až na věky. II. Kral. 7, 12. 13.
Popatř na' Sion město slavnosti naší,
oči tvé uzi'i Jerusalém bydlení bohaté,
stanek, kterýž nikoli nebude mocen
přenesen býti : aniž odjati budou kolí—

kové jeho navěky, avšickni provazkové
jeho nepřetrhnou se. Is. 33, 20.
Vzbudí Bůh nebeský království, kte
réž na věky nebude rozptýleno a kra
lovstvi jeho mému lidu nebude dano;
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Utěšitele da vám, aby s vámi zůstal
na věky, Ducha pravdy, jehož svět
nemůž pi-ijíti, nebo nevidí ho _ani ho

má. Ale vy jej poznáte; nebt' u vas
zůstane a u vás bude. Jan 14, 16. 17.
Ale když přijde ten Duch pravdy,
naučí vas všeliké pravdě. Nebo nebude
mluviti sám od sebe; ale cožkoli uslyší,
tot' mluviti bude a které věci pi'ijíti
mají, zvěstovati bude vám. Jan 16, 13.

5. Hlava církve.
a) Nejvyšší neviditelná hlava církve jest
Kristus sám.

A všecky věci podal pod nohy xjeho

ajej dal, aby byl hlavou nade vší
církvi, kteráž jest tělo jeho. El. ],

rozdrobí puk a konec učiní všechněm
těm královstvím: a ono samo stati bude
na věky. Dan. 2, 44.
Království pak, i panství a velikost
kralovstvi, kteráž jest pode vším nebem
bude dáno lidu svatých Nejvyššího;
jehož kralovstvi, kralovstvi věčné jest
a všichni králové jemu sloužiti a jeho
poslouchati budou. Dan. 7, 27.
Dat jemu Pán Bůh stolici Davida
otce jeho, a kralovati bude v domě
Jakobově na věky a království jeho
nebude konce. Luk. 1, 32. 33.
Aj jít s vámi jsem po všecky dny
až do skonaní světa. Mat. 28, 20.

22. 23.
Muž jest hlava ženy, jako i Kristus
jest hlava církve. Ef. 5, 23.
Aont“jest hlava těla církve, který jest
počátek prvorozený z mrtvých, aby tak
on ve všem prvotnost obdržel. Kol. 1, 18.
Bůh, darce pokoje, velikého pastýře
ovcí, Pana našeho Ježíše Krista, skrze
krev smlouvy věčné vzkřísil z mrtvých.
Zid. 13, 20.
Byli jste jako ovce bloudící, ale již
nyní obráceny jste ku pastýři a bi
skupu duší vašich. I. Petr 2, 25.

g) Církev Kristova jest neomylná.

ustanovil Kristus Pán Petra.

l:) Za viditelnou nejvyšší hlavu

Toť jest smlouva má (kterou uči
ním) s nimi, praví Hospodin: Duch
můj, kterýž jest v tobě, a slova má, kte
raž jsem položil v ústech tvých, neodejdou
z ust tvých a z úst semene tvého (potomků

církve

Nalezl ten, (Ondřej) nejprv bratra
svého Simona, a dí jemu: Nalezli jsme
Messiaše, (jenž se vykladaKristus.) I při
vcdl jej k Ježíšovi: A pohleděv nali
Ježíš řekl: Ty jsi Simon, syn Jonašův,
tvých) z úst semene tvého, praví Hospo— ty slouti budeš Kefas, jenž se vykládá
din, od tohoto času až na věky. Is. 59, 21. Petr. Jan 1, 40,_ 41.
Bude slouti Jerusalém město pravdy
I o'dpověděv Simon Petr řekl: Ty
a hora Hospodina zástupů hora posvě jsi Kristus, Syn Boha živého. A od
cení. Zachar. 8, 3.
povídaje mu Ježíš řekl mu: Blahosla
vený jsi Simone, synu Jonašův; nebo
I jat' pravím tobě, že jsi ty Petr
(skala), a na tét' skále Vzdělám církev
tělo a krev (moudrost lidska) nezjevilo
svou a brány pekelné nepřemohou jí. tobě toho, ale Otcc můj, kterýž jest
Mat. 16. 18.
v nebesích. I jat' pravím tobě, že jsi
Aj já. s vámi jsem po všecky dny ty Petr (skala) a na tét' skale. vzdělám
až do skonaní světa. Mat. 28, 20.
církev svou a brány pekelné nepřemo—
Ale jat' (Kristus) jsem prosil za tebe, hou jí. A tobě dám klíče kralovstvi nebe
aby nezahynula víra tva, a ty někdy ského, a cožkoliv svážeš na zemi,
budet svažano i na nelii, a cožkoli roz
obratč se, potvrzuj bratří svých. Luk.
va:“'.eš na zemi, budet' rozvazano i na
22, 32.
A jat? prositi budu Otce a jiného ,nebi. Mat. 16, 16—19.
5%

Církev Kristova.

68

l řekl Pán (Ježíš): Šimone, Šimone,
aj satan vyprosil vás, aby vás tříbil
jako pšenici; ale ját' jsem prosil za
tebe, aby nezhynula víra tvá, a ty ně
kdy obrátě se, potvrzuj bratří svých.
Luk. 22, 31. 32,
„
Když poobě'dvali, řekl Ježíš Simo
novi Petrovi: Simone Janův, miluješ-li
mne více nežli tito? Řekl jemu: Ovšem
Pane, víš, že miluji tebe. Dí jemu:
Pasiž beránky mé. Řekl jemu opět
po druhé : SimoneJanův, miluješ-li mne?
Řekl jemu: Ovšem Pane, ty víš že

I povstali někteří z sekty farisejské,
kteříž byli uvěřili, pravice: Že musejí
obřezovúni býti, a že se jim také má
přikázati, aby zachovávali zákon Moj—
žíšův. Tedy sešli se apoštolé a starší,
aby to rozvážili. Sk. ap. 15, 5. 6.
Buďtež tedy sebe pilní, i všeho stáda,
v nčmžto Duch svatý ustanovil vás bi
skupy, abyste'pásli a zpravovali církev
boží. Sk. ap. 20, 28.

miluji tebe. Dí jemu: Pasiž beránky
mé. Řekl jemu po třetí: Simone Janův,
miluješ-li mne? I zarmoutil se Petr

Co chcete? s metlou-li abych přišel
k vám, čili s láskou a s Duchem ti
chosti? I. Kor. 4, 21.
Já zajisté, ač vzdálený tělem, ale
přítomen duchem, již jsem to usoudil,
jako přítomný, aby ten, kterýž to tak
spáchal (smilstvo), ve jménu Pána na
šeho Ježíše Krista, když vy budete
shromážděni i s mým duchem s mocí

proto, že mu řekl
mne? I řekl jemu:
že tě miluji. Řekl
ovce mé. Jan 21,

po třetí: Miluješ-li
Pane, ty znáš (víš)
jemu Ježíš: Pasiž
15—17.

6. Úřad církve.
a) Apoštolům dal Kůstus

moc, kázatí,

svátostmz' přísluhovati a zpravovatz' církev.

Amen, pravím vám, cožkoli svížete
na zemi, budeť svázáno i na nebi,
& cožkoli rozvížete na zemi, budet' roz
vázáno i na nebi. Mat. 18, 18.
A přistoupiv Ježíš k nim blíže, mlu
vil jim, řka: Dána jest mi všeliká moc
na nebi i na zemi. Protož jdouce,
učte všecky národy, křtíce je ve jménu
Otce i Syna i Ducha svatého. Učíce
je zachovávati všecko, což jsem koli
přikázal vám: A aj, já s vámi jsem po
všecky dny, až do skonání světa. Mat.

28, 18—20.
Ježíš řekl učenníkům svým: Pokoj,
vám. Jakož mne poslal Otec, tak i já
posílám vás. To povčdčv, vdechl na
ně, a řekl jim: Přijměte Ducha sva
tého, kterýmž odpustíte hříchy, odpou
štějíť se jim a kterýmž zadržíte je, za
držáni jsou. Jan 20, 21—23.
A vzav chléb, díky činil a lámal
a dával jím, řka: Totoť jest tělo mé,
které se za vás dává (v oběť); to čiňte
na mou památku. Luk. 22, ]9.
b)' Apoštolove' moci této užívali.

Pavel a Barnabáš zřídivše starší
v jednékaždé církvi, a pomodlivše se
s postem, poručili je Pánu, v kteréhož
uvěřili. Sk. ap. 15, 22.

c) Svatý Pavel těž vykonával svou rqm
s'tolslaou moc.

Pána našeho Ježíše, vydán byl takový
satanu k zahubení těla, aby duch spa
sen byl v den soudný Pána našeho
Ježíše Krista. I. Kor. 5, 3—5.
Toto pak přikazuji (předkládám) ne
chvále toho, že ne k lepšímu, ale
k horšímu se scházíte. I. Kor. 11. 17.
A tak bratří moji, když se scházíte
k jedení (večeři Páně), vespolek se
sečkávejte. I. Kor. 11, 33.
Předpovčdél jsem a předpovídám opět,
,jako přítomný, -a nyní nepřítomný těm,
kteříž prvé hřešili,' ijiným všechněm,
že přijdulit', neodpustím. II. Kor. 13, 2.
Protož toto jsa nepřítomný píši,
abych snad potom přítomen jsa, nena
kládal s vámi přísně (nemusil býti pří—

sným) podle moci, kterouž mi dal Pán
k vzdělání a ne k zkažení. II. Kor.
13, 10.

\

Pakli kdo neuposlechne slova našeho
skrze psaní toho znamenejte, a s ním
se nesměšnjte, aby zahanbcn byl. II.
Tess. 3, H.

_.

Včrnáť řeč (jistá věc) jest: Zádá-li
kdo bispupství, žet' dobré práce žádá.
Musí tedy býti biskup bez úhony
toť krátce píši tobě, maje naději, že
sám brzo přijdu k tobě; pakli bych
prodlil, abys věděl, kterak máš v domu
božím obcovati, který jest církev Boha
živého, sloup a utvrzení pravdy. I. Tím.
3, 1. 2. 14.15.

Církev Kristova.
<?) Apoštolove' volili své náme'stky,

kteří

tu samou moc mají jako oni.

chanedbávej

milosti, kteráž jest

v tobě, kteráž dána jest tobě skrze pro
roctví vzkládáním rukou kněžských na
tě.

I. Tim. 4, 14.

Buďtež tedy sebe pilni, i všeho stáda,
v němžto Duch svatý ustanovil vás
biskupy, abyste zpravovali církev boží.
Sk. ap. 20, 28.
Kaž slovo (boží), nabízej v čas neb
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mezi vámi; ale kdožkoli chtélby mezi
vámi býti větším, budiž služebník váš;
a kdožkoli mezi vámi chtěl býti prvním,
budiž váš služebník; jako i-Syn člo
věka nepřišel, aby jemu slouženo bylo,
ale aby on sloužil a aby dal život
svůj na vykoupení za mnohé: Mat. 20,

25—28; Mar. 10, 42—45; Luk. 22,
25—30.
Pověžte dceři sionské (obyvatelům
Jerusalemským): Aj, král tvůj béře se

tobě tichý, sedě na oslici, a to na
oslátku jhu podrobené. Mat. 21, 5.
I řekl Ježíšovi jeden z zástupu:
Mistře, rci bratru mému, ať rozdělí se
mnou dědictví. Ale on. řekl jemu:
Clověče, kdo mne ustanovil soudci,
aneb děličem nad vámi? Luk. 12, 13, 14.
Tedy Ježížv věda, že by měli přijíti,
aby jej chytili a učinili králem, ušel
na horu opět sám jediný. Jan 6, 15.
Odpověděl Ježíš (Pilátovi): Králov
ství mé není z tohoto světa (nějaké "
zemské). Byt z tohoto světa bylo krá
lovství mé, služebníci zajisté moji brvá
pírají. Neboť jsou mnozí také nepo— nili by mne, abych nebyl vydán Zi
slušní, marnomluvni a svůdcové, zvláště dům; ale nyní království mě není od
sud'. I řekl jemu Pilát: Tedy král
ti, kteříž jsou z obi—ízky, jenž mají
trestáni býti, kteříž celé domy podvra— jsi ty? Odpověděl Ježíš: Ty pravíš, že
cují, učíce, což nesluší pro mrzký zisk. král jsem já. Ját' jsem se k tomu na
rodil, a proto jsem na svět přišel,
Tit. 1, 5. 6. 7. 9—11.
Toto mluv a napomínej a tresci se abych svědectví vydal pravdě; každý,
vším přikazováním. Žádný tebou ne kdož jest z pravdy (milovník pravdy),
slyší hlas můj. Jan 18, 36. 37.
pohrzej. Tit. 2, 15.
V těle chodíce (jsouce jako jiní lidé),
Starších (t. j. biskupů) tedy, kteří
mezi vámi jsou, prosím já spolustarší ne podlé těla bojujeme; nebo odění
a svědek Kristových utrpení, kterýž bojování našeho není tělesné (slabé),
jsem i oučastník slávy té, kteráž se má ale mocné v Bohu k zkažení nepřátel
v času budoucím zjeviti: paste stádo ských ohrad, jimžto kazíme rady (lstná
usilování proti víře) i všelikou vyso
boží, kteréž mezi vámi jest opatrnjíce
(je) ne bezděky, ale z dobré své vůle kost povyšující se proti umění božímu,
podlé Boha: ani pro mrzký zisk, ale a jinému všeliký rozum (lidské odporné
dobrovolně (z náklonnosti srdečně) ani obmysly a přivodíme je) k službě Kri
jako panujíce nad dědictvím (Páně) stově; a hotovi jsme pomstiti každého
ale jsouce příkladem stádu z srdce. neposlušenství, když naplněno bude vaše
A když se ukáže kníže- pastýřů, ve— poslušenství. II. Kor. 10, 3—6.
změte tu neporušitelnou korunu slávy.
]) Této duchovní moci církve mají se ve“
I. Petr 5, 1—4.
ne v čas;

tresci,

proS, Žehi—ive vší

trpělivosti a učení. II. Tim. 4, 2.
Za tou příčinou zanechal jsem tebe
v Krétě, abys to, čehož se nedostává
napravoval, a ustanovil po městech
kněží, jakož ijá tobě jsem zřídil (oustně
poručil). Jest-li kdo bez ouhony, jedné
manželky muž, maje syny věřící, ne
rozkřičené z příčiny bujnosti aneb ne
poddané. Neboť biskup má býti bez
ouhony
pilně se držící té věrné
(víry hodné) řeči, kteráž jest podlé
učení (Kristova), aby mohl i napomí
nati učením zdravým, i ty, kteříž od-_

e)

Tato moc představených. církve jest
duchovní.

Ježíš povolav apoštolů k sobě, řekl:

Vite, že-knížata

národů panují nad

nimi, a kteříž větší (znamenití) jsou,
moci užívají nad nimi. Ne tak bude

řz'a' v poslušnosti podrobíti.
Zhřešil—liby proti tobě bratr tvůj,
jdi &. potresci 110 mezi sebou a jím
samým; uposlechl—liby tebe, získal jsi

bratra svého. Pakli by tebe neuposlechl,
přijmi k tobě ještě jednoho, aneb dva,
aby v ústech dvou neb ti'í svědků,
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církev Kristova.

stálo každé slovo. Pakli by jich ne
uposlechl, pověz cirkvi; jestli že pak
církve neuposlechne, budiž tobě jako
pohan a publikán. Mat. 18, 15—17.
Kdož vás slyší, mne slyší, a kdo
vámi pohrdá, mnou pohrdá; kdož pak
mnou pohrdá, pohrdá tím, kdož mne
poslal. Luk. 10, 16.
Pakli kdo neuposlechne slova našeho
skrze psaní, toho znamenejte (oznamte
nám) a s ním se nesměšujte, aby za
hanben byl. 11. Thess. 3, 14.
Poslušni budte zprávců svých, a pod
dání (povolni) budte jim. Onit' zajisté.
bdí nad vámi, jako počet majíce vy
dávati za dušc vaše, aby to s radostí
činili a ne s stýskáním; nebo to není
užitečné vám. Žid. 13, 17.
g) Církvi přísluší to právo, zpm'ne' audy
v_i/obcovati.

Jestli že pak církve neuposlechne,
budiž tobě jako pohan a publikán (t.j.
neměj s ním obecenství). Amen, pra
vím vám: cožkoli svážete na zemi,
budet svázáno ina nebi, a cožkoli rozvá
žete na zemi, budet' rozvá'záno na nebi.

Mat. 18,17.18.
Já zajisté, ač vzdálený telem, ale
přítomen vám duchem, již jsem to
usoudil jako (bych byl přítomen) pří
tomný, aby ten, kterýž to (smilstvo)
zpáchal', ve jmenu Pána našeho Ježíše
Krista, když vy budete shromážděni
i s mým duchem s mocí Pána našeho
Ježíše vydán byl takový satanu k za
hubení těla, aby duch spasen byl, v den
(soudný) Pána našeho Ježíše Krista. .
Vyvrztež tedy toho zlého sami z sebe.
I. Kor. 5, 3—5. 13.
Přikazujcme pak vám bratři ve jménu
Pána našeho Ježíše Krista, abyste se
oddělovali od každého bratra, který se
chová neřádně, a ne podlé naučení,
kteréž přijali od nás. II. Thess. 3, 6.
Maje víru a dobré svědomí, kteréžto
někteří zapudivše zhynuli u víře. Z
nichžto jest Hymenus a Alexander, kte
réž jsem vydal satanu (z církvi vyloučil)
aby_se naučili nerouhatil. Tim.1, 19. 20.
-Clo'včka kacíře, po jednom i druhém
poká-rání varuj se; věda, že jest pře
vrácený, kdož jest takový, a hřeší svým
vlastním soudem jsa odsouzen. Tit.
3, 10. 11.

Přichází-li kdo k vám a toho učení
nepřináší, nepi'ijílneite ho do domu: aniž
ho pozdravujte. II. Jan 10.
7. Povinnosti oudů církve vzhledem

na vrchnost duchovní:
a)

Věř/cí mají míti pe'c'í o výživu svých

pastýřů.
Varuj se, abys neopouštčl levitu
po všecken čas, kteréhož přehýváš v
zemi své. V. Mojž. 12,19; 14, 27;
16, 11.

'

Nezavážeš úst vola vymínajícího na
humně obilí tvč. V. Mojž. 25, 4;
I. Kor. 9, 9.

Hodenť jest zajisté dělník pokrmu
svého. Mat. 10, 10; Luk. ]O, 7.
I kdo bojuje kdy na svůj žold? Kdo
štěpuje vinici, a z jejího ovoce nejí?
Kdo pase stádo a nejí mléka od stáda
svého? Zda-li toliko podlé člověka to
pravím? zda-li i zákon toho nepraví?
Nebo psáno jest v zákoně Mojžíšově:
Nezavážeš úst volu mlátíc_ímu. I zdali
Bůh tak o voly pečuje? Cili obzvláště
pro nás to praví? Pro nás jistě to
napsáno

jest-;

nebo kde

oi—ev naději

orati má; a kdo mlátí, v naději to činí,
že má užitek vzíti. Poněvadž jsme
my vám duchovní věci rozsívali, veli
ká-li včc jest, jestli že my vaše tělesné
žneme? Když jiní moci vaší účastni
jsou (práva svého ohživeni u vás uží
vají) proč ne radějimy? A však neuží
vali jsme té moci (toho práva); ale
všecko (obtíže raději) snášíme jen, aby
chom žádného úrazu nedali evangelium
Kristovu. Zdaliž nevíte, že ti, kteříž
? chrámu (o svatých věcech) pracují,
které věci jsou v chrámu (z obětí
chrámových část) jedí? a kteříž oltáři
slouži, s oltářem spolu díl mají? Tak
i Pán Kristus nařídil těm, kteříž evan
gelium zvěstují, aby z kázaní evange
lium živi byli. 1. Kor. 9, 7—14.
Zdílejž se pak ten, kterýž naučení
přijímá v_slávu Páně s tím, od kohož
naučení béře, vším statkem svým.
Gal. (j, 6.

Víte pak i vy Filippenští, žepři po
čátku (kázání mého) evangelium, když
jsem šel z Macedonie, žádná církev
neudělila mně do počtu dání a vzetí,
než vy sami. Nebo i do Thessaloniky
jednou i po druhé potřebné věci po

Církev Kristova. — Cizinec,

slali jste mně. Ne že bych hledal darů
(připomínám to) ale hledám užitku
hojného do vašeho počtu. Fil. 4, 15—17.
b)

Věřící se mají za představené
modlili.

církve

A Petr zajisté ostřihán byl v žaláři.
Modlitba pak dála se bez přestání od
církve Bohu za něj. Sk. ap. 12, 5.
Prosím vás bratří, skrze Pána na
šeho Ježíše Krista, a skrze lásku, kteráž
jest dar a ovoce Ducha svatého, aby
jste mně pomáhali na svých modlitbách
(spolu se mnou se snážně modlili) za
mne k Bohu. Řím. 15, 30.
Modlete se spolu i za nás, aby Bůh
otevřel nám dvéře řeči k mluvení o ta
jemství Kristovu. Kol. 4, 3.
' Dále pak bratří modlete se za nás,
aby řeě boží běh svůj měla a oslavena
byla jako i u vás. II. Thess. 3, 1.
Modlete se za nás; doufáme zajisté,
že dobré svědomí máme, chtějíce ve
všem dobře obcovati. Prosímt' pak vás,
abyste to hojněji činili, abych tím dříve
navrácen byl vám. Žid. 13, 18. 19.

8. Ifristus a církev jeho:
a)

Církev jest choť Ií'n'stova.

Poslyš dcerko a viz (důstojnost svou)
a nakloň ucha svého, a zapomeň“ na
lid svůj, a na dům otce svého, a po
žádá král krásy tvé; neboť on jest Pán
Bůh tvůj, a klaněti se budou jemu.
Žalm 44, 11, 12.
A zasnoubím tě sobě na věky, a za
snoubím tě sobě v spravedlnosti, a soudu
(řádně) a v milosrdenství a v slito
vání. A zasnoubím tě sobě u víře,
i budeš věděti, že já jsem Hospodin.
()z. 2, 19. 20.
Zasnoubilt' jsem zajisté vás jako či

stou pannu oddati-jednomnmuži, totiž
Kristu. II. Kor. 11, 2.
Muži, milujte manželky své, jakož
i Kristus miloval církev, a vydal (tak
srdečně, že vydal) sebe samého (za ní)
na smrt. El. 5, 25.
Radujme se a vesehne se, _a chválu
vzdcjme jemu; neboť přišla svatba Bc
ránkova, a manželka jeho připravila se
a dáno jest ji, aby se oblékla v kment
skvoucí; nebo kment jsou ospravedhiění
svatých.

Zjev. 19, 7. 8.
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I přišel (ke mně) jeden z sedmi
angelů, kteříž měli koflíky plné sedmi
ran nejposlednějších, a mluvil se mnou
řka: Pojď a ukáží tobě nevěstu Be
ránkovu. I vnesl mne v duchu na
horu velikou a vysokou a ukázal mi
město svaté Jcrusalém sstupující s nebe
od Boha. Zjev. 21, 9. 10.
b)

Kristus

si vydobyl církev krví svou.

Buďtež tedy sebe pilni, i všeho stáda,
v němžto Duch svatý ustanovil vás,
biskupy, abyste pásli a zpravovali cír
kev boží, kteréž sobě dobyl svou vlastní
krví. Sk. ap. 20, 28.
Za mzdu (draze krví Kristovou) kou
peni jste, nebud'te služebníci lidští.
I. Kor. 7, 23.
Nyní pak v Kristu Ježíši, vy, kteří
jste někdy' byli daleko, učinění jste
blízko (zaslíbení božích lidu Israelského)
skrze krev Kristovu. Ef. 2, 13.
Nejste porušitelnými věcmi, zlatem
nebo stříbrem vykoupení z marného
vašeho (předešlého) obcování podlé
otcovského ustanovení, ale drahou krví,
jakožto Beránka nevinného a neporu—
šeného.= I. Petr 1, 18.
Kristus nevešel ani skrze krev kozlů
neb telat, ale skrze svou vlastní krev
jednou do vsvatyně, věčné vykoupení
naleznuv. Zid. 9, 12.
Ty jsi byl zabit a vykoupil jsi nás
Bohu krví svou, ze všelikého pokolení
a-jazyku, i lidu i národu. Zjev. 5, 9.
c) Kristus chrání a opatrzg'e církev svou.

Hospodin pak předcházel je k uká—
zání cesty, přes den v sloupu oblako
vém, a přes noc v sloupu ohnivém;
aby byl vůdce cesty obojího času. II.
Mojž. 13, 21.
Hospodin Bůh tvůj chodí u prostřed
stanů tvých, aby vysvobodil tebe, a dal
tobě v moe nepřátely tvé ať jsou stá
nové tvojí svatí a žádné mrzkosti
v nich at' není spatříno, aby neopustil
tebe. V. Mojž. 23, 14.
Aj já s vámi jsem po všecky dny až
do skonání světa. Mat. 28, 20.

Cizinec.

1. I cizincům máme lásku pro
kazovatz'.

Příchozího nezarmoutíš, ani ho su
žovati budeš: nebo jste isami příchozí
byli v zemi egyptské. II. Mojž. 22, 21.
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Cizinec.

Příchozímu obtížným nebudeš: nebo
víte příchozích duše: poněvadž i sami
byli jste příchozí v zemi egyptské. II.
Mojž. 23, 9.
Ani na vinici své hroznů a zrn pa
dajících shromažďovati budeš, ale chu

sirotka a vdovu zarmucovali

u tebe

lŠzech. 22, 7.

Lidé země činili nátisk, a brali ná
silím: nuzného a chudého sužovali, a
a příchozího utiskovali bez soudu. Ezech.
22, 29.
A rozdělite sobě zemi tuto po po
dým a pocestným ksebrání necháš. Já
Hospodin Bůh váš. HI. Mojž. 19, 10. koleních israelských: a necháte ji sobě
Ale ať jest _mezi námi jako tu ro v dědictví i příchozím, kteříž by při
zený: a budete jej milovati jako sami stoupili k vám, 'kteřížby zplodili syny,
sebe: nebo ivy byli jste příchozí vze “ prosti'ed vás: a budou vám jako tu
mi egyptské. Já Hospodin Bůh váš. zrození mezi syny israeskými: s vámi
déliti se budou o vládařství u prostřed
III. Mojž. 19, 34.
Když pak budete žíti obilí země va pokolení israelských. V kterémž pak
ší, nesežnete ho až k zemi: ani pozů koliv pokolení bude příchozí, tu dáte
stalých klasů nebudete zbírati, ale chu jemu vládařství, praví Pán Bůh. Ezech.
47, 21—23.
dým a pocestným zanecháte jich. III.
Mojž. 23, 22.
'
A vdovy, a sirotka, a příchozího, a
Jednostejné právo ať jest mezi vámi, chudého neutiskujte: a zlého muž bra
buďto žeby příchozí, neb domácí zhře— tru svému nemysli vsrdci svém. Zach.
šil. IH. Mojž. 24, 22.
7, 10.
Příklad vlídného s cizinci nakládání
Jednostejné přikázání a soud bude
tak vám, jako příchozím země. IV.Mojž.
podává nám Abraham. I. Mojž. 18,
2
atd.
15,_ 15.
Ciní (Bůh) soud sirotku i vdově, miluje
Vžz'vote' tomto js—nw cizinci a poutm'cz'.
příchozího, a dává jemu živnost ioděv.
Věz přcdzvěda, že pohostinu bude
I vy tedy milujete příchozí, nebo i vy
byli jste příchozí v zemi egyptské. V. símč tvé v zemi ne své, a podrobí je
Mojž. 10, 18. 19.
vslužbu, a trápiti je budou za čtyři
sta let. I. Mojž. 15, 13.
(."-ožkolipak unu-línajest, nejezte ztoho.
Příchozí jsem a pohostinu u vás:
Příchozímu, kterýž vbranách tvých jest,
dej ji, aby jedl, aueb prodej jemu: ne dejte mi právo k hrobu svámi, abych
bo ty lid svatý jsi Hospodina Boha pochoval mrtvého svého. I. Mojž. 23, 4.
svého. V. Mojž. 14, 21,
Kolik jest let života tvého? odpově
Nezapřeš mzdy potřebného, a chu děl: Dnův putování mého jest sto ti'i
dého bratra svého, aneb příchozího, kte ceti let, malých a zlých, a nedošli až
rýž stebou bydlí v zemi, a v branách ke dnům otců mých, v nichž putovali.
I. Mojž. 47, 8. 9.
tvých jest. V. Mojž. 24, 14.
A hodovati budeš ve všech dobrých
Nebo pohostinu jsme před tebou a
věcech, ktcréž by Hospodin Bůh tvůj příchozí, jakož všickui otcové naši. Dno
né naši na zemí jako stín, a není žá
dal tobě, i domu tvému, ty i levita,
ipříchozí, kterýž, s tebou jest. V. Mojž. dného stání. I. Paral. 29, 15.
26, 11.
Pohostinu jsem já na zemi: neu'krý
Zlořočený, kdož převrací soud pří vejž přede mnou přikázání svých. Zahn
chozího, sirotka a vdovy. V. Mojž. 118. 19.
27, 19.
Vždycky doul'anlivé mysli jsme, vě
douce, že dokudž jsme v těle, vzdáleni
Vdovu _a příchozího zabili: a sirotky
usmrtili. Zalm 93, 6.
jsme od Pána. II. Kor. 5, 6.
Naše obcování v nebesích jest: od
Lámej lačnému chléb, a nuzné ipo
cestné uveď do domu svého; Jes. 58, 7. kudž i Spasitele očekáváme, Pána nu
Nebudete-li příchozího, a sirotka, šcho Ježíše Krista. Fil. 3, 20.
U víře zemřeli ti všickni, nevzavše
a vdovy “utiskovati, ani krve nevinné
vylévati na místě tomto. Jer. 7, 6.
zaslíbení, ale z daleka k nim prohlídajíce
Otci a máteři utrhali v tobě, při aje vítajíce, ivyznávajíce, žejsoupou
chozímu nátisk činili u prostřed tebe, tníci a hosté na zemi. Nebo kteříž tak

Gizoložstvi

mluví, oznamují, že vlas'ti hledají. Žid,
11, 13. 14.

Nejmilejší, prosím vás, abyste jakožto
příchozí a pohostinní zdržovali se od
tělesných žádostí, kteréž bojují proti
duši. I. Petr 2, 11.

Cizoložství. Výstraha před ním.
Ncsesmilníš. II. Mojž. 20, 14.
Nepožádáš domu bližního svého: aniž
požádáš manželky jeho, ani služebníka,
ani dívky, ani vola, ani osla, ani niče
hož, což jeho jest. II. Mojž. 20, 17.
S manželkou bližního svého nesejdeš
se, ani semene s smíšením sní poškvr
níš se. III. Mojž. 18, 20.
Vystříhej se pilně synu můj všeli
kého smilstva, a kromě manželky své
nikdy se nedopouštěj poznati hříchu.
Tob. 4, 13.
Abys vytržen byl od ženy cizí, aod
postranní, kteráž změkčuje řeči své.
Přísl. 2, 16.
Proč sveden býváš synu můj od
cizí, a chovatí se dáš v lůnu jiné?
Přísl. 5, 20.
Slyšeli jste, že řečeno jest starým:
Nezcizoložíš. Mat. 5, 27.
Duchem choďte, a žádosti těla nc
vykonáte. Gal. 5, 16. Srov. v. 19.
Manželství (bud) ve všem poctivé,
a lože neposkvrněné: dosti mějte na
tom, co máte; ont' zajisté řekl: Nena
chám tebc, ani opustím. Zid. ]3, 4.
Hancbnost, trcstuhodnou a. následky
cizoložství.

Z cizoloží-li kdo s ženou druhého,
a cizoložstvo spáchá s manželkou bliž
ního svého, at' smrtí umrou a cizolož
ník i cízoložníce. III. Mojž. 20, \10.
Ncsesmilníš. Nepožádáš manželky
bližního svého. V. Mojž. 5, 18. 21.
Bude-li spáti muž s manželkou dru
hěho, obá dvá umrou, to jest cizolož
ník i cízoložníce: aodejmež zlé z'Isra
cle. V. Mojž. 22, 22
Oko cízoložníka šetří mrákoty. řka:
Nespatřít' mne (žádné) oko, a zakrývá
obličej svůj. Prokopává ve tmě domy,
jakož se byli ve dne smluvili, a ne
znají světla. Ukáželí se rychle záře
jitřní, domnívají se býti to stín smrti:
a tak ve tmě jako v světle chodí.
Lehkýť jest (bezbožník) na svrchku
vody: zlořečený bud' podíl jeho na
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zemi, aniž chod po cestě vinic. Do
náramného horka necht“ přejde od vod
sněžných, a až do pekel hřích jeho.
Nccht' zapomene nail milosrdenství:
sladkost jeho čcrvi: necht? není v pří
pomínání, ale setí—in buď, jako dřevo
neplodné. Nebo krmil neplodnou, a kte
ráž nerodí, a vdově dobře nečinil.
Stáhl (dolů) mocné v síle své: a (však)
když bude státi, ncbude věřiti životu
svému. Job 24, 15—22.
'
Jetli sklamáno srdce mé- (cizí) že
nou, a u dveří přítele svého číhal—li

jsem: nevěstkou jiného bud' manželka
má, a jiní ať se skloňují nad ní. Ne
bot' jest to nešlechetnost a nepravost
největší: oheň jest to až do zalíynutí
zžírající, a všecky plody vykořeňující.
Job. 31, 9—12.
Ale kdo jest cizoložníkem pro ne
dostatek srdce, ztratí duši svou: mrz
kost a hanbu shromažďuje sobě, a hanba
jeho nebude shlazena: nebo horlivost
a prchlivost muže neodpustí v den
pomsty, aniž se upokojí prosbami ko
hokoli, aniž přijme za vykoupení dary
vclmi mnohé. Přísl. 6, 32—35.
Kdo nalezá ženu dobrou, nalezá Věc
dobrou: a nabývá potěšení od Hospo
dina. Kdo zahání ženu dobrou, zahání
věc dobrou: kdo pak čhová cizoložnici,
blázen jest a bezbožný. Přísl. 18, '22.
Synové pak cízoložníků líynouti bu
dou, a símě z nepravého lože bude
vyhlazeno. Moudr. 3, ]G.
Nebo synové, kteříž rodí se z ne
šlechetných snů, jsou svědkové nešle
chetnosti proti rodičům, při otázání
svém. Moudr. 4, 6.
Každý člověk, kterýž přestoupá lože
své, pohrdaje duší svou, a řka: Kdo

mnc vidí? Tmaobkličuje mne, a. stěny
zakrývají mne, a žádný mne nevidí:
kohož bych se ostýchal? Na hříchy
mé nezpomene Nejvyšší. A nerozumí,
že všecko vidí oko jeho, neb vyhání
od sebe bázeň boží, taková bázeň člo
Věka, a oči lidské straší ho: a nepo
znává, že očí Páně mnohem více jas
nější jsou, nežli slunce, a že spatřují
všecky cesty lidské a hlubokost pro
pasti i na srdce lidská hledíce do skry
tých stran. Nebo Pánu Bohu všecky
věcí, prvé nežli stvořeny jsou, známé
jsou: tak i po dokonání spatřuje vše
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cky. Ten na ulicích města trestán
bude, a jako hříbě koňské bude honěn:
a kdež se nenaděje, postížcn bude.
A bude v hanbu všem, protože ne
rozuměl bázni Páně. Tak i každá žena,
kteráž by opustila muže svého, austa
novila dědictví z' cizího manželství:
nebo nejprv zákonu Nejvyššího nebyla
\'črná: a druhé proti muži svému pro—
vinila: třetí v cízoložstvu smilnila,
a z jiného muže syny sohě ustanovila.
Ta do shromáždění přívedena bude.
a na syny její bude dotazováno. Ne
pustí synové její kořene, a ratolesti

A přistoupím k vám k soudu, a budu
svědkem rychlým zločincům a cizoložní
kům a křivopřísežníkům. Mal. 3, 5.
Zdaliž nevíte, že nespravedliví ne
budou království božím vládnouti? Ne
mylte se ani smilníci, ani modláři, ani
cizoložníci nebudou královstvím božím
vládnouti. I. Kor. 6, 9; srovn. Gal.

5, 19—21.
Cizoložníci, což nevite, že přátelství
s tímto světem jest nepřátelství s Bo
hem? Jak. 4, 4.

Mají oci plné cizoložství a nepře
stávajícího hříchu. II. Petr 2, 14.
Příkladové cizoložníkíí: Ruben : Mojž.
35, 22; David s ženou Uriášovou:
I[. Král. 11; synové I'Ielisovi: I. Král.
2, 22; Putiforova žena, která Josefa
ke hříchu 'chtěla svésti: I. Mojž. 39;
žena levitská: Soudc. 19, 25; oba nej
Tohoto pak všeho nečinil by a man— starší, kteříž Susannu svésti chtěli:
želky blížního svého by poškvrnil . . . Dan. 13; žena., kteráž Ježíšovi od
zdaž bude živ? Nebude živ, poněvadž Židů byla přivedena: Jan 8. 3.
všecky tyto ohavné věci činil, smrtí
Cvičení, evik.
Viz kázeň.
umře, krev jeho bude na něm. Ezcch.
18, 11. 13.
Cyrus, král perský, kterýž v prvním
A jedenkaždý s ženou blížního svého roce panování svého zajatým Zidům
páchal ohavnost
Ezech. 22, 11. dovolil navrátiti se do Jerusaléma, a na
Zlořečcní a lež, & vražda, a krádež,
příkaz boží opětné chrámu vystavení
a cizoložství rozvodnila se, a krev jím poručil: II. Par. 36, 22. 23;
krve dotkla se. Protož kvíliti bude I. Es.1, 1; 3. 7; 4, 3; 6,14; 5,
13; 14, 17; Is. 44, 28; 45,1; na
země, a umdlí všeliký, jenž v ní pře
bývá v zvěři polní a v ptactvu nebe počátku panování Cyrova prorokovul
ském: ano i ryby mořské shromážděny Daniel: Dan. 10, l; 1. 21; 6, 28;
budou. Ose. 4, 2. 3.
Cyrus umřel: Dan. 13, 65.

její neponesou ovoce. Pozůstavíkpro
klínání památku svou, a hanba její
nebude shlazena. Sir. 23, 25—36.
Protož i já obnažím stehna tvá proti
tváři tvé, aby ukázala se hanba tvá.
Jer. 13, 26.

Č.
Gáka.

Viz nadcfje.

Garodějnictvi

bně. I vrhli jedenkaždý znich hole své,

(věštba, hádání, _zaklc' kteréž jsou obráceny v hady: ale se

min! a podobně) jest donuw'le'umění tuje
nqumí a ncdovolenýmí prostředky zvláště
pal: pomocí zlých duchů 'ue'cz'podivné ry

žrala hill Aronova holc jejich. II. Mojž.

neleží; a tudíž vlastně nL:/“sannic jiného,
než kejkly a podvod.
-0 nich se činí často v pz'sme' svatém

I. Král. 28, 7.
Posvěcovali synů svých idcer svých
skrze oheň a obírali se hádáním a věšt
bou: a vydávali se, aby činili zlé
před Ilospodinem, a aby popouzeli ho.
.lV. Král. 17, 17.
Manasses provedl syna svého skrze

7, 11. 12.
Ipravil Saul služebníkíun svým: lllc—
voditi, kteréž ani u přirozenosti užíva— dejte mi ženy, mající ducha věštího a
ných prostředků ani “u moci zlých dtwhic půjdu k ní, a tázati se budu skrze ni.

znu'nl'd a zapovídajíse pod trestemhrdla.

Povolal pak Fa'ao mudrců a čaro
dějníků: i učinili také oni skrze l'áry
epyptské, a nějaké tajné věci nápodo

'

Gas. — čeledinové.

oheň: a s hadačstvím zacházel, & šetřil
a zřídil věštce.. a ha—
dače rozmnožil, a tak činil zlé před
Hospodinem a popouzel ho. IV. Král.
21, 6; Paral. 33, 6.
„
Muž nějaký jmenem Simon, kterýž
byl prvé v městě čarodějníkem, sváděje
národ samařský, pravě se býti čímsi
velikým. Sk. ap. 8, 9 atd.
A když schodili veškeren ostrov až
do Pafu, nalezli jednoho muže čaro
dčjníka, falešného proroka, Zida, jemuž
jmeno bylo Barjesu. Sk. ap. 13, Gatd..;
srov. 19, 13. 19.
Nebudete hádati, ani budete šetřiti
snů . . . . . Neuchylujte se k čaroděj
níkům, ani se ptejte nač hadačů, aby
ste se nepoškvrnili skrze ně. III. Mojž.
ptačího štěbetání,

19,_ 36. 31.

(Ílovčk, kterýž by se uchýlil k čaro
dějníkům a hadačům, a smilnil by s nimi,
postavím tvář proti němu, a vyhladím
jej 'zprostředku lidujeho. III. Mojž. 20, 6.
Muž neb žena, v nichž by byl duch
čarodějný neb věšt'í, at' smrtí umrou:

kamením uházejí je:

krev jejich budiž

na ně. UI. Mojž. 20, 27.
Nebuď nalezen u tebe, kterýž by oči
št'oval syna svého, neb dceru, veda (je)
skrze oheň, aneb kterýžby se tázal ha
dačů, a šetřil by snů, a štěbetání pta
čího: aniž bud' (u tebe) kouzedlník, ani
zaklínaě, ani ješto by se s věštci neb
hadači radil aneb od mrtvých vyptával
se na pravdu. Nebo všecky tyto věci
v ohavnosti má Hospodin, a pro takové
hříchy zahladí je u vjíti tvém. V. Mojž.

18. 10—12.
Zavrhl jsi lid svůj, dům Jakobův:
proto že naplnění jsou jako zdávna, a
věštce měli jako Filistinští. Is. 2, 6.
Když by řekli kvám: Dotazujte se
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Toto praví Hospodin: podle cest ná
rodů neučte se: a znamení nebeských
nebojte se, jichž se bojí pohané. Jer.
10, 2.

Bázlivým, a nevěřícím, a proklatým,
a vražedlníkfun, a smilníkůn'í, a čaro
dějníkům, a modlářům, ivšechnčm lhá
řům bude díl jejich v jezeře, kteréž hoří

ohněm a sírou: jenž jest smrt druhá.
Zjev. 21, 8.

Stalo se pak, když jsme šli kmo
dlítbě, že nějaká děvečka, mající vě

štího, potkala se snámi; kteráž veliký
užitek přinášela pánům svým, předpo
vídáním budoucích věcí. Sk. _ap.16, 16 atd.
Gas, má v pl'sme' Sv. rozlíčne'významy;
zvláště pak vyznamenává čas života lid
ského.

( Z'as života lidského krátký jest,

protož máme l—ažde'hookmnženz' dobře po

užíti.
Všecko má svůj čas, a vyměřeným

během jdou všecky věci pod nebem.
Kaz. 3, 1.
Všeliké dílo má (svůj) čas a vhod
nost. Kaz. 8, 6.
Synu, šetří času avysti'íhej se zlého.
Sir. 4, 23.
Před smrtí čiň dobře příteli svému,
a podlé možnosti své vztahuje (ruku)
dávej chuděmu. Nezbavuj se dne do
brého, a díl daru dobrého nepomíjejž
tebe. Sir. 14, 13. 14.
Jest mlčenlivý, že nemá rozumu k
mluvení: a jest mlčelivý, že zná. pří—
hodný čas. (?lověk moudrý pomlčí do
času: ale nedočkavý a neopatrný ne
zachovají času. Sir. 20, 6: 7.
Pokud čas máme, čiňme dobře všech
něm, zvláště pak domácím víry. Gal.
6,

10.

_

Viztež bratří, kterak byste opatrně
chodili: ne jako nemoudi-í, ale jako
moudří vykupujíce čas; nebo dnové

na věštcích a na hadačích, kteříž skři
pčjí v kouzlích svých (rcete): Zdaliž ne jsou zlí. Ef. 5, 15. 16.
na Bohu svém dotazovati se bude lid,
Casy zlé: víz strasti, protívenstvz'.
(či) místo živých na mrtvých? 13.8, 19.
Čeledinové a služební.
Já jsem Hospodin, jenž zrušují zna- '
mení hadačů, věštce v bláznivost pro—
]. Jejich povinnosti jsou :
měňuje. Is. 44, 25.
a) Úcta a vážnost pán-ů.
Vstalas vmnožství rad svých: nechť
se postaví, avysvobodí tě věštci nebes,
N ebud žvavý mezi množstvím stax'cíl,
kteříž spatřovali hvězdy, a počítali mě a neopětuj slova v řeči své. Sir. 7,15.
Syn ctí otce a služebník pánassvého.
síce, ahy z nich oznámili, co přijíti má
tobě. Aj učinění jsou jako strniště, oheň Mal. 1, G.
spálí je. Is. 47, 13. 14.
Protož z potřeby poddání budte: ne—
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toliko pro hněv, ale také pro svědomí.

Dávejte tedy všem, což jste povinni:
komu daň, (tomu) daň; komu clo,
(tomu) clo; komu bázeň, (tomu) bázeň ;

práci konati, a rukama svýma praco
vati, jakož jsme přikázali vám: a aby

ste poctivě chodili před těmi, kteříž
jsou vnč, a cizího nic nepotřebovali.
[. Tes. 4, 11.
komu čest, (tomu) čest. Řím. 13, 5. 7.
Neslušít' na služebníka Páně vaditi
Kteřížkoli jsou služebníci pode jhem,
at“ mají své pány za hodné vší cti, se, ale aby byl tichý ke všem, způ
aby jméno Páně a učení nebylo rou sobný k učení, trpělivý. LI. Tim. 2, 24.
Napomínej jich, ať jsou knížatům
háno. Kteříž pak mají pány věřící,
at' jimi nepohrdají proto, že jsou bra a mocnostem poddání, rozkazů (jejich)
tří: ale tím ochotněji at' jim slouží, poslušni, ke všelikému skutku dobrému
protože jsou věřící a milí, jenž (téhož) hotovi. Tit. 3, 1.
Poslušni bud'te zprávců svých, a buďte
dobrodiní oučastni jsou, tomu vyučuj
jim poddání: onit' zajisté bdějí (nad
a. nápomínej.
I. Tim. G, 1. 2.
vámi) jako ti, jenž mají počet vydati
Služebníci aťjsou pánům svýmpoddáni,
ve všem se libíce, neodmlouvajíce, ne za duše' vaše, aby to s radostí činili,
okrádajíce , ale ne všem pravé věrnosti do— a ne s stýskáním, neb to by vám nebylo
kazujíce: aby učení Spasitele našeho, Bo užitečné. Zid. 13, 17.
ha ozdobovali ve všech věcech. Tit.
2, 9. 10.

c) Věrnost a poctivost.

Služebníci poddání bud'te ve vší bázni
pánům, netoliko dóbrým a mírným,
ale také nehodným. Nebo tat' jest
milost, jestli že kdo pro svědomí boží
snáší zármutky, trpě nespravedlivě. 1.
Petr 2, 8. 9.
b) Poslušnost.

(L [poddal/Osl.

Nesluší na blázna rozkoš, ani na
služebníka, aby panoval nad knížaty.
Pi-ísl. 19, 10.

.

Nebo i já jsem člověk pod mocí
postavený maje pod sebou vojáky;

a dím tomuto: Jdi, i jde: a jinému:
Pi'ijd', ipřijde; a Služebníku svému:
Učiň toto, i učiní. Mat. 8, 9. Luk. 7,8.
Služebníci, bud'te poslušní pánů tě
lesných s bázní a s třesením v sprost
ností srdce svého, jako Krista: ne na
oko sloužíce, jako lidem se libíce, ale
jako služebníci Kristovi, činíce vůli
boží ze srdce, s dobrou vůlí sloužíce,
jakožto Pánu, a ne lidem; vědouce,
že což by koli jedenkáždý učinil do
brého, to zas vezme ode Pana buď on
služebník, aneb svobodný. Ef. 6, 5—8.
Služebníci, poslušni budte ve všem
pánů (svých) tělesných, ne na oko
sloužíce, jako lidem se libíce, ale
v sprostnosti' srdce, bojíce se Boha.
Cožk'oli 'činíte, ze srdce čiňte, jako
Pánu a ne lidem, vědouce, že ode
Pána vezmete odplatu (věčného) dědi
ctví. Pánu Kristu služte. Kol. 3, 22—24.
Abyste snažili se pokojní býti, a svou

Viz svrchu: I. Tes. 4, 11.

Tit.

21

9. 10.

Ale služebníka moudrého Slušní sku
tkové budou, a přímá bude cesta jeho.
Přísl. 14, 15.
Příjemný jest králi služebník roz
umný: (ale) neužitečný hněv jeho tr
pčti bude. Přísl. 14, 35.
Kdo ostříhá l'íku, jisti bude ovoce

jeho: a kdo strážcem jest pána svého,
oslaven bude. Pi'ísl. 27, 18.
Nežaluj na služebníka u pána jeho,
aby snad nezlořečil tobě, a ty nepadl.
Přísl. 30, 10.
Služebníku rozumnému svobodní slou
žiti budou: a muž moudr'y a zvedený

nebude reptati, jsa potrestán a neumělý
nebude stěn. Sir. 10, 28.
Řekl jemu pán jeho; To dobře, slu
žebníče dobrý a věrný: že jsi nad
málem byl věrný, nad mnohým tebe
ustanovím : vejdiž v radost Pána svého.
Mat. 25, 21.
Blahoslavený služebník ten, kteréhož,
když přijde Pán, nalezne, an tak činí.
Služebník zajisté ten, který poznal vůli
Pána svého, a nespravoval se, a'neči
nil podlé vůle jeho, bude bit mnohými
ranami. Luk. 12, 43. 47.
Kdo v nejmenším jest věrný, ivvět
ším věrný jest; a kdo v mále jest ne
pruyý, i větším nepravý jest. Luk. 16, 10.
Ze nechce-li kdo dělati, aby také
nejedl. II. Tes: 3, 10.

Čert.

2. Příklady dobrých služebnilců :
Eliezer, sluha Abrahamův: I. Mojž.
24; Jakob, jenž Labanovi sloužil:
I. Mojž. 30, 26. 31; Josef, otrok Pu
tifarův: I. Mojž. 39; služka Judíthy:
Judith 10; sluhové. krále Davida:
Il. Král. 15, 15; sluhové Námanovi:
IV. Král. 5. 13; viz též: Mat. 13, 27;
25, 16. I7; Luk. 19, 16; srovn. Jan
4, 51; Mat. 8, 9; Luk. 7. 8; sluhové
Korneliovi: Sk. ap. 10, 2.
3. Příklady nepravých služebnlků:
Agar, kteráž paní svou Sáru nená
viděla: I. Mojž. 16, 5; číšník a pekař
krále egyptského: I. Mojž. 40, 1;
sluhové Semejovi, kteříž uprchli pánu
svému: III. Král. 2, 39; zištný Gizei,
služebník proroka Elisea: IU. Král.
5, 21; sluhové Joasovi, ktei-í zprotí
vivše se pánu svému, zabili jej: IV.
Král. 12, 20; H. Paral. 24, 25; slu
hové Amonovi: IV. Král. 21, 23; dva
komorníci krále Assuera: Esth. 2, 21;
viz též: Mat. 24, 48; 25, 24—30;
Luk. 12, 45—48.
Nepravi služebníci mají odpovídání
a tresty Icočekáváni.

Viz příklad Giezi

služebníka Elisea; IV. Král. 5, 25—27 ;
též dva komorníky krále Ahasvera.
Esth. 2, 21—23; viz též svrchu: Mat.
24, 48—51; 25, 24—30; Luk. 12,
43. 47.
Viz též: pracovitost, poslušnost, úctu,
ve'ryost atd.
0011- Viz ďábel.

]. Čest & dobré jméno
1. Jsou drahé poklady, máme ledy
snažili se, abychom jich spravedlivým
způsobem sobě dobyli a je zachovali.
Blahoslavený muž, kterýž se bojí Ho
spodina . . . Sláva a bohatství (bude)
v domě jeho: a spravedlnost jeho zů
stane na věky věkův. Zahn 111, 3.
Světlo očí obveseluje duši : pověst du
bi'á roztučňuje kosti. Přísl. 15, 30.
Kdo následuje spravedlnosti a milo
srdenství, najde život, spravedlnost a slá
vu. Přísl. 21, 21.
Lepší jest jméno dobré, než bohat
ství veliké: apřízeň lepší, než stříbro a
zlato. Konec pokory (jest) bázeň Ho
spodinova, bohatství a sláva ižívot.
Přísl. 22, l. 4.

——Česta dobré jméno.

??

Za pyšným jde ponížení: ale pokor
ného duchem přijme sláva. Přísl. 29, 23.
Co jest potřebí člověku-větších věcí
nad sebe hledati, poněvadž neví, co
jemu užitečnéhojcstv životě jeho, v po
čtu dnů putování jeho, a v času, kte
rýž jako stín pomíjí? aneb kdo mu
bude moci oznámiti, co bude po něm
pod sluncem? Lepší se jméno dobré,
nežli masti drahé, aden smrti, než den
narození. Kaz. 7, 1. 2.
Símě lidské uctěno bude, to kteréž
se bojí Boha: ale to símě beze cti hu
de, kteréž přestupuje přikázaní Páně.
Sir. 10, 23.
Nedávej poškvrny v slávu svou. Sir.
33, 24.
Péči měj o jmeno dobré: nebot“ to
zůstane tobě spíše, nežli tisíc pokladů

velikých adrahých. Dobrého životajest
počet dnů: ale dobré jméno zůstanena
věky. Lepšíť jest člověk, kterýž skrývá
bláznoství své, nežli člověk, který skrývá
moudrost svou. Sir. 41, 15. 16. 18.
Abraham byl veliký otec množství
národů, a nebylo nalezeno v slávě po
dobného jemu: kterýž zachovával zá
kon Nejvyššího, a byl v smlouvě s ním.
Sir. 44, 20.
Ale naklonil si ledví svých .k ženám:
moc měl jsi v těle svém, dal jsi po
Škvrnu v slávu svou, a zprznil jsi símě
své, uvedls hněv na dítky své, a po
pudil jsi bláznovství své. Sir. 47, 21. 22.
Tak svět' světlo vaše před lidmi,

at“

vidí skutky vaše dobré, a slaví Otce
vašeho, jenž jestv nebesích. Mat. 5, 16.
I sám hledím, abych měl vždycky
svědomí bez ourazu před Bohem, ipřed
lidmi. Sk. ap. 24, 16.
Lépe mi jest umříti, nežli aby kdo
chválu mou vyprázdnil. I. Kor. 9, 15.
Opatrujme dobré netoliko před Bo
hem, ale také před lidmi. II. Kor. 8, 21
Biskup musí také dobré svědectví
míti od těch, kteříž jsou vně (mimo
církev), aby neupadl v pohanění a v
osidlo ďáblovo. ]. Tim. 3, 7.
Ve všech věcech sebe samého vydá
vej za příklad dobrých skutků . . .toto
mluv anapomínej itrestej se “vším při
kazováním. Žádný ať tebou nepohrdá.
Tit.

2, 7. 15.

_

Mějte dobré svědomí : aby v tom, v
čemž vám utrhají, zahanbeni byli ti,
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Čest & dobré jmeno.

kteříž haní vaše dobré v Kristu ob-'
cování. I. Petr 3, 16.

2. Příldculové dobrého jména:
I řekla králi: Praváť jest řeč, kte
ronž jsem slyšela v zemi své, o věcech
tvých, a o moudrosti tvé: a nevěi'ila
jsem vypravujícím mně: až jsem sama
přišla, a uzřela očima svýma a zkusila
jsem, že není mi praveno ani polovic:
většíťjest moudrost tvá, i skutkové tvoji,
nežli pověst., kterouž jsem slyšela. Ill.
Král. 10, 6. 7.
Judith byla mezi všemi nejslovútnčjší:
nebo bála se Pána velmi, aniž kdo byl,
ješto by mluvil o ní zlé slovo. Jud. 8,
8; srov. též T. Král. 2, 24.

Synu v tichosti chovej duši svou, a
dej jí čest podlé zasloužení jejího. To
ho, kterýž hi'eší proti duši své, kdo
ospravedlní? a kdo ctíti bude toho,
kterýž duše své nect'í? Chudý bývá
chválen pro umění abíížcň svon' a_icst.
člověk, kterýž ctčn bývá pro zboží své.
Kdož pak se chlubí v chudobě., čím ví—
ce v bohatství, necht“ se bojí (chudoby.

Sir. 10, 31—34.
Moudrost poníženého povýší hlavy
jeho, a mezi velkomocné posadí ho.
Sir. 11, 1,
Moudrý v lidu děditi bude čest, a

jmenojeho živo bude navěky. Sir. 37, 29.
Toto praví Hospodin: Ncchlub se
moudrý v moudrosti své, ani se chlub
silný v síle své, ani se chlub bo
hatý v bohatství svém: ale v tom

3. Dotýká—li se někdo naší cti, máme
právo a povinnost, ji způsobem kře— nechť se chlubí, kde se chlubí, že ví
sťanským Ízájitz'.
a zná mne, že já jsem Hospodin, a kte
rýž činím milosrdenství, a soud, i Spra
Nebot'z'Ježíš se hájil: Mat. 12, 21—52
Mar. 3, 22—29; Luk' 11, 15—22; vedlnost na zemi: neb ty věci líbí se
mně, praví Hospodin. Jcr. 9, 23. 24.
Jan 5, 16 atd.; 8, 12 atd.; 8, 47 atd.;
Zvelebování od lidí ncpi-ijímám. Jan
Mat.. 26, 63 atd.; Mar. 14, 67 atd.;
5, 41.
Jan 18, 19. Ilzíjíl se také sv. Pavel:
Kdo sám ze sebe mluví, chvály vlastní
Sk. ap. 16, 37 atd.; 23; 24; 25; 26;
hledá: ale kdo hledá chvály toho, kte
I. Kor. 9, 3 atd.; IT. Kor. 10, 8 atd.;
rýž
ho poslal, ten j'est pravdomluvný,
11; 12; taktéž sv. Petr: Sk. ap. 11,
] atd.
a nespravedlnosti v něm není. Jan 7, 18.
Milovali slávu lidskou více, než slá
4. Pravá čest záleží v moudrosti
vu boží. Jan 12, 43.
a v cnosti.
Kdo se chlubí, v Pánu Se chlub. I.
Protož praví Hospodin Bůh israel Kor. 1, 31; II, Kor. 10, 17.
Nehledali jsme chvaly odlidí, ani od
ský: mluvě mluvil jsem, aby dům tvůj,
a dům otce tvého přisluhoval př'ed vás ani od jiných. Nebo která jest
obličejem mým až na věky. Nyní pak naše Naděje, neb radost, neb koruna
praví I-lospodin: Odstupte ode mne: slávy? Zdali to nejste vy před Pánem
ale kdožkoli oslaví mne, oslavímť ho: naším Ježíšem Kristem v příští jeho?
kteříž pak mne potupují, budou zavr Nebo vy jste sláva naše_ i radost“.
žení. I. Král. .2, 30. srov. ILI. 2, 27. I. Thess. 2, 6. 19. 20.
Slávu moudří'obdrží: bláznů vyvy
5. Všelilaí jiná čestmarná jest, a sna
šení jest pohanění. Přísl. 3, 35.
žení o ni zpozdilé a hříšné.
- Jako kdo klade kámen na hromadu
Merkuria: tak kdo činí bláznu čest.
Neukazuj se slavným před králem a
na místě velikých nestuj. Nebo lépe
Přísl. 26, 8.
Símč lidské uctěno bude, to kteréž jest, aby řečeno bylo tobě: Vstup selí't
se bojí Boha: ale to símě beze cti bu— nežli abys snížen byl před knížetem.
de, kteréž přestupuje přikázaní Páně. Přísl. 25, 6. 7.
Jako sníh v létě, a dešt' ve žni, tak
Sir. ]O, 23.
nepřislušnájest sláva bláznu. Přísl. 26, ].
Sláva bohatých, vzácných ichudých,
Nehled' závistívč na slávu a zboží
jest bázeň boží. Sir. 10, 25.
A muž moudrý a zvedený nebude hříšníka: nebo nevíš, jaké bude jeho
reptati jsa potrestán, a neumčlý nebude (konečné) podvrácení. Sir. 9, 16.
Nevynášej se dělaje dílo své, a ne
ctěn. Sir. 10, 28.
'

Čest boží. _- Čistota.

prodlévej v čas soužení. Lepšít' jest,
kdo pracuje, a hojnost má ve všem,
než kdo se chlubí a potřebuje chleba.
Sir.- 10, 29. 30.
Oděvem nechlub se nikdy, ani v den
cti své nevynášej se: neboť divní js0u
skutkové samého Nejvyššího, a slavná

askrytái nevídaná díla jeho. Sir. 11, 4.
Nechlub se moudrý vmoudrosti své,
ani se chlub silný v síle své,
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' Kdo utiskuje nuzného, utrhá stvoři
teli jeho: ale (ten) jej ctí, kdo se sli
tovává nad chudým. Přísl. ]4, 31.
Syn ctí otce, a služebník pána svého:
protož jestliže jsem já otec (váš), kdež
jest čest má? a jestliže jsem já. Pán,
kde jest bázeň má? praví Hospodin zá—
stupů. Mal. 1, (5.
Aniž pak Otec soudí koho: ale ve—

aniž So, Škeren soud dal Synu, aby všichni
ctili Syna, jako ctí ()tce: kdo nt—ctí

chlub bohatý v bohatství svém. Jer. 9, 23.
Pilně se varujte, abyste neSpravedlnosti
své nečinili před lidmi, aby jste od nich
vidíni byli: jinak nebudete míti od
platy u Otce svého, jenž jest v nebe
sích. Mat. G, ].
Kdožkoli chtělby mezi vámi býti vět

ším, budiž služebník váš: akdoby chtěl
býti mezi vámi prvním, bude váš slu
žebník. Mat. 20, 26. ,27. Mar. 10, 43.
Ježiš když poznal, že chtěli přijítí,
aby jej chytili., a učinili jej králem,
ušel opět na horu sám jediný. Jan. 6, 15.
Já nehledám slávy své: jestit', kdo
hledá a soudí. Jan 8, 50.
Milovali slávu lidskou více, než slávu
boží. Jan 12. 43.
Nebývejme marné chvály žádostivi,
jedni druhých popouzejíce a jedni dru—
hým závidíce. Gal. 5, 26.
Nic nečiňte skrze svár, ani pro mar
nou chválu: ale v pokoře, jedni druhé
za vyšší, nežli sami sebe držíce. Fil. 2, 3.
Nehledali jsme chvály od lidí, ani
od vás ani od jiných. I. Tess. 2, 6.
Viz též: marnost. Ostatně viz také

Syna, nectí Otce, jenž ho poslal. Jan
5, 22. 23.
V tomt' oslaven jest Otec můj, aby
ste velmi mnoho užitku přinesli, ahyli
mými učenníky. Jan 15, 8.

Zivť jsem já, praví Pán, žeť piede
mnou bude klekati všeliké koleno, a
každý jazyk vyznávati bude Boha. Řím.
14, 11; Is. 45, 24.
Neb koupeni jste za velikou mzdu.
Oslavujtež a noste Boha v těle svém.
I. Kor. 6, 20.
Buďto tedy že jíte, nebo pijete, neb
cožkoli jiného činíte, všecko k slávě boží
čiňte. I. Kor. 10, 31.
Králi pak věků nesmrtelnému, nevi
ditedlnému, samému Bohu, čest asláva
na věky věků. Amen. I. Tim. 1, 17.
Srovn. Is. 29, 13; Oscáš 3, 5; Dan.
4, 31; 3, 17.
Yíz te'z' : chválu

Gistota

božz'.

jest .ctnost, kteroužto šaflos/i

teta rozumne" krotíme a se všelíkc' ne:/"a'
zenc' rozkoše In'is'ně zdržujeme.

1. Jestiť trojí :
a) panická, v stavu svobodném: ].
Kor. 7,1. 7. 8. 34. srov. Zjev. 14,4;
b) manželská: I. Tim. 5, 2; Tit. 2, 4.
Kdožkoli oslaví mne, oslavímť ho:
5. Zid. 13. 4; I.PetrB, 2; c) veru/m'
ktei-íž pak mne potupují, budou zavr— ske'm stavu: Luk. 2, '37; ]. Tim. 5,
ženi. I. Král 2, 30.
5—7. 14.
Ktei-íž se bojíte Hospodina, chvalte
2. K ní se vzbuzuje:
jej : všecko símě Jakobovo oslavujte jej:
Zahn 21, 24.
Nekraluj hřích v smrtelném tčle ra
(Tehdáž) budu chváliti jmeno boží šem, tak, abyste poslouchali žádostí
s prozpěvováním: a velebiti ho budu jeho. Aniž vydávejte oudů svýgh za
odění (nástroj) nepravosti hříchu: ale
s vychvalováním. Zalm. 68, 31.
Chváliti budu tě I-Iospodine Bože oddávejte se (k sloužení) Bohu jakožto
vstavše
z mrtvých a jsouce živi: aoudy
můj z celého srdce svého, a oslavovati
budu jmeno tvé na věky. Zalm 85, 12. své vydávejte za odční spravedlnosti
Vyvýšen (jest) nade všecky národy (libé) Bohu. Řím. 6, 11—13.
Prosím vás bratří skrze milosrden
IIOSpoclin,a nad nebesa sláva jeho. Zalm
112, 4.
ství boží, abyste vydávali tčla svá v
uctivost.„
ll. Cest

bOŽÍ. Povzbuzenz', bychom
Boha ctil-í, a čest a slávu boží za a't
všeho své/zo jecbzám' sobě vytknuli:

ao

čistota.

obět' živou, svatou, Bohu libou. Řím.

jest srdce tvé; proto že jsi milovala
čistotu a po muži svém (prvním) jiné
Duchem choďte a nebudete konati ho jsi nepoznala: protoži ruka Páně po
žádostí těla; nebo tělo žádá proti du silnila tebe a pro tu věc požehnáná
chu; duch pak proti tělu. Gal. 5, 16. ]7. budeš na věky. Jud. 1:3, 10. 11.
Zjevníť pak jsou skutkové těla jenž
Všcliká vážnost není hodná (dosta
jsou smilstvo, nečistota, nestydatost, tečná) zdrženlivě duše. Sir. 26, 20.
chlipnost
Ovoce pak ducha jest.
Jsout' zajisté panicové, ktei'iž se tak
. zdrželivost, čistota. Gal. 5, 19. 22.
z života matky zrodili, a jsouť panico
Bratří, kterékoli věci jsou pravé, ktc vé, kteříž učinění jsou od lidí (klešten
rékoli poctivé, kterékoli spravedlivé, sva
ci) ajsou panicové, kteří se sami v pa
té, kterékoli milé, dobré pověsti, jestli
nictví oddali pro království nebcské. Kdo
která cnost, jesti která chvála kázně,
může pochopiti, pochop! Mat. 19, 12.
na ty věci myslete. Fil. 4, 8.
Při vzkříšení zajisté ani se nebudou
Tat! jest zajisté vůle boží, totiž po
ženiti ani vdávati; ale budou všickni
svěcení vaše, abyste se zdržovali od
smilstva, aby neměl jedenkaždý zvás jako angelé boží v nebi. Mat. 22, 30.
Dobré jest (užitečné by bylo) člověku
nádobou (tělem) svou vládnouti vpo
svěcení a cti; ne v náruživosti jako ženy se nedotýkati; ale pro smilstvo
(t.
j. uvarování smilstva) jedenkaždý
i pohané, kteříž Boha neznají. I. Tess.
svou manželku měj
Ale totot'
4, 3—5.
Nepovolal nás Bůh knečistotě, alc pravím podlé dopuštění, ne podlé roz
ku posvěcení. Aprotož kdož. těmi věc kazu; nebo chci (chtěl bych), abyste vy
mi (přikázaními) pohrdá, ne človčkcm všickni tak byli (zdrželiví) jako já;
pohrdá ale Bohem, kterýž idal Ducha ale jedenkaždý svůj vlastní dar od Bo
ha má, jeden tak a jiný jinak. Pravím
svatého v nás. I. Tess. 4, 7. 8.
Buď příkladem věřících, v slovu, v pak neženatým a vdovám: dobré jest
obcování; v lásce, u víře, v čistotě. [. jim zůstanouli, jako já; pakli se ne
mohouzdržeti, nechat" v stav manželský
Tim. 4, 12.
Nejmilejší, prosím vás, abyste jakož vstoupí; nebo lépe jest _v stav manžel
to pi'íchozíapohostinní zdržovali se od ský vstoupiti, nežli páliti se. I.l(or. 7.
tělesných žádostí, kteréž bojují (se pro ]. 2. 6. 7. 8.
tiví) proti duši. I. Petr 2, 11.
() pannách přikázání Páně nemám;
ale radu dávám .jako milosrdenství do
3. Chvála a odměna čistoty panické. šlý od Pána abych byl věrný. Mám
Štastná jcst neplodná a neposkvrněná, tedy za to, že jest to dobré pro nastá
kteráž nepoznala lože s provinčním: vající potřebu (bídu a soužení, kteréž
budet míti užitek v ohledu na duše v brzkém čase na ki—est'any se svalí)
že dobré (lepé) jest člověku tak (pa—
svatých. Moud. 3, 13.
Ojak krásné jest čisté splozcní_ (či— nicem) býti . . . . Chcit' pak aby jste
stý plod) s jasností: nesmrtelná zajisté byli bezpečováni. Nebo kdo ženy ne
jest památka jeho; neboť i u Boha zná má, pečuje (snáze)oto, což jest Páně.
mé (ve Cii) jest i u lidí. Té- (ctnosti) kterak by se líbil Bohu; ale kdož jest
když pi-itomná jest, následují (t.j. lidé s ženou, pečuje o to, což jest tohoto světa.
když ji na jiných pozorují) a vzdálené kterak by se líbil ženě, a rozdělen
žádostivi jsou; tu i, na věčnosti nosíc jcst. A žena ncvdaná a panna myslí
korunu triumf slaví, neposkvrněných na to což jest Páně; aby byla svatá
bojování hoj obdrževši (t. j. všeliká (Kristu oddaná) tělem íduchem. Zase
pokušení přemáhajíc zvítězí). Moud. 4, která jest vdaná, myslí na to, což jest
1. 2.
světa, kterak by se líbila muži. Totot'
Neporušítelnost působí, aby byl člo pak k užitku vašemu pravím; ne abych
na vás osidlo uvrhl .....
A tak i
včk blízko Boha. Moud. 6, 20.
Ty (Judith) jsi sláva Jerusaléma, ty ten, kdo vdává (dceru) pannu svou, do
radost Israele, ty čest lidu našeho. Nc— bře činí; ale kdo nevdává, lepé činí.
bo ty jsi jednala zmužile a posilnčno ]. Kor. 7, 25. 26; 32—34. 38.
12, 1.

čistota.

4. Pří/sladové čistoty.

Josef: I. Mojž. 39, 8; Job: Job
31, 1 atd.; Ruth: Rut. 3, 10; Sára;
Tob. 3, 16—18; Susanna: Dan.'13,
13; Marie: Luk. ], 34; Judith: Jud.
8, 4—8.
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uzřel Sichem, syn I-Iemora Hevejského,
kníže země té, zamiloval ji: i uchvátil
ji, a spal Sní, násilí učiniv panně. I.
Mojž. 34, l. 2.
Synu můj, nechodiž s nimi, zdrž

nohu svou od stezek jejich. Nebo nohy

jejich
ke zlému
běží,
aby
5. Prostředkové k zachování čistoty:
vylili krev.
Přísl.
1, apospíchají,
15.16.
Když
se
tyto
věci
dály,
přihodilo
se,
a) Ustavíčná památka přítomnosti boží.
že David vstal s lože svého po pole
Po všecky dny života svého v pa
dni, a procházel se po nást-řeší domu
měti měj Boha: a varuj se, abys ní
královského, v uzřel s nást-řeší svého
kdy nesvolil k hříchu, aahys neopou
ženu, ana se myje naproti; byla pak
štěl přikázaní Pána Boha našeho. Tob.
to žena pěkná velmi. II. Král. 11, 2.
4, e. _
Snažili se pokojní býti, a svou práci
Zdaž se ukryje muž v skrejších: a
konati, a rukama svýma pracovati, ja
já to neuzřím, dí Hospodin? Zdaliž
kož jsme přikázali vám: a abyste po
nebe- i země já nenaplňuji, dí I—Iospo
ctivě chodili před těmi, kteříž jsou
din? Jer. 23, 24.
vně, a cizího nic nepotřebovali. I.
Duch Páně naplňuje okíšlek země: Thes. 4, 11.
.
a to, což zdržuje všecko, má známost
hlasu jeho. Moudr. 1, 7.
e) Varování se blízkých příležitostí.
Zvědí všecky církve, že jsem já zpy
Jestliže vejde moudrost v srdce tvé,
tatel ledví a srdcí. Zjev. 2, 23.
a umění duši tvé se zalíbí: rada ostří
b) Stí'z'zlz'vost a střídmost.
hati bude tebe, a opatrnost zachová
Bujná věc víno, a bouřlivé opilství: tě, abys vyproštěn byl od cesty zlé,
kdožkoli v těch věcech kochá se, nebu— a od člověka, kterýž převráceně mluví:
kteříž opouštějí cestu přímou, a chodí
de moudrým. Přísl. 26, ].
Oči tvé hleděti budou na cizí ženy, po cestách tmavých: kteříž se veselí,
a srdce tvé mluviti bude převrácené když zle činí, a plesají ve věcech nej
horších: jejichžto cesty jsou převrácené,
věci. Přísl. 23, 33.
Neopíjejte se vínem, v němž jest a zlopověstní krokové jejich. Abys
chlipnost; ale naplněni buďte Duchem odtržen byl od ženy cizí, a od postranní,
kteráž změkčuje řeči své, a„opouští
svatým. Ef. 5, 18.
Nepí již více vody,_ale užívej skro vůdce mladosti své, a zapomíná na
smlouvu Boha sv'ého. K smrti se za
vně vína pro svůj žaludek a své časté
jisté nachyluje dům její, a k peklu
nemoci. I. Tim. 5, 23.
stezky její. Kteřížkoli vcházejí k ní,
c) Pokorná a stálá modlitba.
nenavrátí se zase, aniž dostihnou ste
Pane, Otče a Bože života mého, ne zek života. Abys chodil po cestě do
bré: & ostříhal stezek spravedlivých.
'opouštěj mne v myšlení jejich. Pový
šení očí mých udávej mi, a všelikou Přísl. 2, 10—20.
Rci moudrosti, sestra má jsi: aopa
žádost odvrat' ode mne. Odejmi ode
trnost jmenuj přítelkyní svou, aby tě
mne žádosti břicha, a žádosti ksmil
ství at' nejímají mne, a duše nestyda ostříhala od ženy cizí, a od postranní,
té a nesmyslné nepoddávcj mne. Sir. kteráž slova svá činí sladká. Nebo
z okna domu mého skrze mřížky vy
23, 4—6.
hlédl jsem, i vidím maličké, a spatřil
Všickni vespolek pokoru ukazujte;
nebo“ Bůh se pyšným protiví, ale po jsem mládence nerozumného, kterýž šel
po ulici vedlé uhlu, a blíž cesty domu
korným dává milost. I. Petr 5, 5.
jejího kráčel: v soumrak, u večer
d) Vystí'z'luinz' se zahálky u. zlého
dne, ve tmách nočních, a v mrákotě.
,
tovaryšstva.
A aj, žena vyšla vstříc jemu v ozdobě
Vyšla pak Dína, dcera Líe, aby nevěstčí, připravená k jímání duši:
spatřila ženy krajiny té. Kterouž když stěbetavá & toulavá, nepokojná, a ne
Encyklop acdic.
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mohoucí v domčpostátí nohama svýma,
a jednak vně, jednak na ulicích, jc
dnak vedlé uhlí'n ouklady čínící. A
ujavši mládence, políbila ho, a tváří
ncstydatou lahodila mu, řkouc: Obětí
za zdraví slíbila jsem, dnes jsem na
plnila sliby své. Protož vyšla jsem
vstříc tobě, žádajíc tě viděti, a našla
jsem tě. Setkala jsem provazy lůžko své,
ustlala koberci malovanými z Egypta.
Pokropila jsem postele své myrrhou,
aloem a skořicí. Pojď, opojme sí prsy,
a požívejme žádostivých objímání, do
kavádž nevyjasní-se den: nebo není
muže doma, odšel na cestu předalckou.
Pytlík peněz vzal s sebou: v den pl
ného měsíce vrátí se do domu svého.
Opletla jej mnohými řečmi, a lahod
ností rtů přitáhla jej. A i hned jde
za ní jako vůl k zabití vedený, & jako
beran 'bujný, a nevěda, že blázen do
okoví'rtažen jest, až pronikne střela

játra jeho: jako když pták pospíchá
k osidlu, a neví, že tu jde o život
jeho. Nyní tedy, synu můj slyš mne, a po
zoruj slov úst mých. Nenachylujž se
cestám jejim mysl tvá: aniž zklamán bud
Stezkami jejími. Nebo mnohé zranivši
porazila, a ti nejsilnější usmrcení jsou
od ní. Cesty pekelné, dům její, pro
níkající do vnitřností smrti. Přísl. 7,
4—27.
Nedávej ženě moc nad duší svou,
aby nevešla v mocnošt tvou, a ty ne
byl zahanben. Nehled' na ženu mnoho
chtivou: abys snad neupadl v osidla
její. S tanečnicí nebývej ustavičný:
aniž ji slyš, abys snad nezahynul ou
čínlívostí její. Nevzhlédej na pannu,
abys snad nepohoršil se na kráse její.
chávej smilnícím duše tvé v ničemž,
abys neztratil sebe i dědictví svého.
Nenhlédej se po placích města, aniž se
toulej po ulicích jeho. Odvrat' tvář 
svou od ženy vystrojenč a neohlédej
se na krásu cizí. Pro krásu ženskou
mnozí zahynuli: a odtud žádost, jako
oheň rozněcuje se. Každá žena, kteráž
jest smilná, jako lejno na cestě pošla
pánabude. Kráse ženy cizí mnozí di
více se, zlí učinění jsou; neb rozmlou
vání její jako oheň rozněcuje. S cizí
ženou nikoli nesedcj, aniž zpoléhej
s ní na lokty: a nehádej se s ní při
víně, aby snad srdce tvé neuchýlilo se

k ní, a abys krví svou nepadl v ža
hynutí. Sir. 9, 2—13.
Na žádného člověka pro krás" ne
vzhlódej, a u prostřed žen nepí-cbývej.
Sir. 42, 12.

Čistota srdce či nevinnost.
1. Poroučí se. v písmě sv.
Dokonalý budeš bez poškvrny s 110
spodinem Bohem svým. V. Mojž. ]S, 13.
Spasen bude nevinný, spasen pak
bude čistotou rukou svých. Job 22, 30,
A budu nepoškvrnčný před ním: a
vystříhám se nepravosti své. A od
platí mi Hospodin podlé spravedlnosti
mě: a podlé čistoty rukou mých před
pohledem očí jeho. Žalm. 17, 24. 25.

Kdo vstoupí na horu IIospodinovu?
aneb kdo bude státi na místě svatém
jeho? Nevinný rukama a čistého srdce,
kterýž nevzal nadarmo duše své, _aniž
přísahal ve lsti bližnímu svému. Zahn
23, 3. 4.

Znát' IIOSpodín dny nepoškvrnčných:
a dědictví jejich na věky (tt'vatí) bude.
Nebudout' zahanbeni v čas zlý, a ve
dnech hladu nasycení budou. Žalm
36. 18. 19.

Jak dobrý jest Buh Israelovi, těm,
kteříž jsou přímého srdce. Zalm 72, ].
Nebo milosrdenství, a pravdu miluje
nul.: milost, aslávu dá Hospodin. Ne—
odcpře dobrých věcí těm, kteříž chodí

v nevinnosti: Hospodin zástupů, bla
hoslavený člověk, kterýž doufá v tebe.
Zahn 83, 12. 13.
Blahoslavoní nepoškvrnění na cestě:
kteříž chodí v zákoně I-Iospodínově.
Žalm 118. ].
Kdo miluje čistotu srdce, pro milost
rll't svých bude. míti pí'ítele k'ále. Přísl.
2.2, 11.

Umejte se, éistíbuďte, odejmete zlost
myšlení vašich od očí mých: přestaňte
převrácené činiti. ls. ], 16.
Obmej od zlosti srdce své Jerusalé
me, abys vysvobozen byl: dokavadž
zftstávati budou v tobě myšlení škodli—

vá? Jer. 4, 14.
Blahoslavení čistého srdce: nebo oni
Boha viděti budou. Mat. 5, 8.
Běda vám zákonníci a Fariseove', po
krytci: nebo jste podobní hrobůn'í zbí—
leným, kteříž Se zdají lidem zevnitř

__—
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krásní, ale vnitř jsou plni kostí umrl
čích, i vší nečistoty. Mat. 23, 27.
Taková tedy majíce zaslíbení, nejmi
lejší, očišt'ujmež se od všeliké poškvrny

těla i ducha, dokonávajíce posvěcení
(sxé)v bázni boží. II. Korint. 7. 1.
Jakož nás vyvolil v něm před usta
novením světa, abychom byli svatí a
nepoškvrnění před obličejem jeho v lásce.

Efes. 1,4.

Protož jest-li že se kdo od těch věcí
očistí, bude nádobou ke cti posvěcenou,
a užitečnou Pánu, ke všelikému skutku
dobrému příhodnou. II. Tim. 2, 21.
I řekl mi Pán: To jsou ti, kteříž
přišli z velkého soužení, a umyli rau

cha svá,
kově.

a zbílili je ve krvi Berán

Zjev. 7, 14.

Blahoslavení, kteříž umývají roucha
svá v krvi Beránkové: aby byla moc
jejich ku stromu života, a_ aby vešli
branami do města nebeského. Zj ev. 2 2, 14.

2. Čistota jest dar milosti boží
Kdo může učiniti čistého z nečistého
semene počatého? Ždaliž ne ty, kterýž
sám jsi. Job 14, 4.
Což jest člověk, aby nepoškvrněný
byl, a aby se spravedlivým ukázal na
rozený z ženy? Hle mezi svatými jeho
žádný neproměnitedlný, a nebesa nejsou

čistápřed obličejemjeho. Job. 15, 14.15.
Nad to více obmej mne od nepra

83

než upokojím rozhněvání své na tobě.
Ezech. 24, 13.
A vyliji na vás vodu čistou, a oči
štěni budete ode všech poškvrn svých,
& odc všech model vašich očistím vás.
A dám vám srdce nové, a ducha no
vého položím u prostřed vás: a odej
mu srdce kamenné z těla vašeho, a
dám vámsrdce masité. A ducha svého po
ložím u prostřed vás: a učiním abyste
v přikázaních mých chodili, a soudů mých
ostříhali aje činili. Ezech. 36, 25—27._

Obmyti jste, posvěcení jste, ospraí
vedlněni jste, ve jménu Pána našeho
Ježíše Krista, a v Duchu Boha našeho.
I. Kor. 6, 11.
Očištění hříchů učiniv, sedí na pra
vici velebnosti na výsostech. Žid. 1,3.

Nebo jestliže klev kozlů a býků,a
popel jalovice, polcropujíc poškvrnčných,
posvěcuje (jich) k očištění těla: čímž
více krev Kristova, kterýžto skrze Du-.
cha svatého sebe samého obětoval ne
poškvrnéného Boha, vyčistí svědomí naše
od skutků mrtvých, k shmžení Bohu

živému? HI. Žid.9, 13.14.

Krev Ježíše Krista, Syna jeho, oči
šťuje nás od všelikého hříchu. 1. Jan 1, 7.
Ježíš nás zamiloval, a umyl nás svou

krví od hříchů našich. Žjev.1,5.
3. Poltv'yislcm
' čistotajest Bohu protivná.

Ne co vchází v lista, p_oškvrňuje člo
věka: ale co z úst pochází, to poškvr
ňuje člověka. Mat 15. 11.
Běda vám zákoníci a Fariseové, pó
krytci: nebo čistíte po vrchu konvice
a mísy ale vnitř jste plní loupeže ane
čistoty. Mat. 23. 25.
Nebo Fariseové, i všickní Židé ne
vedlnostech tvých, abych nebyl zahan jedí, lečby byh casto ruce umyli, držíce
ben. Žalm 118, 80.
Od nečistého co bude očistěno? & ustanovení starších. . . . Nebo opustivše
přikázaní lží, držíte ustanovení lidská,
od lháře co pravého povědíno? Sir. umývání dčbánů a koflíků, a mnohé jiné
34, 4.
těm podobné věci činíte. Marc. 7, 3.8.
A očistím je od všeliké nepravosti
Vy Faris'eové, co zevnitř jest kon.
jejich, kterouž hřešili proti mně: a mi
vice a mísy čistíte ale což vnitř ve vás
lostiv budu všechněm nepravostem je—
jest, plno jest loupeže a nešlechetnosti.
jich, kterýmiž provinili proti mně, zhr Luk. 1-1, 39.
zeli mnou. Jer. 33, 8.
A umyl jsem tě vodou, aočistil jsem Glověk. 1. První lidé v_/s'li z rukou
krev tvou s tebe: a pomazal jsem tě božích dobří a blazem'; jsouce stvo: em
k obrazu božímu.
olejem. Ezech. 16, 9.
I stvořil—
Buh člověka k obrazu svému:
Nečistota tvá prokletá: neb jsem
chtěl tě očistiti, a nejsi očištěno od ne k obrazu božímu stvořil ho. -I.- Mojž.
, 27. 26.
řádů svých: aniž očištěno budeš prvé,
vosti mé: a od hříchu mého očisť mne.
Žalm 50, 4.
Srdce čisté stvoř ve mně Bože-, a
ducha přímého obnov v utrobách mých.
Žalm 50, 12.
Budiž srdce mé nepoškvrněno v spra

G?:
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člověk.

I viděl Bůh vše, což byl učinil, a
bylo velmi dobré. I. Mojž. 1, 31.
Toliko to jsem nalezl, že učinil člo
věka upřímého. Kaz. 7, 30.
Bůh smrti neučinil, . . . . stvořil za

jisté, aby bylo všecko: a uzdravitelné
učinil národy okrsku země: a není
v nich jedu záhuby, ani pekelného krá
lovství na zemi. Moudr. 1, 13. 14.
Bůh stvořil člověka neporušitelného,
a k obrazu podobenství svého učinil
jej. Moudr. 2, 23.
Tato moudrost toho, kterýž první
sl'ormován jest od Boha otec okrsku
země, když sám byl stvořen, ostříhala.
Moudr. 10, ].
Bůh stvořil člověka z země, a podlé
obrazu svého učinil ho. Sir. 17, 1.
Muž zajisté jest obraz a sláva boží:
žena pak jest sláva mužova. I. Kor.

11,7;

Žid. 2, 10. 11.

Jazykem dobrořečíme Bohu a Otci:
a jím zlořečíme lidem, lidem pravím,
kteříž ku podobenství božímu učinění
jsou. Jak, 3

2.0brzytento
ale všecky
připravili
se
prvnísťasln
lid12;astav
tudiz"
své
potomky.
Viz: hřích prvotni.

3. Následkemjeliojesl zivat na'krátký,
mdly' a trapný.
Viz:

mdloba, život lidsky/', smrt.

4. Člověk záleží z těla a z duše (ducha).
Učinil tedy Hospodin Bůh člověka
z hlíny země, a vdechl v tvář jeho
dchnutí života, i učiněn jest člověk v duši
živou. I. Mojž. 2, 7.
A navrátí se prach do země své, od
kud byl, a duch navrátí se k Bohu,

kterýž jej dal. Kaz. 12,7.
A nebojte se těch, kteříž zabíjejí tělo,
ale duše nemohou zabiti: než bojte se
raději toho, kterýž může i duši i tělo
zatratiti do pekelného ohně. Mat. 10, 28.
Nebo kdo z lidí ví, co jest v člověku,
jediné duch člověka? věcí, kteréž jsou
-bož—:',žádný nepoznal, jediné Duch boží.

I. Kor. 2, 11.
Tělo bez ducha mrtvé jest. Jak. 2, 26.

5. Padlé těla jest člověkprach a popel.
Učinil tedy Bůh Hospodin člověka
z hlíny země. I. Mojž. 2, 7.

V potu tvái-i své jísti budeš chléb,
dokavadž se nenavrátíš do země, zkte

réž vzat jsi: nebo prach jsi av prach

se navrátiš. ] Mojž.3,19.

Abraham řekl u sebe: Že jsem je
dnou počal mluviti, budu dále ku Pánu
svému, poněvadž jsem prach a popel.
I. Mojž. 18, 27.
Rozpomeň se, prosím , že jako bláto
učinil jsi mne, a však nyní v prach
zase “obrátíš mne. Job 10, 9.
Zřidil—liby k němu srdce své, ducha

jeho, i dýchání k sobě přitáhne, zhyne
všeliké tělo Spolu, a tak člověk v po
pel se obrátí. Job 34, 14. 15.
A rozpomenul se, ze jsou telo, a jako
duch, kterýž odchází a navracuje se zase.
Žalm 77, 39.
A navrátí se prat-h do země své,
odkud byl. Kaz. 12, 7.
Jakož všecky věci, kteréž jsou z země,
do země se obrátí. Sir. 41, 13.

6. Duše lidská jesi nesmrtelná.
Viz:

nesmrtelnost duše.

7. Určení člověka.
A duch navrátí se k Bohu, kterýž jej
dal. Kaz. 12, 7.
A každého, kterýž vzývá jméno mé..
k slávě své stvořil jsem ho, způsobil
jsem jej a učinil jsem ho. Is. 43, 7.
Dí Ježíš: Odejdiž satane: neboť
psáno jest: Pánu Bohu svému klaněti
se budeš, aj'emu samému sloužiti budeš.
Mat. 4, 10.
Tentot' jest pak život věčný: aby
poznali tebe samého Boha pravého, a
kteréhož jsi poslal, Ježíše Krista. Jan
17, 3.
A učinil z jednoho

člověka všecko
lidské pokolení, aby přebývalo na vší
tváři země, vyměřiv jim uložené časy,
a cíle přebývání jejich, 'aby hledali
Boha, zda by snad se ho domakali, neb
nalezli, ačkoli není daleko od jednoho
každého z nás. Sk. ap. 17, 26. 27.
Nebo jste koupení za velikou mzdu.
Oslavujte a noste Boha v'těle svém.
I. Kor. 6, 20.
Protož buďto že jíte, nebo pijete,
neb cozkoh jineho činíte: všecko k slávě
boží čiňte. I. Kor. 10, 31.
Nebo nepostavil nás Bůh k hněvu,
ale k nabytí spasení skrz Pána našeho
Ježíše Krista. I. Tes. 5, 9.

Člověk. -— ňáboí.

Bůh chce, aby všickni lidé spaseni
byli, a ku poznání pravdy přišli. I.
Tim. 2, 4.
Bůh pak všeliké milosti,
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jich, a dobré izlé věci ukázal jim.
Položil oko své na srdce jejich, uká

'
zal jim (aby jim ukázal) velikost sku
kterýž po— tků svých. Aby vyvolení jsouce, jméno

volal “nás k věčné slávě své v Kristu
Ježíši, když maličko potrpíte, ont' vás
dokonalé učiní, u víře a v dobrém
utvrdí a upevní. ], Petr 5, 10.

svatosti chválili; a na věky chlubili
se divnými věcmi jeho, a velikosti vy

pravovaliskutků jeho. Přidal jim umění
a zákon života v dědictví dal jim.

Smlouvu věčnou učinil s nimi, a spra
8. Veliká a vznešená jest důstojnost vedlnost i soudy své ukázal jim. Sir.
člověka a přednost přede všemi jinými \ 17, 3—10.
tvory.
Nevíte—li, že těla vaše oudové jsou
A řekl: Učiňme člověka k obrazu Kristovi? Což tedy vezma oudy Kri
a podobenství svému a ať panuje nad stovy, učiním je oudy nevěstky? Od
rybami mořskými, a nad ptactvem ne stup to. . . Ten pak, jenž se .pí'idrží
beským, i nad zvířaty inade vší zemí. pána, jeden duch jest (má býti s ním).
Zdaliž nevíte, že oudové vaši jsou chrám
I. Mojž. 1. '26.
Co jest člověk, že jsi naň pamčtliv? Ducha svatého, kterýž jest v vás, kte
aneb syn člověka, že jej navštěvuješ? réhož máte od Boha„ a nejste sami
Učinils ho málo menšího angelů, slávou svoji? Nebo jste koupeni za velikou
a ctí korunoval jsi jej: a ustanovil jsi mzdu. .Oslavujte a noste Boha v těle
jej nad dílem rukou svých. Všecko jsi svém; I. Kor. 6, 15. 17. 19. 20.
'A jaké srovnání chrámu božího s mo
poddal pod nohy jeho, ovce i voly vše
cky, nad to i dobytek polní. Ptactvo dlami? Nebo vy jste chrám. Boha ži
nebeské, i ryby mořské, kteréž prochá vého, jakož praví Bůh: Přebývati
budu v nich, a procházeti se mezi
zejí stezky mořské. Zalm 8, 5—9.
Hospodine co jest člověk, že jsi se nimi, a budu jejich Bohem, a oni bu
oznámil jemu? aneb vsyn člověka, že dou mým lidem. A já přijmu vás: a
budu vám za Otce, a vy mi budete
ho sobě tak vážíš? Zalm 143, 3.
A moudrostí svou ustanovils člověka, za syny a za dcery, praví Pán vše
aby panoval nad tvorem, kterýž od tebe mohoucí. II. Kor. 6, 16. 18; Zid. 2,
učiněn jest, aby spravoval okršlek země 10, 11; Luk. 3, 38.
Skrze nějž velmi veliká náma. drahá
v pravosti, a v spravedlnosti, av upří
mnosti srdce soudil soud. Moudr. 2, 3. 9. zaslíbení daroval: tak abyste skrze ně
Buh uložil čas života člověku, a dal božského přirození účastni učiněni byli :
utíkajíce porušení pocházejícího z té
mu moc nad těmi věcmi, kteréž jsou
na zemi. 'Položil strach jeho na vše— žádosti, kteráž jest na světě. II. Petr 1, 4.
Nejmilejší, nyní synové boží jsme:
liké tělo, aby panoval jakož nad zvěří
tak inad ptactvem. Stvořil z něho po a ještě se neukázalo, co budeme. Ví
moc rovnou jemu: radu, a jazyk, i oči, meť pak, že když se ukáže, podobni
i uši i srdce dal jim k vymýšlení, a jemu budeme: nebo viděti jej budeme
uměním rozumu naplnil je. Stvořil jim tak, jakž jest. I. Jan 3, 2.
umění ducha, smyslem naplnil srdce je

D.
ňábel. 1. Bůh stvořil množství nad
zemských duchů. ( Viz angely.) Z těchto
velikými přednostmi nadaných duchů

zhřešili mnozi, protož od Boha do
pekla zavržení jsou, a tito padlí angelé
sli/ji' zlí duchové či ďáblové.

IIle (ani ti), kteříž slouží jemu, ne
jsou Stálí, i na angelích svých nalezl
nepravosti. Job 4, 18.
_
Kterak jsi spadla s nebe dennice,

kteráž jsi ráno vycházcla? upadl jsi
na zem, kterýž jsi runíVal národy?

as

ňabeí.

Ještos říkával v srdci svém: Na nebe
vstoupím, nad hvězdy boží vyvýším
stolici svou, posadím se na hoře svě
dectví na stranách půlnočních. Vstou
pím na výsost oblaků, budu podobný
Nejvyššímu. Ale však do pekla str
žen budeš v hlubokost jezera. Is. 14,
12—15.

_

Potom řekne i těm, kteříž na levici
budou: Odejděte ode mne zlořečení
do ohně věčného, kterýž jest přípra
ven ďáblu a angelům jeho. Mat. 25, 41.

Ježíš řekl jim: Viděl jsem satana,
jako blesk padajícího s nebe. Luk.
10, 18.

Ty věříš, že jeden jest Bůh:

dobře

činíš; i zlí duchové věří a třesou se.
Jak. 2, 719.
Nebo poněvadž Bůh hřešícím ange
lúm neodpustil, ale pekelnými provazy
je do. pekla strhnuv, vydal k mučení,

abyk soudu schováni byli. H.Pctr 2, 4.
A angely, kteříž nezachovali svého
knížetství, ale opustili příbytek svůj
k soudu velikého dne vazbami věčnými
pod mrákotou schoval. -Juda 6.
I stal se boj veliký na nebi: Mi
chael a angelé jeho bojovali s drakem,
a drak bojoval i angelé jeho: a ne
mohli (tito) odolati, aniž jest místo
jejich více na nebi nalezeno. I svr
žen jest drak ten velký, had starý,
jenž slove ďábel & satanáš, kterýž svodí
všecken okršlek světa, a sražen jest
na zemi, i angelé jeho s ním svržení
jsou. Zjev. 12, 7—9.

A nepřítel, kterýž jej rozsíval, jest
ďábel. Mat. 13, 39.
Kteří pak vedlé cesty, jsou ti, kte
i'íž slyší, ale potom přichází ďábel, a
vynímá slovo ze srdce jejich, aby vč
říce, spaseni nebyli. Luk. 8, 12.
Všel pak sa_tanášdo Jidáše. Luk. 22,3
imoue, Simone, aj satan žádal
o vás, aby (vás) tříbil jako pšenici.
Luk. 22, 31.
Vy z otce ďábla jste a žádosti otce
svého chcete činiti. Ten byl vraže
dnikem od počátku, a nestál v pravdě;
neb pravdy v něm není; když mluví
lež, z vlastního mluví, neb jest lhář
a otec lží. Jan 8, 44.
A po večeři, když byl ďábel již
vnukl v srdce Jidáše, Simona Iška
riotského, aby jej zradil. Jan 13, 2.
I řekl Petr: Ananiáši, proč pokoušel
ďábel srdce tvého, abys ty lhal Duchu
svatému a lstivě ujal z peněz za pole?
Sk.

np.

5_, 3.

_

Tedy Savel, kterýž (slove) i Pavel
naplněn jsa Duchem syatým, pohleděv
na Elymáše, řekl: O plný vší lsti,
a vší chytrosti, synu ďáblův, nepříteli
vší spravedlnosti, nepřestáváš převrá
ceti cest Páně přímých ? Sk. ap. 13, 9. 10.
Vysvobozuje tebe z lidu a z národů,
mezi kteréž já nyní posílám tebe, abys
otvíral oči jejich, aby se obrátili od
temnosti k světlu a z moci satan0vy
k Bohu. Sk. ap. 26, 17. 18.
Neoklamávejte se vespolek, leč ze
společného svolení na čas, abyste se

uprázdníli k modlitbě: a zase k témuž
se navrat'te, aby Vás nepokoušel satan
pro nezdrželivost vaši., I. Kor. 7, 5.
jest otcem hříchu, rotoz' i hříšníci slzy'z'
Ale bojím se, aby, jakož had svedl
synova ďáblovi.
Evu chytrostí svou, nebyli tak porušení
Viz děje prvotního hříchu: I. Mojž. smyslové vaši, a nevypadli z sprost
3, 1.
ností, kteráž jest v Kristu. D. Kor. _11.3.
I satan se proměňuje v angela světla.
Závistí ďábla přišla smrt na okršlek
II. Kor. 11, 14.
země. Moud. 2, 24.
Obleč-te se v (celé) odění boží, aby
Viz pokušení Krista Pána. Mat. 4,
3; a násled. Mar. 1, 12. 13.
ste mohli státi proti oukladům ďábel
Každý, kdož slyší slovo o království ským. Neboť není bojování naše (to
(božím) & nerozumí, přichází zlý a liko) proti tělu a krvi: ale proti kní
uchvacuje, co vsato jest v srdce jeho, žatům'a mocnostem, proti zprávcůímsvěta
to jest ten, kterýž vedlé cesty veát této temnoty, proti duchovním zlostem
jest. Mat. 13, 19; Mar. 4, 15.
v povětří. Protož vezměte odění boží,
Když pak lidé zesnulí, přišel nepří abyste mohli odolati v den zlý a ve
tel jeho, a nascl' koukole mezi pšenici, všem dokonalí státi. Ef. 6, 11, 13.
aodešel. Mat. 13, 25.
Protož poslal jsem, abych zvčděl o

2. Úáblové usihg'í o záhubu lidskou.
IIříchové jsou skutek ďábla, neboť tento

ňábcl.

víi'e vaší: aby snad-nepokoušěl vás
ten, kterýž pokouší, a nebyla daremná
práce naše. I. Thess. 3,5.
Střízlivi budte a bděte; nebo pro

v vinách
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a v hi-íšícb

svých,

v nic—l_ž

jste někdy chodili dle obyčeje tohoto
světa, podlé knížete moci tohoto po
větří ducha (toho), kterýž nyní d'ílo
tivník váš dábel jako lev řvoucí obchází, své působí v synech nevěry. Ef. 2, 1. 2.
hledaje koho by sežral. ]. Petr 5, 8.
Neboť není bojování naše (toliko)
Kdo činí hřích, z (Tabla jest; neho proti tělu a krvi: ale proti knížatům
ďábel od počátku hi'cší. ]. Jan 3, 8. a mocnostem, proti zprávcům světa
Žádný, kdož se narodil 2 Boha, nc— z této temnoty, proti duchovním zlo
ciní hříchu; nebo símě jeho zůstává stem v povětří. Ef. 6, 12.
vněm a nemůže hi'ešiti, protože z_Boha 4. Úcíbel nemá více moci nad námi,
zrozen jcst. Po tomt' jsou zjevní synové
než co mu Bůh dopouští.
boží, a synové ďáblovi. I. Jan 3, 9. 10.
I on řekl: Vyjdu a budu duchem
Nebojž se nic toho, co trpěti máš.
Aj uvržet' ďábel některé z vás do ža lživým v ústech všech proroků jeho.
láře, abyste byli pokoušení. Zjev. Jan I řekl Hospodin: Oklameš a přemůžeš
ho: vyjdiž, a učiii tak. III. Král. 22, 22.
2, 10.
Tedy řekl Hospodin satanovi: Hle,
I svržen jest drak ten veliký, had
starý, jenž slove d'ábel a satanáš, kte všecky věci, kteréž má, v ruce tvé
rýž svodí všecken okršlek světa. Zjev. jsou: toliko na něj nevztahuj ruky své.
I vyšel satan od tváři Hospodinovy.
Jan 12, 9.
Job ], 12.
A když se dokoná tisíc let, propuštěn
Tedy řekl Hospodin satanovi: Aj
bude satanáš z žaláře svého: i vyjde,
v ruce tvé jest: & však duši jeho za
a bude sváděti národy, kteříž jsou na
chovej. Job 2, 6.
Čtyrech úhlech země. Zjev. Jan 20, 7.
Zlí pak duchové prosili ho, řkouce:
3. Dábel sluje knížetem světa, vražední— Jestliže nás vymítneš odtud, pošli nás
do
stáda vepřů. Mat. 8, 31.
kem, lhářem, otcem lži.
Viz také: Zjev. 20, 7
Všecko vysoké vidí, ont' jest král
5. Neboť Kristus zkazil moc ďcíblovu.
nade všemi syny pýchy. Job 41, 25.
Rekl satanáš Ježíši : Toto všecko tobě
Nepřátelství položím mezi tebou a
dám, jestliže padna, budeš mi se kla ženou, a mezi semenem tvým & seme
něti. Mat. 4, 9; Luk. 4, (5.
nem jejím, onať potře hlavu tvou,
Řekl Ježíš zákonníkům: Vy z otce a ty ouklady činiti budeš patě její.
ďábla jste, a žádosti otce svého, chcete I. Mojž. 3, 15.
V ten den navštíví Hospodin mečem
činiti. Ten byl vražedníkem od po
čátku, a nestál v pravdě; neb pravdy svým tvrdým, a velikým, a. silným,
v něm není: když mluví, lež z vlast Leviathana hada sočhora, a Leviathana
ního mluví, neb jest lhář a otec lži. hada ztočitého, a zabije velryba, kte
Jan 8, 44.
rýž v moři jest. Is. 27, 1.
Z. ruky smrti vysvobodím je, z smrti
Nynít' jest soud světa: nyní bude
vykoupím je: budu smrt tvá ó smrti,
kníže tohoto světa vyvrženo ven. Jan
12, 31.
hryzení tvé budu peklo: potěšení skryto
Již nebude s vámi mnoho mluviti; jest od očí mých. Oz. 1,37 14.
I řekl Pán: Simone, Simone; aj sa
nebo přichází kníže tohoto světa, a na
mně nemá nicehož. Jan 14, 30.
tan žádal o vás, aby (vás) tříbil jako
Kníže tohoto světa již jest odsou pšenici: ale já jsem prosil za tebe, aby
zeno. Jan 16, 11.
nezhynula víra tvá., a, ty někdy obrátč
Pakli ještě zakryto jest evangelium se, potvrzuj bratří svých. Luk. 22,
31. 32.
naše před těmi, kteříž hynou, zakryto
Nynít'jest soud světa: nyní bude kníže
jest před nevěřícími, jojíchžto mysli
Bůh tohoto světa oslepil, aby se jim tohoto světa vyvrženo ven. Jan 12, 31.
Z soudu (trestati-bude Duch sv. svět)
nezasvítilo světlo evangelium slávy Kri
pak, že kníže toho světa již jest od
stovy. II. Kor. 4, 3. 4.
[ vás (obživil), když jste byli mrtvi souzeno. Jan 16, 11.
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Dágen. -

Bůh pak pokoje potřiž satanáše pod
nohy vaše brzo. Milost Pána našeho
Ježíše Krista s vámi. Řím. 16, 20.
Děkujíce BOhu Otci, kterýž hodné
nás učinil dílu losu svatých v světle;
kterýž vytrhl nás z moci temnosti,
a přinesl do království Syna milování
svého. Kol. 1, 12. 13.
Kristus obstoupiv knížata, a mocno
sti vedl (je) směle na odiv, zjevně sla
viv nad nimi vítězství skrze sebe sa
mého. Kol. 2, 15.
Poněvadž tedy dítky měli oučasten
ství těla a krve, i on též podobně

oučasten byl jich, aby skrze smrt zka
zil toho, kterýž měl vládu smrti, to
jest ďábla, a vysvobodil ty, kteřížto
strachem smrti po všechen čas života
podrobeni byli v službu. Zid. 2, 14. 15.
Kdo činí hřích, z ďábla jest; nebo
ďábel od počátku hřeší. Na toť se
ukázal Syn boží, aby zkazil skutky
ďáblovy. I. Jan 3, 8
I viděl jsem angela sstupujícího
s nebe, majícího klíč od propasti,

Daniel.

ním také prospěch, abyste mohli snésti.
I. Kor. 10, 13.
Buďtež tedy poddání Bohu, odpírejte
pak ďáblu, i utečeť od vás. Jak. 4, 7.
Jemužto odpírejte silni u vířc. 1.

Petr 5, 9.
Dágon, modla Egyptčanů, jejížto
chrám v Azotu se nacházel: Soud.
16, 23; I, Par. 10, 10; ]. Mar. 16..
84; 11, 4.

Damašek, prastaré a slavné město
syrské, bylo již známo za Abrahama,
jehožto správce domovní Eliezer byl od
tamtud zrozen. Zvláště znamenitým
stal se Damašek obrácením Saula:
Sk. ap. 9. 1; 26, 12; Gal. 1, 17;
II. Par. 11, 32. 33.
Daniel, ]. prorok veliký. Byl z kní
žecího aneb královského rodu z po
kolení Juda, krásného vzezření a zběhlý

ve vší moudrosti, a byl v zajetí ba—
bylonském se třemi jinými vznešenými
pacholíky židovskými na dvoře krá
lovském v Babyloně vychován: Dan.
1, 1—6; zde obdržel příjmení Bal
a řetěz veliký v ruce své. I uchopil tassar: v. 7. Nechtěl se poskvrniti
draka, starého hada, kterýž jest ďábel pokrmy krále a jeho vínem, žádal tedy
a satanáš, a svázal jej na tisíc let. správce komorníků, by směl vařivo
I uvrhl jej. do propasti, a zavřel, a jisti, a vodu píti, což jim také po
svrchu nad ním zapečetil,' aby nesvodil zkoušce .deseti dnů povoleno bylo:
více národů, až by se vyplnilo tisíc v. 8—16; byl pak od' Boha obdařen
let: a potom má. býti rozvázán na moudrosti a uměním vykládání snů;
malý čas. Zjev. 20, 1—3; srvn. 12, 9. byl oblíbený králi, a do počtu služe
bníků jeho přijat: v. 17—21; vyložil
6. Nemáme tedy přílišné báti se
králi Nabuchodonosoru sen, jehož ne
ďábla.
mohli snů vykladači a mudrcové vy
Nepřijali jste zajisté ducha služe ložiti, a protož obdržel mnohé a veliké
bnosti opět k bázni, ale přijali jste du dary, a povýšen na knížete nade všemi
cha vyvolení synů, v němžto voláme: zeměmi babylonskými, a na představe
Abba (Otče). Řím. s, 15.
ného úředníků, a nad všemi mudrci
Nebo nedal „nám Bůh ducha bázně, Babylona: Dan. 2. Daniel opět vyložil
ale moci, a milování, a střízlivosti. Nabuchodonosorovi sen : Dan. 4. 1 —24 ;
II. Tim. 1, 7.
Baltassar uzřel na stěně neznámé písmo,
Oblečte se v (celé) odění boží, aby
kteréž jen Daniel čísti mohl: Dan. 5,
ste mohli státi proti oukladům ďábel 1—28; od nástupce Nabuchodonoso
ským. Přede vším. berouce štít víry, rova, Daria, postaven Daniel nade
kterýmž byste mohli všecky šípy olmivé všecka knížata a ouředníky: Dan. 6,
nešlechetníka uhasiti. Ef. 6, 11, 16.
1—'3; tito hledali příležitosti, by jGj
Abychom nebyli oklamáni od sata připravili o přízeň královu: v. 4—5;
na; nebo nejsou nám neznámá myšlení mluvili králi o výpovědi, že Daniel
jeho. II. Kor. 2, 11.
'
proti příkazu Bohu svému "se klančl:
Pokušení vás nezachvacuj, než lid v. 10—15; byl tedy do jámy lvové
ské: věrnýť pak jest Bůh, kterýž ne hozen, v kteréž zázračně zachráněn,
d0pustí vás pokoušeti, nad to, což a na rozkaz králův opět z ní vytažen
můžete (snésti), ale učiní s pokuše— jest; na místě jeho byli žalobníci jeho,

Daň. — Dar.

vhozeni do jámy, a hned ode lvů roz
trhání: Dan. 6, 16—24; I. Mar. 2,
60; král Darius pak vydal rozkaz, by
v říši jeho všickni se báli a ctili Boha
-Danielova: Dan. 6, 25—27; Daniel
spatřil u vidění čtvero říší světa čtyřmi
šelmami vyobrazenou: Dan. 7, ]; měl
též jiné vidění o budoucích osudech
říše perské a židovské: kap. 8, ];
prosil Boha o skončení zajetí: Dan.

9,1; oznámen mu čas sedmdesáti tý
hodnů, po jichž uplynutí Spasitel měl
přijíti: Dan. 9, 23—27; Mat. 24, 15;
měl nové vidění na řeceTigru: Dan.
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daň císaři, čili ne? Poznav pak Ježíš
zlost jejich, řekl: Co mne pokoušite
pokrytci? ukažte mi peněz daně. A
oni podali mu peníze. I řekl jim_ Je
žíš: Cí jest tento obraz a nápis? Rekli

jemu: Císařův. Tedy dí jim: Dávej
tež tedy, co jest císařova, císaři, a co
jest božího, Bohu. Mat. 22, 17—21;
Mar. 12, 14—17; Luk. 20, 21—25.
Z potřeby poddání buďte: netoliko
pro hněv, ale také pro svědomí. Ncbo
proto i daně dáváte: služebníci zajisté
boží jsou,

pro to samo sloužíce.

Dá—

vejte tedy všem, což jste povinni: komu
10, 1 ; 11, 1 ; 12, 1 ; zachoval život čisté
daň, (tomu) daň, komu clo, (tomu)
Susanně, čímž si získal vážnost u lidu: clo; komu bázeň, (tomu) bázeň; komu
čest, (tomu) čest. Řím. 13, 5—7.
Dan. 13, 1; odkryl podvod Bélových:
Dan. 14, 1—21; zkazil draka, jemuž
Srov. prvotiny, desátek.
Babylonští božskou poctu vzdávali:
Dar. Dary přijímali jest nebezpečno;
Dan. 14, 22—26; král vydal Babylon soudcům pak docela zakázáno.
I
odpovědělAbraham králi sodomskc'
ským Daniela, kteříž jej uvrhli do jámy
lvové: v. 29, 30; tam poslal mu Bůh mu: Zdvihám ruku svou k Hospodinu,
skrze angela Habakuka (proroka) s obč Bohu nejvyššímu, kterýž vládne nebem i
dem: v. 32—38; král pi'išed dne se zemí, že od nitky outlé až do řeménka
dmého k jámě lvové, viděl Daniela obuvi nevezmu ze všech věcí, kteréž
neporušeného sedícího mezi lvy, poznal tvé jsou, abys neřekl: Já jsem obo
velikého Boha Israele, dal vytáhnouti hatil Abrahama. I. Mojž. 14, 22. 23.
Nebudeš bráti darů, kteříž také osle
Daniela z jámy, ale nepřátely jeho
vmetati v ni: v. 39—42; v. Ez. 14, pují opatrné, a podvracují slova spra—
vedlivých. II. Mojž. 23, 8.
14. 20—2 (syn Davida z Abigail,
Odpověděl Balám: Byť pak dal mi
také Cheleab nazván: II. Král. 3, 2;
I. Pa.r 3, 1—3 ;) jeden ze synův Itha Balák plný dům svůj stříbra a zlata,
marových, který pod králem babylon nebude moci změniti slova Hospodina,
ským, Artaxerxem, s Esdreášem Šel Boha svého, abych nebo více, nebo
do Jerusaléma: I. Esdí. 8, 2.
méně mluvil. IV. Mojž. 22, 18.
Nevezmete výplaty od toho, kterýž
Daň. Povinností to jest, platiti zá
konní daně a berně.
vinen jest krví; on i hned umře. IV.
Desátků svých a prvotin neobme Mojž. 35, 31.
škáš dáti. II. Mojž. 22, 29.
Soudce a správce ustanovíš ve všech
Když přišli do Kafarnaum, přistou branách svých, kteréž Hospodin Bůh
pili k Petrovi ti, jenž vybírali plat tvůj dá tobě, v jednom každém poko
(chrámový) a řekli jemu: Což mistr lení tvém: aby soudili lid spravedli
váš nedává platu (chrámového).? A on vým soudem: aniž se na jednu stranu
řekl: Dává. A když vše] do domu, uchylovali. Nebudeš přijímati osoby,
ani darů: nebo darové oslepují oči
pvředešel ho Ježíš, řka: Co se tobě zdá
Simone? Králové zemští, od kterých be moudrých, a změňují slova spravedli
rou daň nebo plat.? od synů--li svých, čili vých. V. Mojž. 16, 18. 19.
cizích? A on řekl: Od cizích. Řekl
Zlořečený, kdož béře dary, aby za
mu Ježíš: Tedy synové jsou svobodní. bil duši krve nevinné. I řekne veške
Ale abychom jich nepohoršili, jdi k moři, řen lid: Amen. V. Mojž. 27, 25.
a vrz udici: a tu rybu, kteráž nej
I přišli k Dalile knížata íilistínská,
prvé uvázne, vezmi: a otevra ústa její, a řekli: Oklamej ho, a zvěz od něho,
nalezneš stater: ten vezmi: a dej jim v čem má tak velikou sílu, a kterak
za mne i za sebe. Mat. 17, 23—26.
bychom ho přemoci mohli, a svázaného
Pověz nám, co se tobě zdá, sluší—li trápili. Což jestliže uděláš, dáme tobě
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Dar.

Dary z klína béře bczbof'ný, aby
"převrátil stezky soudu. Přísl. ], 23.
MnOZí ctí osobu mocného, a přátelé
A nechodili synové jeho po cestách
jeho: ale uchýlili se po lakomství, a jsou tomu, kdož jim dává dary. Pí'ísl.19,6.
brali dary, a převracovali soud. _T.
Vítězství a cti nabude, kdož dary
Král. 8, 3.
dává; ale těm, kdož je bcrou, odjímá
to duši. Pi'ísl. 22, 9.
Mluvte o mně před IIospodincm,
a před Pomazaným jeho, vzal-li jsem
Kdo pi'ijín'ná osobu v soudu, nečiní
čího vola neb osla, učinil-li jsem komu dobře: takovýť pro kus chleba opouští
násilí, utiskl—lijsemkoho, vzal-li jsem dar pravdu. Přísl. 28, 21.
Nebuď ruka tvá vztažená ku hraní,
z ruky někoho: a potupím jej dnes, a na—
vrátím vám. Iřekl: Neučiniljsi nám násilí, a k dání skrčená. Sir. 4, 36.
Pocty a darové oslepují oči soudců
aniž jsi nás utiskl: aniž jsi co vzal z ruky
některého (z nás). I. Král. 12, 3. 4. a jako němý v ústech odvracují tre—
I i'ekl Arevna k Davidovi: Nechť stání jejich. Sir. 520, 31.
vezme pán můj král a obětuje, jakž
Knížata tvá jsou nevěřící, tovaryši
se libí jemu; máš tu voly k zápalné zlodějů: všichni milují dary, následují
oběti, i vůz, i jha volů kpotřebě dřev. ndplat, sirotka nesoudí, a pře vdovy
Všecky ty věci dával Arevna král nevchází k nim. Jes. ], 23.
Ktei'íž ospravedlňují
bezbožného
králi, a řekl Arevna králi, Hospodin
Bůh tvůj přijmiž slib tvůj. Jcmuž od pro dary, a spravedlnost spravedlivého
povídaje král i-ekl: Nikoli, jakž ty odjímáte od něho. Jes. 5, ?.
Ten, kterýž chodí v spravedlnosti,
chceš, ale za peníze koupím od tebe,
aniž budu obětovati IIOSpodinu Bohu a mluví pravdu, kdo zamítá lakomství
svému obětí zápalných darem sobě dn z outisku, a vytřásá ruce své od vše—
ných. Koupil tedy David lnunno, i likého daru
Tenť na výsostech
voly za padesáte lotů stříbra. Il. Král. přebývati bude. Jcs. 33, 15. 16.
24, 22—24.
Načež odpověděl Daniel, i'ekl pi'ed
I řekl král k muži božímu: pojd' králem: Darové tvoji tobě buďte, &dary
semnou domů, abys poobědval, a dám domu tvého jinému dej. Dan. 5, 17.
Uzi'ev pak Simon, že skrz vzkládání
tobě dary. I odpovědělmuž boží králi:
By mi dal polovici domu svého, 'ne rukou apoštolů dává se Duch svatý,
_půjdu s tebou, aniž budu jisti chleba, podával jim peníze, i'ka: Dejte i mně
aniž budu píli vody na místě tomtu. tu moc, aby každý, na kohož bych
III. Král. 13, 7. 8.
vložil ruce, přijal Ducha svatého.
I řekl k němu Petr: Peníze tvé bud'
Není na I—Iospodinu nespraVedlnosti,
ani přijímání osob, ani žádosti darů. tež s tebou na zatracení: protože jsi
II. Par. 19, 7.
se domníval, že by dar boží mohl za
Oheň spálí stany těch, kteříž rádi peníze koupen býti. Sk. ap. 8, 18—20.
Nadál se Felix také, že mu dá Pa
berou dary. Job 15, 34.
Nepřemáhej tě hněv, abys koho uti vel peníze; protož i často povolávaje
skl: aniž množství darů nachyluj tebc. ho, mluvíval s ním. Sk. ap. 24, 26.
Job 36, 18.
Dary podávali.- Král sodomský Abra
Kdo bude odpočívati na hoře svaté movi: I. Mojž. 14, 21; Jakub bratru
tvé? kdo peněz svých nedává na li— svému Esauovi: I. Mojž. 33, 9; Jakub
chvu, a darů proti nevinnému nepi'i Josefovi: 43, 11; Israelští snesli dary
jímá. Kdo činí to, nebudet'pohnut na k vystavění stánku: 11. Mojž. 35, 21:
36, 5 atd.; Aod Eglonovi králi moa—
věky. Žalm 14. 1. 5.
Nezahlazujž s bezbožnými Bože duše bitskěmu: Soud. 3, 17; královna sa
bajská Salamounovi: III. Král. 10,10:
mě, a. s muži krví života mého. Vje
jichžto rukou nepravosti jsou: a praviCe Asa králi syrskému Benadadovi: III.
jejich naplněnajest dary. Žalm 25, 9. 10. Král. 15), 18; Bcrodach Baladan, král
Kdo následuje lakomství, kormoutí babylonský, králi Ezechiáši: IV. Král.
dům svůj: ale kdož nenávidí darů, živ
10, 12; Achaz králi assyrskén'íu: Il.
bude. Přísl. 15, 27.
Par. 28, 21; lid israelskýJuditě: Jud.
jedenkaždý tisíc & sto stříbrných. Soud.
16, 5.

Daremnost. — David.

15, 14; správce vojska Jeremiášova:
Jer. 40,' 5 ; Nabuchodonosor Danielovi:
])an. 2, 48; Jonathas Alexandrovi:
I. Mach. 10, 60; Magičtí Kristovi:
Mat. 2, 11.

Darů přijmouti zdráhali se: Abra
ham: I. Mojž. 14, 22; David: II. Král.

24, 24; prorok jistý: III. Král. 13,
7. 8; Eliseus: IV. Král. 5, 16; 8,
8. 9; Daniel: Dan. 5. 17; Mathathiáš:
I. Mach. 2, 18. 19 atd.; Petr; Sk.
ap. 8, 20.
Datemnost.
Viz marnost.

Darius l) Hystaspes, král perský,
za jehož panování a odporování ne
dávno před tím z babylonského zajetí
se navrátivší Zidé stavení chrámu v Je
rusalémě započali a dokonali: I. Esdr.

sry

16, 1—13; 11. Král. 7, 8; Žalm 77,
70; 88, 21; Sk. ap. 13, 21; načež
Duch boží na něho vstoupil: I. Král.
16, 13; král Saul zamiloval Davida
pro jeho krásu a moudrost, a učinil
jej oděncem svým: v. 15—23; hraje
na harfu zapuzoval trudnomyslnost Sau
lovu: v. 23. Již co pastýř dokázal
svou neobyčejnou sílu zabiv medvěda
a lva, kteříž přišli na stádo jeho;
I. Král. 17, 34—36; Sir. 47, 3; což
pověděl, když Saulovi se prohlásil za
hotova bojovat-i s obrem Goliášem, nad
nímž také zvítězil, zabiv jej: I. Král.

17;19,

5; 19, 5; 21, 9; Sir. 47, 4;

I. Mar. 4, 30; David ustanoven nade
všeckny bojovníky, navrátiv se z půtky
s Goliášem, byl od žen přijat s jásá

ním, což Saula rozlítilo tak, že po něm
kopím mrštil. David však uchýlil se
roce panování tohoto krále prorokoval od tváři jeho: I. Král. 18, 5—11;
Aggéus: Aggéus 1, 1; 2, 1. 11; Saul boje se Davida, učinil jej tisícní
jakož i Zachariáš: Zach. l, 1. 7; viz kem a dal mu dceru svou Míchol za
též: 7, 1. 2) Darius Kyaxares, král manželku, poslav jej potměšile proti
medský, obdržel království babylonské: Filistínským, aby mu přinesl sto obří
Dan. 5, 31; on ctil Daniela, a postavil zek F ilistínských v naději, že tam za
jej nade všemi knížaty a úřadníky; hyne; ale David přinesl mu 200 obi'í
Dan. 6, 1—4; vydal na dotírání kní zek: v. 17—30, srovn. II. Král. 3,
žat a ouředníků zákon, aby nikdo ne 14. Saulova bázeň a nenávist proti
prosil o něco Boha neb lidí, nýbrž Davidovi vždy více rostla, tak že jej
toliko jeho: Dan. 6, 6—9; Daniel konečně chtěl dáti zavražditi služebníky
přestoupil zákon ten, klančv se Bohu svými. Jonathas, syn Saulův a Davi
Israele, i ačkoliv král by jej byl rád dův přítel I. Král. 18, 1—4;
pře
vysvobodil, musil pí'edce pro závist“ mluvil otce a přivedl ho na jiné my
ostatních ouředníků jej uvrci dáti do šlénky: 19, 1—8; David pak táhl opět
jámy lvové, radoval se však velmi, na Filistínské, a poraziv je vzbudil
uzřev, že Daniel zachován byl v jámě, znovu nenávist Saulovu, jenž podruhé
a dal zákon napsat; by se všickni kopím po něm hodil, však neuškodil
v říši jeho klaněli a báli Boha Israele:
mu, načež David prchnul, ale od Saula
Dan. (i, 10—-28. V prvním roce vlády byl pronásledován: 19, 8—24. Jona
tohoto krále prorokoval o sedmdesáti thas pak obnovil přítelství s Davidem,
týhodnech; Dan. 9, 1; 11, 1. 3) Da
a zachoval mu život: 20; David na
rius IL'oclo-manus,poslední král perský,
útěku svém přišel u hladu do Nobe
byl poražen od Alexandra: Mar. 1, 1; ku knězi Achimelechovi; kterýž dal
II. Esdr. 12, 22.
jemu a těm, jenž byli s ním, chleby
David, sedmý synvIsaie betlémského posvátné, načež k Achisovi králi Geth
(též Jesse nazván: Zahn 71, 20; Sir. skému přišel: 20, 10—45; Mat. 12,
3. 4; Mar, 2, 26;Luk. 6. 3. 4;kdežto
45, 31; Is. 11, 1, 10: Mat. 1, 5;
Luk. 3, 32; Sk. ap. 13, 22; Řím. 15, vida se v nebezpečenství stavě se šíle
12;) z pokolení Judova a vnuk Obé ným, zachován jest; pak přišel ku
dův: Ruth 4, 17. 22; I. král. 16, 1; králi moabskému: 32, 1—4; Abiathor,
17, 12. 58; 1. Far. 2. 15. — Byltě kterýž jediný při vraždění kněží v N obe
ryšavý a pěkného vzezření; I. Král. byl vyváznul, prclmul k Davidovi, jenž
16, 12. 18; od stáda povolán a skrze mu z vděčnosti k otci jeho ochranu
přislíbil: 22, 20—23; 23, 6; David
_Samuele za krále pomazán: I. Král.
4,

5. 24;

5, 6. 6; G, 1;

v druhém
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David.

poznovu porazil Filistínské, a dobyl
města Cejly: 23, 1—5. Zvěděv toto
Saul, chtěl Davida oblelmouti v Cejle,
tento však odtáhnul se svými z města
v pevná místa pouště; však i tu ještě
byl od Saula pronásledován, ne však
dostižen: 23, 13—28; 24, 1—3. Při
pronásledování tom přišel Saul do je
skyně, kde byl David ukryt s pi-átely
svými. Tito radili mu, by nyní po
mstil se na Saulovi, což pak on veli
komyslně zavrhl, a jenom kus pláště
jeho mu uříznul. Když Saul byl vy
šel zjeskyně, vyšel za ním David, pro
mluvil k němu, představil mu, jak ne
spravedlivě pronásledován jest od něho,
jakož i šetrnost, kterouž projevil k němu.
Saul tím pohnut smířil se s Davidem.

se vždy sílil, přívrženci však Saulovi
vždy slábli: 3, 1; skrze rozepři :; Is
bosethem přestoupil Abner k Davidovi,
kterýž jej rád přijal. Joab a Abisai
zavraždili Abnera, by pomstili bratra
svého Asaele. Davida všechen lid opla

kávali jej: II. Král. 3, 6—39; Isbo
seth, Davidův soupeř, byl zabit; David
potrestal vražedlníky: 4; po smrti Is
bosetha přišla všechna pokolení Israele
k Davidovi do Hebronu, a pomazala
jej na krále: II. Král. 5, 1—4; I. Par.
11, 1—3; vydobyl hrad Sion (Jeru—
salém, Jebus), rozbil zde sídlo své, kde
mu od Ilirama, krále týrského, poslaní
tesai'ové a zedníci vystavili dům: II.

Král. 5, 6—11; I. Par. 11, 4—8;

mi proti Saulovi, od knížat za pode
zřelého držán, a do Siceleg nazpět po

14, 1: Žalm 29, 1; viz jména reků,
jejichž přispěním se stal králem ISra
ele: Il. Král. 23, 8 ; I. Par. 11, 10—46 ;
jména těch, jenž Davidovi nápomocni
byli na útěku před Saulem, a těch,
jenž nejprvé v Hebronu jej uznali za
krále celého Israele: I. Par. 12, 1—40.
Uslyševši Filistínští, že David králem
celého Israele, táhli proti němu v pole,
a však poraženijsou : H. Král. 5, 17—25;
I. Par. 14, 8—17; přenesl archu ze
země Filistínských s velikou slávou do
J erusalémanazpčt: II. Král. 6; I. Par. 15.
Chvalozpěv jeho při vystavení jejím. I.
Par. 16, 8—36; bohoslužbu uspořádal:
16, 38—43. David pak chtěl stavěti chrám
Hospodinu, zvěstováno mu však, že

slán: I. Král. 29; porazil Amalechit

syn jeho bude jej stavěti: II. Par. 7;

ské, kteří vydrancovali

I. Par. 17; zvítězil nad Filistíuslcymi,
Moabitskými, Syrskými aEdomitskými,
a ustanovil úředníky: II. Král. 8; I.
Par. 18; David dal milost synu Jona
thasovu Miíibosethovi: II. Král. 9;
zvítězil nad Ammonitskymi, Syrskými
a Filistínskými, a vzal Rabba: II. Král.

24, 4—24.
David táhl na poušť Fáran, uražen
'jest od Náboba, od jeho ženy Abigail
pak zase udobřen, s kterouž' se po
smrti manžela jejího zasnoubil: 25.
Saul znova zanevřel na Davida. Tento
však přikvapil naň potajmo, ušetřil ho
zase, a vzal mu jenom kopí a číši na
vodu: V. 26; pak prchnul k Achisovi,
králi Gethskému, bydlel v Sicelegu,
a činil odtud výpady: 28; I. Par. 12,
1; jména jeho nejvznešenějších přivr
žc'nců jsou zaznamenána: I.- Par. 11,

12, 1—22. David táhna sFilistínský

a spálili Sice

leg: 30; I. Par. 12. 20; když Saul
od Filistínských poražen jest, dal Da
vid zabiti jinocha, jenž mu přinesl
zprávu o smrti Saula a Jonathasa a
korunu, vydávaje se jakoby Saula za
vraždil: II. Král. ], 4. 10; pěl pak
píseň žalostnou nade smrtí Saula' aJo
nathasa: Il. Král. 1, 18—27; David
táhnul na rozkaz boží s ženami apřá—

tely svými do Hebronu, a pomazán
jest na krále nad domem Juda: 2,
1—4; požehnal mužům v Galaad, že
pochovali Saula: v. 5—7: Isboseth,
syn Saula, byl od Abnera, vojevůdce
jeho, učiněn králem Israele: v. 8—10.
Z toho pošla válka mezi Davidem aIs
bosethem, jehož přívrženci zalmáni jsou:
12—32; tím se však neskončila válka.
Trvalať ještě delší čas, v němž David

10; I. Par. 20; II. Král. 12, 26—31;
11, 1; 21, 18—22.
Davidovo cizoložství a vražda: II.
Král. 11 ; Hospodin poslal k němu pro
roka Nathana, kterýž mu v podoben
ství předložil zločin jeho a pomstu bo
ží, načež David chybu svou oplakával:
1:2; narodil se mu Salomon: 24; Ab—
solom od Davida pokárán, poněvadž
služebníci jeho bratra jeho Ammona.

byli zavraždili: 13,22;

Joab smířil

Davida s Absolomem, 14; Absolom
spiknul se proti otci svému Davidovi,

—David

. — Dědictví.

tento přinucen utéci před ním,: II.
Kral. 15; nakrmen od Síby, služební
ka Milibosethova, Semej však mu
zlořečil: 16, 1—14; Absolom vytáhl
do pole prot-i Davidovi, poražen však,
a na útěku uváznuv za hlavu na dubě
proti rozkazu Davidovu od Joaba pro
bodnut jest: 17, 18; David truchlil
pro syna Absoloma: 18, 33; 19, 1—4;
opět usazen na trůn, odpustil nepřáte
lům svým: 19; Seba, vzbouřiv sedm
kmenů proti Davidovi, poražen jest : 20;
za kralovani jeho vznikl pro vraždu tří
letý hlad: vražda smířenajest: 21, 1;
chvalozpěv, který David, všecky své
nepřátele skrotiv, složil, viz: 22; jeho
poslední slova: 23, 1—6; seznam hr
din jeho: 23, 7—39.
David dal sečísti lid, kterýžto čin.
od Boha morem potrestán : 24 ; I. Par.
21, 1; 27, 24; on určil dle vnuknutí
božího místo chrámu: I. Par. 22, 1;
II. Par. 3, 1 ; srvn. I. Par. 21, 21—30 ;
objednal dělníky a látku kn chrámu
stavění, zůstavil však stavění synu své
mu Salomounovi, jejž ustanovil za na- 
stupce svého “ vládě: I. Par. 22; 23,
1; sečetl Levity, rozdělil je a vykázal
jim úřad jejích: 23, 22—31; rozdělil,
ustanovil je k službě: 24; zřídil pěv
ce : 25 ;zjednal vrátníky, pokladníky, uči
tele a soudce: 26 ; rozdělil vojsko na dva
nacte tříd, tak že každý měsícjednatřída
službu u něho měla zastávati. Vyvo
lil vůdce vojska a knížata čeledi Isra
elských, a jiné mimo to ustanovil ještě
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často služebníkem božím: I.lI. Kral.
3, 6; 14, 8; IV.Krá,l. 8, 19; 19, 34;
20, 6; I. Par. 17, 7. 24; Zalm 88,
4, 21; Sir. 24, 34; Is. 37, 35; Jcr.
33, 21. 22. 26; Ezech. 34, 23; 37,
24; I. Mak. 3, 30; Luk. 1, 69.
Dům Davidův, t. j. pokolení Juda,
též potomci jeho: I'I. Král. 12, 16.
26; 14, 8; Sir. 48, 17; Is. 8, 2,13;
Zach. 12, 7. 10. 12. atd.
Město Davidovo slzg'e J erusale'm : III.

Král. 3, 1; 8. 1; 14, 31; 15, 8; IV.
Král. 8, 24; 9, 28; 12, 21; 16, 20;
atd. též Betlém: Luk. 2, 4. 11.
Syn, potomek Davidův, slzg'etaké často
Kristus, poněvadž :: rodu Davidova dla
těla pocházel: Mat. 1, 1; 9, 27; 12,

23; 15, 22; 20, 30.31;

21, 9. 15;

22, 42; Mar. 10. 47. 48; 12, 35;
Luk. 18, 38. 39; 20, 41; Jan 7,42;
Řím. 1, 3.

DědictVÍ. 1. V duchovním snu/slu zna
mena' tolik co statky dobrodzm' a za
slíbení lcřesfmíské/tonáboženství, i vč
čnou blaženost.

Spas lid svůj Hospodine, a požehnej
dědictví svému: a spravuj je, a vy
vyš je až na věky. Zalm 27, 9.
Hospodin díl dědictví mého a kali
cha mého: ty jsi, jenž navrátíš mi dě
dictví mé. Provazové padli mi na
(místech) výborných; nebo dědictví mé
jest mi výborné. Žalm 15, 5. 6.
Neboť ti, jenž činí zlé, vyhlazeni
budou: ale kteří očekáyají Hospodina,
oui-cdníky: 27; David držel shroma— ti děditi budou zemi. Zalm 36, 9.
ždění lidu, kdež idu Salomouna co
Volal jsem k tobě Hospodine, řekl
krále představil, a jemu a náěelník'ům jsem: Ty jsi vnaděje má, a díl můj v
lidu stavění chrámu nařídil: Salomou zemi živých. Zalm 141, 6.
novi podal vypodobnění chrámu a na—
A jestliže synové, (tedy)i dědicové,
dob, jakož i stavivo: 28; a ustanovil dědicové zajisté boží, a spolu dědicové
daň ku stavění chrámu v celém ná Kristovi: jestliže však spolu (s ním)
rodě: 29, 1; Davidovo stáří, poslední t_rpíme, abychom i spolu oslaveni byli.
vůle a smrt: III. Kral. 1; 2, 1; I.Par.
Rím. 8, 17.
29, 28“ on vládl 40 let nad Israelcm:
Skrze něhož i (vy) uvěřivše zname—
I. Pur. 29, 27; II. Král. 5, 4. 5; naní Duchem zaslíbení svatým, kterýž
III. Kral. 2, 11.
jest zavdavek dědictví našeho na vy
Syny jeho a potomky viz: II. Kral. koupení dobytého (lidského pokolení)
3, 2—5; 13—16; I. Par. 3, 1; 14, 3. k chvále slávy jeho. Ef. 1, 13. 14.
Chvála Davidova viz: II. Cadr. 12,
Abychom ospravedlnění jsouce mi
24; III. Král. 11, 4; 15, 3; IV. Kral. lostí jeho, byli dědicové podlé naděje
22, 2; II. Par. 11, 17; Sir. 45, 31; života věčného. Tit. 3, 7.
Zdaliž Bůh nevyvolil chudých na
47, 2—13; 49, 2; Sk. ap. 2, 29—31;
13, 25; 7, 46 ; Zid. 11, 32—34. Sluje tomto světě, bohatých ve víře, & dč
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diců království, jež Bůh zaslíbil těm,
kteříž jej milují? Jak. ?, 5.
Kterýž jest na pravici boží, pohltiv
smrt, abychom života věčného dědicové
učinění byli. I. Petr 3, 22.
2. ('asné dědictví.
Kdyžby někdo umřel nemaje syna,
dceři jeho dostane se dědictví. Pakliby
aui dcery neměl, bude míti nápadníky
bratry své. Jestliželiy pak ani bratří
nebylo, dále dědictví bratřím otce je
"ho. Jestližeby pak ani strýců neměl,
dáno bude dědictví těm, kteříž jemu
nejbližší jsou. A bude to synům isra
elským ustanoveno zákonem věčným,
jakož přikázal Hospodin Mojžíšovi. IV.
Mojž. 27, 8—11.
Dobrý zůstaví po sobě dědice syny
a vnuky: i statek hříšníka zachován
bývá spravedlivému. Pří. 13, 22.
Dědictví, k němuž se s počátku po
Spícllá., bude naposledy zbaveno pože
hnáni. Přísl. 20, 21.
Zdaliž jiným nepozůstavív bolesti a
práce své o rozdělení losu? ])ávej, a
beř, a ospravedlňuj duši svou. Sir.
14, 15. m.
DBSÉÍBK, tolik co desátý

dít výnosu.

Nalezá se vůbec u starých národů a m
tliž základ jeho jest nábožensky/'.
Abraham dal desátky ze. všech věcí
Melchisedechovi. I. Mojž. 14, 20.
Ze všech věcí, kteréž mi dáš, de
sátky obětovati budu tobě. I. Mojž.

28, 22.
Všickni desátkové země, budto zobi
lí, nebo z ovoce stromů, Hospodinovi
jsou a jemu posvěcení jsou. HI. Mojž.
27, 30.
Obětovati budete na místě tom oběti
zápalné, i oběti vaše, i desátky, iprvo
tiny rukou vašich. V. Mojž. 11, 6.
Léta třetího oddělíš jiný desátý díl
ze všech věcí, kteréž rodí se tobě toho
času: a složíš v brauách svých. V.
Mojž. 1-4, 98.

Obilí vaše, i požitky z vinic pod
desátky přivede, aby dal dvořanům a
s_lužebníkům svým. ]. Král. 8, 15.
Ezechiáš přikázal také lidu přebýva
jícímu v Jerusalémě; aby dávali díly
kněžím a levitům, aby se mohli obí
rati s zákonem Hospodinovým. To když
uslyšelo množství, mnoho prvotin obě

tovali synové israclští obilí, vína, a
oleje, medu také; a ze všech ourod
země desátky obětovali. II. Par. 31, 4. 5.
Abychom přinášeli prvotiny pokrmů
svých, a mokrých obětí svých, i ovoce
všelikého stromu, také vína sebrání i
oleje že pi-inášeti budeme kněžím do
pokladnice Boha svého, a desátky ze
mě naší levítům. Levítové sami vy—
bírati budou desátky ze všech měst
dílu našeho. Budetf pak kněz 'syn Aro
uův s levity v desátcích levitskýeh, a
levítové obětovati budou desátý díl de
sátku svého do domu Boha našeho, do
pokladnice do domu pokladu. II. Esdr.
10. 37. 38.
Melchisedechovi dal Abraham desá
tek ze všech věcí. Zid. 7, 2.
Srovn: prvotiny.
Bitky. Povinnostíjq'z'chkrodičůmjsmr:
1. Uctivost, vážnost a láska.
a) Cti otce svého i matku svou,
abys dlouho živ byl na zemi, kterouž
tobě dá Pán Bůh tvůj. II. Mojž. 20,
12; V. Mojž. 5, 16; Mat. 15, 4;
Mar. 7. 10.
Kdožby zlořečil otci svému neb má
tei-i, at“ smrtí umře: kdoby otci neb
máteři zlořečil, krev jeho at“ jest na
něho. III Mojž. 20, 9.
Zlořečený, kterýž neclí otce svého
a matky. I řekne veškeren lid: Amen.
V. Mojž. 27,-16.
Tobiáš (doumívaje 34) žeby měl
umříti, povolal k sobě Tobiáše syna
svého a řekl jemu: Slyš synu můj slo
va ust mých a slož je v srdci svém
jako základ! Když vezme Bůh duši
mou, pochovej mé tělo a v poctivosti
míti budeš matku svou po všecky dny
života jejího; nebo pomnéti máš, jaká
a jak veliká nebezpečenství trpěla pro
tebe (když 5 byl) vživotě jejím. Akdyž
i ona doplní čas života svého, pocho
vej ji podlé mne vjednom hrobě. Tob.
tl, 1—5.

Kdo

_

sužuje otce svého

a zahání

matku, hanobný jest—a nešťastný. Přísl.
19, 26.
Oko, kteréž se posmívá otci a kte

rcž pohrdá plodem (lépe poslušenstvím)
matky své, ať vyklinou je krkavci po
toční a snědí je synové orlice. Přísl.
30,

17.
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Jako ten, kterýž poklady sobě shro
mažďuje, tak jest ten, kterýž ctí matku
svou. Kdo ctí otce svého, těšiti se bu
de z synů (dítek svých) a v den mod
litby své vyslyšán bude. Kdož ctí
otce svého, bude dlouhověký, a kdo
poslouchá otce, občerství matku. Kdož
se bojí Pána, ctíť rodiče své, a jako
pám'un sloužiti bude těm, kteří ho zro

2. Díl/cy jsou rodičům také poslušnost

dili. \'V skutku a v řeči i ve vší trpě

protivný (nepokojný)a zpurný jest, na

livosti cti otce svého (i matku); aby
došlo na té požehnání od něho a po
.žehnání jeho v posledním času aby zů
stalo. Sir. 3, 5—10,
Nechlub se z pohanění otce svého;
nebo není tobě k slávě hanoba jeho.
Sláva zajisté člověku (pochází) z po

ctivosti otcejeho, a hanba synajestit'otec
beze cti. Synu, přijmi starost otce svého
(ujmi se ho v stáří) a nezarmucuj ho
v životě jeho (pokud žije); a scházíli
na rozumu (opouštíli ho smyslové) sná—
šej ho a nepohrdej jím v mocnosti
své; almužna zajisté otce (dobrotivá
služba otci učiněná) nepřijde v zapo
menutí. Nebo za hřích (nevrlost matky)
odplaceno bude tobě dobrým... a v
den saužení bude vzpomenuto na tebe,
a jako před jasnem (horkem) led, tak

dlušny:
a) Zplodil—li by

člověk

syna

zpur—

něho a protivného, ješto by neposlou
chal pi-ikázaní otce neb máteře, a jsa
trestán1 nechtěl by poslouchati: uchopí
ho otec i matka a přivedou k starším
města toho, a k bráně soudu (kdežto
soudí), a řeknou k nim: Syn náš tento
napomínání naše nic nedbá, hledí žraní,
i smilstva a hodování: tedy kamením
jej uházi lid města toho: a. umřet', aby
jste odjali zlé z prostředku vás avše
cken Israel uslyše to, aby se bál. V.
Mojž. 21, 18—21.
Slyš, synu můj, kázeň otce svého,
a neopouštěj přikázaní matky své: aby
přidána byla milost hlavě tvé, a zlatý
řetěz hrdlu tvému. Přísl. 1, 8. 9.
Zachovej synu muj přikázaní otce

svého, a neopouštěj zákona (naučení)
matky své? Přivazuj je k srdci svému
ustavičně a zavěš je okolo hrdla svého.
Když budeš choditi, ať kráčejí s tebou
(nech at“ tě zprovodí): když spáti bn
deš, at' ostříhají tě (t. j. ostříhaje jich,
bezpečně Spáti budeš), a procítě roz
mlouvej [obírej se) s nimi (vždy je
se rozplynou hřír—hovó tvojí.
Sir. 53, měj v mysli a paměti): nebo přikázaní
jest svíce a zákon světlo a cesta života
12—17.
(k štěstí vedoucí jsou) domlouvání ká
Cti otce svého a na upění (na bo žně. Přísl. a, 20—23.
lesti) matky svě nazapomínej. Pomni,
Slyš otce svého, kterýž tě zplodil:
že leč skrze ně (že byt' jich nebylo)
a nepohrdej matkou svou, když se
tyby se byl nenarodil: a odluěň se sstm'á. Přísl. 23, 22.
jim, jako i oni tobě dobře činili. Sir.
Soudu (napomínání) otcova poslou
7, 20. 30.
chejte synové, a. tak čiňte, aby jste
Pamatuj na otce i matku svou, nebo spasení byli. Sir. 3, 2.
Kdož se bojí Pána, ctít' rodiče své.
u nich jako u prostřed velikomocných
stojíš. Aby se snad nezapomenul nad a jako pánům sloužiti bude těm, kteříž
ho
zrodili. Sir. 3, 8.
tebou Bůh před obličejem jejich a ná
vyklostí svou ošálen, pohanční—netrpěl,

a raději byl aby se byl nenarodil, a
dni narození svého aby nezlořečil. Sir.

Synu, přijímej učení od mladosti své.,
a až do Šedin nalézati budeš moudrost.
Sir. G, 18.

Hanba otcova jest z syna nezvede
'ného (syn nezvedený): dcera pak (t. j.
Slyš otce svého, kterýž tě.-zplodil: též nezvedená) v umenšení (ke škodě)
a nepohrdej matkou svou, když sesta
bude. Sir. 22, 3.
rá. Přísl. 23, 22.
Synové (dítky), poslouchejte rodičů
b) Pi'z'lclmlave' takovych. dětí, které ro— svých v Pánu: neb to jest spravedlivé.
Cti otce svého i matku svou,_ kteréž
dičům svghn prokazovaly vážnost a úctu:
Sem a Jafet: I. Mojž. _9, 23; Josef: jest přikázaní první s zalíbením (tímto) :
I Mojž. 46, 29; král Salamoun: III. aby dobře bylo tobě, a abys byl dlouho
živ na zemi. El. 6, 1—3.
Král. ?, 19.
23. 18. 19.
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Synové (dítky), poslouchejte rodičů
ve všech věcech (t. j. náležit.ých): nebo
to jest libé Pánu. Kol. 3, 20.
h) Příkladové poslušnosti rodič-h:

Isák byl poslušen otce svého Abra
háma: I. Mojž. 22, 1 atd.; Esau otce
svého Isáka: I. Mojž. 27, 1 atd.;
taktéž Jakob: I. Mojž. 28, 7; Josef:
I. Mojž. 37, 14; Ježíš co pachole:
Luk. 2, 15.
c) Poněvadž povinnosti k Bohu jsou
nade všecky jiné, nemaji dítky poslouchali,
když jim

rodičové ne'co velí, co by bylo
proti při'ka'zani' božímu.

Jiný pak z učedlníků jeho řekljemu:
Pane, dopust' mi prvé jíti a pochovati
otce mého. Ježíš pak řekljemu: Pojď
za mnou, a nech at“ mrtví pochovávají
mrtvé své. Mat. 8, 21. 22.
Kdo miluje otce neb matku více nežli
mne, nenít' mne hoden: a kdož miluje
syna neb dceru více, nežli mne, nenít'
mne hoden. Mat. 10, 37.
A když Ježíš mluvil k zástupům,
aj matka jeho a bratří (příbnzní jeho)
stáli vně, žádajíce s ním mluviti. I řekl

jemu jeden:

Aj matka tvá a bratří

tvoji stojí v ně hledajíce tebe (chtíce
s tebou promluviti). On pak odpoví

daje tomu, kterýž jemu byl pověděl,
řekl: Kdo jest matka má? a kdož jsou
bratří moji? A vztáhna ruku svou
(ukázav rukou) na učedlníky své, řekl:
Aj matka má a bratří moji! Nebo
kdožkoli činí vůli Otce mého, jenž v
nebesích jest: tent' jest bratr můj, i
sestra, i matka má. Mat. 12, 46—50.
Viz též příklad o I'Ieródiadě: Mar.
6, 22—26.
A uzřevše ho (t. j. rodičové) divili
se. I řekla matka jeho k němu: Sy
nu, proč jsi nám tak učinil? 'aj otec
tvůj a já s bolestí hledali jsme tebe.
I i'ekl k nim: C'o jest, že jste mne
hledali? Zdaliž jste nevěděli, že vtom,
což jest Otce mého, musím já býti.
Luk. 2, 48. 49.
Jde—li kdo ke mně (chce-li kdo mým

učedlníkem býti), a nemá v nenávisti
(t. j. v menší vážnosti nežli mne) otce
svého, i máteře, i ženy, i synů (dětí),
i bratří, i sester, a ještě (nad to ono)
i života svého, nemůž býti mým uče
dlníkem. Luk. 14, 26.

()dpov'ěděv puk Petr a apošt'olé,
řekli: Více sluší poslouchati Boha než
lidí. Sk. ap. 5, '29.

3. Bitky mají poslouchali dobré rally
,
a napomenutí rodičů.
a) Slyšte synové kázeň otcovu (učení
otcovo) a pozorujte, aby jste poznali
opatrnost. Dar dobrý dámtí vám, ne
opouštějtež zákona mého. Nebo i já
jsem byl syn otce svého (a to miláček
jeho), outličký a jednorozený přcd
matkou svou. A učíval mne a říkal:
Přijmiž slova má v srdce své, ostříhej
přikázaní'mých a živ (šťastný) budeš.
Nabuď moudrosti, nabuď opatrnosti
(rozumnost-i): nezapomínej, ani se uchy
luj od slov úst mých. Neopouštěj jí a
budu tě ostříhati: miluj“ ji, a zachová
tě. Přísl. 4, 1-—6.

Synu můj, pozoruj řečí mých a k
slovům mým nachyl ucha svého. At'
neodcházejí od očí tvých, osti'íhej jich
u prostřed srdce svého: nebo životem
jsou (štěstí těch), kteříž je nalezají
(slyšeti mohou), a všelikému tělu zdraví.
Všelikou stráží ostříhej srdce svého
(t. j. od zlých myšlének a úmyslů),
nebo z něho život (všecko dobré) po
chází. Viz také svrchu:
Přísl. 4.

20—22.
Zachovcj synu můj přikázaní otce
svého a neopouštěj zákona matky své.
Pi'ivazuj je. k srdci svému ustavičně
a zavěš je okolo hrdla svého. Když
budeš choditi, at' kráčejí stebou: když
spáti budeš, ať ostříhají tě a procítě
rozmlouvej (obírej se) s nimi (vždy je
měj v mysli a v paměti). Nebo pi'i
kázání jest. svíce a zákon- světlo, a ce
sta života domlouvání kázně. Pi'ísl. 6,

20—23.
Slyš mne synu a nepohrdej mnou:
a naposledy nalezneš slova má (naby
deš užitku z naučení mých). Sir. 31, 36.
Slyš synu a přijmi radu rozumu
a nezamítej rady mé. Sir. G, 24.
A řekl Tobiáš synu svému: „Slyš
synu můj slova úst mých a je v srdci
svém jako základ založ. Tob. 4, 2.
h) Vůbec při

duležity'ch věcech maji

dítky s rodiči radu bráti a jich slyšeli, zvlá
s'te' když v stav manželský vstoupili chteji:
I. Mojž. 22, 21; II. Mojž. 21, 9 ; Soudc.
11, 2. Viz také ženich, svatba.

Bitky.

4. Dídcý maji chyby své vyznávali
rodičům.
Učinili tedy služebníci Absolonovi
proti Amnonovi tak, jakož jim byl
přikázal Absolon. A vstavše všickni
synové královi, vsedli jeden každý na
mezka svého a utekli. Absolon pak
když utekl, přišel do Gessur, byl tam
3 léta. I přestal král David honiti
Absolona, protože se již byl potěšil
nad zahynutím Amnona (oželel smrti
jeho). Všed tedy Joab ku králi, ozná
mil toto všecko jemu: i povolán jest
Absolon, a vše] k králi, a poklonil se
na tvář svou až k zemi před ním:
i políbil král Absolona. II. Král. 13,
29. 38. 39; 15, 12.
Viz příklad o marnotratném synu:
Luk. 15, 12 atd.
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tak utečeš dobrovolného hříchu. Sir.
20, 4.
Otce zajisté těla svého, kteříž nás
trestali, v poetivosti (u vážnosti) měli
jsme: i zdaliž nebudeme (nemáme) více
poslušni býti Otce duchů i živi bude
me? Zid. 12, 9.
'VO

G. Diiký maji rodicfum svým býti
vždy vděčný.
Pomněti máš, jaká a jak veliká ne
bezpečenství trpěla matka tvá pro tebe,
když byls v životě jejím. Tob. 4, 4.
V skutku a řeči (skutkem i slovem)
i ve vší trpělivosti cti otce svého i
matku. . .. Synu, přijmi starost otce
svého (tčš ho, pomáhej mu v starosti),
a nezarn'iucuj ho vživotč jeho. Aschá
zí-li narozumu, snášej ho, a nepohrdej '
jim v mocnosti své: almužna zajisté
5. Dídcý pochybivs'e, mají se volně otce (milosrdenství, dobrotivá služba
podrobili potrestání rodičů, a pak se otci učiněná) nepřijde v zapomenutí.
polepšiii.
Sir. 3, 9. 14. 15.
Slyšte nebesa, a ušima pozoruj ze
Protož nyní, synu můj, slyš mne,
a neodstupuj od slov úst mých. A mě, nebo Hospodin mluvil (mluví):
želelbys naposled, když bys zhúbil tělo Syny jsem vychoval a vyvýšil: a oni
své i ostatek statku svého, a i'eklbys: pak pohrdli mnou. Is. 1, 2.
Pakli která vdova syny neb vnuky
I proč jsem _v ošklivost vzal sobě ká
zeň a domlouváním nepovolilo srdce má: at' se oni učí neiprvé dům svůj
mé. Aniž jsem uposlechl hlasu vyuču— spravovati, a rodičům odměnou službu
činiti: nebo to vzácné jest před Bo
jících mne, a k učitelům svým nena
klonil jsem ucha svého? Téměř byl hem. Jestliže pak kdo o své a nejví—
jsem ve všem zlém, u prostřed shro— ce o domácí péče nemá, zapřel víry
máždění a zástupů. Přísl. 5,7. 11—14. a jest horší než nevěřící. Tim. 5, 4. 8.
Syn moudrý jest ten, kterýž přijímá
cvičení otcovo: ale kdož jest posměvač 7. Vděčnosi dírek k rodičům jeví se
rozličným způsobem:
ctnosti, neslyší, když se mu domlouvá.
a) tim, že se snaží činiti radost rodičům.
Přísl. 13, 1.
Chudoba a hanba potká toho, kterýž
Syn moudrý obveseluje otce: ale
opouští kázeň (nedá se napomínati);
syn bláznivý jest zármutek matky své.
ale kdož povoluje tomu, kterýž ho tresce,
Přísl. 10, 1.
oslaven bude. Přísl. 13, 18.
Nechat se tedy raduje otec tvůj, a
Blázen posmívá se kázni (pohrdá matka tvá, a at' pleše, kteráž porodila
kázni) otce svého: ale kdož ostříhá tč. Přísl. 23, 25.
domlouvání, chytřejší bude. Přísl. 15, 5.
Kdo zamítá kázeň, pohrdá duší svou b) tim, že všeho se vamjz', coby rodí
čům soužem' a zármutek mohlo způsobitz'.
(sám sebou, sám svůj nepřítel jest):
ale kdož povoluje trestáním, tent' jest
I pravil Juda k Josefovi: Přijdu-li
vladař srdce svého. Přísl. 15, 32.
k služebníku tvému, otci našemu, a
Metla a kárání dává moudrost, ale pacholete nebude (poněvadž duše jeho
pachole (dítě), kterémuž se dopouští spojena jest s duší tohoto), a uzi-í-li, že
vůle jeho, zahanbuje matku svou. Přísl. ho s námi není, umře a uvedou slu
29, 15.
žebníci tvoji šediny jeho s bolestí do
Jak dobré jest, káranému (po tre hrobu. Já vlastně nechť jsem služe
stání) ukázati na sobě pokání! nebo bníkem tvým, kterýž jsem ho k své
Encyklol'naedic.
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víře přijal, a slibiljsem, řka: nepřive—
du-li ho zase, vinen budu hříchem proti
otci mému každého času. Zůstanu tedy
služebník lvůj, místo pacholete v služ—
bě pana mého, a pachole ať vstoupí s
bratry svými. Neboť se nemohu na
vrátili k otci svému bez pacholele;
abych bídy (trápení), kteráž zachvátí
otce mého, svědkem nebyl. I. Mojž.

'Sla tedy Bethsabé k králi Šalmuon
noví, aby mluvila s ním o Adoniače:

i polovici

réž pohrdá plodem (poslušenstvím,
šedinami) matky své, at“ vyklinou jc
krkavci potoční, aneb snčdí je synové

i povstal král"—ašel jí vstříc a poklo

niv se jí posadil se zase na stolici
své ; a postavena jest také stolice matce
králově, i posadila se po' pravici jeho.
IIl. Král. 2, 19.
Pamatuj na otce i matku svou, nebo
u nich jako u prostřed vclikomocných
44, 30—34.
(znamenitých lidí) stojíš: aby se snad
Tobiáš mladý pravil k angelu pro nezapomenul nad tebou Bůh před obli
vázejícímu jej: Víš sam, že počíta čejem jejich, jicbž pi'ízní pejchajc, ne
otec můj dny: a jestliže prodlévati vážil by sobě rodičů a navyklosti svou
budu o jeden den déle.. rmoutiti se bude jsa ošálen, pohanění netrpěl, a usvadl by
duše jeho. Tob. 9, 4.
v navyklostisvé (t. j. té zlé), a raději
Raguel pak pravil k zeti svému: byl, aby se byl nenarodil, a dni naro
Zůstaň zde a já. pošli posla k Tobiá— zení svého aby nezlořečil. Sir. 23,
šovi, otci tvému, aby mu oznámil o zdra
18. 19.
ví tvém. Jemužto odpověděl Tobiáš:
Já vím, že otec můj a matka má nyní rl) tim., že snášejí slabosti rodičů svých.
počítají dny a t'apí se duch jejich v
Slyš otce svého, kterýž tě zplodil,
nich. A když mnohými l'ecmi prosil
a ncpohrdej matkou svou, když se
Raguel Tobiáše, a on nižadným oby se stará. Přísl. 23, 22.
čcjem nechtěl svolili, dal jemu Sáru,
statku svého, polovici

slu—

žebníků, děvek, hovad, velbloudů a
krav, i peněz mnoho: a zdravého i ve
selého pustil od sebe. Tob. 10, 8—10.
a) tón, že se za rodiče na" nikdy
nestydí.

Josef řekl kn bratřím- svým: Pospčšte
a vstupte k Otci mému, a l'cete jemu:
Toto vzkazuje syn tvuj Joscl': Bůh
učinil mne panem vši zcmč egyptské:
vstup ke mně, neprodlívcj, a budeš
bydleli v zemi Jesscn: a při mně ty,
i synové tvoji, i synové synů tvych,
ovce tvé, i skoly tvé, i všecko voz
n'láš. A tam tebe krmili budu (nebo
ještě pět let hlad býti má), abys snad
pro hlad nezahynul, i dum tvuj a vše

Oko, kteréž

se posmívá

m-licc (lépe káně).

otci a kte—

Přísl. 30, 17.

Synu, pí'ijn.i starost otce svého (těš
ho, pomáhcj mu v starosti) a neza
rmucuj ho v životě jeho. A schází-li
na rozumu, suášej ho, a ncpohrdej jim
v mocnosti své: almužna zajisté otec
(n'iilosrdens'tví, dobrotiva služba otci
učiněna) nebude (nepřijde) \“ zapome—
nutí. Sir. 3, 14. 15.
(*) tím,

58

se

vlh-'čuč chovqjí l.: dohro

(lincům rodičů.

David pravil krátce před svou smrtí
k Salamounovi: Isyníun Berzclai Gala
cko,. což má.—'.. Hle oči vaše, a ()(-i adilskúho odplalíš se dobrým, a budou
bratra mého Benjamina., vidí, že usta jídati spolu s jinými při stole tvém:
ma mluví (že ja to jsem, junz mluví) nebo vyšli mi v cestu, když jsem uti
kal pl'od Absoloncn'i, bratrem tvym.
k vínu. Zvěstujte otci mému všecku
slavu mou, i všecko, což jste viděli lII. Král. 2, 7.
Abiatharovi knězi řekl kral Šala
v Egyptě. Pospěštcž, a pI-ived'tež ho
ke mně. Kamž když přišel, zapi-ahl moun: Jdi do Auathoth k rolí své,
.Tescl' svůj vůz, jel vstříc otci svému jsi zajisté muž smrti (hoden smrti):
na též místo: a uzřev ho, padl na šíji ale dnes (nyní) nczabiji tebe, poněvadž
jeho, a mezi objímáním plakal. . . . . jsi nosil archu Hospodina Boha před
Potom uvedl Josef otce svého před Davidem, otcem mým, a snášel jsi
krále, a postavil ho předním. I. Mojž. všecka ta soužcní, kteráž snašcl otec
45, 9—11. 13; 46, 29; 47, 7.
n'u'lj. III. Král. 2, 26.
—

Dítky.

99

8. Dobré dítky jsou radost rodičů.

povede: ale služebníka moudrého Šťastní
skutkové budou, a spravována bude
cesta jeho. Přísl. 14, 15.
Kterak velmi zlé pověsti jest, kdož
(lem. I. Král. 2, 26.
_
Viz svrchu: Pi'ísl. 10, 1; 15, 20; opouští otce svého: a jest prokletý od
Boha ten, kdož popouzi k hněvu mat
23, 25.
Muž, kterýž miluje moudrost, obve ky své. Sir. 3, 18.
Procitnuv pak Noe po víně, když
seluje otcc svého: kdo pak vychovává
nevěstky, ztratí (mrhá, tratí) statek, zvěděl, co mu učinil syn jeho menší, i'ckl:
a tak zarmucuje otce svého. Přísl. 29, 3. Zloi'ečenýChanán, služebník služebníků
Devět n'edomnělýchvěcí srdce velebila bude brati'ím svým. I. Mojž. 9, 24. 25.
A hle, jedna žena úlomek .žernový
jsem, a desátou povímjazykcm svým
lidem. . . . Clověk, kterýž z dítek s vrchu hodivši, udeřila Abimelecha
v
hlavu, a prorazila až do mozku
potěšení má. Sir. 25, 9.'10.
Kterýž rychle zavolal
A Ježíš prospíval moudrosti, a věkem hlavu jeho.
a milostí u Boha i u lidí. Luk. 2, 52. oděnce svého, a řekl k němu: Vytrhni
meč svůj a zabí mne: aby snad ne
9. ač dítky jsou pramenem souženz' bylo praveno, že od ženy zabit jsem.
rodičů svých.
Kterýž naplniv rozkaz, zabil jej. A
Jakob řekl k Simeonovi & Lévi:
když on umřel, všickni, kteříž s ním
byli z Israele, navrátili se k místům
Zkormoutili jste mne a zošklivili jstc
mne chanancjským a ferezcjským oby— svým. A tak odměnil Bůh zlým za
vatelům země této.
My nemnozí zlé, kteréž byl učinil Abimclech proti
jsme: oni slu'omáždíce se (seberou-li otci svému, zmordovav sedmdesáte
se na mne) potepou mne a zahlazen bratří svých. Soudc. 9, 53. 56.
budu já i dům můj. I. Mojž. 34, 30. 11. Naproti tomu mají dobré dítky často
Syn moudrý obveseluje otce; ale již v tomto, jiste" pak v onom životě
syn bláznivý zármutkem jest matce své.
hojnou odměnu k očekávání.
Pacholík pak Samuel prospíval &rostl,
a libil se jakož Hospodinu, tak i li

Přísl. 10, 1.

Narodil se blázen k pohanění svému:
aniž se bude radovati otec z bláznivého
syna. Přísl. 17, 21.
K lměvu (k žalosti) bývá otci syn
blázen a k žalosti matce, kteráž ho
porodila. Přísl. 17, 25.
Kdo sužuje otce svého, a zahání
matku, hanebný syn jest a nešťastný.
Přísl. 19, 26.
I—Ianbaotcova jest z syna nezvede
ného, dcera pak (t. j. též nezvedená)
v umenšení bude. Dcera opatrná jest
dědictví muži svému. Ale kteráž jej
zahanhuje (k hanbě přivodí), k poha—
nění bývá otci. Otce i muže zahan
buje smělá (všetečná) a od bezbožných
nebude umenšena: od obojích pak bude
ncuctěná. Sir. 22, 3—5.

Noe řekl : Požehnaný Hospodin, Bůh
Sémův, budiž _Chanán služebník jeho.
Rozšií-iž Bůh Jafeta, a ať bydlí v stanech

Sémových, abud'Chanán služebníkjeho.
I. Mojž. 9, 26. 27.
Rostl pak Samuel a Hospodin byl
s nim a neupadlo ze všech slov jeho
na zem. I. Král. 3, 19.
Viz II. Mojž. 20, 12; V. Mojž. 5,

16; Pi'ísl. 29, 27;
Ef. 6, 12.

Sir. 3, 1—20;

12. ])obré dítky nají často zlé rodiče.
Jako Ezechiel měl Achazema: II.
Par. 28; Josiáš Amonai lI. Par. 33,
25; 34, 2.

13. Podobně i mají také dobří rodi
čové často bezbožné dítky.

Jakož měl: Adam Kaina: I. Mojž.
10. ]Vepravé chování se (Zítek k rodd— 4, ]; Noe Cháma: I. Mojž. 9, 22;
č'ům trestá se často již na tomto, jistě Abraham Ismaele: I. Mojž. 21, 10;
však na onom světě.
.lsák Esaua: 25, 25; Heli Oínia a
Viz naho're uvedená místa: II.ll'Iojž. Finésa: I. Král. 2, 12. 15; Samuel
21, 17; Hl. Mojž. 20, 9; V. Mojž. 21, Joele a Abii: I. Král. 8, l. 2; David
18—21; 27, 16; Přísl. 20, 20;30, 17. Absolona a Amnona: II. Král. 13, 1;
Synu lstivému nic se dobrého ne 15, 1; Salamoun Roboau'íít: IH. Král.
7

Div. — Dobročinnost.

100

11, 43; Josafat Joráma: II. Par. 21,
4; Ezechiáš Manassesa: I. Par. 33, 2.
14. Příkladové:
a) dobrých dítek: Ježíš: Luk. 2, 51;
Jan 19, 26. 27; Sem aJafet: ]. Mojž.
9, 21. 23; Josef: ]. Mojž. 37, 13—17;
Judas: I. Mojž. 44, 30—34; Tobiáš:
Tob. 9, 4; 10, 10; David: I. Král.
17,17; 22, 3. 4; Samuel: ]. Král. 3,1.
0) zlých dz'tek. Takoví byli:

Chám:

I. Mojž. 9, 21—25; synové Jakobovi:
I. Mojž. 37, 11—35; Ofni a Finés:
I. Král. 2, 22; Joel a Abia: I. Král.
8, 2. 3; pacholíci, kteří se posmívali
Eliseovi, a pak na potrestání od med
vědů byli roztrhání: IV. Král. 2, 23;
Amon: II. Král. 13, 23; Absolon:

II. Král. 13, 23—36; 14, 29—33;
15, 1—30; dcera Herodiady: Mar.
6, 24. 25,
Povinnosti rodičů k dz'tkám víz : rodi
čove'; vychování.

Div.

Viz zázrak.

Dobročinnost
a nuzným.

jest štědrost k chudým

Povzbuzenz' k dobročinnost-í.

ani rez, ani mol nekazí a kde zloděje
vé nevykopávají ani nekradou. Mat.6, 20.
Prodejte, co máte, a dávejte almužnu.
Dělejte sobě měšce, kteříž nevetšejí;
nehynoucí poklad v nebesích, kdežto
Se zloděj nepi'ibližuje, ani mol kazí.
Nebo kde jest poklad váš, tu bude
i srdce vaše. Luk. 12: 33. 34.
I jáť pravím vám: Ciňte sobě pi'á—
tely z mamony nepravosti; aby, když
byste zhynuli, přijali vás do stanů
věčných. Luk. 16, 9.
Blahoslaveněji jest dáti, nežli bráti.
Sk. ap. 20, 35.
V nynějším čase Spomoziž vaše hoj
nost chudobě jejich, aby i hojnost je
jich vaší chudobě byla ku pomoci,

aby byla rovnost, jakož psáno jest:
Kdo mnoho (nasbíral), neměl hojnosti,
a kdo málo, neměl nedostatku. II.
Kor. 8, 14. 15. Viz též: ]. Kor. 16,
1. 2; II. Kor. 9, 12.
Protož vidělo se mi za potřebné,
prositi bratří, aby k vám šli napřed,
a připravili to zaslíbené požehnání,

aby bylo hotové, tak jako požehnání,

Kterak budeš moei, tak buď milo— a ne jako lakomství. Toto pak pra
vím: Kdo skoupě rozsívá, skoupě i žíti
srdný. Tob. 4, 8.
Vypůjčovati se bude hříšník a ne bude: a kdož rozsivá v požehnání,

z požehnání i žíti bude. Jedenkaždý
(dej) jakž uložil v srdci svém, ne se
zármutkem, neb z mušení; nebo Vese
lého dárce miluje Bůh. Mocenť pak
Kdož spravedlivý jest, udělovati bude, jest Bůh všelikou milost hojnou učiniti
ve vás; abyste ve všem vždycky
a nepřestane. Přísl. 21, 26.
Nebuď ruka tvá vztažena ku brání všeliký di'istatek majíce, rozmáhali se
ke
všelikému dobrému skutku; jakož
a k dání skrčena. Sir. 4, 36.
Nad pokorným silnější buď myslí, psáno jest: Rozptýlil, dal chudým,
a s almužnou mu neodkládej. Pro při spravedlnostjeho zůstává na věky věků.
kázaní' pi'ijmi chudého; a pro nouzi Ten pak, jenž dává silně rozsívajíeímu,
i chléb k jedení dá, a rozmnoží símě
jeho nepouštěj ho arázdného.
Sir. vaše, a přispoi'í ourody spravedlnosti
29, 11. 12.
Oznámím tobě, ó člověče, "co jest. vaší: abyste ve všem zbohaceni jsouce,
dobrého, i co Hospodin od tebe vyhle— hojnost měli ke všeliké sprostnosti,
dává: zajisté abys činil soud, a milo kterážto působí skrze nás díkůčinění
val milosrdenství, a pečlivě chodil Bohu. Nebo služba toho dobrodiní
netoliko doplňuje to, čeho se nedostává
&!Bohem svým. Mich. 6, 8.
Toto dí Hospodin zástupu: Soud svatým, ille rozhojňuje se také škrze
spravedlivý suďte a milosrdenství a smi mnohá díkůčinění v Pánu, skrze pro
lováuí čiňte jedenkaždý s bratrem kázaní služby této, když chválí Boha
z vašeho poslušného vyznání evangelium
svým. Zach. 7, 9.
Prosícímu tebe dej: a od toho, kdo Kristova, a ze sprostného sdělování se
by chtěl od tebe vypůjčiti, neodvracuj s nimi, i se všemi, a když se za vás
modlí, milujíce vás srdečně pro vyvý
se. Mat. 5, 42.
'
Hledejte sobě pokladyv nebi, kdežto šenou milost boží ve vás. Díky Bohu

zaplatí:

spravedlivý pak slituje

se

a udělí. Aalm 36, 21.
Nebraň dobře činiti tomu, kdo může:
a můžeš-li i ty dobře čiň. Přísl. 3,27.

Dobrota. — Dokonalost.

z nevýmluvného daru jcho! IL Kor.
9, 5—15.
Bohatým tohoto světa pi-ikazuj, ať
ncjsou vysokomyslní, ani doufají v ne
jistém zboží, ale v Bohu živém, kterýž
nám dává všecky věci hojně ku poži
vání ; at"činí dobře a bohatuou v dobrých

skutcích; at' rádi dávají a se sdělují;
ať sobě skládají dobrý základ k času
budoucímu, aby dosáhli pravého života.
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Buďtež dokonalí, jako i Otec váš
nebeský dokonalý jest. Mat. 5, 48.
Co se mne ptáš o dobrém? Jediný
dobrýjestBůh. Mat. 19,17 ; Luk. 18, 19.
Z něhož, skrze něho, _a v něm jsou
všecky věci. Řím. 11, 36.
Blahoslavený a sám mocný Král nad
králi, a Pán nad pány, jenž (toliko)
sám má nesmrtedlnost. I. Tim. 6, 15. 16.
Kdož se tebe nebude báti Pane, a ne
bude velebiti jména tvého? nebo ty
sám jsi milostivý. Zjev. 15, 4.

I. Tim. 6, 17—19.
Láska bratrská zůstávejž mezi vámi.
A na přívětivost k hostem nezapomí
nejte, skrze nizajisté někteří nevědoucc
2. ]lfcíme ze vší síly snažitz' se o
_ dokonalost.
angely vhospodu přijali. Pamatujte na
Bůh řekl k Abrahamovi: J át' Bůh vše—
vězně, jako byste spoluvěznové byli:
a na soužené, jakožto i sami v těle mohoucí, chodiž přede mnou a budiž
bydlíce. Zid. 13, 1—3.
dokonalým. I. Mojž. 17, 1.
Na dobročinnost pak a na sdílnost
Já jsem HospodinBůh váš: svatí buďte,
nezapomínejte; nebo takovými oběťmi nebo já svatý jsem. III. Mojž. 11,44.
bývá získán Bůh. Zid. 13, 16.
Svatí buďte, nebo já svatýjsem, Ho
A kdyby bratr a sestra nazí byli, spodin Bůh váš. III. Mojž. 19, 2.
a potřebovali by vezdejší živnosti, řekl
Posvět'tež se a buďtež svatí; nebo já
by jim někdo z vás: Jděte v pokoji, jsem Hospodin Bůh váš. III. Mojž. 20, 7.
ohřejte se a najezte se, a však nedali
" Buďte mi svatí, nebo svatý jsem já
byste jim, čeho tělo potřebuje, což to Hospodin. III. Mojž. 20, 26.
bude platno? Jak. 2, 15. 16.
Israelité mají pamatovati na přiká—
Kdoby mčl statek tohoto světa, a zaní Hospodinova, aby činili je, a byli
vidělby bratra svého, an trpí nouzi, svatí Bohu svému. IV. Mojž. 15, 40;
a zavřelby vnitřnosti své před ním:
7, 6; 14, 2; 18, 13.
kterak láska boží zůstává v něm? Sy
Bojte se Hospodina, a služte mu
náčkové moji, nemilujmež slovem, ani dokonalým a ncjpravějším srdcem. Jos.
jazykem, ale skutkem a pravdou. I. 24, 14.
Jan 3, 17. 18.
Buďtež vy dokonalí, jakož i Otec
Viz také : almužnu, chudoba, milosr
váš nebeský dokonalý jest. Mat. 5, 48.
denstvz' k blz'žm'nm.
Nepřipodobňujte se tomuto světu:
ale opravte se v novotě smyslu svého,
Dobrota. Viz dobročinnost.
ahyste zkusili, která. jest vůle boží do
Dokonalost. Dokonaléjest, co ve vla brá a líbezná a dokonalá. Řím. 12, 2.
Bratří, zlostí- buďte děti: rozumem
stnostech svých úplně se shoduje s účelem
pak buďte dokonalí. I. Kor. 14, 20.
svým.
Dokonávejme posvěcení své v bázni
1. Bůh jesi nejvýše dokonalý.
boží. II. Kor. 7, 1.
Bratří, buďte dokonalí, napomínejte
Není svatý jako jest HOSpodin: nebo
není jiného kromě tebe, a není silný se, jednostejně smýšlejte, pokoj mějte,
aBůh pokoje a milování bude s vámi.
jako Bůh náš. I. Král. 2, 2.
Veliký jest Hospodin a chvály hodný 11. Kor. 13, 11.
Požehnán (buď) Bůh, a Otec Pána
příliš: a velikosti jeho není konce.
našeho Ježíše Krista, kterýž požehnal
Žalm 144, 3.
Nchemiášova modlitba byla na tento nás všelikým požehnáním duchovním
způsob: Pane Bože, všech věcí stvo ve věcech nebeských v Kristu, jakož
řiteli, hrozný a silný, spravedlivý a mi nás vyvolil v něm před ustanovením
losrdný, kterýž jsi sám jedině dobrý světa, abychom byli svatí a neposkvr
král, sám dárce, sám spravedlivý, a vše nění před obličejem jeho V lásce. Ef.
mohoucí a věčný. II. Mach. 1, 24. 25.

1, 3. 4.

Doufáni. — Drak.
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“Dílo jeho jsme, stvořenijsouce vKri
stu Ježíši k skutkům dobrým, kteréž
připravil Bůh, abychom v nich chodili.
Ef. 2, 10.
Obnovte pak se duchem mysli své,
a oblečte člověka nového, podlé Boha
stvořeného v spravedlnost-i.
Ef. 4,
23.

24.

_

Buďtež následovníci boží, jakožto sy
nové nejmilejší. Ef. 5, 1.
Vezměte odění boží, abyste mohli
odolati v den zlý, a ve všem dokonalí
státi. El. 6, 13.
,
Za to se modlím, aby láska vaše víc
a víc se rozhojňovala v umčlosti a ve
všelikém smyslu: abyste zkusili lepších
věci, byste upi'ímí a bez ourazu byli
ke dni Kristovu, naplnění jsouce ovo

cem, Spravedlnosti skrze Ježíše Krista
k slávě a chvále boží. Filip. 1, 9—11.
Ne že bych již dosáhl, aneb dokonalý
byl, ale běžím, zdali bych nějakým způ
sobem uchvátil, načež i uchvácen jsem
od Krista Ježíše. Filip. 3, 12.
N apomínáme všelikého člověka, auči
me všelikého člověka ve vší moudrosti,
abychom postavili všelikého člověka do
konalého v Kristu Ježíši. Kol. 1, 28.
Bratří, prosíme vás, ažádáme vPánu
Ježíši, jakož jste přijali od nás, kterak
byste měli choditi, a líbítí se Bohu, tak
abyste i chodili, abyste se i více roz
hojřrovali. Víte zajisté, jaká přikázaní
dal jsem vám skrze Pána Ježíše. Tot'
jest zajisté ville boží, posvěcení vaše,
abyste se zch'žovali od smilství, aby
jedenkaždý z vás uměl nádobou svou
vládnouti v svatosti a ve cti. I. Thes.
4, 1—4.
Sám Bůh pokoje posvětiž vás ve
všem, aby celý duch váš, i dušei tělo
zachováno bylo bez ouhony ku piríští
Pána našehoJ ežíše Krista. I. T hes. 5, 23.
Všeliké písmo, od Boha vdechnuté,
užitečné jest k učení, k trestání, kna
pravování, k' cvičení v spravedlnosti,
aby dokonalý byl člověk boží, ke vše
likému skutku dobrému způsobený. II.
Tím. 3,16. 17.
Pokoje následujte se všemi, a s_va
t'osti, bez níž nikdo neuzi'í BOha. Zid.
12, 14.
Trpělivost skutek dokonalý má: aby
ste byli dokonalí a celí, nemajíce v ni
čemž nedostatku. Jak. ], 4.

Ne s prvními nevědomosti své žá
dostmi se srovnávejte, nýbrž podlé toho,
kterýž vás povolal a svatý jest, i ve
všem obcování svatí buďte, protože
psáno jest: Svatí budte, nebo já svatý
jsem. I. Petr 1, 14—16.
Kristus hí'ichy naše sám na svém
těle vnesl na dřevo, abychom hříchům
zemrouce, Spravedlnosti živí byli, je
hožto zsinalostí uzdravení jste. ]. Petr
2, 24.

Rost'tež v milosti a v poznání Pána
našeho a Spasitele Ježíše Krista. II.
Petr 3, 18.
Doufáni, doufanlivost. Viz nad (7e.
Drak.

obludy,

1) Tím se mz'nz' v pz'Snw' sv.

druh

velkých a

nebezpečných

hadů: 1. Mojž. 1, 21; Job 12; Žalm
73, 13; 90, 13; Is. 27, 1; Jer.
14, 6; 51, 34; Pláč 4, 3.
2) Draka užívá se co obrazu zpousty.
Ale litá zvěř tam odpočívati bude,
a domové jejich draky naplnění budou.
Is. 13, 21.

A vzroste na domích jejich trní, a
koprivy, a bodláčí na 'hradech jejich:
a bude pl'íbytkem draků, a pastvinou
pštrosů. Is. 34, 13.
A (země), kteráž byla vypráhlá, bude
v jezero, a žíznivá v studnice vod.
V peleších, v nichž prvé bydlilí dra
kové, vzejde zelenost třtía sítí. Is. 35, 7.
A dám Jerusalém v hromady písku,
a v odpočívadlo draků. Jer. 9, 11.
Hlas slyšení hle přichází, a pohnutí
veliké z zemé půlnoční: aby položil
města judská v pustinu, a v příbytek
draků. Jer. 10, 22.
Protož bydliti tam budou drakové
s divými muži: a bydliti budou v něm
pštrosové: a nebude bydleno v něm
více až na věky, aniž bude vzděláno
až do národů i národů. Jer. 50, 39.
I bude Babylon v hromady, v pí'í
bytek draků, v užasnutí a sipění, pro
tože nebude obyvatele. Jer.51, 37.
Esaua pak v nenávisti jsem měl

aobrátil jsem horyjeho v pustinu:adě-'
dictví jeho v draky pouště. Mal. 1, 3.

3. Draka užívá se též co obrazu mo
cných a krvežíznivých tyranů.
Zahn 73, 14. 15; Jer. 51, 34; Is. 14,
29; 51, 9;'Ezech. 29, 3.

Domácí boží. -— Duch.

4. Jest též obraz satana

1. „Duch svatý jest pravý Bůh, nebo
nepřičz'tá se mu toliko jméno boží,
ale také božské vlastnosti a působení.

t. j. krutého protivníka církve a sv.
náboženství křesťanského: Zjev. 12, 3;
Domácí
bOŽÍ neslovou toliko blaho
slavení v nebg', nýbrž i každy/', ienšto
Ici-tem a vč'rou v Ježíše Krista malem,

jest kat. církve.

1. Popscíní jich.
Jestliže Hospodáře Bclzebubcm nazývali, čím více domácí jeho? Mat.
10, 25.

Psáno jest v prorocích:

I budou

všickni učení od Boha. Jan 6, 45.
Již vás nebudu nazývatí služebníky;
neb služebník neví, co činí Pán jeho:
ale nazval jsem vás pi'átely; nebo vše
cko, což jsem koli slyšel od Otce svého,
oznámil jsem vám. Jan I?), 15.
Nevíte—liž, že chrám boží jste, a
Duch boží přebývá v Vás? Jestliže pak
kdo chrám boží poskvrní, toho zatratí
Bůh; nebo chrám boží jest svatý, ktc
rýž jste vy. I. Kor. 3, 16. 17; srvn.
II. Kor. 6, 16.
Nejste hosté a příchozí: ale jste
měšťané svatých, a domácí boží. l$l.

Duch

Přistoupili jste k hoře Sionu, a k
městu Boha živého, k Jerusalc'mu nc
beskému, a k zástupu mnoha tisíců
augelň, a k shron'íáždění prvorozených,
kteříž zapsáni jsou _v nebesích,
a
k Bohu, soudci všech, a k duclu'un
spravedlivých, dokonalých, a ku pro
sti-e(lníku nového zákona k Ježíšovi, a
k pokropcní krví, kteráž lépe mluví,
než Abelova. Žid. 12, 22—24.

2. Povinnosti plynoucí z tohoto bla
žemžho stavu:

a) Mají věrně držeti se hlavy své a
duvěrnč s ní obcovati. Jan 17, 16. 17.
b) Upřímnou lásku a volnou poslu
šnost k ní chovati. Mat. 22, 37.
c) _Kázni její trpělivě se podrobili.
Žid. 12, s atd.
11)Jí včrní setrvati. Zjev. 2, 10.
e) Mezi sebou sami v míru pospolu
žíti. Řím. 12, 18.
]) A ustavičně po nebeském, vč—
čném sídle toužili. Filip. 3, 20 ;Kol. 3, 2.
Duch,

Mimo „jiné významy značí se

boží učinil

mne,

&. dchnutí

Všemohoucího obživilo mne. Job 33, 4.
I i'ckl Petr: Ananiáši, proč pokou
šel ďábel. srdce tvého, abys ty lhal
Duchu sv. a lstivě ujal z peněz za
pole? Zdaliž zůstávajíc (neprodané)
tobě nezůstávalo, a zdali byvši pro
„
dáno, v moci tvc' nebylo? Proč jsi tu
včc uložil v srdci svém? Neselhal jsi
lidem, ale Bohu. Sk. ap. 5, 3. 4.
Nevíte-liž, že chrám boží jste, a (že)
Duch boží přebývá v vás? ,Jestliže
pak kdo chrám boží poskvrní, toho za
tratí Bůh; nebo chrám boží jest svatý,
kterýž jste vy. Kor. 3, 16. 1.7.
Vypustíš Ducha svého, a (opět)
stvořeni budou: a obnovíš tvář země.
Zahn 103, 30.
Nauč mne činiti tvou vůli, nebo Bůh
můj jsi ty. Duch tvůj dobrý povede
mne po cestě pi'ímé. Žalm 142, 10.
Nebo duch Páně naplňuje okršlek

2, 19.

tímto slovu/n třetí božská osoba.
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země: a to což zdržuje (v sobě), vše—

cko ma známost hlasu jeho. Moudr.1, 7.
Když pak vás vydají, nepřemýšlejte,
kterak aneb co byste mluvili: dánoť
bude vám v tu hodinu, co byste
mluvili; nebo nejste vy to, jenž mlu—
víte, ale Duch Otce vašeho, jenž mlu
ví v vás. Mat. 10, 19. 20.
Když pak vás voditi budou do škol,
a k vladařům a k mocným, nepečujte,
kterak, aneb co byste odpovídali, aneb
co byste mluvili. Protož složte to v srd
cích svých, abyste napřed nemyslili, kte
rak byste odpovídali. Luk. 12, 11;
21, 14.
A naplnění jsou všickni Duchem sv.,
a počali mluviti rozličnými jazyky, jakž
Duch sv. dával jim vymlouvati. Sk. ap.
2, 4.

A když vás povedou vydávajíce,
nep řemyšlujtc před tím, co byste
mluvili: ale co vám bude dáno v tu

hodinu, to mluvte; nebo nejste vy,
jenž mluvíte, ale Duch sv. Mar. 13, 11.
Protož pravím vám: Všeliký hřích

irouhání

bude lidem odpuštěno: ale

kdož by mluvil proti Duchu sv., nc
bude mu odpuštěno. A kdo by koli
řekl slovo proti Synu člověka, “nebude

104

Duch.

jemu odpuštěno, ani v tom věku ani
v budoucím. Mat. 12, 31. 32.
Akdokoli dí slovo proti Synu člověka,
bude mu odpuštěno, ale tomu, kdo by se
Duchu sv. rouhal, nebude _odpuštěno.
Luk. 12, 10.

charmucujte Ducha svatého, bo—
žího, kterýmžto znamenáni jste ku dni
vykoupení. Ef. 4, 30.
Toho dobrého skladu osti'íhej skrze
Ducha svatého, kterýž přebývá v nás.
II. Tim. 1, 14.
Ne z skutků spravedlnosti, kteréž
jsme my činili, ale podlé svého milo
srdenství spaseny nás učinil skrze obmytí
druhého narození a obnovení Ducha sva—
tého, kteréhož vylil na nás hojně skrzeJe
žíše Krista, spasitele našeho. Tit. 3, 5—6.
Duch jest, který svědectví vydává,
že Kristus pravda jest. Nebo tři jsou,
kteří svědectví vydávají na nebi: ()tec,
Slovo a Duch svatý, a ti tři jsoujedno.
I. Jan 5, 6. 7.

Protož jdouce, učte všecky národy,
křtíce je ve jménu Otce, i Syna, iDu
cha svatého. Mat. 28, 19.
Když oni sloužili Pánu, a postili se,
řekl jim Duch svatý: OdděltemiSavla
a Barnabáše k dílu, ku kterémuž jsem
jej poslal. Sk. ap. 13, 2.
Buďtež bedliví sebe, i všeho stáda,
v němžto Duch svatý ustanovil vás
biskupy, abyste spravovali církev boží,
kteréž dobyl svou krví. Sk. ap. 20, 28.
Také Duch nápomocen jest mdlobě
2. Zaslz'bem' Ducha svatého.
naší; nebo zač bychom se měli mo
dliti, jak sluší, nevíme: ale sám Duch
Vyleji Ducha svého na símě tvé,
prosí za nás lkáními nevypravitedlnými. a požehnání mé na kmen tvůj, a pu
Tent' pak, který zpytuje srdce, ví čeho čiti se budou mezi bylinami, ajako
Duch žádáz protože podlé Boha prosí vrby podlé tekoucích vod. Jer. 44,3.4.
za svaté. Rím. 8, 27. 28. '
Dám jim srdce jedno, a Ducha no
Nám pak to Bůh zjevil skrze Ducha vého dám ve vnitřnosti jejich: a ode
svého; nebo Duch zpytuje všecky věci, jmu srdce kamenné z těla jejich, a dám
také i hlubokosti božské. Nebo kdo jim srdce masité. Ezech. 11,19.
z lidí ví, co jest v člověku, leč jen
Neskryji více tváři své od nich,
duch člověka, kterýž jest v něm? Tak protože jsem vylil Ducha svého na ve
ani těcl. věcí, kteréž jsou boží, žádný škeren dům Israelský, praví Pán Bůh.
nepoznal, leč jen Duch boží. I. Kor. Ezech. 39, 29.
2,10. ]1;3,16; 12,4.
I bude potom: Vyleji Ducha svého
Ospravedlněni jste ve jménu Pána na všeliké tělo, a prorokovati budou
našeho Ježíše Krista, a v Duchu Boha synové- vaši,_ sny budou míti, a mlá
našeho. Kor. 6, 11.
denci vaši vidění vídati budou? Nýbrž
Známo vám činím, že žádný, kdo Du i na služebníky a služebnice v těch
chem božím mluví, nezlořečíPánu Ježíši, dnech vyleji Ducha svého. Joel 2,
ažádný nemůže říci: Pán Ježíš, jedině 28. 29.
skrze Ducha svatého. Rozliční pak jsou
Ját' ki'tím vás vodou ku pokání: ten
darovc', ale tentýž Duch. I. Kor. 12, 3. 4. pak, kterýž po mně přijde, mocnější
Jednomu každému dáno bývá zjevení jest nežli já, jemuž nejsem hoden obuvi
Ducha k užitku. Někomu zajisté dána nositi, tenť vás bude křtíti Duchem
bývá skrze Ducha řeč moudrosti, ji— svatým a ohněm. Mat. 3, 11; Mar.
nému řeč umění, podlé téhož Ducha.
1, 8; Luk. 3, _16; Jan 1, 26.
Jinému víra skrze téhož Ducha; jinému
To řekl Ježíš o Duchu sv., kteréhož
daruzdravovováuí skrze jednoho Ducha; měli věřící v něho přijíti: neb ještě
někomu divů činění, jinému rozeznání nebyl dán Duch, protože Ježíš ještě
duchů, jinému rozličnost jazyků, jinému nebyl oslaven. Jan —7,39.
vykládání řečí. Vše to působí jeden
Já prositi budu Otce, a jiného utě
a tentýž Duch, jenž rozděluje jednomu šitele dá vám, aby s vámi zůstával
každé-mu jak chce. I. Kor. 12, 7—11.
na věky, ])ucha pravdy, jehož svět
Milost Pána našeho Ježíše Krista, nemůže přijíti, nebo nevidí ho, aniž
a láska boží, a oučastenství Ducha ho zná: ale vy jej rozeznáte: nebt'
svatého budiž se všemi vámi. Amen. u vás zůstane a u vás bude. Jan 14,
II. Kor. 13, 13.
16. 17.

Duch.

Když přijde Utěšitel, kteréhož já.
pošlu vam od Otce, ducha pravdy, kte
rýž od Otce pochází, tenťbude o mně
svědectví vydávati. Jan 15, 26.

Užitečné jest,vám, abych já odešel;
nebo neodejdu-li, nepřijde kivám Utě
šitel: pakliť odejdu, pošlu ho k vám.
Jan 16, 7.
'Já. pošlu zaslíbení Otce svého na
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jisté křtíl vodou, ale vy pokřtěni bu
dete Duchem svatým. Poněvadž tedy
tuž milost dal jim Bůh, jako i nám,
kteříž jsme uvěřili v Pána Jcžíše
Krista: kdož jsem byl já, abych mohl
zabrániti Bohu? Sk. ap. 11, 15—17.
Pavel řekl k Efesským: Zdaliž uvč—

řivše, přijali jste Ducha svatého? A
oni řekli k němu: Ba, ani jsme ne
vás: vy pak zůstanete v městě, do— slyšeli, že jest Duch svatý. On pak
kudž nebudete oblečeni mocí s výsosti. řekl: V kom tedy jste pokřtěni? A
Luk. 24, 49.
oni řekli: Křtem Janovým. I řekl
Jan křtil vodou, ale vy pokřtěni bu Pavel: Jan křtil lid křtem pokání, řka,
dete Duchem svatým, ne po mnohých aby v toho, kterýž měl po něm přijíti,
věřili, to jest v Ježíše. To uslyševše,
těchto dnech. Sk. ap. 1, 5.
Přijměte moc Ducha svatého přichá pokřtěni jsou ve jménu Pána Ježíše.
zejícího na vás, a budete mi svědkové A když na ně Pavel vzklz'idal ruce,
v Jerusalémě, a ve všem Judsku, i přišel na ně Duch svatý, a mluvili ja—
Samařsku, a až do posledních končin zyky, a prorokovali. Sk. ap. 19, 2—6.
Víme bratří, Bohu milí, o vyvolení
země. Sk. ap. 1, 8.
vašem; nebo_ evangelium naše k vám.
4. Zaslíbem' toto vyplnilo se v den
letnic.

Viz druhou kapitolu Skutkův apoštol
Ski/Ch.

Když se modlili, zatřáslo se místo,
na kterémž byli shromážděni: a napl
něni jsou všichni Duchem svatým, a
mluvili slovo boží s doufanlivostí. Sk.
ap. 4, 31.

5. Apoštolé sdělovali vencím přijatého
Ducha svatého.
Uslyševše apoštolé, kteříž byli v Je

nebylo

toliko v řeči, ale i v moci,
i v Duchu svatém, a v plnosti mnohé,
jakož víte, jací jsme byli mezi vámi
pro vás. I. Thes. 1, 4. 5.

6. Duch svatý vychází od Otce

a Syna.
Nejste vy to, jenž mluvíte, ale Duch
Otce vašeho, jenž mluví ve vás. Mat.
10, 20.

Utěšitel pak, Duch svatý, kteréhož
pošle Otec ve jménu mém, tenť vás
naučí všem věcem. Jan 14, 26.
poslali k nim Petra a Jana. Kteříž
Když přijde Utěšitel, kteréhož já.
přišedše, modlili se za ně, a přijali pošlu vám od Otce, ducha pravdy, kte
Ducha svatého; nebo „ještě byl na žá— rýž od Otce pochází, tent' bude o mně
dného z nich nepřišel, ale byli toliko svědectví. vydavati. Jan 15, 26.
ve jménu Pána Ježíše pokřtěni. Sk.
Když přijde ten Duch pravdy, na
ap. 8, 14—17.
učít' vás všeliké pravdě; nebo nebude
Když Petr ještě mluvil slova ta, mluviti sám od sebe, ale cožkoli uslyší,
připadl Duch svatý na všecky, kteříž bude mluviti, a co přijíti má„ zvěstuje
poslouchali slova. ] užasli se věřící vám. Ont' mne oslaví: nebo z mého
vezme, a zvěstuje vám. Všecko, což
z obřízky, kteříž byli přišli s Petrem,
že i na pohany milost Ducha svatého
koli má. Otec, mé jest; protož jsem
vylita jest; nebo slyšeli je, ani mluví řekl, že zmého vezme, a zvěstuje vám.
jazyky, a velebí Boha. Tehdy odpo Jan 16, 13—15.
věděl Petr: zdali může kdo zabrániti
Poněvadž jste synové, poslal Bůh
vody, aby nebyli pokřtěni tito, kteříž Ducha Syna svého v srdce vaše vola
Ducha svatého přijali, jako i my? Sk. jícího: Abba, Otče. Gal. 4, 6.
ap. 10, 44—47.
Ne ze skutků spravedlnosti, kteréž
Petr pravil : Když jsem počal mluviti, jsme my učinili, ale“ podlé svého milo
připadl Duch svatý na ně, jako i na srdenství spaseny nás učinil skrze ob
nás na počátku. I rozpomenul jsem
mytí druhého narození, a obnovení
se na slovo Páně, jakož řekl: Jan za Ducha svatého, kteréhož vylil na nás
rusalémě, že Samaří přijala slovo boží,

Duch.
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hojně

skrze Ježíše 'Krista, Spasitele

uašcho. Tit. 3, 5. 6.

7. i\šg'znamenitčjší u'činkové Ducha
svatého jsou: osvícení rozumu, posila

Jedn'omu každému dáno bývá zjeve—
ní Ducha k užitku. Někomu zajisté
dána bývá skrze Ducha řeč moudrosti,
jinému pak řeč umění podlé téhož Du—

cha; jinému víra skrze téhož Ducha,
jinemu dar uzdravování skrze jednoho
Ducha; někomu divů činění, jinému
prorokování, jinému rozeznání duchů,
jinému rozličnost jazyků, jinému vy—
kládání řečí: ale vše to působí jeden
a týž Duch, jenž rozděluje jednomu
mluvili. Luk. 12, 11.12; Mat. 10, každému, jak chce. I. Kor. 12, 7—11.
19. 20; Mar. 13, 11.
Skrze jednoho Ducha my všíckni v
Ducha pravdy svět nemůže pi'ijíti, jedno tělo pokřtěni jsme, budto Zidé,
nebo nevidí ho, aniž ho zná: ale vy buďto pohané, budto služebníci, aneb
jej poznáte; nebť u vás zůstane, a ve svobodní; a všíckni jsme jedním Du
vás bude. »Jan 14, 17.
chem napojeni. I. Kor. 12, 13.
Bůh poznamenal nás, a dal zavda
Utčšitel Duch svatý, kteréhož pošle
Otec ve jménu mém, tent' vás naučí vek Ducha v srdce' naše. II. Kor. 1, 22.
Ten, kdo nás k tomu způsobuje,
všem věcem, api-ipomene vám všecko,
Šůh jest, kterýž dal nám i závdavek
cožkoli jsem mluvil vám. Jan 1—1,26.
Ještě mnoho mám mluviti vám; ale Ducha. II. Kor. 5, 5.
Nám to Bůh zjevil skrze Ducha své
nemůžete snésti nyní. Když. pak při—
jde ten Duch pravdy, naučíť vás vše— ho; neb Duch zpytuje všecky včci, ta
likč pravdě; nebo nebude mluviti sám ké i hlubokosti božské. I. Kor. 2, 10.
Spaseny nás učinil skrze Obmytí
od sebe, ale cožkoli uslyší, bude mlu
víti, a co pi-ijíti má, zvěstuje vám. druhého narození, a obnovení Ducha
svatého. Tit. 3, 5.
Jan 16, 12. 13.
Duch svatý oznamuje, že ještě ne
Naplnění jsou všíckni Duchem sva
byla zjévena cesta_k svatyni, dokud
tým, a počali mluviti rozličnými jazy
ky, jakž Duch svatý dával jim vy první stánek trval. Zid. 9, 8.
Pomazání, kteréž jste vzali od
mlouvati. Sk. ap. 2, 4.
'
Když se modlili, zatš'áslo se místo, něho, at' zůstává v vás. A nepotřebu—
na kterčrnž byli shromáždění: a napl jete, aby vás. kdo učil: ale jakž poma
nčni jsou všíckni Duchem svatým, a zání jeho učí vás o všech věcech, a.
mluvili slo'vo boží s doul'aulivostí. Vše
pravda jest a není to lež. Ajakož
naučil vás, zůstávejte v něm. I'. Jan
cko pak množství věřících bylo jedno
2, 27.
srdce a. jedna duše: aniž kdo něco z
toho co měl, pravil býti svým, ale
8. Dary a ovoce Ducha svatého.
všecky věci jim byly společné. Sk. ap.
4, 31.
*
Odpočine na něm duchI-Iospodinův;
Ktcí'íž jsou v těle, nemohou se 150 duch moudrosti, a rozumu, duch rady,
hu líbíti. Vy pak nejste v těle, ale v a síly, duch umění, a nábožnosti, a
duchu: jestliže však Duch boží pře naplní jej duch bázně Hospodinovy.
bývá ve vás. Pakli kdo_nemá Ducha Is. 11, 2. 3.
Kristova, teu není jeho. Rím. 8, 8. 9.
I vyleji na dinn Davidův, a na oby
Též také i Duch nápomocen jest
vatele jerusalcmskě ducha milosti a
mdlobč naší; nebo zač bychom se měli proseb: a patřili budou na mne, kte
modliti, jak sluší, nevíme: ale sáín réhož bodli: a kvíliti budou nad ním
Duch. prosí za nás lkáními nevypravi
kvílením jako nad jeduorozeným, a žaf
telnými. Ten pak, kterýž zpytuje srdcc., lostiti budou nad ním, jakž obyčej jest
ví, čeho Duch žádá: protože podlé žalostiti nad smrtí prvorozeného. Zach.
12, 10.
Boha prosí za svaté. Řím. 8, 2('. 27.
Ten Duch svědectví vydává duchu
Majíce téhož duchu víry, jakž psáno
našemu, že jsme synové boží. Řím. 8, 16. jest: U'věi'il jsem, protož jsem mluvil;
vůle ).: dobré-mu, a ospravedlnění.
Když vás voditi budou do škol, a
k vladařům, a k mocným, nepečujte,
kterak aneb co byste odpovídali, aneb
co byste mluvili: Duch svatý zajisté
naučí vás v tuž hodinu, co byste měli
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imy věříme, pročež 1 mluvíme. II.
Kor. 4, 13.
Ovoce ducha jest: láska, radost, po
koj, trpělivost, dobrotivost, dobročinnost,
dlouhočekání, tichost, věrnost, mírnost,
zdrželivost, čistota. Gal. 5, 22. 23.
Skrze něhož i vy slyševše slovo
pravdy (evangelium spasení vašeho),
skrze něhož i vy uvěřivše znameními
jste Duchem zaslíbení svatým, kteréž
jest závdavek dědictví našeho na vy
koupení dobytého (lidského pokolení)
k chvále slávy jeho. Ef. ], 13.
Nepřestávám díků činiti z vás, při
pomínaje vás na modlitbách svých:

aby Bůh Pána našeho Ježíše Krista,
Otec slávy, dal vám ducha moudrosti
a zjevení v poznání jeho. Ef. 1, 16. 17.
Nedal nám Bůh ducha bázně, ale
moci a milování, a střízlivosti. II.
Tim. 1, 7.

9. Proslředlcmié ku přijmtdí Ducha
svatého.

Jestliže tedy vy, zlí jsouce, umíte
dobré dary dávati synům svým; čím
více Otec váš nebeský dá ducha do
brého těm, kteříž ho prosí? Luk. 11, 13.
Kdož věří ve mne, tomu, jakož dí
písmo, poplynou z těla řeky vody živé.
Jan_ 7, 38.

_

Rekl Petr k nim: Ciňte pokání, a
pokřtěn bud jeden každý z vás ve jmé
nu Ježíše Krista na odpuštění hříchů
svých: a přijměte dar Ducha svatého.
Sk. ap. 2, 38.
To jedno chci od vás zvěděti: Z
skutků-li zákona přijali jste Ducha, či
li ze slyšení víry? Gal. 3, 2.
Ducha neuhašujte. I. Thes. 5, 19.
Duchové dObÍ'Í: viz angelé.

Duchovní správce jest ten, jen:? od
církve vyslán a zplnomocnc'n jest, , aby
svěřenou mu obec lou spasení vedl. Úřad,
který zastává, sluje správa duchovní.

I. Důležitost správy duchovní.
1. Správa

duchovní jest sama v sobě
důležitý úřad.

0 jak jsou krásné na horách nohy
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Aj hle na horách nohy zvěstujícího,
a oznan'mjieího pokoj: slaviž Judo sla
vnosti své, a plň sliby své:

neb nc—

bude více choditi skrze tebe Behai;
veškeren zahynul. Nah. ], 15.
Co prospěje člověku , by všečken
svět získal, a duše své pak škodu trpěl?
Aneb jakou dá člověk výměnu za duši
svou? Mar. 8, 36. 37.
Tentot' jest pak život věčný, aby pc)-v
znali tebe samého pravého Boha,a ktc
réhož jsi poslal, Ježíše Krista. Jan
17, 3.

Vám pak pravím (ostatním) náro
dům: Jak dlouho zajisté já jsem apo
štolem národů, velebiti budu posluho
vání své, zdali bych kterak k (horlivé—

mu) následování popudil tělo své, a
k spasení přivedl některé z nich. Řím.
11, 13. 14.

Děkuji _tomu, kterýž mne posilnil,
Kristu Ježíši Pánu našemu, že mne za
věrného soudil , a postavil v' službě.
II. Tim. 1, 12. Srvn. 3, 1.
2. Správce duchovní jsa povolán od
Boha jedná ve jménu božím.

Nebo dána jest vám moc od Pána
a síla \od Nejvyššího, kterýž. tázati se
bude na skutky vaše, zpytovati bude
myšlení (vaše). Moudr. 6, 4.
A nyní dí Hospodin, kterýž mne
způsobil od života matky za služebníka
svého, abych zase přivedl k němu Ja
koba, a Israel nebude shromáždčn: a
oslaven jsem před očima Hospodinový
ma, a Bůh můj učiněn jest síla má.
Is. 49, 5.
Hospodin dal mi jazyk umělý, abych
uměl podporovati slovem toho, kterýž
ustálý jest: vyzdvihuje ráno, ráno vy-
zdvihuje'mi ucho, abych slyšel ho ja
ko mistra. Is. 50, 4.
'
Vy pak kněžími Hospodina nazváni
budete: služebníci 'Boha našeho, bude
vám řečeno. Sílu národů jisti, a v slá
vě jejich chlubiti se budete. ls. 61, 6.
Synu člověčí, za strážného dal jsem
tě domu israelskému: a uslyšíš z úst
„mých slovo, a zvěstovati budeš jim
ode mne. Ezech. 3, 17.

Nebo rtové kněze maji ostříhati umě—
zvěstujícího & kážicího pokoj; zvěstují
cího dobré, kážícího spasení, řkoucí— ní , a z úst jeho hledati budou záko
ho Sionu : Kralovati bude Bůh tvůj ! na:_nebo angel Hospodina zástupů jest.
Mal. 2, 7.
'
15- 52, 7.
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Protož jdouce, učte všecky národy
atd. Mat. 28, 19. 20.
Ne vy jste mne vyvolili, ale“já jsem

vyvolil vás; a postavil jsem vás, aby
ste šli, a užitek přinesli, a užitek váš
aby zůstal: aby, začkoli byste prosili
Otce ve jménu“ mém, dal vám. Jan
15, 16.

A já slávu, kterouž jsi mi dal, dal
jsem jim: aby byli jedno, jakož i my
jsme jedno. Jan 17, 22.
A přikázal nám kázati lidu, a svěd
čiti, že on jest, kterýž ustanoven jest
od Boha, soudce živých imrtvých. Sk.
ap. 10, 42.
Nebo když někdo říká: Já jsem
Pavlův; jiný pak: Já Apollův; zdaliž
nejste (télesní) lidé? Nebo co jest
Apollo? a co Pavel? Služebníci (jsou)
toho, jemuž jste uvěřili, a jakž jedno
mu každému dal Pán. I. Kor. 3, 4. 5.
Neboť ne sami sebe kážeme, ale Je.
žíše Krista, Pána našeho: sami pak že
jsme služebníci vaši pro Ježíše. Nebo
Bůh , kterýž řekl, aby se z temností
světlo zablesklo, tenť zasvitl v srdcích
našich kosvíceuí poznání jasnosti boží
v tváři Krista Ježíše. Máme pak ten
poklad v nádobách hlíněných, aby vzne
šenost (té věci) byla z moci boží, a ne
' z nás. II. Kor. 4, 5—7.
To pak všechno „jest z Boha, kte—
rýž smířil nás s sebou skrze (Ježíše)
Krista, a dal nám posluhování toho
smíření. Protož na místě Kristově po
selství konáme, jakoby Bůh skrze nás
napomínal; na místě Kristově prosíme:
Smiřte se.sBohem. II. Kor. 5,18—20.
A on dal některé zajisté apoštoly,
některé p_ak proroky, jiné pak evange
listy, jiné pak pastýře a učitele. Ef.
4, 11

Pavel a Timotheus, služebníciJežíše
Krista atd. Fil. 1, 1.

II. Konání správy duchovní či po
vinnosti duchovního správce.
].

Správce

duchovní výkonávej všecka

dz'la úřadu svého vážně a uctz'vc'.

A řekl Mojžíš k *Áronovi: Toť jest,
co mluvil Hospodin: Posvěcen budu
v těch, kteříž se přibližují ke mně, a
před obličejem všeho lidu oslaven bu
du, Což slyše Áron mlčel. III. Mojž.
10, 1—3.
'
I mluvil Hospodin k Mojžíšovi po
smrti dvou synů Aronových, když obě
tujíce oheň cizí zabiti jsou: a přiká

zal jemu, řka: Mluv kAronovi, bratru
svému, at“ nevchází každého času do
Svatyně, kteráž jest za oponou před

slitovnicí, kterouž přikryta jest archa,
aby neumřel (nebo v oblace ukáží se
nad slitovnicí). III. Mojž. 16, 1. 2.
Rei k nim i k potomkům jejich:
Všeliký člověk, kterýž by přistoupil z
rodu vašeho k těm věcem, kteréž po
svěceny jsou, a které obětovali synové
israelští Hospodinu, na kterém jest ne
čistota, zahyne před I-Iospodinem. Jáť
jsem Hospodin. III. Mojž. 22, 3.
Smlouva má s ním byla (smlouva)
života a pokoje: a dal jsem mu bázeň,
i bál se mne, a od tváři jména mého
se strachoval; Mal. 2, 5.
2. Správce

duchovní co kazatel budiž
horlivý.

Viz kazatel.
3. Správce duchovní nemá nikdy Ic chý
ba'm poddaných svých býti netečným, aneb

snad docela pochlebovatí jím.
Běda, kteříž říkáte zlému dobré a
dobrému zlé: kladouce tmu za světlo,
a světlo za tmu: pokládajíce hořké za
sladké, a sladké za hořké. . . . Kteříž
ospravedlňu jete bezbožného pro dary,
a spravedlnost spravedlivého odjímáte
od něho. Protož rozhněvala se prchli
vost Hospodinova na lid jeho, avztáhl
ruku svou na něj, a pobil jej: azkor
mouceny jsou hory, a učiněny jsou
umrlčiny jejich, jako bláto u prostřed
ulic. V tom ve všem ncodvrátilase

prchlivost jeho,

ale ještě ruka jeho

vztažena. Is. 5, 20. 23. 25.
A hojí rány dcery lidu mého shan
bou, říkajíce: Pokoj, pokoj: a nebylo
pokoje. Zahanbeni jsou, proto že oha
vnost činili: ano nezahanbili se zahan
bením, a neuměli se zastyděti, protož
padnou mezi padajícími; v čas navští—

, I uchopivše Nádab a Abiu, synové
Aronovi, kadidlnice, vložili oheň, a ka
didlo svrchu, obětujíce před I'IOSpOdi'
nem oheň cizíz' což jim přikázáno ne
bylo. 1 vyšed oheň od Hospodina,
vení svého padnou,
spálil je, a zemřeli před I-Iospodinem. Jer. G, 14. 15.

praví Hospodin.

Duchovní správce.

Proroci tvoji viděli tobě křivé věci,
a bláznivé , aniž otvírali nepravosti
tvé, aby tě byli k pokání vzbuzovali:
ale viděli tobě přijímání křivá, a vy
hnání. Pláč Jer. 2, 14.
„

Protož toto
mluvili marné
protož hle já
bude ruka má
marné věci, a

praví Pán Bůh: Ze jste
věci, a viděli jste lež:
na vás, dí Pán Bůh: i
na proroky, kteříž vidí
hádají lcž: v radě lidu

mého nebudou, a v písmě domu israel—
ského nebudou napsání, aniž do země

israelské vejdou: izvíte, ze já jsem
Pán Bůh: proto že sklamali lid můj,
říkajíce: Pokoj, a není pokoje: a on
stavěl stěnu, oni pak ji omazávali hli—
nou bez plev. Rciž k těm, kteříž ob
mazují (hlínou) bez smíšení, že (ta zed')
padne: nebo bude příval rozvodnilý,
a dám kamení převeliké shůry pada
jící, a vítr bouřlivý, který rozmetá ji.
Když by pak hle padla stěna, zdaliž
nebude řečeno vám: Kdež jest obmítá

ní,jímžjste obmítali? Ezech. 13, 8—12.
Toto praví Pán Bůh: Běda těm,
kteříž šijí polštáříky pod všeliký loket
ruky: a dělají podhlavnice' pod hlavu
všelikého věku k polapení duší: akdyž
polapili duše lidu mého, obživovali
duše jejich. A zlehčovali mne u lidu
mého pro hrstku ječmene, a kus chle
ba, aby zabíjeli dušc, kteréž živé ne
jsou, lhouce lidu mému věřícímu lež.
Ezech. 13, 18. 19.
Ví: celou kapitolu.

Toto praví Hospodin proti prorokům,
kteříž svodí lid můj: kteříž kousají
zuby svými, a hlásají pokoj: a nedá-li
kdo něco v ústa. jejich, zasvčcují naň
boje. Protož noc bude vám místo vi
dění a tma vám místo hádání .
Ale však já naplněn jsem silou ducha
Hospodinova, soudem i mocí: abych
zvěstoval Jakobovi ncšlechctnost jeho,
a Israelovi hřích jeho. Mich. 3, 5. 6. 8.
Nebo nyní k lidem-li vedu, čili k
Bohu? Zdaliž lidem se líbiti hledám?
Kdybych se ještě lidem zaliboval, ne
byl bych služebníkem Kristovým. Gal.
1, 10.

Pracnjv jako dobrý bojovník Krista
Ježíše. Záduý, kdož bojuje Bohu, ne
zaplétá se v obchody světské: aby se
líbil tomu, od kohož jest zvolen. II.
Tim. 2, 3. 4.
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Anižt' jsme zajisté kdy užívali řeči
pochlebné, jakož víte, ani příležitosti
k lakomství, Bůht' jest svědek. I. Thes.
2, 5.
4. Správce duchovní nemá nikdy úřadem
svým hledatz' časného prospěchu a zisku.
alebrž má toliko spasení mu svěřených
na zřeteli míti.

Protož neměl Lévi dílu, ani vladař—
ství s bratřími svými: nebo sám Ho
spodin vladařství jeho jest, jakož slíbil
jemu Hospodin, Bůh tvůj. V. Mojž. 10, 9.
Synu člověčí , prorokuj o pastýřích

israelských: prorokuj, a díš pastýřům:
Toto praví Pán Bůh: Běda pastýřům
israelským, kteříž pásli sami sebe: zda
liž nebývají stáda pasena od pastýřů?
Mléko jste jídali, a vlnou jste se odí
vali, a co tučného bylo, zabíjeli jste:
stáda pak mého jste nepásli. Co -mdlé
ho bylo, neutvrdili jste, a co nemocné
ho, nehojili jste, což zlámaného jest,
neuvázali jste, a což zavrženo jest,
nepřivedli jste zpět, acož se bylo ztra
tilo, nehledali jste: ale s přísností pa
novali jste nad nimi, a s mocí. I roz
prchly se ovce mé, proto že nebylo
pastýře: aučinčny jsou k sežrání vše
chněm zvířatům polním, arozprchly se.
Ezech. 34, 2—5.
Protožvpastýři, slyšte slovo Hospo—
dinovo: Zívt?jsem já, praví Pán Bůh:
Proto že učiněna jsou stáda má vlou
pež, a ovce mé k sežrání všeliké zvě
ře polní, proto že nebylo pastýře: ne
bo nehledali pastýři stáda mého, ale
pásli pastýři sami sebe, a. stád mých
nepásli: protož vy pastýři slyšte slovo
IIospodinovo: Toto praví Pán Bůh.
Aj já sám (povstanu) proti pastýřům,
a budu vyhledávati stáda mého z ruky
jejich , a přestati je učiním, aby více
nepásli stáda, aniž více pásli pastýři
samých sebe, a vysvobodím stádo své
z úst jejich, a nebude jim více za po
krm. Ezech. 34, 7—10.
Nebudou pak míti dědictví, jáť jsem
dědictví jejich: a vladařství nedáte jim
v Israeli, nebo já jsem vladařství je
jich. Ezech. 44, 28.
Knížata jeho podlé darů soudili, a
kněží jeho ze mzdy učili, aproroci je
ho za peníze prorokovali: ana Hospo
dina spoléhali, řkoucc: Zdaliž není
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IIOSIDOdill u prostřed nás ? Nepřijdout'

svého

práva

pi—ievangelium.

I. Kor.

9, 14—18.
Zdali jsem zhřešil, že sám sebe jsem
činou Sion jako pole zorán, a Jeru
Sálém v hromadu kamení bude, a ho ponižoval, abyste vy povýšeni byli?
ra chrámová v Výsosti lesů. Mich. 3, že jsem vám darmo evangelium boží
11. 12.
kázal? Jiné církve jsem oloupil, bOl'J.
Chodě pak Ježíš podlé moře gali
(od nich) plát k službě vaší. A jsa
lejskěho, uzi'el dva bratry, Simona,“ u vás, a potřeben, žádnému jsem ne
kterýž slove Petr, a Ondřeje, bratra byl těžek; neb čeho mi se nedostáva—
lo, doplnili bratří, kteří přišli z Mace
jeho, ani__pouštčjí síť do moře (nebo
byli rybáři), idijim: Pojďte za mnou, donie: a ve všech věcech bez obtížení
a učiním z vás rybáře lidí. A oni zachoval jsem se vám, a zachovám. II.
hned opustivše sítě, šli za níms Mat. Kor. 11, 7—9.
4, 18—20.
Aj již po třetí hotov jsem přijíti k
I di mu Ježíš: Lišky doupata mají, vám, a nebudu vám tčžek; nebo ne
a ptactvo nebeské hnízda: ale syn hledám, co jest vašeho, ale vás. Aniž
člověka nemá, kde by hlavu sklonil. pak mají synové rodičům poklady shro
Mat. 8, 20.
mažďovati, ale rodičové synům. Ját'
Nemčjtc zlata, ani stříbra, ani peněz pak velmi rád náklad učiním, nadto
v opascích svých, ani mošny na cestě, i sám sebe vynaložím za duše vaše:
ani dvou sukní, ani obuvi, ani hůlky: ačkoli, an velmi vás miluji, milo jsem
hodent' zajisté dělník pokrmu svého. milován. II. Kor. 12, 14. 15.
Mat. 10, 9. 10; Mar. 6, 8.
Anižt' jsme zajisté kdy užívali řeči
Přistoupila k Pánu Ježíši matka sy pochlebné, jakož víte, ani příležitosti
k lakomstvi; Bůht' jest svědek! ani
nů_ Zebedeových 3 syny svými, klaníc
se, a prosíc něco od něho . . Di jim :Ka jsme hledali chvály od lidí, ani od vás
lich zajisté můj píti budete: ale seděti ani od jiných. Ač jsme vás mobli ob
na pravici mé, aneb na levici, není těžovati, jako Kristovi apoštolé: avšak
mé dáti vám , ale kterýmž připraveno učinění jsme n'íaličcí uprostřed vás,
jest od Otce mého. Mat. 20, 20—23. jako když chůva děti své chová: Tak
Když jsem vás poslal bez měšce a žádostivi jsouce vás, chtěli jsme vám
bez mošny, a bez obuvi, zdaliž jste v s chutí netoliko evangelium boží vyda
čem nedostatek mčli? Luk. 22, 35.
ti, ale i životy svě (za vás dáti): pro
-Nájemník pak utíká, nebo nájemník tože jste nám byli velmi milí. I. Thes.
jest a nemá péče o ovce. Jan 10, 13. 2, 5—8.
Sami víte, kterak máte následovali
Stříbra a zlata.. "neb roucha nežádal
jsem od—žádného,jakož sami vite, neb nás; nebo nebyli jsme mezi vámi
na to, čehož potřebí bylo mně, i těm, nepokojni, aniž jsme darmo chleba je
'tei'iž se mnou jsou, podávaly ruce dli od koho, nýbrž v práci av ondání,
ve dne i v noci pt'acujice, abychom
tyto. Sk. ap. ?0, 33. 34.
Takt“ í'Pán nařídil těm, ktei-iž eVan žádného z vás neobtěžovali. Ne jako
gelium zvěstují, aby z evangelium živi bychom (k tomu) nebyli měli moci, ale
byli. Já pak jsem ničeho toho neuží abychom se vám dali za příklad, byste
_val: aniž jsem toto psal, aby se to nás následovali. ],I. Thes. 3, 7—9.
Víte pak ivy Filippenští, že při po
při mně tak dálo; nebo lépe mi jest
umříti, nežli aby kdo chválu mou vy čátku evangelium, když jsem šel z Ma
eedonie,
žádná církev neudělila mi na
prázdni). Nebo budu-li (toliko) evan
gelium kázati, nemám se čím chlubiti, vydání, než vy sami; nebo i do Thes
poněvadž jsem to povinen, nebo běda saloniky poslali jste mi jednou i po
učně, kdybych nekázal. Jestli to do druhé k potřebě. Ne že bych hledal
brovolně činím, mám odplatu, pakli daru, ale hledám užitku hOjného do
vašeho počtu. Filip. 4, 15—17.
bezděky, ouřad jest mi svěřen. Jaká
Ale majíce pokrm a čím bychom se
tedy jest má odplata? (Ta zajisté),
abych, když káži evangeliíuu, bez platu odívali, dosti na tom mějme. I. Tim. 6,8.
Paste stádo boží, kteréž u vás jest,
evangelium zvěstoval, abych neužíval
na nás zlé 'Věci. A protož

vaší pi-i
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Olíůůfnjíce (ho) ne bezděky, ale dobro
volně—podléBoha; ani pro mrzký zisk,
ale z dobré vůle ; ani jako panujícc nad
dědictvím, ale příkladem jsouce stádu
ze srdce. A když se ukáže kníže pa

stýřů, vezmete neporušitedlnou korunu
slávy. I. Petr 5, 2—4.
53. Správce

duchovní má se modlit-i za.
svěřené mu stádce.

Mluv Áronovi i Syníim jeho: Takto
budete dávati požehnání synům israel
ským, a dite jim: Požehnejž tobě
Hospodin, a ostříhejž tebe. Ukužiž
Hospodin

tvái—svou tobě, a smiluj se

nad tebou. Obratiž Hospodin tvář
svou k tobě, a dej tobě pokoj. I bu
dou vzývati jméno mé nad syny israel
skými , a já žehnati budu jim. IV.
Mojž. 6, 23. 27.
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mohl z boží vůle št'aslně k \'ám—přijíti.
Řím. 1, 9. 10.
.

Bratří, vůle zajisté srdce mého i
modlitba k Bohu děje se za ně k spa
sení. Rím. 10, 1.
Děkuji Bohu svému v “každém zpo
mínání na vás, vždycky na všech mo
dlitbách svých za vás za všecky s 'a—
dostí prosbu číně. Filip. 1, 3. 4.
A za to se modlím, aby láska vaše

víc a víc se rozhojňovala'v umělosti
a ve všelikém smyslu: abyste zkusili
lepších věcí, byste upřímní a bez-ou
razu byli ke dni Kristovu. Filip. 1, 9. 10.
Milost vám a pokoj od Boha Otce

našeho, a (od) Pána našeho Ježíše
Krista. Díky činíme Bohu, a Otci
Pána našeho Ježíše Krista, vždycky za
vás modlíce se. Kol. ], 3.

Protož imy od toho dne, jakž jsme
to uslyšeli, nepřestáváme modlili se za
abyste byli naplnění zná

I přistoupí kněží synové Lčvi, kte— vás, ažádati,

réž vyvolí Hospodin Bůh tvůj, aby
přisluhovali jemu, a dávali požehnání
ve jménu jeho, a k slovu jvjich aby
všeliký skutek, a cožkoli čistého neb
nečistého jest, souzeno bylo. V. Mojž.
21, 5.

Samuel pravil: Odstupiž pak ode
mne ten hřích proti HOSpodinu, abych
přestal modliti se za vás, i budu učiti
vás cestě dobréapřímé. I. Král. 12, 23
Mezi síní a oltářem at' pláčí kněží,
služebníci IIospodinovi, a řkon: Od

pust' llospodine, odpusť lidu svému:
a nedej dědictví svého vpohanění, aby

mostí vůle jeho, ve všťmoudrosti a
rozumnosti duchovní. Kol. ], 9.
6. Správce duchovní má lvu svěřeným mu
chovali [(is/tu bratrskou.

Rozumějtež nám. Žádnémut' jsme
neublížili, žádného neporušili, žádného
neoklamali. Ne k potupě vaší to pra
vím, nebot' jsme napi'cd to pověděli,
že v srdcích našich jste, abychom spo
lu zemřeli, i spolu živi byli. Il. Kor.
7, 2' 3.

Z veliké bolesti a ouzkosti srdce
psal jsem vám s mnohými slzami: ne
nad nimi panovali národové; proč ří abyste byli zarmouceni, ale abyste po—
kají mezi národy: Kde jest Bůh jejich? znali lásku, kterouž k vám hojnější
Joel 2, 17.
mám. II. Kor. ?, 4.
Ježíš sc modlil'za nčenuíky své:
A srdce jeho hojnější jest k vám,
Otce svatý, zachovej je, kteréž jsi mi když se rozpon'uíná na poslušenství
dal, ve jménu svém, aby byli jedno,
všech vás, kterak jste hosbázní a tře
jako i my. Jan 17, 11.
scním přijali. II. Kor. 7, 15.
Ját' pak velmi rád náklad učinín'í,
Ncprosín'it', abys je vzal ze světa,
nadto i sám sebe vynaložím za. duše
ale abys je zachoval od zlého. chsout'
ze světa, jakož ani já nejsem ze světa. vaše: ačkoli, an velmi vás miluji, má
Posvětiž jich vpravdě (své). Reč tvá lo jsem milován. II. Kor. 12, 15.
Ač jsme- vás mohli obtěžovati, jako
jest p 'ana. Jan 17, 15—17.
My pak pilni budeme modlitby, a Kristovi apoštolové: a však učiněni
jsme ma'ičcí uprostřed vás,' jako když
posluhování slova. Sk. ap. 6, 4.
chůva děti chová. Tak žádostivijsou
Svědek mi jest zajisté Bůh, které
muž sloužím duchem Svým v evangeli— ce víts, chtěli jsme vám s chutí neto
um Syna jeho, že bez přestání zmín liko evangelium boží vydati, ale.i ži—
ku o vás činím, vždycky na svých voty své (za vás dáti): proto že jste
modlitbách žádaje, abych aspoň někdy nám byli velmi milí. I. Thcs. ?, 7. 8.
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Jakož víte, kterak jednoho každého
z vás (jako otecsynů svých) prosíce
vás a napomínajíce, osvědčovali jsme,
abyste chodili hodně Boha, kterýž po
volal vás do svého království a slávy.
I. Thes. ?, 11. 12.
7. Správce duchovní má především stádce
své vzdělávali

dobrým ])7"z'klmle7)z.

Nebo já jsem Hospodin Bůh váš:
svatí budte, nebo já svatý jsem. III.
Mojž. 11, 44.

Aj tys učíval mnohé, aruku stálých
posilňoval jsi: viklajících se potvrzo
valy i'eči tvé,

& kolena třesoucí se

mocňoval jsi: nyní pak přišla na te
be rána, azemdlen jsi: dotkla se tebe,

ho jest, naučen jsa (tomu) ze zákona, a
máš za to, žejsí vůdcem slepých, svě—
tlem těch, kteříž jsou V temnosti, učí
telem nemoudrých,
mistrem nemlu—
vňat, maje způsobu umění a pravdy v
zákoně: kterýž tedy ji:;ého učíš, sám
sebe neučíš; kterýž kážeš, že se nemá

krásti, a (sám) kradeš; kterýž pravíš,
že se nemá cízoložiti, cizoložíš; kte
rýž v ohavnosti máš modly, svatokrá
deže se dopouštíš; kterýž zákonem se
chlubíš, přestupováním zákona Boha
zneuctíváš. (Nebo jméno boží pro vás
v porouhání jest mezi pohany, jakož
psáno jest.) Rím. 2, 17—24.
Tresci tělo své, a v službu (je) po—

drobují,

abych snad, an jiným káži,

sám nebyl zavržen. I. Kor. 9, 27.
Nebo sláva vaše tato jest, svěde
ctví svědomí našeho, že v. sprostnosti
srdce, a v upřímnosti před Bohem, a
ne v moudrosti tělesné, ale v milosti
smlouvu mou v. ústa svá? ty, ješto boží obcovali jsme na tomto světě:
nenáviděl jsi kázně: a zavrhl jsi řeči hojněji pak u vás. II. Kor.- ], 12.
mě za hřbet. Žalm 49, 16. 17.
Nebot' opatru jeme dobré netoliko
Slovo zlé změní srdce: z něhožto před Bohem, ale také před lidmi. II.
čtyry částky pocházejí, dobré i zlé, Kor. 8, 21.
Vy jste svědkové iBůh, kterak jsme
život i smrt: a panuje nad nimi usta—
vičně jazyk. Jest muž chytrý mnohých svatě, a'rspravedlívě, a bez ouhony
učitel, a duši své jest neužitečný. Sir. byli u vás, kteříž jste uvěřili. I. Thes.
?, 10.
37, 21.
Od všeliké zlé tvářnosti se zdržnjte.
Vy jste sůl země. Jestliže sůl zma
řena bude, čím bude soleno? k niče I. 'l'hes. 5, 22.
Musí pak- biskup bez ouhony býti,
muž se nehodí více, než aby ven vy
vržena, a od lidí pošlapána byla. Vy jedné manželky muž, střízlivý, opatr
jste světlo světa. Nemůžet' město na ný, způsobný, stydlivý, k hostem pří—
hoře ležící skryto býti: aniž rozsvěcu— větivý, schopný k učení: ne piján ví
jí svíce , a stavějí ji pod kbelec, ale na, ne bijcc, ale mírný, ne svárlívý,
na svícen, aby svítila všechněm, kteříž ne lakomý, ale kterýž dům svůj dobře
spravuje , a syny má poddané se vší po
jsou v domě. Tak svět' světlo vaše
před lidmi, “at' vidí skutky vaše dobre', čestností. Nebojestliže kdo domu svého
a slaví Otce vašeho, jenž jest v nebe spravovati neumí, kterak bude o církev
sích. Mat. 5, 13—16; Luk. 14, 34.
boží péči míti? Ne nově na víru obrá—
Vám zákonníkům běda, nebo obtěžu cený: aby se nepozdvíhl vpojchu ane
upadl
v soud dábh'iv. Amusíť také svě
jete lidi břemeny, kterýchž nemohou
nésti, a sami se těch břemen (ani) dectví dobré míti od těch, kteříž jsou vně
jedním svým prstem nedotýkáte. Luk. (církve), aby neupadl v pohanční a v osi
dlo d'áblovo. I. Tim. 3, 2—7.
11, 46; Mat. 23, 4.
Běda' vám zákonníkům; nebo jste
Nižádný at' mladostí tvou (T imothee)
vzali klíč umění, sami jste neve nepohrdá: ale bud' příkladem věřících,
šli, atčm, kteříž vcházeli, zbránílíjste.
v slovu, obcování, v lásce, ve víře, v
čistotě. I. T im. 4, 12.
Luk. 11, 52.
„
Nebudiž cizích hříchů oučasten. Se
Když pak ty sloveš Zid, a zpoleháš
na zákon, a chlubíš se Bohem, a znáš be samého ostříhej v čistotě. I. Tim.
azkormouccn jsi. Kde jest bázeň (bo—
ží) tvá, síla tvá, trpělivost tvá, a do
konalost cest tvých? Job 4, 3—6.
Hříšníkovi pak řekl Bůh: Proč ty
vypravuješ spravedlnosti mě, a béřeš

vůli jeho, a rozeznáváš, co užitečnější— 5, 22.
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Ale ty, 6 člověče boží, varuj se to— ovčinec a jeden

ho: následuj pak spravedlnosti, pobo
žností, víry, lásky, trpělivosti atichostí.
]. Tím. 6, 11.
Mládenčích pak žádosti se varuj:
ale následuj spravedlnosti, víry, lásky,
a pokoje s těmi, kteříž z čistého srdce
vzývají Pána. 11. Tím. 2, 22.
Ve všech věcech sebe samého vydá
vej za příklad dobrých skutků, v učení,
v celosti, ve vážnosti. Tit. 2, 7.
Žíte s tichosti, a s bázní majíce do
bré svědomí: aby v tom, v čemž vám
utrhají, zahanbeni byli tí, kteříž haní

vaše dobré v Kristu obcování. I. Petr
3, 16.

Paste stádo boží, které u vás jest.,
opatrujíce (ho) ne bezděky, ale dobro
volně podlé Boha; ani pro mrzký zisk,
ale z dobré vůle; ani jako panujíce
nad dědictvím, ale příkladem jsouce
stádu ze srdce. I. Petr 5, 2. 3.

pastýř. Proto mne
()tec miluje, že já život svůj dávám,
abych jej zase vzal. Jan 10, 11—17.
Protož bděte majíce v paměti, že
jsem po tři léta nepřestával dnem
ínocí, s pláčem napomínati jednoho
každého z vás. Sk. ap. 20, 31.
Jakož i já ve všem líbili se snažím
všechněm, nehledaje co mně užitečné
jest, ale co mnohým, aby spasení byli.
1. Kor. 10, 33.
Neboť miluji vás božím milováním.
Zasnoubilt' jsem vás (jako) čistou pannu
oddati jednomu muži, Kristu. II. Kor.
11, 2.

Zachovávajíce slovo života k slávě
mé v den Kristův, že ne nadarmo
jsem běžel, ani nadarmo pracoval.
A bycht' pak i obětován byl pro oběť
a posloužení víře vaší, radují se,
a spolu radují se se všemi vámi. Filip.
2, 16. 17.

Pamatujete zajisté, bratří, na práci
8. Správce duchovní nikdy neochabzgj naší, a ustávání, (nebo) ve dne iv noci
v povolání svém, nýbrž pitnostz' a v_i/tr pracujíce, abychom žádného z vás ne
valostz' se vyznačuj.
obtěžovali, kázalí jsme mezi vámi evan

Strážní jeho všickni jsou slepí, vši
ckni nevědoucí: psi němí nemohouce
štěkatí, vidouce marné věci, spíce a mi—
lujíce sny. Is. 56, 10.
Na zdích tvých Jerusaléme ustano
vím strážné, celý den a celou noc vě
čně nebudou mlčeti. Kteříž zpomínáte
na Hospodina, nemlčtež. Is. 62, 6.
Zlořečený, kdož dělá dílo Hospodi
novo lstivě: a zlořečený, kdož zdržuje
meč svůj od krve. Jer. 48, 10.
Jako lišky na pouštích byli proroci
tvoji, Israeli. Nevstoupili jste naproti,
aniž jste postavili na odpor _zdipro
dům israelský, abyste stáli v bojiv den
Hospodinův. Ezech. 13, 4. 5.
Já jsem pastýř dobrý. Dobrý pa
stýř dává život svůj za ovce své. Ale
nájemník, a kterýž není pastýř, jehož
nejsou ovce vlastní, vida vlka, an jde,
opouští ovce, a utíká: a vlk lapá,
a rozhání ovce. Nájemník pak utíká,
nebo nájemník jest a nemá péče o ovce.
Já jsem pastýř dobrý: a známt' své a
znájíť mne mé. Jako mne zná Otec, i já
znám Otce, a život svůj dávám za ovce
své. Mámť i jiné ovce, kteréž nejsou
'z tohoto ovčince: i ty musím přivésti,
a hlas můj slyšeti budou, a bude jeden
Encyklopaedie.

gelium boží.

I. Thes. '2, 9.

Nezanedbávej milosti, kteráž jest
v tobě, kteráž ti dána jest skrze pro
roctví, se vzkládáním rukou kněžských.
O tom přemýšlej, v tom buď: aby
prospěch tvůj zjevný byl všechněm.
I. Tim. 4, 14. 15.
Osvědčuji před Bohem a Ježíšem Kri
stem, kterýž soudíti bude živé i mrtvé,
v příchodu svém a království svém:
kaž slovo, nabízej v čas i ne v čas;
trescí, pros, žehři ve vší trpělivostí
“&učení.

H. Tim.

4, 1. 2.

Pročež počnu vždycky vám připo
mínati těch věcí, a to zajisté umělým
í utvrzeným v přítomné pravdě. Neboť
to mám za spravedlivé, dokudž jsem
v tomto stánku, abych vás probuzoval
napomínáním. 11. Petr 1, 12. 13.
9.

Správce

duchovní důvěřuj

se při

mnohých nesnázích úřadu sve7zov pomoc
Všemohoucůzo.

Dříve nežli jsem tě způsobil v ží
votě, znal jsem tebe: a dříve nežlís
vyšel z života,. posvětíljsem tebe„a za
proroka v národech dal jsem tebe.
I řekl jsem, a, a, a, Pane Bože; aj
neumím mluvíti, nebo dítě jsem já.,
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I řekl HosPodin ke mně: Neříkej
Dítě jsem, neb ke všemu, k' čemuž tě
pošli, půjdeš, a všecky věci, ktcréžkoli
tobě rozkáži, mluviti budeš. Neboj se

od tváři jejich: neboť já jsem s tebou,
abych tě vytrhl, dí Hospodin. I vztáhl
HOSpodin ruku svou, a dotekl se úst
mých: a řekl Hospodin ke mně: Aj
dal jsem slova má v ústa tvá; hle
ustanovil jsem tě dnes nad národy a
nad královstvími, abys vyplenil, a zka
zil, a rozptýlil, a rozmetal, a stavěl,
i štípil. Jer. 1, 5—10.
Svedl jsi mne, Hospodine, a sveden
jsem: silnější byls nežli já., a zmocnils
se mne: učiněn jsem ku posměchu celý
den, všickni mi se posmívají. Neb
již dávno mluvím, a ohlašujinepravost,
a zpuštění vyvolávám: a učiněna jest
mi řeč Hospodinova k pohanění, a ku
posměchu celý den. I řekl jsem: Ne
vzpomenu naň, ani mluviti budu více
ve jménu jeho: i učiněno jest v srdci
mém jako oheň hořící, a zavřenývko
stech mých: izemdlel jsem, nemoha
toho snésti. Nebo jsem slyšel hanění
mnohých, a strach vůkol: Stíhejte,
a stíhejte ho: ode všech mužů, kteříž
byli pokojní moji, a ostříhejte boku
mého: zdaby kterak byl podveden,
a zmocnili bychom se ho, a pomstili
se nad ním. Ale HOSpodin jest se
mnou jako bojovník silný: protož kteří
mne stíhají, padnou, a zemdlejí: za
hanbeni budou náramně, nebo nesroz
uměli pohanění věčnému, kteréž nikdy
nebude shlazeno. Jer. 20, 7—-11.
Dostit jest učenníku, aby byl jako
mistr jeho a služebníku, jako pán jeho.
Jestliže heSpodáře Belzebubem nazý
vali, čím více domácí jeho? Mat. 10, 25.
Chtěl-liby kdo život svůj zachovati,
ztratí jej: pakliby kdo ztratil život svůj
pro mne a pro evangelium, zaclíovát'
jej. Mar. 8, 35.
Příchod 'náš k vám nebyl daremný:
ale prvé trpěvše, i pohanění snáševše
(jakož víte) v (městě) Filippi, měli
jsme doufání v Bohu svém, mluviti
vám evangelium boží s mnohou sta-_,
rostí. I. Thes. 2, 1. 2.
Nestyď se za svědectví Pána našeho,
. . . . ale pracuj Spolu při evangelium
podlé moci boží, jenžto nás Vysvobo

dil .L
povolal

povoláním svýmsvatým.

II. Tim. 1, 8. 9.

Pracuj, jako dobrý bojovník Krista
Ježíše. Žádný, kdož bojuje Bohu, ne
zaplétá se v obchody světské: aby se
líbil tomu, od kohož jest zvolen. Nebo
i ten, kdo o závod bojuje, nebývá ko
runován, lečby řádně bojoval. Pracu
jící oráč musí nejprv užitky bráti.
Rozumčj, co pravím: dát zajisté Pán
ke všemu rozum. Pamatujž, že Pán
Ježíš Kristus vstal z mrtvých (jenž
byl) z semene Davidova, podlé evan
gelium mého, v kterémž pracuji až do
vězení jako zle činč: ale slovo boží
není přivázáno. Protož všecko snáším
pro vyvolené, aby oni spasení došli,
kteréž jest v Kristu Ježíši, s slávou n'e
beskou. Věrné slovo: nebo jestliže
jsme s nim zemřeli, spolu s ním i živi
budeme; budeme-li s ním trpěti, budeme
s ním také kralovati: pakli ho zapře
me, i on nás zapře. II. Tim. 2, 3—12.

III.

Účet ze zastávání správy
duchovní.

1. Správce duchovní bude jednou odpo
vídali za svěřené mu stádce.
'VI'

Synu človecr, za strážného dal jsem
tě domu israclskému: a uslyšíš z úst
mých slovo a zvěstovati budcš jim ode
mne. Kdyžbych já řekl bezbožnému:
smrtí umřeš, a nezvěstovalbys to jemu
ani mluvil, aby se odvrátil od cesty
své bezbožné a živ byl: umře ten bez
božný v nepravosti své, ale krve jeho
z ruky tvé vylíledávati budu. Paklibys
ty zvěstoval to bezbožnému a on ne
odvrátilby se od bezbožnosti své, a od
cesty své bezbožné: on zajissé v ne
pravosti své umře, ty pak duši svou
vysvobodil jsi. Též také odvrátil-liby
se spravedlivý od spravedlnosti své,
a činil-liby nepravosti, položím urážku
před nčj, ont umře, proto že jsi ne
zvěstoval jemu: v hříchu svém umře
a nebudou v paměti Spravedlnosti jeho,
kteréž činil, ale krve z ruky tvé vyhle
dávati budu. Paklibys ty zvčstoval spra
vedlivému, aby nehřešil sprnVedlivý,
a onby nelířešil: živ jsa živ bude;
proto žes to zvěstoval jemu, a ty jsi
duši svou vysvobodil. Ezech. 3, 17—21.
Synu člověčí, mluv k synům lidu
svého, a díšk nim: Země, když uvedu

Duchovní Správce.

na ni meč, a vezme-li lid země muže
jednoho z nejposlednějších svých, a usta
noví ho nad sebou strážným: a ten
uzří-li meč přicházející nazemi, a za—
troubí-li na troubu, a zvěstuje lidu:
uslyše pak, kdožkoli ten jest, zvuk trouby,
& neopatřilby se, i přišelby meč, a
vzalby jej: krev jeho na hlavu jeho
bude. Nebo zvuk trouby slyšel, a ne
opatřil se, krev jeho na něm bude:
pakli se ostřeže, duši svou zachová.
Pakliby strážný uzřel meč přicházející
a nezatroubilby na troubu: a lid by
se neostříhl a přišelby meči vzalby
z nich duši; ten zajisté v nepravosti
své jat jest, ale krve jeho z ruky strá—
žného vyhledávati budu. A ty synu
člověčí, strážným dal jsem tebe domu
israelskému: protož slyše z úst mých
řeč, oznámiž jim ode mne. Kdyžbych
já i'ekl bezbožnému: Bezbožníče, smrtí
umřeš: a nemluvilbys jemu, aby se
vyStřihal bezbožný od cesty své: on
bezbožný' pro nepravost svou umře,
ale krev jeho z ruky tvé vyhledávati
budu. Pakliby, když ty zvěstuješ bez
božnému, aby se odvrátil od cest svých,
on se neobrátil od cesty své: on pro
nepravost svou umře: ty pak jsi vy
svobodil duši svou. Ezech. 33, 2—9.
Osvědčuji vám dnešního dne, že čist
jsem od krve všech. Sk. ap. 20, 26.

'115

necht" mluví i'eč mou právě: co jest
plevám do pšenice, dí Hospodin? Zda
liž nejsou slova má jako oheň, praví
Hospodin, a jako kladivo rozrážející
skálu? Protož aj já k prorokům, di
Hospodin, kteříž ukrádají slova má
jedenkaždý od bližního svého. Aj, já
k prorokům, kteříž sny mají o lži, dí
Hospodin, kteříž vypravovali je, a sve
dli lid můj lží svou a divy svými;
ješto jsem já jich neposlal, aniž jim
rozkázal, kteříž nic neprospěli lidu to
muto, dí Hospodin. Protož bude-li se
tázati tebe lid tento, neb prorok, neb
kněz, řka: Které jest břímě Hospodi
novo? díš k nim: Vy jste to břímě.
Zavrhu zajisté vás, dí Hospodin. Jer.
23, 28—33.
A břímě I—Iospodinovo nebude

více

připomínáno: nebo břemenem bude je
dnomukaždému řeč jeho: a převrátili
jste slova Boha živého, Hospodina zá
stupů, Boha našeho. Jer. 23, 36.
Kvělte pastýři, a křičte, a posypte
se popelem přední stáda; nebo naplnili
se dnové vaši, abyste zbiti byli: a(při
jde) rozptýlení vaše; a padati budete
jako nádoby drahé. I zhyne utíkání
od pastýřů,

a vysvobození od nejzna—

menitějších stada. Hlas křiku pastýřů,
a kvílení nejznamenitějších stáda (bude) :
nebo pohubí Hospodin pastvy jejich.
Jer. 25, 34—36.
'
_
2. Nedbalí správcové duchovní mají ve
Zhynul lid můj, proto že neměl
lílaí odpovídání za svěřené jím sta'dce. umění: poněvadž jsi ty zavrhl umění
I řekl Hospodin k Áronovi: Ty, (i já) zavrhnu tebe, abys neposluhoval
i synové tvoji i dům otce tvého s te— mi kněžstvím: a žes zapomněla na zá
kon Boha svého,i já zapomenu na
bou, ponesete nepravost Svatyně, aty,
i synové tvoji ponesete hříchy kněžství syny tvé. Podle množství jich tak
hřešili proti mně: slávu jejich v po
svého. IV. Mojž. 18, 1.
Byl tedy hřích služebníků veliký hanění proměním. Hříchy lidu mého
jedí, a k nepravosti jejich pozdvihují
příliš před I—Io'spodinem:nebo odtrho
vali lidi od oběti Hospodinovy. I. duší SVých. 1 bude jako lid tak kněz:
a navštívím naň cesty jeho, a myšlení
Král. 2, 17.
Běda pastýřům, kteříž hubí a roz jeho odplatím jemu. I budou jisti, a
sápávají stádo pastvy mé, dí Hospo nenasytí se: smilnili a nepřestali:
din. Protož toto praví Hospodin, Bůh nebo Hospodina opustilineostříháním.
israelský, k pastýřům, kteříž pasou ()s. 4, 6——-10.
Slyštcž to kněží, a pozorujte dome
lid můj: Vy jste rozptýlili stádo mě,
a vyvrhli jste je a nenavštívili jste israelský, i dome královský poslouchejte :
jich; aj já navštívím nad vámi zlost nebo proti vám soud jest, proto že
osidlem učinění jste stráži, a sít' roze
nálezků vašich, dí HOSpodin. Jer.
střená na hoře Tábor. Os. 5, 1.
23, 1. 2.
Proto že jim přisluhovali před obli
Prorok, kterýž má sen, nechť vy
pravuje sen: ale kterýž má řeč mou, čejem modl jejich, a učinění jsou domu

si
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israelskému v ouraz nepravosti: pro
tož zdvihl jsem ruku svou na ně, praví
Pán Bůh, a ponesou nepravost svou.
A nepřiblíží se ke mně, aby mi kněž
ský ouřad konali, aniž přistoupí ke
všeliké svatyni mé podlé svatyně sva
tyň: ale ponesou zahanbení své, i ne
šlechetnosti své, kteréž činili. Ezech.
44, 12. 13.
Hlas kvílení pastýřů (slyšán jest),
nebo pohubena jest velebnost jejich.
Zach. 11, 3,
I podt'al jsem tři pastýře měsíce je
dnoho, & vztažena jest duše máv nich:
nebť i duše jejich proměnila se ve mne.
Zach. 11, 8.
I řekl Hospodin ke mně: Ještě ve
zmi sobě nádobí pastýře bláznivého.
Nebo aj já vzbudím pastýře v zemi, kte
rýž opuštěných nenavštíví, rozptýle
ného nebude hledati, & potřeněho ne
uzdraví, a toho, což stojí, nevykrmí,
& maso tučných jísti bude, a kopyta
jejich roztrhá.
pastýři, ó modlo,
opouštějící stádo: meč na rámě jeho,
a na oko pravé jeho: rámě jeho su
chotinou usclme, a oko pravé jeho za
tmívaje zatmí se. Zach. 11, 15—17.
Syn ctí otce a služebník pána svého:
protož jestliže jsem já otec (váš), kdež
jest čest má? a jestliže jsem já Pán,
kde jest bázeň má? praví Hospodin
zástupů k vám, ó kněží, kteříž pohr
dáte jménem mým, a řekli jste: Včem
jsme pohrdli jménem tvým? Obětujete
na oltáři mém chléb poskvrnčný a pra
víte: Cím jsme tě 'poskvrnili? Tím, že
pravíte: Stůl Hospodinův jest pohrzený.
Obětujete-li slepé k obětování, zdali

jste nezachovali cest mých, a přijímali
jste tvář v zákoně. Mal. 2, 8. 9.
Běda vám zákonníci a F ariseovč,
pokrytci: nebo zžíráte domy vdov,
dlouhé modlitby říkajíce; protož těžší
soud ponesete. Běda vám zákonníci
a Fariseové, pokrytci: nebo obcházíte
moře i zemi, abyste jednoho novověrce
učinili: a kdyžby byl učiněn, děláte
z něho syna zatracení, dvakrát více,
nežli jste sami. Běda vám vůdcové
slepí. Mat. 23, 14 atd.
Budu—li (toliko) evangelium kázati,
ncmám se čím chlubiti, poněvadž jsem
to povinen: nebo běda mně, kdybych
nekázal. I. Kor. 9, 16.
Pomni, odkud jsi vypadl, a čiů po
kání, a první skutky čiň. Paklit' toho
nebude, přijdu na tebe rychle, a po
hnu svícnem tvým s místa jeho, leč
budeš činiti pokání. Zjev. 2, 5
Angelu církve sardesské piš: Toto
praví ten, kterýž má sedm duchů bo
žích, a sedm hvězd: Vím skutky tvé,
že máš jméno, jakobys byl živý, a jsi
mrtvý. Budiž bedliv, a potvrdiž ostatků,
jenž měly umříti; nebo nenacházim
skutků tvých plných před Bohem. Měj
tedy na paměti, kterak jsi přijal a sly
šel: a ostříhej (toho) a čiň pokání.
Pakli ncbudeš bdíti, přijdu na tě jako
zloděj, a nezvíš, v kterou hodinu na tě
přijdu. Zjev. 3, 1—3.
3.

Horlz'vz"všalu Správcové duchovní mají
hojnou odměnu od Boha k očekávání.

A já jsem řekl: Nadarmo jsem pra

coval, bez příčiny a marně sílu svou
jsem strávil: protož soud můj s 110—
spodinem a dílo mě s Bohem mým.
není zlé?—& Obětujete—li kulhavé, a ne
Is. 49, 4.
duživé, zdali není zlé? Obětuj je vévo
Ale kteříž učení budou, stkvíti se
dovi svému, bude-li se jemu líbiti, budou jako blesk oblohy: a kteří
aneb přijme—litvář tvou, praví Hospo
spravedlnosti vyučují mnohé, jako hvě
din zástupů. Mal. 1, 6—8.
zdy na věčné věky. Dan. 12, 3.
Kdo jest mezi námi, kterýžby zavřel
Blahoslavení jste, když vám zlořečiti
dvéře, a zapálil oltář můj darmo? Ne— a protivenství činiti, a. všecko zlé o vás
mám zalíbení ve vás, praví Hospodin lhouce mluviti budou, pro mne: ra—
zástupů: a daru nepřijmu z ruky vaší. dujte se a veselte se: nebo odplata
Mal. 1, 10.
vaše hojná jest v nebesích, tak zajisté
Vy pak sešli jste z cesty a pohor protivenství činili i prorokům, kteříž
šili jste mnohých v zákoně: zrušili před vámi byli. Mat. 5, 11. 12.
Zrušil—liby kdo jedno z přikázaní
jste smlouvu (mou) s Lévi, praví Hospo
din zástupů. Pročeži učinil jsem vás těchto nejmenších, a učil by tak lidi,
potupné a snížené u všech lidí, jako nejmenším slouti bude v království ne
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beském; kdož by pak činil, aučil, ten (boží), a za dnů svých upevnil chrám.
velikým slouti bude v království nebe— Vysokost také chrámová od něho
založena jest, dvojnásobní stavení a
ském. Mat. 5, 19.
vysoké stěny chrámové. Za dnů jeho
tekly studnice vod, a jako moře na
plněny jsou nad míru. Kterýž pečoval"
olid svůj, a vyprostil jej od zahynutí.
Kterýž se zmocnil, aby rozšířil město,
kterýž dosáhl slávy v obcování lidu:
a vchod domu a síně rozšířil. Jako
hvězda jitřní u prostřed mlhy, a jako
měsíc plný ve dnech svých svítí. A
Jestli to dobrovolně činím, mám od— jako slunce stkvoucí, tak on stkvěl se
platu, pakli bezděky, ouřad jest mi v chrámě božím. Jako duha stkvoucí
svěřen. I. 'Kor. 9, 17.
mezi mlhami slávy, a jako květ růžo
Zdaliž nevíte, že kteříž v závod běží, vý ve dnech jarních, a jako lilie, kte—

Slouží-li mi kdo, následujž mne: a
kdež jsem já, tuť i můj služebník bu
de. Bude-li mi kdo sloužiti, poctí ho
Otec můj. Jan 12, 26.
Ten pak, kdo sází, a ten, kdož za
lévá, jedno jsou. Ale jedenkaždý ve—
zme (svou) vlastní odplatu podlé své
práce. I. Kor. 3, 8.

všickni

sice běží, ale jeden béře zá

klad? Tak běžte, abyste dosáhli. A
každý, kdo o závod bojuje, ode všech
věcí se zdržuje; a oni zajisté (to činí),
aby porušitedlnou korunu obdrželi, my
pak neporušitedlnou. ]. Kor. 9, 24. 25.
Starších, kteříž mezi vámi jsou, pro
sím (já), spolustarší a svědek Kristo

réž jsou při toku vody, a jako kadi—
dlo vonné ve dnech letních. Jako
oheň stkvoucí, a kadidlo hořící v ohni.

Jako nádoba zlatá zcela vykovaná,
ozdobená všelikým drahým kamením.
Jako oliva pučící se, acypřiš, jenž se
vzhůru povyšuje, když vzal na sebe
roucho slávy, a oblekl se v dokonání
vých utrpení, jenž (jsem) i oučastník síly . . . . Tehdy sstoupiv, pozdvihl
slávy té, která. se má v času budou rukou svých na všecko shromáždění
cím zjeviti: paste stádo boží, kteréž u synů israelských, dávaje slávu Bohu
vás jest, opatrujíce (ho) ne bezděky, rty svými, a chlubě se ve jménu jeho:
ale dobrovolně podlé Boha; ani pro a opětoval modlitbu svou, chtě ukáza
mrzký zisk, ale z dobré vůle; ani ja— ti moc boží. Sir. 50, 1—11; 22. 23.
ko panujícc nad dědictvím, ale příkla
Když v svatém městě bydleno bylo
dem jsouce stádu ze srdce. A když ve všem pokoji, zákonové také ještě
se ukáže kníže pastýřů, vezmete nepo velmi dobře ostříhání byli, pro pobožnost
rušitedlnou korunu slávy. I. Petr 5, 1—4. Onía's'e biskupa, a (pro) srdce, jenž
mělo v nenávisti zlé věci, bývalo, že
IV. Příkladově zbožných a horlivých i králové a knížata to místo v největ—
kněží a pastýřů duchovních.
ší poctivosti měli, a chrám převelikými
Duch boží oblékl Zachariáše, syna dary ozdobovali. II. Mak. 3, 1. 2.
Herodes byl Jana jal, a svázal jej,
Jojady kněze, i postavil se před obli
čejem lidu, a řekl jim: Toto praví a dal do žaláře, pro Herodiadu, man
Hospodin Bůh: Proč přestupujete při želku bratra svého; neb byl jemu Jan
kázaní Hospodinovo, ješto vám to ne řekl: Nesluší tobě míti ji! A chtě jej
prospěje? A opustili jste HOSpodina, zabiti, bál se lidu: nebo za proroka
jej měli. Mat. 14, 3—5.
aby opustil vás? II. Par. 24, 20.
První den po sobotě, když jsme se
Esclráš připravil srdce své, aby zpy
toval zákon Hospodinův, a aby plnil byli sešli k lámání chleba, mluvil k
jej, i učil lid israelský přikázaním a nim Pavel, maje na zejtří jíti pryč, i
soudům. I. Es. 7, 10.
prodlil řečí až do půlnoci. Sk. ap.
Pomniž na mne, Bože můj proto, a 20, 7.
nevyhlazuj dobrodiní mých, kteráž jsem
Pavel, pohleděv pilně na to shromá
prokázal k domu Boha svého, a kpo
ždění, řekl: Muži, bratří, já se _vším
svátným obyčejům jeho. II. Es. 13, 14. dobrým svědomím obcoval jsem před
Simon, syn Oniášův , kuěz veliký, Bohem až do dnešního dne. Sk. ap.
kterýž za. života svého opravil dům 23, 1.
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V. Povinnosti věřících k duchovnímu
správci.
1. Věřící majz' pastýřů svých ctz'tz'a je
jako otce mz'lovatz'.

Ze vší duše své boj se Pána, a kně
Ží jeho v poctivosti měj. Sir. 7, 31.
Cti Boha ze vší duše své a k kně
žím uctivě se měj, a očišťuj se plece
mi. Sir. 7, 33.
Kdo vás slyší, mne slyší.- a kdo

vámi pohrdá, mnou pohrdá: kdo pak
mnou pohrdá, pohrdá tím, jenž mnc
poslal. Luk. ]O, 16.
Protož na místě Kristově poselství
konáme, jakoby Bůh skrze nás napo
mínal; na místě Kristově prosíme:
Smiřtc se s Bohem. II. Kor. 5, 20.
Prosímeť pak vás, bratří, abyste zna
li ty, kteříž pracují mezi vámi, a jsou
vám v Pánu představení, anapomínají
vás, abyste k nim hojnější lásku měli
pro práci jejich: mějte pokoj s nimi.
I. Thes. 5, 12. 13.
Starší, kteříž (svůj ouřad) dobře
spravují, dvojí cti hodnými jmíni buď
te: zvláště ti, kteříž pracují v slovu
a učení. I. Tim. 5, 17.
Proti knězi nepřijímej žaloby, leč
pode dvěma neb třemi svědky. I. Tim.
5, 19

V témž domě ostaůte, jedíce a pi
jíce, což u nich jest; nebo hoden jest
dělník mzdy své. Nechoďtcž z domu
do domu. A do kteréhožkoli města
vejdete, a přijmou vás, jezte, co vám
předloží. Luk. 10, 7. 8; Mat. 10, 10.
Nebo praví písmo: Nezavážeš ust
volu mlátícímu. Ai hodenť jest děl
ník mzdy své. I. Tim. 5, 18.
Kdo bojuje kdy na svůj plat? Kdo

zakládá vinici, a nejí z ovoce jejího?
Kdo pase stádo, a nepožívá od stáda
mléka? Zdali podlé člověka to pravím?
Nepraví-liž toho i zákon ? I. Kor. 9, 7. 8.
Poněvadž my jsme vám duchovní
věci rozsívali, velikát' věc jest, žnemc
li my vaše tělesné? Když jiní toho
práva u vás o_učastni jsou, proč ne
raději my? . . . . . Zdaliž nevíte, že
kteříž v svatyni pracují, z toho, co ze
svatyně jest, jedí? a kteří z oltáře
slouží, z oltáře díl maji? Takt' i Pán na
řídil těm, kteříž evangelium zvěstují, aby
zevangelium živi byli. I. Kor. 9, 11—14.
Sdělujž se pak ten, kterýž naučení
přijímá v slovu, s tím, od kohož na—

učení béře, vším statkem. Gal. 6, 6.
Duchové zlí: viz ďáblové.
Duše lidská. 1. Jest nesmrtelná.

Odpověděla Noemi: Požehnaný bu
diž od IIospodina, že touž milost, kte
rouž uciniL živým, zachoval i mrtvým.
Ruth 2, 20.
A nyní Pane podlé vůle své učiň
se mnou, a rozkaž, at jest v pokoji
vzat duch můj. Tob. 3, 6.
Bůh vykoupí duši mou z moci pe
22. Lid má jim také povinnou výživu dáti.
kla, když mne vezme. Žalm 48, 16.
Řekli bezbožní neprávě u sebe pře—
Dej jim díl, jakž jest přikázáno to—
bě, prvotin i očišťování: a za nedba mýšlejíce: Krátký a teskný jest čas ži
lost očišt' se málem. Sir. 7,' 34.
vota našeho, a není občerstvení při
Nebudou míti dědictví, ját' jsem dě konci člověka, anení znám, kdo by se
dictví jejich: a vladařství nedáte jim byl z pekel navrátil. Nebo z ničehož
VIsraeli, nebo já jsem vladařství jejich. narodili jsme se, a potom (zas) bude
me, jako bychom byli (nikdy) nebyli:
Oběť i za hřích, i za vinu oni jisti
budou: a všeliký slib v Israeli jejich nebo (jako) dým jest dýchání v chřípích
bude. A prvotiny všech prvorozených našich: a řečjest jiskra z pohnutí srdce
a'všecky mokré oběti ze všech věcí, našeho; kteráž když zhasne, popel bude
kteréž se obětují, kněžské budou: i tělo naše, a duch se rozplyne jako lehký
prvotiny pokrmů vašich dáte knězi, aby včtýrek, a život náš pomine jako stopa
položil požehnání domu tvému. Zá oblaku, a zmizí jako mlha, kteráž ro
dné umrliny, ani polapeného od zvě zelmána jest od paprsků slunce , apo
ři, ani z ptáků, ani z hovad _nebudou tIačena od horkosti jeho: a jméno na
Še přijde časem v zapomenutí, a ni-_
jídati kněží. Ezech. 44, 28—30. _
Poslušni bud'te'správců svých, abuď
te jim poddání: onit' zajisté bdí nad
vámi, jako ti, jenž mají počet vydati
za duše vaše, aby to s radostí činili,
a nes stýskáním; neb toby vám neby
lo užitečné. Žid. 13, 17.
Modlete se za nás. Žid. 13, 18:

Duše lidská.

kdo nezapomene na skutky naše. Ne
bo stín pomíjející jest čas náš, a není
navrácení po skonání našem: proto že
zapečetěno jest, a nikdo se nenavrací.
Toto myslili a bloudili: nebo oslepila
je zlost jejich. A neznali tajemství
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počátek, i ducha i život vám zase z
milosrdenství navrátí, jakž vy nyní sa
mi sebe nevážíte pro zákon jeho. II.
Mak. 7, 23.
Nebudeš se báti toho kata, ale ho-'
den bratří svých, učiněn jsa jich ou
božích , aniž se nadáli mzdy sprave— časten, podstup smrt, abych tě vonom
dlnosti, aniž vzali v soud poctění duší smilování zase sbratřími tvými přijala.
svatých. Bůh zajisté stvořil člověka H. Mak. 7, 29.
Nebojte se těch, kteříž zabíjejí tělo,
neporušitelného, a k obrazu podoben
ství svého učinil jej. Moudr. 2, 1—5; ale duši nemohou zabiti: než bojte se
21 — 23.
raději toho, kterýž může i duši i tělo
Duše pak spravedlivých jsou v: ruce zatratiti do pekelného ohně. Mat. 10,28.
boží , a nedotkne se jich muka smrti.
Ját' jsem Bůh Abrahamův, a Bůh
Zdají sc očím nemoudrých umírati , a Isákův, a Bůh Jakobův? Neníť Bůh
pokládá se vyjití jejich (ze světa) za (Bohem) mrtvých, ale živých. Mat.
trápcní: a to (jejich) od nás odjití 22, 32; Luk. 20, 38.
I půjdou tito do trápení věčného:
za vyhlazení: ale oni jsou v pokoji.
A jestliže před lidmi muky trpí, na— ale spravedliví do života věčného. Mat.
—
děje jejich jest plná nesmrtelnosti. 25, 46.
Moudr. 3, 1—4.
Viz též: Luk. 16, 22 atd.
Amen
pravím
tobě:
Dnes budeš se
Spravedlivý zajisté byl by před ča
sem smrtí zachvácen, vobčerstvení bu mnou v ráji. Luk. 23, 43.
de. Moudr. 4, 7.
I půjdou, kteříž dobře činili, na
Líbilat' se Bohu duše jeho: protož vzkříšení života; kteří pak zle činili,
pospíšil vyvesti jej z prostředku ne na vzkříšení soudu. Jan 5, 29.
Amen, amen pravím vám, že kdo
pravostí. Lidé pak vidouce, nesroz
umčli tomu, aniž skládali vsrdcích to— slyší slovo mé, a věří tomu, kterýž
ho: že milost boží a milosrdenství jest mne poslal, má život věčný, a nepři
k svatým jeho, a ohled na vyvolené jde na soud: ale přešel ze smrti do
života. Jan 5, 24.
jeho. Moudr. 4, 14. 15.
Amen, amen pravím vám: Bude-li
At" bych nyní vytržen byl od muk
lidských, a však bych ruky Všemohou kdo zachovávati řeč mou, smrti neuzří
cího ani živ, ani mrtev neušel. IJ. na věky. Jan 8, 51.
Muk. 6, 26.
Kdo miluje zivot svůj, ztratí ho: a
A již duši vypustiti maje druhý syn kdo nenávidí života svého na tomto
Makabejský, takto řekl: Ačkoli ty, ne světě, k životu věčnému ostříhá ho.
šlechetníče, v přítomném životě nás za Jan 12, 25.
bíjíš: a však král světa nás pro záko
V domě otce mého jsou mnozí pří—
ny jeho umrlé k životu věčnému vzkřísí. bytkové. Kdyby nebylo tak, byl bych
II. Mak. 7, 9.
pověděl vám; neboť jdu, abych vám
Třetí z makabejských bratři dou připravil místo. Ale když odejdu, &
fnnlivě řekl: S nebe tyto věci mám, připravím vám místo: zase přijdu, a
ale pro zákon boží nevážím jich sobě vezmu vás k sobě samému, abyste,
nyní, ncb naději mám, že jich od kde jsem já, i vy byli. Jan 14, 2. 3.
Otče, chci, aby kde jsem já, i oni,
Boha zase dostanu. II. Mak. 7, 11.
Ctvrtý z makabejských bratří blízek které jsi mi dal, se mnou byli: aby
jsa smrti, takto řekl: Milo jcst těm, kte viděli slávu mou , kterou jsi mi dal.
réž lidé na smrt vydávají, naděje, kteráž Jan 17, 24.
jest od Boha, očekávati, že zase od něho
Stěpán se modlil a řekl: Pane Je
vzkříšeni budou: ty pak nebudeš míti žíši, přijmi ducha mého. Sk. ap. 7, 58.
vzkříšení k životu. 11. Mak. 7, 14.
Jestliže toliko v tomto životě naději
máme v Kristu, bídnější jsme než
Matka makabejských bratří pravila:
Stvořitel světa, jenž utvořil narození všickni lidé. _I. Kor. 15, 19.
Víme zajisté, že bude-li stánek náš
člověka, a kterýž nalezl všech věcí
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pozemský tohoto přebývání zbořen, má— ale, ktcréž se nevidí. Nebo ty věci,
me (za něj) stavení od Boha, p_říbytek kteréž se vidí, jsou časné; ale kteréž
ne rukou udělaný, věčný v nebesích. se nevidí, jsou věčné. II. Kor. 4, 18.
Co bude člověk síti, to bude i žíti.
Nebo i v tomto (stánku) lkáme, žáda
Nebo kdo rozsívá v těle svém, z těla
jíce oblečeni býti v příbytek náš. II.
Kor. 5, 1. 2.
i žíti bude porušení; ale kdo rozsívá
Všickni my zajisté ukázati se musí v duchu, z ducha žíli bude život vě
čný. Gal. 6, 8.
me před soudnou stolicí Kristovou,

aby přijal jedenkaždý na těle vlastním,
jakž činil, buďto dobré, neb zlé. II.
Kor. 5, 10.
Kdo rozsívá v duchu, z ducha žíti
bude život věčný. Gal. 6, 8.
Věrné slovo: nebo jestliže jsme s ním
zemřeli, spolu s ním i živi budeme;
budeme-li (s ním) trpěti, budeme s

ním také kralovati. II. Tim. 2,11.12.
Vysvobodil mne Pán od všelikého
skutku zlého, a zachová ku království
svému nebeskému, jemuž sláva na vč
ky věkův. Amen. II. Tim. 4, 18.
Nemáme zde města vzůstávajícího,
ale budoucího hledáme. Zid. 13, 14.
Požehnaný Bůh a Otec Pána našeho
Ježíše Krista, kterýž podlé velikého
milosrdenství svého znova zplodil nás
k naději živé, skrze vzkříšení Ježíše
Kristaz mrtvých, k dědictví neporušitel
nému a neposkvrněnému a nevadnou
címu, kteréž se chová vnebesích vám,
kteřížto mocí boží-ostříhání býváte
skrze víru k spasení, kteréž připrave
no jest , aby zjeveno bylo v čas po
slední. I. Petr 1, 3—5.
A slyšel jsem hlas s nebe řkoucí
ke mně: Piš: Blahoslavení mrtví, kte
říž v Pánu umírají. Již od této chví
le, praví Duch, aby odpočinuli od pra
cí svých; nebo skutkové jejich násle
dují jich. _Zjev. 14, 13.
Srov. : Vzkříšení te'la; blaženost atd.

Jestli jste s Kristem povstali, těch
věcí, kteréž svrchu jsou, hledejte. kdež
Kristus jest, sedě na pravici boží. Kol.
3, ].
Bohatým toho světa přikazuj, ať
nejsou velikomyslní, ani doufají v ne
jistém zboží, ale vBohu živém, kterýž
nám dává všecky věci hojně k požívá
ní; ať činí dobře a bohatnou v dobrých
skutcích, at' rádi dávají a se sdělují,
ať sobě skládají dobrý základ k času
budoucímu, aby dosáhli pravého živo
ta. I. Tim. 6, 17—19.
Svět pomíjí a žádost jeho: ale kdo
činí vůli boží, zůstává na věky. I. Jan
2, 17.

Důvěra V Boha jest pevně přesvědče
m', že Bůh u všelikých okolíčnostech živo

ta dobře s námi naloží, a plynoucí z to
hoto přesue'dčenz' 'nade'je v jeho pomoc
milost.

a

A. Důvěra pravd :
1. Povzbuzuje se Ic ní.

I—Iospodin bude outočiště chudému,
spomocníkei'u v čas příhodný v souže

ni. A doufati budou v tebe, kteří
znají jméno tvé: nebos “neopustil hle
dajících tebe I—Iospodine.Zalm 9, 10. 11.

Jak veliké jest množství sladkosti
tvé, Hospodine, kterouž jsi schoval bo
jícím se tebe, a způsobil těm, kteříž
doufají v tebe, před obličejem synů
lidských. Žalm 30, 20.

2. Víra v nesmrtelnost duše 'povzbu
Bůh náš outočiště (naše), a síla:
zuje mís, abychom péči o věčné věci spomocník v zármutcích, jenž postíhli
měli za nejdůležitější.
nás příliš. Protož nebudeme se báti,
I-Iledejte tedy nejprv království bo když se boui-iti bude země, a přeneše
žího a spravedlnosti jeho , a ostatní ny budou hory v prostřed moře. Je
bude vám přidáno. Mat. 6, 26; Luk. čely a zahalily se. vody jejich: zbouřily
12, 31.
se hory silou jeho. Prudkost řeky ob
Prodejte co máte a dávejte almužnu. veseluje město boží: posvětil stanu své
Dělejte sobě měšce, kteříž nevetšejí;
ho. Nejvyšší Bůh jest u prostřed ně
nehynoucí poklad v nebesích; kdežto ho, nepohneť se: zpomáhati jemu bu
se zloděj nepřibližuje, ani mol kazí. de Bůh zjitra na úsvitě. Zbouřeni
Luk. 12, 3.3; Mat. 6, 20.
jsou národové a nakloněna jsou krá—
Nepatříme na věci, kteréž se vidí; Iovství: vydal (Hospodin) hlas svůj,
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pohnula se země. Hospodin mocnosti
s námi: obránce náš Bůh Jakobův.
Žalm 45, 2—8.
Vzývej mne v den soužení: (a jů)
vytrlmu tě, aty mne budeš oslavovati.
Žalm 49, 15.
Bůh náš jest Bůh, kterýž nás spase

ny učiní: a u Hospodina, uIIospodina
(jest) ujití smlti. Žalm 67, 21.
Kteraks rozmnožil milosrdenství své
Bože. Synové pak lidští v zastření
křídel tvých doufati budou. Žalm 35, 8.
Smiluj se nade mnou Bože, smiluj
se nade mnou: neboť v tebe doufá
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kterýž učinil nebe i zemi. Žalm 123,
1—4. 8.

Kdož doufají v Hospodina, jsou ja
ko liOia Sion: nepohne se na věky,
kde bydlí v Jeiusaleme Žalm 124,1. 2.
Podpírá Hospodin všecky, kteříž pa
dají: a\ pozdvihuje všeclměch poraže
ných. Zalm 144, 14.
Doufej v Hospodina celým srdcem
svým, a nezpolehej na opatrnost svou.
Na všech cestách svých přemyšluj o
něm, a on spravovati bude kroky tvé.
Přísl. 3, 5. 6.

Když půjdeš spat, nebudeš se báti:
odpočineš, a líbý bude sen tvůj. Ne
ději míti budu, až přejde nepravost. lekej se náhlého strašení, ani moci
Volati budu k Bohu nejvyššímu: k hezbožných valících se na tebe. Nebo
Bohu, kterýž dobře učinil mí. Poslal Hospodin bude po boku tvém, & ostří
s nebe, a vysvobodil mne; dal v po— hati bude nohy tvé (před osidlem),
hanění pošlapávající mne. Poslal Bůh abys nebyl lapen. Přísl. 3, 24—26.
Kdož doufá v H03podina, blahosla
milosrdenství své, a pravdu svou, a
vytrhl duši mou z prostřed lvíčat, vený jest. Přísl. 16, 20.
Věř Bohu, a opět přijme tě: a
(když) spal jsem zkormoueený. Žalm
5,6 2— 5.
sprav cestu svou,. a doufej \? něho.
Kdo obývá v moci Nejvyššího, V Zachovej bázeň jeho, a v ní se sesta
ochraně Boha nebeského přebývati bu— rej. Kteříž se bojíte Pána, věřte je
“de. Díť Hospodinu: Obránce můj jsi mu: a nebude vyprázdněna mzda vaše.
ty, a outočiště mé: Bůh můj, v tebe Kteříž se bojíte Pána, doufejte v něho:
doufati budu. Neb on vysvobodí tě z a v oblíbení přijde'vám milosrdenství.
osidla lovců a od slova přísného. Ra Sir. 2, 6—9.
Pepatřte synové na národy lidské:
meny svými zastíní tě: a pod křídly
jeho doufati budeš. (Jako) štítem obe a vězte, že žádný není zahanben, kte
stře tě pravda jeho: nebudeš se báti rýž doufal v Pána: Nebo kdo setrval
přístrachu nočního. (Ani) stiely léta v přikázaních jeho, a opuštěn jest?
jící ve dne, ani věci procházející se ve Sir. 2, 11. 12.
Kdo věříBohu, pilen jest přikázaní:
tmě, ani outoku a ďábelství poledního.
Padne jich po boku tvém tisíc, a de a kdož zpoléhá na něj, nebude umen
šen.
Sir. 32, 28.
set tisíců po pravici tvé: ale k tobě

duše má. A

v stínu křídel tvých na

se nepřiblíží. Zalm 90,1—7.
Dům israelský doufá v Hospodina:
spomocník jejich a obránce jejich jest.
Kteří se bojí Hospodina, doufají vIIo
spodina: spomocník jejich a obiánce
jejich jest. Zalm 113, 17. 19. (9. ll.)
Lépe jest doufati v Hospodina, než
doufati v člověka. Lépe jest nadejí

míti v Hospodinu, nežli naději skládati
v knížatech. Žalm 117, 8. 9.
By Hospodina s námi nebylo, rciž
nyní Israeli: by HosPodina s námi ne
bylo, když lidé povstali \proti nám,
snad by zaživa byli pohltili nás: když
se roznítila prchlivost jejich proti nám,
snad by voda byla pohřížila nás. . . .
Pomoc naše Ve jménu Hospodinovu,

Starý blud'pominul:

zachováš nám

pokoj; pokoj, nebo doufali jsme v te
be. Doufejte v Hospodina na věky
věčné, v Hospodina Boha silného po
všecky budoucí časy. Is. 26, 3. 4.
Ti, jenž doufají v Hospodina, síly
nahudou, dostanou peruti jako orlice,
pobělmou anebudou umdlévati, půjdou
a neustanou. Is. 40, 31.
Neboj se , nebo já jsem s tebou:
neuchyluj se, nebo já jsem Bůh tvůj:
posilnil jsem tě a pomohl jsem tobě,
a přijala tě pravice spravedlivého mé
ho. Is. 41, 10.
Já Hospodin jsem Bůh tvůj ujímaje
tě za ruku tvou, ařka tobě: Neboj se,
já zpomohu tobě. Is. 41, 13.
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Hory pohnou se, a pahrbkové za
třesou se: ale milosrdenství mé neod
stoupí od tebe, a smlouva pokoje mé
ho se nepohne: praví slitovník tvůj
Hospodin. Is. 54, 10.
Požehnaný muž, kterýž doufá vIIo
spodina, a bude Hospodin doufání je

spodin: blahoslavený člověk, kterýž
doufá v něho. Zahn 33, 9.
Nedávejž v pohnutí nohy tvé: aniž
zdřímej, kterýž ostříhá tě. Aj, nebu
de dřímati ani spáti, kterýž ostříhá
Israele. Hospodin ostříhá tebe, IIo
spodin (jest) ochrana tvá, po pravé
ho. 1 bude jako di'evo, kteréž vsaze— ruce tvé. Zalm 120, 3—5.
uo bývá při vodách, kteréž k vlhkosti
Blahoslavený ten, jehož spomocník
pouští kořeny své: a nebude se báti, jest Bůh Jakobův, jehož naděje jest v
když přijde vedro. A list jeho bude Hospodinu Bohu jeho: kterýž učinil
zelený, a v čas suchoty nebude se nebe izemi, moře, avšecko, cožv nich
starati, aniž kdy přestane nésti ovoce. jest. Kterýž ostříhá pravdy na věky,
Jer. ]7, 7. 8.
činí soud _křivdu trpícím: dává pokrm
Dobrý jest Hospodin těm, jenž dou lačným. Zalm 145, 5—7.
fají v něho, (každé) duší hledající je
Všeliká řeč boží ohněm zkušená jest,
ho. Dobré jest očekávati s mlčením ont' jest štít doufajících v něho. Přísl.
30, 5.
Spasení božího. Pláč Jer. 3, 25. 26.
Ti, jenž doufají v něho, porozumě
Ten zajisté, kterýž uvedl na vás
zlé, on vytrhne vás z rukou nepřátel jí pravdě: a věrní v milování odpo
činou v něm. Moudr. 3, 9.
vašich. Bar. 4, ]8.
Není zahanbení doufajícím v tebe.
Neboj se, nebo vykoupil jsem tě, a
Dan. 3, 40.
povolal jsem tě jménem tvým: můj
svět.
Doufejtež, jáť jsem přemohl
jsi ty. Když půjdeš přes vody, s te
Jan 16, 33.
bou budu, ařeky nepřikryjí tebe: když
. Jestli Buh s námi, kdo proti nám? choditi budeš v ohni, nespálíš se, a pla—
men nebude hořeti na tobě. Is. 43,1. 2.
Rím. 8, 31.
Neztracujtež doufanlivosti své, kte
Zdaliž se může zapomenouti žena
rážto velikou má odplatu. Žid. 10, 35. nad nemluvňátkem svým, aby se ne
slitovala nad synem života svého? a
2. K důvěře v „Boha vzbuzuje mís ob
byt' ona zapomenula, já však nezapo
zvláště jeho moudrost, dobrota, věrnost menu se nad tebou. Is. 49, 15.
a pravdomluvnost. ( Viz články tyto)
Zdali ukrácená a maličká učiněna
Ty svíce má Hospodine: a ty IIo jest ruka má, abych nemohl vykoupi
spodine osvítíš ten'anosti mé. Nebo \;
tobě poběhnu přepásaný: vBohu svém
přeskočím zeď. Bůh, neposkvrněná ce
sta jeho, vyrčení Hospodinovo ohněm
zkušené: onť jest štít všech , kteříž
doufají v_něho. II. Král. 2:2, 29—31.
Hledejte Hospodina, i moci jeho:
hledejte tváři jeho vždycky. Rozpomí
nejte se na divně skutky jeho, kteréž

ti? aneb není ve mně moci k vysvo
bození? Is. 50, 2.
Držme nepohnutedlné vyznání nadě
je své (nebo věrnýť jest ten, jenž za
slíbil). Žid. m, 23.
3. Abychom synovskou důvěru v Boha
měli, tí'ebaf nám hledětí svědomí čiste'zaclm
vali a tim pomoci boží se lzodny'miučiniti.

Zahyne naděje pokrytce. Job 8, 13.
činil: na zázraky jeho, ana soudy 1le
jeho. I. Par. 16, ]1. 12.
Odcjmeš-li nepravost, kteráž jest v
ruce tvé, od sebe, a nebude-li bydliti
Bůh můj neposkvrněná cesta jeho:
v stanu tvém nespravedlnost: tehdy
vyrčeni Hospodinova ohněm zkušena:
obrácen jest všech doufajících v něho. pozdvihnouti budeš moci tváři své bez
Nebo kdo jest Buh kromě Hospodina? poskvrny, a budeš stálý, a nebudeš se
aneb kdo jest Bůh kromě Boha naše (čeho) báti. Na bídu také zapomeneš,
'ho? Žalm 17, 31. 32.
aneb jako na vody, kteréž pominuly,
V tebet' doufali otcové naši: doufali, (na ni) zpomínati budeš. A jako po
a vysvobodil jsi je. V tebe doufali, a lední blesk povstane tobě k večeru:
nejsou zahanbeni. Žalm 21, 5. 6.
a když se „domnívali budeš, žebys za
Okuste, a vizte, jak líbý jest Ho Ihynul, vzejdeš jako denníce. A budeš
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míti doufání, předlože sobě naději, a
zakopán jsa bezpečně spáti budeš. Od
počívati budeš, a nebude, kdo by tě pře
dčsil: a prositi budou tváři tvé mnozí.
Oči pak bezbožných pojdou, a outo
čiště jim zmizí, a naděje jejich oha
vnost duše. Job 11, 14—20.
Ošemetníci a zchytralí popouzejí hně
vu božího (proti sobě), aniž (k němu)
volají, když svázání jsou. Protož umře
v bouři duše jejich, aživot jejich me
zi zženilými. Chudého (pak) vytrhne
z úzkosti jeho, a otevře trápením ucho
jeho. Tak vysvobodí (i) tebe přeširo
ce z úst ouzkých, a. nemajících zákla
du pod sebou: a pokojný stůl tvůj
bude pln tuku. Job 36, 13—16.
Spravedlivá pomoc má od Pána,
kterýž spaseny činí upřímé srdcem.

Žalm 7,11.

Suď mne Hospodine, nebo já v
nevinnosti své kráčel jsem: a v (tebe)
Hospodina doufaje nezemdlím. Zalm
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tvůj jako poledne: poddán bud' Ho
spodinu, a modli se jemu. Nechtěj
záviděti tomu, jemuž se daří na cestě
jeho, člověku činícímu nespravedlnost.
Zalm 36, 3—7.
Ti, jenž činí zlé, vyhlazeni budou:
a'le kteří očekávají HOSpodina, ti děditi
budou zemi. Zahn 36, 9.
Od Hospodina krokové člověka spra

vování budou: a cestu jeho on sobě
oblibovati bude.
Jestližeby upadl,
neurazí se: nebo Hospodin podkládá
ruku svou. Zahn 36, 23. 24.
Očekávejž IIOSpodina, a ostřílež
cesty jeho: a vyvýší tě, abys dědi
čně obdížel zemi: uzříš, že zahynou
hříšníci. Žalm 36, 34.
Nebo co mi jest na nebi (krom tc—

be)? a bez tebe co jsem chtěl na ze
mi? Byť zhynulo tělo mě, i srdce mé:
Bůh srdcc mého, a díl můj jest Bůh

na věky. Nebo hle, kteříž se vzdalu
jí od tebe, zahynou: vyhubilo všecky,
25, 1.
kteříž se zpronevěřují tobě. Mně pak,
Milujtež Hospodina všickni svatí je přidržeti se Boha, dobré jest: skládati
ho: nebot“ pravdy vyhledávati bude v Pánu Bohu naději svou: abych zvě
Hospodin, a odplatí hojně těm, kteříž stoval všecku chválu tvou v hranách
pýchu provádí.
Zmužíle sobě čiňle, dcery Sionské. Žalm 72, 25—28.
a posilňte srdce své všickni, kteříž
Poněvadž ve mne doufal (dí Bůh),
doufáte v Hospodina. Žalm 30,24. 25. vysvobodím jej, ochráním ho, nebo po
Mnozí bičové (na) hříšníka, ale to znal jméno mé. Volati bude ke mně,
ho, jenž naději skládá v Hospodinu, a já vyslyším jej: s ním budu v sou
milosrdenství obklíčí. Zalm 31, 10.
žení: vytrhnu jej, a oslavím jej. Dlou
Ejhle oči Hospodinovy nad těmi, hostí dnů naplním jej: a ukáži jemu
kteříž se ho bojí.: a na ty, kteříž dou spasení své. Zalm 90, 14—16.
IIříšník uzří, ahněvati se bude, zu
fají v milosrdenství jeho. Aby vypro—
stil od smrti duše jejich: a živil je by svými bude skřipěti a chradnouti:
v (čas) hladu. Duše naše očekává žádost hříšníku zahyne. Žalm 111,10.
Hospodina: poněvadž jest zpomocník
Vzešlo ve tmě světlo upřímým: (Bůh)
a obránce náš. Nebo v něm se vese milostivý, a milosrdný, a spravedlivý.
liti bude srdce naše: a ve “jménu je Žalm 111, 4.
ho svatém doufáme. Budiž milosrden
Blízko jest Hospodin všem, kteříž
ství tvé nad námi IIospodine: jakož vzyvají ho: všem, hteříž ho vzývají v
jsme deut'uli v tobě. Žalm 32,18—22.
pravdě. Vůli těch, kteříž se ho b0jí,
Vykoupít' Hospodin duše služebníků učiní, a prosbu jejich vyslyší: a spa
svých . a nczajde žádný (z těch), kte seny učiní je. Ostříhát' Hospodin všech,
říž doufají v něho. Zahn 33.. 23.
kdož jej milují: a všecky hříšníky za
Doul'ej v Hospodina, a čiň dobré, hubí. Zalm 144,18—20.
a (tak) přebývati budeš na zemi, a
Ujímá se tichých Hospodin: ale hří
pásti se budes v zboží jejím. Kochej šníky snižuje až k zemi. Žalm 146, 6.
se v Hospodinu, a dát tobě žádosti
Zalíbení má IIospodin v těch, kteiíž
sldce tvého. Vyjev IIospodinu cestu se ho bojí, a v těch, kteříž doufají v
svou, a naději měj vněm: a on (vše milosrdenství jeho. Žalm 146,11.
V bázni Hospodinově jestiť silné
cko dobře) učiní. A vyvede jako
doufání; a synům jeho bude naděje.
světlo (denní) spravedlnost tvou, asoud
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Bázeň Hospodinova (jest) studnice ži
vota, aby uchýlili se od pádu smrti.
Přísl. 14, 26. 27.
Věže nejpevnější jest jméno Hospo
dinovo: k němu utíká se spravedlivý,
a bude povýšen. Přísl. 18, 10.
Naděje bezbožného jest jako pejří,
kteréž vítr zachvacuje: a jako pěna
tckoučká, kteráž vichřicí rozptýlena
bývá: a jako dým, kterýž se větrem
roznáší: a jako památka na hosta,
kterýž téhož dne odchází. Spravcdliví
pak na věky živi budou, a uPána jest
odplata jejich, a myšlení na ně u Nej
vyššího.
Protož přijmou království
slavné, a korunu ozdobnou z ruky Páně :
nebo pravicí svou zastře je, a rame
nem svatým svým bude jich hájiti.
Moudr. 5, 15—17.
Několikrát až k smrti v _nebezpe
čenství jsem byl pro ty věci, a vysvo
bozen jsem milostí boží. Duch bo

Nejmilejší, jestližet'by nás srdce naše
netrestalo, máme doufání k Bohu: a
začkoli prositi budeme, vezmeme od
něho; nebo přikázaní jeho ostříháme,
a to, co jest líbého před ním, činíme.
I. Jan 3, 21. 22.
4. Pří/.rladove' pevně důvěry v Boha.

I řekl Jonathas: Není nesnadné Ho
spodinu vysvoboditi v mnoze, aneb
v mále. I. Král. 14, 6.
I řekl David: Hospodin, kterýž vy-.
trhl mne z moci lva, a z moci medvě
da, onť vysvobodí mne z ruky Fili
stínského tohoto. I. Král. 17, 37.
Řekl pak David k Filistínskému:
Ty přicházíš ke mně s mečem, a sko
pím, a s pavezou: já pak přicházím
k tobě ve jménu Hospodina zástupů,
Boha vojsk israelských, kteráž jsi zha
něl dnes, a dá tebe Hospodin v ruku
mou, a zabíjí tebe a sejmu hlavu tvou
jících se Boha ochráněn, a jeho vze— s tebe: a dám mrtviny vojska tilistín
zřením poželmán bude. Nebo naděje ského dnes ptákům nebeským a zvířa
jejich jest v Spasiteli svém, a oči boží tům zemským: aby poznala všecka ze
na milujícího. Kdož se bojí Pána, ni— mě, že Bůh jest v Israeli, a aby po
čeho se nebude strachovati, ani děsiti: znalo všecko shromáždění toto, že ne
nebo on jest naděje jeho. Toho, kdo mečem, ani kopím vysvobozuje Hospo
se bojí Pána, blahoslavená jest duše. din: nebo jeho jest boj, a dá vás
Na koho se ohlédá, a kdo jest síla v ruce vaše. I. Král. 17, 45—47.
Mluvil pak David Hospodinu slova
jeho? Oči Páně na ty, kteříž se ho
bojí; obránce mocný, utvrzení silné, písně této, v den, v kterémž ho vysvo
zastření (proti) vedru a zastínění po bodil IIospodin z ruky všech nepřátel
lední, ochrana před ourazem, a pomoc jeho, a z ruky Saulovy, a řekl: Ho
v pádu jest tcn, kterýž povyšuje duše, spodin skála má, i síla má, i vysvobo
a osvěcuje oči, dává zdraví a život, ditel můj. Bůh síla má, doufati budu
v něho: štít můj a roh spasení mého:
i požehnání. Sir. 34, 13—20.
povyšitel můj, a útočiště mé: Spasitel
Kdo jest- mezi vámi, ješto se bojí
Hospodina, aposlouchá hlasu služebníka můj, (jenž) z nepravosti vysvobodíš
jeho? Kdochodí ve tmě, a nemá svě mne. Chvály hodného vzývati budu
tla, doufej ve jménu Hospodinovu, a Hospodina: a od nepřátel svých vy—
svobozen budu. II. Král. 22, 1—4.
spolchni na.Boha svého. Aj vy, jenžto
Hospodine, jakž se zmnožili ti, jenž
zaněcujete oheň, a opásáni jste plame
nem, choďte v světle ohně svého, a v sužují mne? Mnozí povstávají proti
mně.
Mnozí říkají duši mé: Neníť
plauíeních, kteréž jste zapálili: od ruky
mé stalo se to vám, že v bolestech spasení jemu v Bohu jeho. Ty pak
ležeti budete. Is. 50, 10. 11.
I—Io'spodinejsi ochránce můj, sláva má,
Očekávání Israelovo, Hospodine: vši a povyšitel hlavy mé. Hlasem svým
ckni, kteříž tě opouštějí, zahanbeni volal jsem k Hospodinu: a vyslyšel
budou: odstupující od tebe na zemi mne s hory svaté své. Já lehl a usnul
napsání budou: nebo opustili pramen jsem, a (šťastné) vstal jsem, nebo Ho
vod živých HOSpodina. Jer. 17, 13. spodin ochránil mne. Nebudut' se báti
I ty k Bohu svému se obrať: milo tisíců lidu obkličujícího mne: povstaniž
srdenství a soudu osti—íhej, a doufej
Hospodine, spasena mne učin, Bože
v Boha svého vždycky. ()s. 12, 6.
můj. Nebo ty jsi zbil všecky, kteříž
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mi se zprotivili bez příčiny: zuby hří
šníků setřel jsi. IIospodinovot jest spa
sení: a nad lidem tvým požehnání tvé.
Žalm 3, 2 9.
Věztež, že divna učinil Hospodin

svatého svého: vyslyšít' mnellospodin,
když k němu volali budu. Žalm 4, 4.
V Hospodina doufám : kterakž říkáte
duši mézv Přestěhuj se na hory jako
ptáče. Žalm 10, 2.

Ty jsi, jenžs mne vytáhl z života:
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věřte v Hospodina Boha svého, a bez
pečni budete: verte prorokum jeho, a
všecko se šťastně povede. II. Par.
20, 20.
Ezechz'ciš ustanovil knížata nad bojo
vníky ve vojště: a svolal všecky do
ulice brany městské, a mluvil k srdci
jejich, řka: Zmužile sobě čiňte, a po
silhte se: nebojte se, ani strachujte krále
assyrského, ani všeho množství, kteréž

jest sním:

nebo mnohem více jest

naděje má od prsů matky mé. Žalm
21, 10.
Zdaliž nebude Bohu poddána duše
má? Neb od něho jest spasení mé.
Onť zajisté jest Bůh můj a Spasitel
můj: obránce můj, nepohnut' se více.

s námi, nežli s ním. Nebo s ním jest
rámě tělesné: s námi (pak) Hospodin
Bůh náš, kterýž jest pomocník náš, a
bojuje za nás. I posilněn jest lid ta
kovými slovy Ezechiaše, krale judského.

A vŠak Bohu poddána budiž duše
má: neb od něho trpělivost má. Ne
bot' on (jest) Bůh můj, a Spasitel můj,
(jest) spomocník můj, (protož) neklesnu.
V Bohu (jest) spasení mé, a sláva má:
Bůh (jest) spasení mé, a. sláva má:
Bůh (jest) pomoc má a naděje má
v Bohu jest. Doufejtežv něho všeliké
shromáždění lidu, vylévejte před ním
srdce své: Bůh jest spomocník náš na
věky. Žalm 61, 6—9.
V soužení vzýval jsem Hospodina
a vyslyšel mne v prostr-annostiIIospo
din. Hospodin jest mi spomocníkem.
Žalm 117, 5. G.
K Hospodinu, když jsem souzen bý
val, volal jsem a vyslyšel mne. Žalm

našeho, jenž neopustil těch, kteříž dou
fají v něho. Judith 13, 17.

Žalm 61,2. 3.

II. Par. 32, 6—8.
Řekla Judí:th Chvaltež Pana Boha
Viz příběh

o Sz'drachovz', Mísachoví

a Abdenagu: Dan. 3, též život “Danie
lův. Dan. 6 atd.
Susanna plačíc, vzhlédla k nebi: neb
bylo srdce její doufání majíc v Pána.
Tedy zkřiklo všecko shromáždění
hlasem velikým, a velebili Boha, kte—
rýž vysvobozuje doufající v něho. Dan.
13, 35. 60.
I řekl Judas Makabq'sky': Snadnoť
jest (Bohu) zavřít-i mnohé ruce nemno

hých: a nenít'rozdílu u Boha nebeské
ho, vysvoboditi ve mnoze, aneb v ma
le: nebot' ne v množství vojska jest
vítěztví boje, ale s nebe jest síla. I.
Mak. 3, 18. ]9.
119, 1.
Řekla žena, krvotok mající, sama v
Ont' jest milosrdenství mě, a outo
čiště mé: obránce můj, a vysvoboditel sobě: Dotknu-li se roucha jeho, uzdra
můj: ochránce můj, v něhož jsem dou— vena budu. Mat. 9, 31.
fal: kterýž poddava hd můj pode mne.
Viz příběh ženy Kananejské: Mat.
Žalm 143,
15, 22—28; a hojného lovu: Luk.
Elzseus řekl: Neboj se: nebo více 5, 4—9.
jich s námi jest, nežli s nimi. IV.
Nedoul'áme sami v sebe, ale vBoha,
Král. G, 16.
kterýž mrtvé křísí, kterýž 2 tak veli
I volal Asa k HospodinuBohu, ařekl : kých nebezpečenství nás vytrhl, a vy
Hospodine, neníť u tebe žádného roz— trhuje, v něhožto doufáme, žei dále
dílu, v male-li bojovníků spomáháš, čili vytrhne. II. Kor. 1, 9. 10.
v muoze: pomoziž nám, Hospodine,
Odevšad trpíme, soužení, ale nestý
Bože náš: nebo v tobě, a v tvém skáme si; býváme v nesnázech, ale
jménu majíce naději, přišli jsme proti nebýváme opuštění; protivenství trpí
tomuto množství. Hospodine, ty jsi me, ale nebýváme bez pomoci zane
Bůh náš, necht' přemáhá proti tobě chání; bývame poraženi, ale nehyne
člověk. II. Par. 14, 11.
me. II. Kor. 4, 8. 9.
Josafat řekl: Poslyšte mne muži
Protož zajisté pracujeme, a zlořeče
judští, i všickni obyvatelé jerusalémští: ni býváme, že naději máme v Bohu
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živém, kterýž jest Spasitel
zvláště věřících. I. Tim. 4,
Nestydím se: nebo vím,
uvěřil, & jsem jist, že on
sklad můj zachovati (až)
dne. 11. Tim. ], 12.
Viz také: naděje.

Edom. — Eri-aim.

C. Důvěra

všech lidí,
]O.
komu jsem
mocen jest
do onoho

].

v sebe a 11 lidí.

Pos'etz'lu', nm;-nd důvěra v sebe, své

síly nebo jiné lidi ubíhá v zahanbcm'.

Proč se budu strachovati v den zlý?
(když) nepravost paty mé obklíčí mne.
Kteříž doufají \: sílu svou: a mno-,'.
stvím bohatsví svého chlubí se. l_h'atr
B. Důvěra opovážlz'vá či opovážlívé nevykoupí, (ani) vykoupí člověk. Zalm
spole/tání na Boha.
48, 6—8.
Zanechají cizím zboží svého: a hro—
Výstraha před m'.
bové jejich (jsou) domy jejich navěky.
Očekávání spravedlivých jest veselí: Zahn 48, 12.
Kdo doufá v bohatství své, padne
naděje pak bezbožných zahyne. Silou
jest upi-ímnemu cesta Hospodinova: & Přísl. 11, 28.
strachem těm, jenž činí zlé. Spravc
Kdo doufá v myšleníeh svých, bcz
dlivý na věky se nepohne, bezbožní božně činí. Přísl. 12, 2.
pak nebudou bydliti v zemi. Přísl.
Moudrý bojí se, a uchyluje od zlého:
10, 28. 30.
(ale) blázen přeskakuje & doufá. Přísl.
Neříkej: I'Iřešil jsem, a co mi se
14, 16.
(zato) smutného přihodilo? Nebo Nej
Kdo doufá v srdce své, blázen jest.
vyšší jest shovívající odplatitcl. Pro Přísl. 28, 26.
odpuštěný hřích nebývej bez bázně,
Není, kdo by vzýval spravedlnost,
aniž přidávej hřích k hříclm. A ne aniž jest, kdo by soudil právě: ale dou
říkej: Smilování Páně veliké jest, smi fají v nic, a mluví marnosti. Is. 59, 4.
luje se nad množstvím hříchů mých.
Toto praví Hospodin: Zlořečený člo
Nebo milosrdenství i hněv rychle při věk, kterýž doufá v člověka, a (kterýž)
cházejí od něho, a na hříšníky hledí klade tělo za rámě své, a od Ilospo
hněv jeho. Neprodlévej obrátiti se ku dina odstupuje srdce. jeho. Jer. 17, 5.
Pánu, aniž odkládej den ode dne. Ne
Běda vám, kteříž bohatíjste na Sionu,
bo náhle přijde hněv jeho, a v čas a doufáte v horu samařskou. Am. 6,1.
pomsty rozptýlí tč. Sir. 5, 4—9.
I přistoupili k němu Fariseové & ?. Příkladově takovéto marné a pošetílc'
důvěry.
Sadueeové pokoušejíce ho: a prosili,
aby jim znamení s nebe ukázal. . . . .
ó'tavz'telé'včže Babel: I. Mojž. 11;
Národ zlý & cizoložný hledá znamení Farao, jenž se důvčřovul v moc svou:
a nebude mu dáno znamení, leč zna II; Mojž. 14; Goliáš, jenž ve svou
mení Jonáše proroka. Mat. 16, 1. 4. sílu: I. Král. 17; Hoh/Wms, jenž ve
svou moc válečnou se důvči'oval: Judith
Neuzříte-li divů. & zázraků, neuvěří
6, 2 atd.; 13.
te. Jan 4, 48.

E.
Edem, příjmení Esauovo, kteréž ob
držel od ryšavého vaření, za něž pro
dal své prvorozenství: I. Mojž. 25,
30; 36, 1. 8; od něho pocházejí Edo
mité, jichžto země taktéž Edom, po
zději pak Iduméa, byla nazvána: I.
Mojž. 36, 9.
Efesus, hlavní město Ionic v Malé

Asii, kdež mezi jinými pohanskými bohy
zvláště Diana se ctila: Sk. ap. ]9, 1.

Efraim: 1) druhý syn Josefův, a
vnuk Jakobův: I. Mojž. 4-1, 52; Ja
kob ustanovil jcj rovněž jako syny_své
za dědice, a učinil jej hlavou pokolení
Efraim: I. Mojž. 48, 5atd.; viz také:
IV. Mojž. 1, 32. 33; 26, 28; l. Pur.
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7, 20; 2) jedno ze dvanácti pokolení
Israelských, kteréž dle požehnání Ja
kobova velmi mocným bylo. 1. Mojž.
48, 13—20. Při vyjití, z Egypta po
čítal tento kmen 40.500 ;bojovných
mužů.

Egypt. 1. Tažení do Egypta.
Do Egypta táhl Abraham: I. Moj-ž,
10, 10; odtáhl opět 13, 1; lsák ne
měl táhnouti pro hlad do Egypta: 26,
1. 2; Josef prodán byl do Egypta: 37,
27. _28. 36; 39, 1; Sk. ap. 7. 9; mu
sel tu veliká soužení trpěti, konečně
pak učiněn jest panovníkem celého
Egypta: 41, 39. 40. 41; 42, 6; 45,
8; Zalm 104, 21; Moudr. 10, 14; I.
Mak. 2, 53; Sk. ap. 7, 10; Jakob na
rozkaz Boží táhl s celou svou rodinou

ste nesloužili jim, a kterýž jsem zlá—
mal řetězi hrdel vašich, abyste chodili
vyzdvižení. III. Mojž. 26, 13.
Učinil—li Bůh, aby všel, a vzal sobě
národ z prostředku národů, skrze zru
šování, znamení, a zázraky, skrze boj

a silnou ruku, a vztažené rameno, a
hrozná vidění, jako učinil toto všecko
pro vás Hospodin Bůh váš v Egyptě

před očima tvýma.....

A vyvedl

tobe předcházeje v moci své veliké z
Egypta. V. Mojž. 4, 34. 37.
Pomni, žes i ty sloužil v Egyptě, a
vyvedl tebe Hospodin Bůh tvůj v ru

ce silné, arameni

vztaženém. V. Mojž.

5, _15.

Ze miloval vás Hospodin, a ostříhal
přísahy, kterouž přisáhl otcům vašim:
vyvedl vás v ruce silné, a vykoupil z
do Egypta; I. Mojž. 46, 3—6; Jos. domu služebnosti, zrnky Faraona, krá
24, 4; Zalm 104, 23; Is. 52, 4; Sk. le egyptského. V. Mojž. 7, 8.
ap. 7, 15; obdržel zde zemi Gessen
Vystříhej se, aby nepozdvihlo se srd
za bydliště: I. Mojž. 47, 11.
ce tvé, že bys nevzpomenul na Hospo
2. Utiskování egyptské avg/jíti z něho. dina Boha svého, kterýž vyvedl tebe
z země egyptské, z domu služebnosti.
Israelští byli v Egyptě velice uti— Tutéž 8, 14.
skováni: II. Mojž. 1, 8—22; dle pro—
Občtovati budeš fáse, a to u večer
roctví: I. Mojž. 15, 13; Bůh přislíbil při západu slunce, když jsi vyšel z
vyjití z Egypta, a osvobození Israele:
Egypta. V. Mojž. 16, 6.
I. Mojž. 15, 14. 15; 48, 21; 50, 23;
Totot' praví HOSpodin Bůh israelský:
II. Mojž. 3, 17 ; 6, 6 ; dělo se osvobo
Já jsem vyvedl Israele z Egypta, a
zení a vyjití z Egypta: II. Mojž. 12, vytrhl jsem vás z ruky Egyptských,
37; 13, 14; IV. Mojž. 33,1; v. a z ruky všech králů, kteříž sužovali
Mojž. 16, 1; Oseáš 13, 4; Mich. 6, vás. 1. Král. 10, 18.
4; Žid. 3,16; 8, 9; Sk. ap. 13, 17;
Stalo se, že hřešili synové israelští
Israelští žádali opět uvedeni býti do proti Hospodinu Bohu svému, kterýž
Egypta: II. Mojž. 14, 11; 16, 3; 17, je vyvedl z země egyptské, z ruky
3; II. Mojž. 11,5; 14,4; 20, 3.
Faraona, krále egyptského, a ctili bohy
cizí. IV. Král. 17, 7.
3. Proroctví o zkáze Egypta.
Zapomenuli se na dobrodiní jeho,
Is. 9, 1—5 atd.; 20, 3—6; Jer.
43,11—13; 44, 30 ; Ezech. 20; 30, 4; a na divy jeho, kteréž jim byl ukázal.
31, 18; 32, 2; Joe13, 19; Zach. 10, 11. (Ješto) před otci jejich činil veliké di
vy v zemi egyptské, na poli Tamnis.
4. Bůh
řz'pomz'nal Israelsky'm často Rozdělil moře, a převedl je:va posta
vysvokjození z Egypta, jakožto
vil vody jako v láhvici. Zalm 77,
veliké dobrodiní.
11—13; Zalm 70, 9. 10; Is. 63,
Já jsem Hospodin Bůh tvůj, který 11—13.
Já jsem Hospodin Bůh tvůj, kterýž
jsem vyvedl tebe z země egyptské, z
domu služebnosti. II. Mojž. 20, 2.
jsem vyvedl tebe ze země egyptské.
Já Hospodin, kterýž posvěcuji vás, Zal_m 80, 11.
Ze jsem tě vyvedl z země egyptské,
a vyvedl jsem vás z země egyptské,
abych byl vám za Boha. Já Hospo a z domu sloužících vysvobodil jsem
tebe: a poslal jsem před tvái—itvou
din. III. Mojž. 22, 33.
rona, i Marii? Mich.
Já Hospodin Bůh váš: kterýž vy Mojžíše a
vedl jsem vás z země Egyptských, aby- | 6, 4.

Eliáš. — Elisous.
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ho mela živiti vdova ktcláž
pak sama neměla od čeho živu býti:
1)Všecka voda proměnila se vlc-rev: v. 9—12; srovn. Luk. 4, 25. 26.
II. Moj7.. 7, 20; Žalm 77, 44; 104, Dívem pak hrnec mouční vdovy té
nikdy se nevyprazdňoval a oleje ze
2;9 2) záby pokryly celou krajinu;
II. Moj7..8,6;
Žalm 104, 30, 3) džbánu nikdy neubývalo : v. 13—16.
Na to vzkřísil syna jejího: v. 17—24.
zrodilo se nesčíslné mno7ství ste'm'c: II.
Mo_i7..8,17; Žalm 104, 31; 4) veli— Třetího pak roku šel Eliáš na roz—
ké roje much přišly do země: II. kaz Hospodinův k Achabovi: III.
Mojž. 8, 24; Žalm 104, 31; Moudr. Král. 18, 1 atd.; když pak kněží
16, 9; 5) dobytek Egyptských padal Bálovi nadarmo obětovali za obdržení
morem: IT. Mo_)7 9, 16; 6) učinění deště, obětoval též Eliáš, jehožto oběť
jsou vředová prysky'řů napuchlých na ihned ohněm s nebes strávena byla
lidech ina hovadech: II. Mojž. 9,10; na znamení vyslyšení jeho modlitby;
'7) Hospodin dštil krupobztťm na zemi on pak dal zabiti kněze Bálovy,
egyptskou: II. Mojž. 9, 23; Žalm 104, načež silně pršelo: III. Král. 18,
32; Moudr. ]G, 16; 19,19; 8)kob_r/l 21—46; Jak. 5, 18. Zvčděvši Acha
ky pokryly apohubily zemi: ]] Moj7..9, bova manželka Jesabel, jak byl Eliáš
12; 14,15; ŽalmlO4, 34; 9) po tři kněze Bálovy zavraždil, hledala ho
dni trvala hrůzná tma: II. Mojž. 10, zavražditi; protož Eliáš utekl. na
22. 23; Moudr. 17, 2; 18,1;
10) poušť, a žádal tuto v mnlomyslnosti
všechno promozene' pomřelo: II. Mojž. umříti: 19, 1—4; usnul a angel pro—
budiv jej , ukázal mu vedlé hlavy je
12, 29; Žalm 104, 36.
ho chléb podpopclný a vodu: v. 5,
Rány tyto predpove'clény byly : II.
6. Posilněn pokrmem tímto šel Eliáš
Mojž. 3, 19. 20.
čtyřiceti dnů a čtyřiceti nocí až k bo
6. Jiná místa týkající se Egypta
ží hoí—e IIoreb:
v. 18—14; obdržel
Egypt byl dobyt od krále babylonské pak příkaz od Boha, aby šel do Da—
ho: IV. Král. 24, 7; Jer. 4G,2; Egyptští masku, a Hazaela pomazal za krále
vytáhli v boj proti Judovi: II. Par. syrského, Jehn pak za krále israel
12, 2—5; Egypt dobyt od Antiocha: ského, aElisea za proroka: v. 15—21;
I. Mach. 1, 17—21. Josef prclmul srvn. IV. Král. 9, 12; opět byl po
s dítětem Ježíšem do Egypta: Mat. slán k Achabovi, aby mu zvěstoval
2, 13. Egypští byli zbé'hlí ve vědách : trest jeho: III. Král. 21, 17 atd.; IV.
I. Mojž. 41, 8; II. Mojž. 7, II; III. Král. 10, 10; vyšel pak poslům krale
Král. 4, 30; Is. 19, 113 12; Sk. ap. Ochoziáše vstříc, vyčítal jim modlo
7, 22; nesměli jísti se Židy: ]. Mojž. službu jejich, a na důkaz božského
43, 32; pastýřové dobytka byli jim poslání jeho byli vyslancové krále Ocho
ohavnosti: 46, 34; oplakávali Jakoba ziáše ohněm spálení: IV. Král. ], 2—17;
konečně vstoupil v bouři na nebesa v
po 70 dnů: I. Mojž. 50, 3. 11; trápi
li Israelské: II. Mojž. 1, 13; Mojžíš ohnivém vozu: 2, 1—11. Král Jorám
zabil jednoho Egyptského: 2, 11. 12; obdržel list od Eliáše: II. Par. 21,
12; chvála Eliášova: Sir. 48, 1—13.
utonuli v moři rudém: 14, 23—28.
Eliáš, Thesbitský z obyvatelstva Ga— Dle předpovědi mčl předcházeti Mes
ládského:III.Král.17,1; 21,17. siáše muž v moci Eliášové: Mal. 4, 5;
Byl veliky prorok a nazývá, se vo Mat. 5, 17; 11, 14; Mar. 9, 11; Luk.
zem a vozatajem israelsk) m: IV. 1, 17.- Zjevil se sMojžíšem při proměnění
Kral. 2, 12; byl chlupatý muž pásem ' Páně: Mat. 17, 3. 4; Luk. 9, 30;
koženým přepásán: IV. Král.
8. Kristus_ držán byl za Eliáše: Mat. 16,
Piorokoval králi Achabovi tiilelté sn 14; Mar. 16, 15; Luk. 9, 19; Jan
cho: III. Král 17,1 atd.; Jak. 5, 1, 21. Viz ještě: Mat. 27, 47. 49;
17; odebral se pak na východ, ukryl Mar. 15, 35.
Eliseus, Syn Safatův, byl od Eliáše
se u potoka Karith, kdežto jej živili
krkavci: 3—6. Obdržel pak rozkaz pomazán za proroka: IH. Král. 19,
jíti do Sarepty v zemi Sidonských, 16; měl ku potrestání modíoslužebnosti

5. Egypt pro zatvrzelostl'hraona byl kdež
navštíven mnohými ranami.

Emmanuel.

——Eva.
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usmrtiti ty, kteří ušli meče Hazae
lova a Jehu: v. 17. Eliáš nalezl
jej orajícího s dvanácti voly: v.

smrtelném lůžku jeho plakal král israel
ský, Joas, jejž k válce se Syrskými

19;

oživil
zase dotknuv se kostí jeho: v. 21;
srovn. Sir. 48, 14—15.
Chvála jeho: Sir. 48, 13—16.'
Emmanuel: příjmení Kristovo: Is.
7, 14; 8, 8 ; Matul; 23.
Esau: viz Edem.

šel

žil jemu,

pak

až

za

byl

Eliášem

a

tento na

podněcoval: v.14—20;

mrtvý, jenž

slou— do hrobu Eliseova byl vhozen,

nebe

vzat: v. 20a21; IV. Král. 2,1—12;

rozdělil pláštěm Eliášovým vodu, tak
že mohl projití: v. 13, 14; synové
prorokův, kteří viděli, že duch Eliášův
přešel na něho, padli před ním na
tvář: v. 15, 16; srovn. Sir. 48, 13;
bydlil pak v Jerichu: v. 18; učinil
zázrakem nezdravou vodu zdravou: v.
19—22; pacholíci, kteří se mu po
smívali, byli od medvědů roztrhání: v.
23—28; král Jorám táhl k Eliseovi,
aby obdržel od něho požehnání k bu
doucí bitvě s Moabitskými. Tento jej
z počátku nechtěl ani slyšeti, požehnal
mu pak předce, tak že porazil nepřáte

Esdráš, 1) potomek Áronův a syn
Saraiášův, vrátil se s ostatními Židy
z babylonského zajetí do Jerusaléma:
I. Es. 7, 1. 6; srovn. II. Es. 12, 1;
byl rychlý pisatel zákona (v zákoně
velmi zběhlý): v. 6, 12; II. Es. 8,
1; obdržel dovolení od krále Arta
xerxa táhnouti do Jerusaléma, a služ
by boží obnoviti: I. Es. 7, 12 atd.;
ly: IV. Král. 3, 10—28; rozmnožil 8, ] atd.; rmout-il se nad sňatky s ci
olej chudé vdovy, aby ji sprostil dlu zími ženami: 9, ] atd.; četl knihu
hů: 4, 1—7; bohatá žena Sunamitka zákona shromážděnému lidu: 11. Es.
pohostivši ho, obdržela na modlibu je 8, 1 atd. 2) Jiný toho jména četl vojsku
ho syna, a když umřel, vzkřísil jej Judy Makabejského před bitvou s Ni
prorok opět: v. 8, 27; _přišel do Gal - kanorem svedenou ze svaté knihy: II.
galy, kdež synové proroků ve hladu Mák. 8, 23.
Esther, též Edissa nazvána, sirotek
tykvice z révy lesní vařili, jimžto zá
zračně odňal hořkost: v. 38—41; na a schovanka Mardocheova. Assuerus
sytil málo ječnými chleby sto mužů: zapudiv Vasthi, manželku svou , po
v. 42—44; očistil pak malomocenství jal za choť Esther, kteráž krásou pře
syrského vůdce Námana: v. 5,1—15; vyšovala všecky ostatní panny: Esth.
Luk. 4, 27; nepřijal podávaných sobě 2,1 atd. , a když byl Assuerus vydal
darů: v. 16— 20; ale služebník je rozkaz o zavraždění všech Židů, or0o
ho podvodem obdržel díl darů a za to dovala Esther za ně, byla pak milosti
potrestán malomocenstvím: v. 20—27. vě přijata, načež vražedný rozkaz od
Způsobil, že na Jordanu plynula se volán jest: 3; 4; 5; 7; 8; 9; 14; 15.
ufrat, veliká řeka v Asii, jedna
kera: 6,1—7 ; zjevil králi israelskému
úklady, kteréž mu strojil král syrský: ze čtyr řek rájských: I. Mojž. 2, 14;
sluje
veliká řeka: I. Mojž. 15, 18; V.
v. 8 — 12; porazil vojsko nepřá
telské, kteréž jej přepadnouti chtělo, Mojž. 1, 7; 11, 24; Jos. 1, 4; Zjev.
slepotou, a vedl je do Samaří: v. 9, 14; 16, 12; měla býti dle zaslí
13 — 23; srovn. Sir. 48, 13; Eli bení božího hranicí: israelské země:
seus měl býti sťat: v. 31 — 33. I. Mojž. 15, 18; V. Mojž. 11, 24;
Předpověděl králi osvobození Sama Jos. 1, 3; srovn. II. Král. 8, 3; I.
Par. 5, 9: 18, 3; II. Par. 9, 26; viz
ří, a setníku vojenskému smrt jeho:
7, 1. 2; radil ženě sunamitské, aby 'též: IV, Král. 23, 29; 24, 7; II. Par.
opustila zemi israelskou , a tím ušla 35, 20; Judit. 1, 6; 2, 14; Sir. 24,
sedmiletému hladu: 8, 1—3; přišel do 36; Jer. 13, 4 atd.; 51, 63; 46, 2. 6;
Damašku a prorokoval Hazaelovi, že I. Mak. 3, 32. 37.
Eva, manželka Adamova a pramáti
po zavraždění syrského krále na trůn
dosedne, a Israelským mnoho zlého způ pokolení lidského, stvořena byla od
sobí: v.7—15; dal knížete vojska Jehu Boha z žebra Adama, a jemu za po
mocnicí přidána: I. Mojž. 2, 20 atd.;
pomazati za krále israelského: 9, 1 atd.;
Eliseus umřel: IV. Král. 13, 14; na 3, 20; 4, ]; TObo' 8, 8; I- Tim. 27_
Encyklopaedio.
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13; byvši pak od hada svedena k
okusení zapovězeného ovoce, svedla
také Adama k tomu: I. Mojž. 3, 1 atd. ;
II. Kor. 11, 3.
Evangelium, doslovně znamená dobre'
poselství: Luk. 16, 16; jméno toto ob
držely knihy čtyř evangelistů: Mar. 1,
1; 14, 9; Mat. 26, 13.
Evangelium (radostné poselství o vy
koupení Kristově) nazývá se: ve'čne'
evangelium: II. Tim. 1, 9; I. Petr 1,
25; Zjev. 14, 16; evangelium Kristo

Ezechiel.
Is. 36, 1. Ezechiáš vyslal k němu
posly, kteříž jej odprošovali a veliké
dary přinesli: v. 14—16; nicméně po
slal král assyrský Rabsaka s vojskem
před Jerusalém, jenž obyvatele ku po
drobení se a ku vzpouře proti králi
Ezechiáši povzbuzoval: v. 17—37; II.
Par. 32, 9. 19 ; Sir. 48, 19; La. 36, 52—12.

Nad tím zarmoutil se Ezechiáš a po
slal posly k Isaiáši prorokovi: IV.

Král. 19, 1—5; Is. 37, 1—5; H.
Par..32, 20; Sir. 48,22. Tento upo

kojil krále, a prorokoval mu vítězství
nad vojskem assyrským: IV. Král. 19,
6, 7; Is. 37, 7. 8; Rabsaces ještě je
dnou vyzval jej ku vzdání se, on ale
24, 14; evangelium a království božím: odebrav se do domu Hospodinova mo
Mar. 1, 14; Luk. 4, 43; 8, 1; evan dlil se k Bohu o vysvobození: v. 8—19.
gelium apoštolů: I. Thes. 1, 5; II. Is. 37, 8—20. Bůh mu předpověděl
Thes. 11, 13; II._ Tim. 2,l8; slovo: vyslyšení skrze proroka Isaiáše, načež
Sk. ap. 8, 21; Zid. 4, 2; Jak. ], jedné noci angel Páně 185,000 Assyr
ských'pobil: v. 20—35; Is. 37, 21—36;
21—23; slovo boz'z',Páně, Kristovo, spa

vo: Gal. 1, 11. 12; evangelium poko
je: Ef. 6, 15; evangelium boží:
ím.
1, 1; 15, 16; I. Thes. 2, 2; evange
lium o království: Mat. 4, 23; 9, 35;

senz', života věčného, pravdy,' božského
kázanz', kázam' o kříži : Sk. ap. 6, 7;

II. Par. 32, 21; Tob. 1,21; Sir. 48,
24; I. Mak. 8, 19; Ezechiáš upadl

12, 24; 19, 20 ; Řím. 10, 17 ; 16,25 ;Kol. pak do smrtelné nemocí, z nížto dle
3, 16; Jan 6, 69; Ef. 1, 13; Jak. předpovědění Isaiáše nikdy se neměl
18; „I' Kor. 1, 18; I. Thes. 2, 13; uzdraviti: IV. Král. 20, 1; II. Par.
Tit. 1, 3; kázam' o Kn'stu : I. Kor. 1, 32, 24; Is. 38, 1. I prosil Boha o
6; o víře: 3, 2; zákon Kristův: Gal. prodloužení života svého a vyslyšán
6,2; vz'ry: Řím. 3, 27; 4, 5; ducha: jest: IV. Král 20,2—5; II. Par. '32,
Řím. 8; 2; svobódy: Jak. 1, 25; ta' 24; Is. 38, 2—5. Obdržel ještě lhůtu
jemstvz': Řím. 16, 25; I. Kor. 4, 1;
15 let života, a když přiložena by
Ef. l, 9; Kolul, 26. 27; 2, 2; ta la hruda iiků na vřed jeho, uzdraven
jemství království nebeského: Mat. 13, jest: IV. .Král. 20, G. 7; Is. 38, 5;
11;

ím. 1',

což mu dříve znamením předpověděno

16; Kristus: Fil. 1, 5; srov. Gal. 3,

Man'

4, 11;

82711boží:

1; víra.- Gal. 3, 2. 8. 14. 23.
Ezechiáš: l1) Syn a nástupce Acha
ze, krále judského: IV. Král. 16, 20;

bylo: IV. Král. 20, 9—11; Is. 38,
7. 8; II. Par._32,' 25—31; Sir. 48,
26. Ezechiáš složil pak Bohu za to
píseň díků: Is. 38, 9—22. Meroda'ch

18,1;

Baladan poslal posly k němu, jimž z

II. Král. 28, 27; I. Par. 3,

13; 4, 41; Mat. 1, 9'; Jer. 15, 4;
26, 28; 08. 1, 1; Mich. 1, 1; II.
Muk. 15, 22. Nastoupil na trůn v roce
'25. a. panoval 29 let: IV. Král. 18,
2; II. Par. 29, 1; byl to král nábo

marnostipoklady
20, 12, 13; Is.
ral jej proto a
boží: IV. Král.

své okázal: IV. Král.
39, 1—2; Isaiáš ká
předpověděl mu trest
20, 14—19; Is. 39,
3—8. Ezechiáš umřel: IV. Král._ 20,
žný', jenž'zničil modloslužbu, a pravé— 21; II. Par. 32, 33. Viz jeho chvá
mu Bohu sloužil, pročež i moudře a lu: Sir. 48, 19—25; 49, 5. 2) Syn
spravedlivě“ vládl: v. 3—7; II. Par. Naan'úv z pokolení Davidova: I. Par.
29, 2 atd.; 60, 1 atd.; 81 , 1 atd.;
3, 23. 3) Syn Sellumův: II. Par. 28,
IV. Král. 21, 3; srv. Přísl. 25, 1; 12. 4) Hlava-kmenu, z jehož potomků
'Sir. 48, 25; 49, 5; odpadnul od krále 98 ze zajetí babylonského se navrátilo:
assyrského Salmanasara; nástupce jeho I. Es. 2, 16.
bennacherib vytáhl proto proti němu
Ezechiel: 1) Syn Buzis, třetí z vel
v pole adobyl pevných měst judských: kých proroků: Ezech. 1 , '3; byls
v. 7, 8; v. 13; II. Par. 32, 1 atd.; ostatními Zidy odveden do zajetí ba

Faceo. -—_Paloš.

bylonského na. řece_Chábor: Ezech. 1,

1—3; srov. Žalm 64,1
Chvála je
ho: Sir.4,9, 10.11. 2) Syn Seche

. 13.1

niášův, si,/nímž 300, mužů z babylon
ského zajetí se navrátilo.

F'.
Facee, syn Romeliů-v,lvůdce.Faceja,' Muži krví & lstiví nedojdou polovice
krále israelského, |Spikl' se proti. němu, i dnů svých: já pak doufati budu v tebe
zabil ho, a vládl na místě jeho: .IV. : IIoSpodine. Žalm 54, 22. 24.
Král. 15, 25: byl to nešlechetný pa-z
Vztáhn'i ruku' svou 3 výsosti, vytr
novník: v. 28; za vlády jeho stalo sei hni mne, a vysvob'oď mne z 'vod mno—

první assyrské -.zajetí Israele: v. 29; hých; z ruky synů cizozemců. Je
Ošeáš zabil ho a stal se nástupcem' jichžto ústa mluvila marnost: & p_ra
jeho: v. 30. Jeho krvavý boj proti více jejich jest pravice nepravosti.
Judovi za krále Achaze: Par. 2640
Žalm 143, 7. 8. ' '
18'. 751

atd.
'
i
Nevěstka opletla jej mnohými řečmi,
Faleš, 'k hotovostí dospělá snaha, jí- ' & laho'dností '. rtů přitáhla' jej. Přísl.
ných podvide'tz' a klamatz' je přetvářenz'm . 7, 21.
u výpovědích a v skutcz'ch.

1.,'Projeveníjejí.
' Jeh0.ústa jsou plna| zlořečení; a hoř
kosti i lsti: pod jazykem jeho těžkost .
a' bolest. Sedí v zálohách s bohatci
v' skrytě, aby zabil nevinného. Oči
jeho po chudém vzh'lédají: číhá v skrytě,
jako lev v jeskyni svéJ Cíhá, aby
uchvátil chudého, ještó (osidlem) při
tahuje 'ho. 'V o'sidle' svém poníží h_o,

ústy9.oklamává bližního své
ho.Pokrytec
Přísl. 11,
Po rtech svých pbznán bývá! nepří
tel, když v srdci ukládá !lesť. ! Kdyžby
ponížil hlasu svého, nevěř jemu: nebo
sedmerá nešlechetnost-jest v srdci jeho.
Kdo skrývá nenávist lstivě, vyj'evena
bude zlost v radě. Kdo jinému jámu
kopá,-' upadne do ní: a kdo valí kamen

(vzhůru), na něj se: obrátíu Jazyk
ošemetný nemiluje pravdy;- a ústa

nachýlí se, a'padne, když 'panovatí; plzká působí pády. Přísl. 26, 24—28;
27, 6.
bude nad chudým. Žalm 9, 7—10.
Člověk, kterýž lahodnými a smyšle
Marné věci mluví jedenkaždý k bli
žnímu svému: rtové jejichvjsou lstiví, nými řečmi mluví ku příteli svému,
že srdce a' srdce mluvili. Zalm 11, 3. rozestírá síť krokům jeho., Přísl. 29, 5.
, Nebo bývá přítel až do- času svého,
Nezahrňuj mne spoluvs hříšníky: a
s těmi, kteříž pášínepravost, neshlazuj a nesetrvá v den isoužení. A bývá
mne: kteříž mlu'ví pokojně s bližním přítel,-ješto nenávist a svár a pohanění
.
svým, zlost pak v srdcích jejich. Dejž vyjeví. Sir._G, 8. 9. ,
Rty svými. lahodí nepřítel; a vsrdci
jim podlé skutků jejich, a" podlé nešle
chetnosti nálezků jejich. Podlé skutků svem ukládá, aby tě zvrátil do jámy.
rukou jejich dej jim: zaplať jim mzdu , Očima svýma slzí nepřítel: _a uhlídá-li
zaslouženou jejich. Nebo nesrozuměli , čas, nenasytí; se krve:. a potkají-li tě
skutkům IIospodinovým, & skutkům ru— zlé věci, nalezneš ho tunejprvnějšího.
kou jeho: zkaziž je, a nevzděláv'ejjich Očima svýma slzí nepřítel, a jakoby
(vícé). Žalm 27, 3—5.
pomáhal tobě, podk0pá paty tvé. Hla—
' Blahoslavený muž, jemuž Hospodin: vou svou kývati, a rukou plesati bude,
nepříčetl hříchu, aniž jestvduchu jeho a mnoho šepce promění obličej svůj.
Sir. 12,15—19.
.
lsti. Žalm 31, 2.
Jest jistá důmyslnost, a ta jest ne
Člověk pokoje mého, v němž jsem
.
doufal: a kterýž jídal chléb můj, po- " pravá.: Sii. 19, 22.
Kdo pokynnje okem, „kuje zlé .věci,
zdvihl paty prOti mně. Žalm 40,10.
Před. obličejem
' L'ahodnější jsou nad olej řeči jeho a. žádný honezavrže.
(falešného): &onyť jsou jako střely . . . . očí_ tvých Osladí “ústa svá, a řečem.
9
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tvým diviti se bude.: ale naposledy pře—

vrátí ústa svá, a v slovích tvých dá
pohoršení.
Mnohých věcí nenáviděl
jsem, ale nepřirovnal jsem nic jemu.
Sir. 27, 25—27.
Každý přítel dí: I já! jsem se spojil
přátelstvím. Ale jest přítel samým to
liko jménem přítel. Zdaliž v tom není
zármutek až ke smrti? Tovaryš pak
a přítel k nepřátelství se obrátí. O
přenešlechetná opovážlivost, odkud jsi
stvořena, abys přikryla. zemi zlostí, a
lstivostí její? Sir. 37, 1—3.
2. Jest ohavnosti u Boha.
Nenávidíš všech, kteříž činí nepra
vost: zahubiž všecky, kteříž mluví lež.
Muže krví, a lstivého v ohavnosti
míti bude Hospodin. Zalm 5, 7.
Ohavné jest Hospodinu srdce zlé:
a zalíbení jeho v těch, kteří přímě
chodí. Přísl. 11, 20.
Ohavností jsou Hospodinu rtové lživí:
ale ti, jenž věrně činí, líbí se jemu.
Přísl. 12, 22.

3. Čelí proti lásce k bližnímu.
Neb ke mně sice pokojně mluvili:
ale v hněvu země mluvíce, lsti vymý
šleli. Zalm 24, 20.
Ať neříkají v srdcích svých: Hahá,

hahá duši naší: a at neříkají: Sežrali
jsme jej. Zalm 34, 25.
Milování buď bez pokrytství. Řím.
2,

4. Bůh ji trestá.
Ošemetníci &zchytralí popouzejí hněvu
božího. Job 36, 13.
Hospodine, voď mne v spravedlnosti
své: pro nepřátely mé zpravuj před
obličejem Svým cestu mou.—N ebot není

pravdy v ústech jejich: srdce jejich
marné. jest. Hrob otevřený jest hrdlo
jejich, jazyky svými lstivě činí, sudiž
je Bože. Ať odpadnou od myšlení
svých, podlé množství bezbožnosti je
jich rozptyl je, neb jsou popouzeli tě
Hospodine. Zalm 5, 9—11.
Aj pracoval (bezbožník) ku porodu
nespravedlnosti: počal' bolest, a porodil
nepravost. Hluboký důl kopal, a vy
kopal jej: a upadl do jámy, kterouž
byl udělal. Obrátí se 'bolest jeho na

Běda dvojitému srdcem, a rtům ne
šlechetným, a rukám zle činícím, a hří
šníku na zemi kráčejícímu dvojími ce
stami. Sir. 2, 14.
Střela raňuiící jest jazyk jejich, mluví
lest; ústy svými pokojně s přítelem
svým mluví, a tajně strojímu ouklady.
Zdaliž jich nenavštívím pro ty věci,
praví Hospodin? aneb zdali nad tako
vým národem nepomstí se duše má?
Jer. 9, 8. 9.

5. Příkladové falše.
Falešní byli: bratřz'Josefovz': I. Mojž.
37; synové Jakobovz' k Sichemitským:

I. Mojž. 34; Jáhel k Sisarovi: Soudc.
4, 18—21; Saul k Davidovi: ]. Král.
18, 17—21; Absolon k Amnonovi: II.
Král. 13, 22—30; Joab k Amasovi:
II. Král. 20, 9—18; I. Es. '4, 1 atd.;
I_I. Es. 6, 5 atd.; Doegk Davidovi:
Zalm 51, 2; nepřáteléDavidovi: Zalm
108,

2 atd.;

Antz'ochus k Zidům:

I.

Mak. 1, 31—34; Bakchídes k Judovi:
I. Mak. 7, 10. 15. 16; Nikanor: ].
Mak. 7, 27—29; král egyptský: I.
Mak. 11, 1. 2; Tryfon kJonathasovi:
I. Mak.

12, 42—48; syn Abobůvk Si

monovi: I. Mak. 16, 14—16; Fari
se'ove' k Ježíšovi:

Mat. 22,

15. 16;

Jidáš k Ježíšovi: Mat. 26, 48. 49;
Herodes k mudrcům: Mat. 2, l atd.;
Anam'ás' & Sajira: Sk. ap. 5, 1 atd.;
Viz též-: přátelé falešní; pokrytstvz';
podvod: lesf.
Fáma, veliká poušť na poloostrově
Sinajském v pusté Arabii, kdež byli

Chorrejští poraženi: I. Mojž. 14, 6;
tuto přebýVul zapuzený Ismael: 21, 21 ;
Israelští také odebrali se sem z pouště
Sinai: IV. Mojž.“ 10, 12; 13, ], tuto
reptal lid proti Bohu, Mojžíš pak se
modlil a dány jsou křepelky: kap. 11;
též i reptala Marie s ronem a po
trestáni jsou: 12 odtud pak poslal.
Mojžíš vyzvčdače do Kanán: 13, 4. 27.
Srvn, V. Mojž. 1, 1; 33, 2; Hab.
3, 3; tam se též utekl David před
Saulem: I. Král. 25, 1; a idumejský
Adad před Joabem: III. Král. 11, 18.
Farao, obecné jméno králů egypt—
ských. Znamená tolik co osvícený.

FMÍSCOVČ,znamenitá židovská sekta,
hlavu jeho: a navrc_h hlavy jeho nepra— kteráž požívala veliké vážnosti a přízně
u lidu: Sk. ap. 26, 5; srvn. 23, 8; jejížto
vost jeho sstoupí. Zalm 7, 15—17.
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přívrženci pak se vždy více škvrnili

22; reptali proti učenníkůmjeho, že je

ctižádostí, zištností a pokrytstvím:
Mat. 23, 2 atd.; a byli úhlavní nepřá
telé Ježíšovi: Mat. 9, 11.34; 22, 15;
Mar. 2, 16; Luk. 5, 21; 6,7; 7,30;
15, 2; 16, 14; Jan 11, 56; před ní

dli & rukama neumytýma: Mat-. 15, 2;
Mar. 7,5 ; ahněvali se pro domluvujeho:
Mat. 15, 12; srvn. Mar. 7, 6 atd.
Ježíš dával výstrahu před jejich kva
sem : Mat. 16, 16 ; Mar. 8, 15 ;Luk.12,l.

miž Ježíš často důraznou výstrahu dá— Otázali se pakJežíše, by jej pokoušeli,
val: Mat. 5, 20; 16, 11, a bolest nad na nerozlučnost manželství: Mat.'19,
převráceností jejich pronášel: Mat. 23, 3; Mar. 10, 2; zahanbeni byli podo
13 atd; Luk. 11, 42 atd.; stavíce benstvími jeho o dvou synech a zlých
ustanovení lidská nad zákon boží cho stavitelích, a vyhledávali pomstu na
vali mnohé nepravé, apřevrácené učení něm: Mat. 21, 28 45, 46; .otázali se
a zásady; velikou váhu kladli na po Ježíše na povinnost cla císařského:
dání stará, & zevnější obyčeje náho Mat. 22, 15 atd.; Mar. 12, 13 atd.;
ženské, očekávali Messiáše jako něja Luk. 20, 20 atd.; a na největší přiká
kého pozemského krále, a tudíž odpo zaní v zákoně: Mat. 22, 35 atd.; Mar.

rovali Kristu a pronásledovali ho:
Mat. 3, 7; 5, 20; 9, 11; 12, 2; 15,
2; 16, 1; 19, 3; 22, 15; 23, 13 atd.;
Mar. 2, 16; 3, 6; 7, 1; 8, 11. 15;
10, 2; 12, 13; Luk. 5, 17 atd.; 6,
2; 7, 30; 11, 38 atd.; 12, 1; 14, 1;
15, 2; 17, 20; 18, 10; Jan 7, 32;
8, 3; 9, 13; 12, 19. 42; Sk. ap. 15,

12, 28; naproti tomu ptal se jich Je

žíš : Co se vám zdá o Kristu? Mat. 22,
42 atd.; Ježíš střežil před skutky je
jich, líčil ctižádost jejich, zištnosta po
krytství, a kletbu na ně vyřknul: Mat.
23, 1 atd.; Mar. 12, 38—40; Luk.
20, 45; přirovnal je k dětem na trhu
sedícím atd.: Mato 11, 16; Luk. 7,
31 atd.; Fariseus Simon, u něhož sto
5 atd. Zvláštní obyčeje Farz'eseů: Mat.
23, 5 atd.; 6, 2, 5; Mar. 7, 3 atd.; lil Ježíš, reptal, že hříšnice nohy jeho
Luk. 11, 42; 18, 12; spravedlnost je mazala: Luk. 11, 39; druhý, že Ježíš
jich byla na oko: Mat. 5, 20; 9, 11;
se nemyl před obědem: Luk. 11, 38;
12, 2; 15, 2; 16, 6; 23, 13 atd.;
srvn. Mat. 23, 25 atd.; opětně proná
Mar. 2, 16; 7, 2 atd.; 8, 15; Luk. sledovali Ježíše: 11, 54; někteříz nich
5, 30; 6, 2; 11, 38. 44; 12, 1; 14, vyhánělijej hrozíce mu Herodesem : Luk.
l; 15, 2; 18, 10 atd. (Podobenství 13, 31 ; Ježíš u prostřed nich uzdravil
Ježíšovo o Fariseovi a celném): Jan 9, vodnatelného vsobotu: Luk. 14, 1 atd.;
posmívali se učení J ežíšovu, kdež otroky
16; před jq'z'ch křivým učením (kvasem)
Ježíš ope'tne' varoval: Mat.. 16, 6 ; mamony. zavrhuje: Luk. 16, 14; tá
Mar. 8, 15; Luk. 12, 1.
zali se ho na příchod království bo
Jan křtitel napomínal je ku pokání: žího: Luk. 17, 20; Farisejští opět se
Mat. 3, 7 atd.; v. Luk. 7, 30; oni hleděli zmocnitijeho, ale nadarmo: Jan
žádali svědectví na Janovi: Jan 1, 19. 7, 32 atd.; přivedli kněmu cizoložnici,
24; Ježíš zavrhoval pokryteckou spra— by ukamenováním potrestána byla, byli
vedlnost jejich: Mat. 5, 20; měli jej však při tom zahanbeni: 8, 3 atd.;
za rouhače, poněvadž dnou sklíčenému Ježíš se nazýval světlem světa, Fari
hříchy odpustil: Luk. 5, 21; mrzelise sejští však mu odpírali: v. 13: přive
nad obcováním J ežíšovým s celníky a hří— dli si slepého vsobotu od Ježíše uzdra
šníky: Mat. 9, 11; Mar. 2, 16 atd.; veného & nevěřili tomuto divu: 9,
Luk. 5, 30; 15, 2; obvinili Ježíše,i akoby 13 atd.; po vzkříšení Lazara radili se
vyháněl d'ábly &Belzebubem :Mat. 9, 34 ; s vysokými knězi, jakby Ježíše zavra
12, 24; Mar. 3, 22: Luk.11, ]5 ; obvinili ždili: 11, 47 atd.; horšili se nad sla
učenníkyjeho, v sobotu klasytrhavší, ze vným vjezdem Ježíšovým do Jerusa
zlehčování soboty : Mat. 12, 2; Mar. 2, léma.: 12, 19; srvn. Luk. 19, 39;
24; Luk. 6, 2; chtěli jej, když uzdravil dali Jidášovi stráž a služebníky, aby
v sobotu uschlou ruku, co rušitele soboty jal Ježíše: Jan 18, 3; žádali od Piláta
odsouditi: Mat. 12, 14; Mar. 3, 6; Luk. stráž ku hrobu Ježíšovu: Mat. 27, 62.
6, 7; žádali od Ježíše znamení: Mat. 12,
Ze sekty Farisejských byli te'ž: Nůco
38;, 16,1; Luk. 11,29; srvn. I. Kor. 1, de'm, Jan 3, l; jenž s Ježíšem noční
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rozmluvu měl: 2,1 atd.; jej též před
ostatními Farisey hájil: 7, 50; pak jej
pohřbil; 19, 39 atd.; Gamaliel, zá
konník, jenž ve vysoké radě mluvil
ve"prospěch apoštolů: Sk. ap. 5, 34 atd.;
křesťané židovští: jenž hájili platnost
zákona Mojžíšova pro křesťany pohan
ské; Sk. ap. 15, 5; konečně i apoštol
3, 5, jenž při ospravedlnění svém před

vysokou radou r0ztržku mezi Farisey
a Sadducey způsobil: Sk. ap. 23, 6 atd.
Brzo po odchodu Ježíšově zdá se, že
klesla vážnost Fariseů, než nynější
Židé skoro všichni se přidávajík farisei
smu a zovou se tudy Rabbanite'.

na velikonoc, vyjevili mu přání, Ježíše
viděti : 12, 21 ; chtěl, by mu Ježíš měl
ukázati Boha; Otce: 14, 8. 9. Viz
též: Sk. ap. ], 13.

.Fepicie, Fenioe: 1) krajina v Syrii,
jejížto místodržící Apollonius, Ptolo
xneus a Lysias se připomínají: II. Mak.
3, 5; 8, 8; 10, 11; Antiochus Epi
f_anes táhl tam se svým vojskem: 4,
22; tam též prchli křesťané za času
pronásledování po ukamenoýání sv. Stě
pána: Sk. ap. 11, ]9; Pavel taktéž
přišeltam na cestách svých: 15, 3;
21, 2. 2) Fenice, přístav na Krétě:

7) Jáhen : Sk. ap. 6, 5; z Cesarei:
21, 8; 8, 40; horlivý hlasatel evan

gelium Kristova: 8, 5. 35.40;

Filemon, vzácný a nábožný občan
kolosseaský, jemuž sv. Pavel nazpět
odeslal uprchlého otroka Onesima 5 po
ručním listem: Fil. 1 atd;

29,13323.

5) .,Fíltpp, krá;

macedonskj,

vedl nešťastně válku s _ímany:

Mai-l. s', 5

4) Tetrqrcha

Luk. 3,1;

Filippi, Filippšti. Filippi, slavné

]) Otec Aleš,—ondra Velikého,

.

jenž

I.

_z'turejskýa_trachonitSký:

srov. Mat-. 16, 9; Mar.

21,

8; otec čtyr synů, panen, kteří proro—
kovali: 21, 9; kázal, křtil a konal di
vy v Samaří: 8, 5 atd.; obrátil ko
morníka královny Kandace ethiopské:
v. 26 atd.; po pokřtění jeho náhle
zmizel: v. 39; šel pak do Cesarei:
v.40; Pavel se uhostil u něho: 21,8.

Sk. rap,. 27, 12.

Filipp:

b', 17; Luk. 3, 19.
5) .Fílípp Herodes, bratr předešlého,

manžel Herodiady: Mat. 14, 3; Mar.
6, 17; Luk. 3, 19.
6) Apoštol Páně z města Betsaidy
rozený: Jan 1, 44; 12, 21; byl od
Krista povolán k úřadu apoštolskému:
Jan 1, 43; Mat. 10, 3; Mar. 3, 18;
Luk. 6, 14; přivedl ke Kristu Natha
naele: Jan 1 , 45 atd.; byl od Krista
tázán před zázračným nasycením 5000
lidí o nakoupení chleba: 6, 5. 7; po
hané, kteří byli přišli do Jerusaléma

Pavel: Sk. ap. 23, 6; 26, 5; Filip.

král macedonský: I. Mak. 1, 1; 6, 2.
2) _Frygský: II. Mak. 5, 22; při
tel krále Antiocha Epifan_a:1. Mak.
6, 14, II. Mak. _ 9, 29, byl od toho
to ustanoven za knížete jér'usalémského:
II. Mak. 5 ,' _22; 'hle'dě'l ukrutností
svou vyhladiti'židovšt'ví: 6,"11 ; povo
lal Ptolomea, místodržícího v Celesyrii
a Fe'nicii, pi'oti Judóvi makabejskému
na pomoc: 1 8,' 8; Antiochus Epifanes
ustanovil jej před smrtí svbu ad ce
lým královstvím: I. Mak. 6, 114; a
odevzdal mu též vychování syna'svého
ku *vládě': v_. 15; 55; tento zdvihl
proti němu boj v Antiochii, an se
zbouřil: v. 63; srov. _11. Mak. 9,

8, 27; bratr tetrarehy Herodesa gali
lejského; Luk. 3, 1; Mat. 14, 3; Mar.

I

město macedonské: Sk. ap. 16, 12;
kdež obrátil apoštol Pavel 'Lydii: v.
14, 15; a posedlou ďábelství zhostil:
v. 16 atd. ;-pak se Silasem byl bičo
ván a uvězněn: v. 19 atd.; srov. I.
Thes. 2, 2; zemětřesením ale podivně
byl sproštěn vazeb: v. 26, načež se
žalářník s celým domem svým obrátil:
v. 33; Pavel a Silas byli propuštěni:
v. 39; .Pavel přišel později zase do
Filippi: Sk. ap. 20, 6.
F ilipenští byli apoštolovi zvláště od
dáni, protož jej také horlivě podporo
v_aliz.Fil. 4,15.16. 18; srov. II. _Kor.

II,. 9; on psal také; v prvním svém
zajetí \ Římě k nim list: Fil. 1, 1.

Filistínští; Filistiim, potomci synů
Mesralma, vnuka Chámova': I. Morjž.
10, 14; I. Par. 1_, 12; zalidnili pak
celou _zemi,kteráž |pak připadla?Israel

ským: Jos. 13, 2 atd;

předce však

zůstalo pět knížat v zemi zpět:; Soudu.
3, 3; 600 z nich bylo zbit'o od sam-'

gara, soudcé'vIsraeli: 3, 31; Israolští

Furlm. — Galáclo.

sloužili bohům jejich, proto je Bůh
vydal na 40 let do rukou jejích: 10,
6; 13, 1 ; až je vyprostil Samson: 14,
15; 16; Israelští byli opět poraženi
od Filistínských: 1. Král. 4, 1 atd.;
tito užásli nad jásáním Židů při přícho
du archy: v. 6 atd.; předce svítězili
zase, a vzali také archu úmluvy: v.
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knížata však zpěčovali se, Davida
připustiti k spolutažení: 29, 4; Israel
ští byli od nich přemožení, Saulovi
synové padli: 31, 1 atd.; I. Par.
10, 1 atd.; srov. II. Král. 1, 20.
Israelští měli dle zaslíbení božího Da
videm vyproštění býti z rukou Fili
stínskýclí: II. Král. 3, 18; David po
razil Filištínské v Baal Farasim: II.
Král. 5, 20; I. Par. 14, 11; další ví
tězství nad Filistínskými: ]. Král. 8,

10, 11. 17 ; přinesli ji do Azot, a po

stavili ji do chrámu boha Dágona:
5, 1. 2; úkazy ve chrámu: v. 3 atd.,
a veliká soužení v Azot: v. 6, a na
všech místech, kam byla přinešena
archa: v. 8 atd., pohnula F ilistínské,
že poslali archu po 7_měsících nazpět:
6, 1 atd. Byli pak od Israelských po
ražení v Masfath: 7, 3. 7. 10 atd.;
srov. Sir. 46, 21; těmto přislíbil Bůh
krále (Saule), jenž je vysvobodil z ruky
Filistínských: I. Král. 9, 16. Syn
Saulův, Jonathas, porazil posádku fili
stínskou v Gabaa: 13, 3; strojili se
zase, a položili se v Machmas: v. 5,
16, a vycházeli na loupež: v. 17,
ohromeni jsou rekovným činem Jona
thasa: I. Král. 14, 14. 15; poraženi
od Saula: v. 31; shlukli se poznovu
proti Israeli: 17, 1 atd.; obr jejich
Goliáš vyzval Israelské ksouboji: v.
8, 16, a byl od Davida přemožen: v.
49, načež oni prchli: v. 51, 52; 200
jich od Davida zbito, začež tento ob
držel dceru Saulovu Michol za man
želku: 18, 27; srov. v. 25; David
zvítězil nad nimi po druhé: 19. 8; 23,
1 atd.; utekl se před Saulem do země
jejich ku králi Achisovi: 27, 1 atd.;
strojili se proti Israeli: 28, 1 atd.;

1; I. Par. 18, 1; !. Král. 21, 15 atd.;

I. Par. 20, 4 atd.; srov. II. Král. 23,
9 atd.; I. Par. 11, 13 atd.; III. Král
4, 21; II. Par. 9, 26.; IV. Král. 18,
8; přinesli dary Josaíatovi, králi jud
skému: II. Par. 17, 11; táhli proti
oběmakrálům: Jorámovi: !. Par. 21,
16; aAchazovi: II. Par. 28, 18; pro
roctví proti Filistinským: Is. 11, 14;
14., 29; Jer. 47, 1; Ezech. 25, 15;
Amos 1, 6 atd. Abd. 19 ; Soi. 2, 5 ; Zach.

9, 6. Pronásledování Israelských od Fi
listínských: Soudc.3, 3; 10, 7; 15, 9;
I. Král. 4, 1; 5; 13, 5; 23, 1 atd.;
28; 29; 31, 1 atd.; ]. Král. 5, 17
atd.; II. Par. 21, 17; 28, 18; poráž
ky Filistínských: 3, 31; 15, 15; I.
Král. 7, 11; 13, 3; 14; 17, 50; 18;

27; 19, 8; 23, 5; II. Král. 5, 25,
8, 1; IV. Král. 18, 8; I. Par. 14,
11; 18, 1; 20, 4; II. Par. 26, 7.
Fnrim či purim, slavnost, již každo
ročně konají Židé na památku osvo
bození svého od vražedného úmyslu
Amana na prosbu královny Esther:
Esth. 9, 20 atd.

G.
Gabriel, angel, kterýž Danielovi vy
ložil vidění, jež tento měl: Dan. 8, 15
atd.; 9, 21 ; byl poslán k Zachariášovi;
aby mu předpověděl narození syna:
Luk. 1, 8 atd; též byl poslán ku panně
Marii, aby jí zvěstoval početí Syna bo
žího: Luk. 1, 26.
Galácie, krajina v _Malé Asii, jejížto
obyvatelé první od Rímanů byli pora

ženi: I. Mak. 8, 2. 20; Pavel a Ti
motheus kázalí jim evangelium: Sk. ap.

16, 6; a sice s takovým výsledkem,
že v Galácii brzy květoucí obec kře
sťanská se utvořila: I. Kor. 16, 1; ku
kteréž pak psal Pavel list: Gal. 1, 2;
v němž je také kárá, že se \dali svésti
bludným učitelům: Gal. 3, ] atd; Ga
latským kázal též Krescens, vrstevník

a pomocník Pavlův: II. Tim. 4, 10;
první list Petrův také psán jest ku kře
sťanům v Galácii rozptýleným: I.
Petr 1, 1.
'
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Galileo. — Gideon,

Galilee, krajina v Palestině, dělila samaritánské u Sichem. Znamenitá
jest požehnáním , kteréž dle rozkazu

se na dvě části, na dolní a na hoře
ní, čili Galilei pohanskou, ješto zhusta
byla od pohanů obývána: Is. 9, 1;
Mat. 4, 15. Josue hájil zemi tuto:
Jos. 13,1 atd. , učinil v ní ležící město

Mojžíšova na ní se hlásalo: V. Mojž. 11,

29; 27,12, 27,12, Jos. 8, 33, Soudc.
9, 7. Antiochus nutil Židy, by chrám
na hoře Garizim přezdili v chrám ho
stinného Joviše: II. Mak. 6, 2; srov.
5, 23, kterýž pak rozbořen jest od
Jana I—Iyrkána. Samaritané měli horu
tuto za jediné zákonní místo obětní:

Cedes svobodným městem: Jos. 20, 7;
I. Par. 6, 76; I. Mak. 11, 63. Ša
lamon daroval králi I-liramovi za dříví
k stavení chrámu dvacet měst v krajině
této: III. Král. 9, 11. Za času krále Jan 4, 20.
Gideon, Syn Joáše z pokolení Ma
Facea byli obyvatelé galilejští od krále
Tiglat-Pilezara odvedeni do zajetí as nasse, soudce a vůdce Israelských:
syrského: IV. Král. 15, 29. Nabu Soudc. 6, 11; byl povolán od angela,
chodonosor žádal přísahu věrnosti od by osvobodil Israelské od poroby Ma
obyvatelů galilejských: Judith 1, 8. dianských: Soudc. 6, 12—16; on nedů
Jest též vlast Tobiáše: Tob. 1, 1. věřovalvsílu svou, ale skrze angela byla
Judas Makabejský svítězil v Galilei: důvěra jeho posilněna: v. 17—23. Na
I. Mak. 5, 14 atd. — Viz také: 12, rozkaz Hospodinův vystavil také oltář,
47. 49. Nejslavnější stala se Galilea a zbořil oltář i háj Bálův: v. 34—31;
stálým Ježíše zde přebýváním, zázraky, od činu tohoto dostal příjmení Jerobál,
jež tam činil, učením, jež tamto hlásal. t. j. Bál nechť se pomstí: v. 32. Když
Neboť bydlel v pacholetství a v mládí Madianští táhli proti Israeli, sebral Gi
svém v Nazaretě, městečku galilejském: deon lid svůj, a vyprosil sobě od Boha
Mat. 2, 22. 23; Luk. 2, 51; 1, 26. znamení, že vysvobodí Israel, kteréž mu
V Galilei dal se též Ježíš od Jana
dáno jest v. 33—40. Na rozkaz boží
pokřtíti: Mat. 3, 13; Mar. 1, 9. V Ga vybral si ze shromážděného lidu ty,
lilei přijal Petra, Ondřeje, Jakoba, Jana kteříž měli s ním táhnouti: Soudc. 7,
zaučenníky, a započal tu s dobrým 1—8; ve snách povzbuzen , udeřil
prospěchem svůj úřad učitelský: Mat. s pozůstalými třemi sty muži na
4, 12—25; Mar. 1, 14—22; Luk. 4, Madianské, a porazil je: v. 9—25;
14 atd.; Jan 4, 43 atd.; Sk. ap. 10, Gideon upokojil muže z Efraim, roz
37; Ježíš ještě po mnohdykráte při horlené tím, že jich nevzal spolu do
cházel do Galilee, zdržoval se tam nej boje proti Madianským: Soudc. 8, 1—3.
častěji s _učenníky svými, kteříž také Dva králové Madianských, Zebne &.
_galíl'pjštíbyli nazýváni, a činil tu mnohé
Salmana, vyvázli přes Jordán ; ku pro
divy: Mat. 15, 29, 17, 21; 19, 1; následování jich vzchopil se Gideon,
21, 11, 26, 32. 69, Mar. 14, 70; ale tři sta lidu jeho nemohli pro
Mat. 28, 7. 10. 16; Mar. 7, 31; 1, umdlenístíhati utíkajících. Prosil tedy
16—45, 2,1 atd., 9,29, 14, 28; muže Sokkotské a Fanuelské o chléb
15, 41; 153,7, Luk. 4 14—
—44; 5, pro lidi své, což mu však tito hrdě

1 atd.,. 8, 26,17,

11, 22, 59, 23,

5atd, 24, 6, Janl, 43, 2, latd.,

odepřeli.

I—Iroziljim,

že zajme je a

oba krále nepřátelské za to přísně po
trestá. Zmocniv se králů, navrátil se
Sk. ap. 1, 11,2, 7,13, 31. VGa zpět, a vyplnil na mužích Sokkotských
lilei byli pak křesťané mnozí: Sk. ap. a Fanuelských trest, kterým jim byl po
9, 31.
hrozil: 8, 4—17. Zabiv oba krále a
“Gamaliel. 1) Syn Fadassuruf akníže odejmuv jim klenoty jejich (v. 18—21)
z pokolení Manassova: IV. Mojž. 1, měl na žádost mužů ísraelských králem
10; 2, 20; 10, 23, jeho oběť: 7, se státi, k čemuž však nepřivolil, nýbrž
54—-59.
2) Šlechetný Fariseus a zá— toliko zlaté náušnice ajiné klenoty, kteréž
konm'k ve vysoké radě, známý svou ukořistili, si vyžádal za dar: v. 22—26.
moudrou výpovědí: Sk. ap. 5, 34— 39. Z těch učinil Efod, a choval je v městě
Nepochybně uCltelPavlův Sk. ap. 22, 3. svém Efra, tím ale zavdal Israelským
Garizim, hora v Palestině v krajině přířinu k modlářství: ,v. 27 , srov.

4,3atd.,61

7,1atd.;'12,21;

Gomorrha. — Hana.

Soudc. 17, 5; Ezech. 16, 16—18; Gi
deon panoval čtyřicet let, po kterýžto
čas požíval Israel pokoje: v. 28. Zplo
dil s mnohými ženami 71 synů, z nichž
jeden, Abimelech, všecky své bratry
zamordoval, až na Zrathana, kterýž se
skryl: 8, 30. 31; 9, 5. Gideon ze
mřel a byl ve hrobě Joáše, otce svého,
pochován: 8, 32. Po smrti jeho upa
dli Israelští zase v modlářství a nevdě
kem odplatili potomkům svým od nich
sobě prokázaná. dobrodiní: v. 33—35.
Q víře Gideonově mluví též Pavel:
Zid. 11, 32.
'
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vatelé jeho byli velmi bezbožní: 13,
13; ve válce, již mnozí králové vedli
s mnohými spojenci proti králi sodom
skému a gomorrhskému, přišel také
Lot s lidem svým a jměním do zajetí,
z něhož ale pomocí Abrahamovou byl
vysvobozen: 14, 1 atd. ; pro veliké ne
pravosti (18; 20; 19, 1 atd.) byli od
Boha sirou a ohněm s nebe vyhlazeni:
19, 24. 25. 28; Sodoma a Gomorrha
uvádějí se často na příklad trestající
spravedlnosti božské: V. Mojž. 29, 23;
32, 32: Is. 1, 9. 10; 13, 19, Jer.

23, 14; 49,18;

59, 40; Amos 4,

Gomorrha, město a krajina na mrt— 11; Sofon. 2, 9; Rím. 9, 29; Mat.
vém moři: I. Mojž. 10, 19; leželo 10, 15; II. Petr 2, 6; Jud. 7.
v přeúrodné krajině: 13, 10 ; ale oby

H.
Habakuk, prorok: Hab. l, 1; 3, 1;

Kdybyste pak viděli, co to jest:
Milosrdenství chci a ne oběti: nikdy
byste nepotupovali (těchto) nevinných.
Mat. 12, 7.
Ten, kdož jí, nepohrdej tím, kdo
nadání.
Viz čarodqý'nz'ctm'.
nejí, a kdo nejí, neodsuzuj toho, kdo
Hana, hanlivost jest předstírání spá jí; neho Duch přijal jej. Ty kdo jsi,
chaných poklesků.
kterýž soudíš cizího služebníka? Pánu
svému stojí, neb padá., budet pak
1. Hana není dovolená, děje-li se
státi, nebo' mocen jest Bůh postaviti
v načas a :: nelásky.
jej. Někdo pak rozeznává, mezi dnem
Prvé nežli se zeptáš, nehaň žádného, a dnem, a jiný soudí každý den, je
a když se vyptáš, potresci spravedlivě. denkaždý v svém smyslu se rozhojňuj.
Sir. 11, 7.
Kdo šetří dne, Pánu ho šetří; a kdo
Jako vnitřnosti smrdutých lidí vy jí, Pánu jí, nebo děkuje Bohu: a kdo
řihují, a jako koroptva uvedena bývá. nejí, Pánu nejí a děkuje Bohu. Řím;
do klece, a jako srna v osidlo: tak 14, 3—6.
i srdce pyšných, a jako vyzvědač vida
pád bližního svého. Dobré zajisté ve 2. Hana není zlí, má-li čest boží
a dobré bližního na zřeteli.
zlé obraceje ouklady činí a na zvolené
Řekl jim Ježíš: Nikdy-li jste nečtli
vzlgží poškvrnu. Sir. 11, 32. 33.
Setři zlosyna, nebo zlé věci kuje:
v písmích: Kámen, kterýž zavrhl sta
aby snad nepřivedl na tebe posměchu vitelé, ten učiněn jest hlavou úhelní:
ode Pána stalo se to, a jest divné
věčného. Sir. 11, 35.
Nesuďte, abyste nebyli souzeni. před očima našima. Protož pravím vám,
Mat. 7, 1.
že bude odjato od vás království boží,
Stalo se pak, když seděl za stolem a bude dáno lidu přinášejícímu užitky
v domě, aj mnozí publikáni a hříšníci jeho. A kdožby padl na ten kámen,
přišedše, stolilis Ježíšem, a s učenníky rozrazí se: a na kohož upadne, toho
jeho. A vidouce to Fariseové, řekli. setře. A slyševše knížata kněžská.
učenníkům jeho: Proč s publikány a Fariseové podobenství jeho, poroz
a. hříšníky jí mistr váš? Mat. 9, 10. 11. uměli, žeby o nich mluvil. A hleda
nepochybně tentýž, jejž přenesl k Da
nielovi angel s obědem, který byl
uchystal žencům: Dan. 14, 32 atd.
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Hanba. — Herodes.

jíce ho jíti, báli se zástupů: neb ho
měli za proroka. Mat. 21, 42—46.
Běda vám Fariseům, nebo dáváte
desátky z máty a routy, a ze všeliké
zeliny, ale opouštíte soud a lásku
boží: tyto pak věcí meli jste činiti a
oněch neopouštěti. Luk. 11, 42. Viz násl.

kteréž shovíval: 2, 37—36: smrti jeho
a synův jeho naplnilo se předpovědění
toto: 4, 4 atd.; srvn. IlI_. Král. 2, 27.
2) Jeden : předkův Pa'ne', bezpochyby
Jachim, otec Marie panny: Luk. 3, 23.
HCROCII. ]) Sýn Jaredův:

I. Mojž,

5, 18. 19; I. Par. 1, 3; Luk. 3, 37;
a otec Mathusaléma: I. Mnjž. 5, 21;
Hanba. 1. Jest nepříznivě mz'ne'nz'
jiných
a dosáhl 365 let věku: I. Moji. 5,23;
o mravní cene' člověka; jakož i stav,
pro který jsme nechvalný úsudek jiných byl zbožný, jenž nezemřel, nýbrž vzat
sí přitáhli; pak z' nečest, pohane'nz', kte— jest do nebe: I. Moj'z. 5, 22. 24; Sir.
44, 16; 49, 16; Žid. 11, 5; Srvn.
rýclzz' následkem toho zakoušv'me.
Zalm 34, 26; 39, 16; 68, 20; 70, Jud. v. 14. 2) Sýn Kainův, jenž vy
13; 108, 29; Pi-ísl. 6, 33; Sir. 3, stavěl město a dle svého jména na
12. 13; Jcr. 3,_ 25; II. Kor- 6, 4.8.
zval: I. Mojž. 4, 17. 18.
2. [Ianebná jednání a nes'lechetníčinové.
Hermon, hora pohoří antilibanské
III. Mojž. 20,12; V. Mojž. 23, 14; ho, 10,000 střevíců zvýší, též Sion,
Řím. 1, 26. 27.'
od Sidonských Sarion nazvaná, v zemi
Amorrhitských: V. Mojž. 3, 8. 9; 4,
3. Způsobové mluvení.
a) hanbu někoho odkrýtz', znamená to

lik, co: něčí zločin vyjeviti: Is. 47,
3; Os. 2, 10; Nahum 3, 5; b) vhanbu
uvestí tolik co: zahanbiti někoho: Žalm
43, 8; Os. 4, 7; I. Kor. 1, 27;
c) v hanbu příjíti : pokořenu, zahanbenu,
zklamánu býti: Job 6, 20; Žalm 21,
6; 24, 2. 3. 20; 118, 6. 31. 80.

48; Jos. 11, 3.17;12,1.4;

13,5.

11; Soudc. 3, 3; byla přiřčena polovici
pokolení Manasse: ]. Par. 5, 23; Žalm
88, 13; 132, 3; Pís. Sal. 4, 8.
Herodes.

]) Veliký, Idumejský, byl

králem judským za času narození Páně:
Mat. 2, ]; Luk. 1, 5; zpraven jsa

mudrci od východu o Kristovu naro—
zení ulekl se: Mat. 2, 2. 3; přikázal
Jer. 2, 26; 6,15;17,13.18;
ím. mudrcům odcházejícím, by pilně se
tázali na dítě, aby i on se klaněl jemu,
10, 11; II. Kor. 7, 14.
* v skutku však aby jej mohl zamordo
Viz také: čest, potupa.
vati: Mat. 2, 4—7. Když ale mu
Haran, Baram. 1) Krajina a město i drcové vnuknutím božím více se
v Mesopotamii, kdež se nejprv usadil k němu nenavrátili, rozhněval se, a dal
Abram, vytáhnuv z Ur Chaldejských,
a kdež Tháre, otec jeho, zemřel: 1. v Betlémě a v okolí všecky pacholíky
_od dvou let zmordovati: Mat. 2, 16;
Mojž. 11, 31. 32. Na rozkaz boží
srvn. Sk. ap. 4, 27. Po jeho smrti
vyšel odtud opět jsa v sedmdesáti lé
následovali jeho tři synové jako tetrarv
tech: 12, 4 ; bylo též sídlo Labanovo, kam
chové, mezi těmi: 2) Herodes Antípas :
se utekl Jakob k němu na radu matky tetrarcha
v Galilei: srvn. Mat. 2, 13,
své před Esauem: 27, 43; 28, 10;
29, 4; viz také: IV. Král. 19, 12; 22. Za jeho panování počal kázati
Jan křtitel: Luk. 3, 1 atd. Tentýž
Is. 37, 12; Ezech. 27, 23. '
to byl, kterýžs Herodiadou, manželkou
HBjÍÍVOSt,hejření, víz: prostopášnost.
bratra svého, žil v cizoložství, a když
Heli.
I) Veliký kne'z židovský a sou— mu to Jan křtitel opravdově vytýkal,
dceé I. Král. 1,3.9; 1, 25; měl Annu, dal jej popuzen jsa Herodiadou stíti:
matku Samuelovu, vida ji modliti se Mat. 14, 1,—11; Mar. 6, 14—28;
za opilou: I. Král. 1, 13; Samuel po Luk. 3, 19. 20; 9, 9. Přál si viděti
sluhoval Heli ve stánku: I. Král. 2, Krista: Mat. 14, 1; Mar. 6,14; Luk.
11; 3, l—atd.: synové jeho Ofni a Fi— 9, 7 ; Herodes chtěl usmrtiti Krista:
neas byli nešlechetní a odvracovali lid Luk. 13, 31. Pilát uslyšev, že Ježíš
\od bohoslužby: 1, 3; 2, 12—17; je jest z Galilee, poslal jej svázaného
mu domlouval a předpověděl prorok k němu, kterýž se zradoval, domnívaje
se, že uvidí divy: Luk. 23, 7. 8.
jeden tresty- za nepravosti synů jeho;

116; Sir. 2,11;

Is. 50, 7; 54 4;

Herodias.

Když pak nečinil Kristus žádných divů,
pohrdl jím Herodes a poslal jej v bí
lém rouše oděného Pilátovi nazpět:
Luk. 23, 11. 12.. 15. Viz též: Sk.
ap. 13, 1. 3) Herodes Agrippa I.,
syn Aristobula a Berenice, vnuk He
rodesa Velikého, král judský, kterýž
stíhal vyznavače křesťanství , Jakoba
dal mečem usmrtiti a Petra do vězení
uvrhnouti: Sk. ap. 12, 1—4; 11, 19.
Měl královským rouchem oděn na
trůnu svém řeč k lidu judskému: Sk.
ap. 3, 21; pro vysokomyslnost svou
raněn jest a od červů sežrán, ducha
vypustil: Sk. ap. 12, 23. 4) Herodes
Agrippa II., syn předešlého, poslední
kmenu svého: Sk. ap. 25, 13; 26, 1 atd.
Herodias, manželka Filippa, bratra
Herodesa, s kterouž tento žil v cizo
ložství pojav ji za manželku: Mat. 14,
3; Mar. 6, 17; Luk. 3, 19. Při ho
dech, jež dával Herodes, tančila dcera
její, a zalíbila se králi tak, že jí pří
sahou slíbil, vše jí dáti, což by koli
žádala, byť i bylo půl království. Na
radu matky své požádala tato hlavu
Jana křtitele: Mat. 14, 8; Mar. 6,
19. 22.

Hiram. Král týrský, jenž byl poslal
Davidovi k stavění domu jeho dříví
cedrové, tesaře a kamenníky: II. Král.
5, 115.1- Par. 14, 1; III. Král. 5, 1;
když Salamoun dosedl na trůn otce
svého, poslal k němu Hiram služebníky
své, což i Salamoun učinil, žádaje jej
() látky a dělníky k stavění chrámu:
III. Král. 5, 1—6; 9, 11. 12. 14.27;
10, 11. 12; II. Par. 2, 3—11; z toho
se zradoval Hiram a naplnil přáníjeho:
111.Král. 5, 7—10; II. Par. 2, 11—13;
Salamoun dal jemu pak za to pšenici
a olej: III. Král. 5, 11; načež kone
čně v smlouvu vešli: v. 12; Hiram po
stoupil Salamounovi mnohá města, jež

tento vystavil (opevnil): II. Par. 8, 2;
Hiram poslal jemu ještě po služební
cích svých lodě a námořníky, kteří se
služebníky Salamounovými do Ofir
plouli, a odtamtud zlato přivezli. 'II.
Par. 8, 18.
Hlad. 1. Jest často trest boží.

Byl také hlad za dnů Davidových
tři léta pořád: i otázal se David úst
H03podinových. I řekl Hospodin: Pro

—— Hlad.
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Saule a dům jeho krvavý, poněvadž
zavraždil Gabaonitské. II. Král. 21, 1.
A když přišel Gad k Davidovi,
oznámil mu, řka:'Aneb přijde na tebe
hlad za sedm let v zemi tvé: aneb tři
měsíce budeš utíkati před nepřátely
svými, a oni tebe honiti budou: aneb
za tři dni bude mor v zemi tvé. II.
Král. 24, 13.
Šalamoun se modlil: Jestližeby hlad
vznikl v zemi . . . a jestližeby kdo
poznal ránu srdce svého a rozprostřel
by ruce své v domu tomto, ty vyslyšíš
na nebi v místě přebývání svého
a smiluj se. III. Král. 8, 37—39.
Eliseus pak mluvil k ženě, jejíhož
byl syna vzkřísil, řka: Vstaň, jdi ty
i dům tvůj, a buď pohostinu, kdežkoli
místo nalezneš : nebo zavolal Hospodin
hladu, a přijdeť na zemi za sedm let.
IV. Král. 8, 1.
Protož veden bude lid můj jatý, neb
nemá umění, a urození jeho zahynou
hladem, a množství jeho žízní usvadne.
Is. 5, 13.
Když se postiti budou, nevyslyším
proseb jejich: a budou-li obětovati oběti
zápalné a suché, nepřijmu jich: nebo
mečem, a hladem, a morem shladím
je. Jer. 14, 12.
Protož toto praví Hospodin o proro
cích,kteříž prorokují vejménu mém,jichž
jsem já neposlal, říkajíce: Meče ahladu
nebude v zemi této: Mečem a hladem
zhynou ti proroci. A lidé, jimž pro
rokují, rozmetáni budou po cestách
jerusalémských pro hlad a meč. Jer.
14, 15. 16.

Pakli řeknou k tobě: kam půjdeme?
díš jim: Toto praví HOSpodin: kdo
(určen) ksmrti, (půjde) k smrti: akdo
k meči, k meči: a kdo k hladu, k hla
du: a kdo k zajetí, k zajetí. Jer. 15, 2.
Toto pravím, dí H03podin zástupů:
Aj já pošlu na ně meč, a hlad i mor.
. . . A stíhati je budu mečem, a hladem, a
morem .
protože neposlouchali slov
mých, dí Hospodin; kteráž jsem poslal
k nim skrze služebníky své proroky,
v noci povstávaje, & posílaje: a ne
uposlechli jste, dí Hospodin. Jer. 29,
17—19.
.
Pročež toto pravíHospodin: Vy jste
mne neuposlechli, abyste vyhlásili svo
bodu jedenkaždý bratru. svému: .aj já
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vyhlašuji vám svobodu, dí Hospodin,
k meči, k moru, akhladu. Jer. 34, ]7.
Třetina tebe morem zemře, a hla
dem zhyne u prostřed tebe . . . A vy
plním prchlivost svou, a učiním, aby
odpočinulo rozhněvání mě na nich.
Ezech. 5, 12, 13.
Když vystřelím střely hladu nejhorší
na ně; kteréž budou smrtelné, akteréž
pošlu, abych vás vyhubil: a hlad
shromáždím na vás, a zetru mezi vámi
hůl chleba. A pošlu na vás hlad, a
zvěř nejhorší až do vyhubení. Ezech.

Nebo povstane národ proti národu,
a království proti království: a budou
morové, a hladové, a zemětřesení po
místech. Mat. 24, 7.
Mnoho vdov bylo za dnů Eliáše
v lidu israelském, kdyžto zavřeno bylo
nebe po tři léta a šest měsíců, tak že
byl hlad veliký po vší zemi: a k ní
žádné z nich nebyl poslán. Eliáš, než
do Sarepty sidonské, k ženě vdově.
Luk. 4, 25. 26.

5, 16. 17.

Za časů Abrahama.: I. Mojž. 12, 10;
Isa'lca: I. Mojž. 26, 1; Jakoba a Jo
sefa: I. Mojž. 41, 53, 54; za časů
soudců v Israeli: Ruth 1, 1; za časů
Davida: II. Král. 21, 1 ; Eliáše v Sa—

Ach nastojte, na všecky ohavnosti
zlých věcí domu israelského; neb me
čem, hladem a morem padnouti mají.
Ezech. 6, 11.
Protož i já dal jsem vám laskominy
zubů po všech městech vašich, a ne
dostatek chleba na všech místech va
šich: a nevrátili jste se ke mně, dí
Hospodin. Amos 4, 6.
Popleněna jest krajina, kvílela země:
nebo pohubena jest pšenice, zahanbeno
jest víno, zemdlel olej. Zahanbeni
jsou oráči, kvílili vinaři nad obilím
a ječmenem, nebo zhynula žeň polní.
Joel ], 10. 11.
Sili jste mnoho, & vnesli jste málo:
jedli jste a nejste nasycení: píli jste,
a nejste napojeni: přikryli jste se, a
nejste zahříni? a kdo shromáždil mzdu,
vložil ji v pytlík děravý. Toto praví
Hospodin zástupu: Přiložte srdce své
k cestám svým. Vstupte na horu, no
ste dříví, a stavějte dům: a vnosili
jste do domu, a rozdmýchal jsem to:
pro kterou příčinu, praví Hospodin
zástupů? Protože dům můj pustý jest.
Protož zabráněno jest nebesům, aby
nedala rosy, a zemi zabráněn jest, aby
nedala plodu svého; a povolal jsem
sucha na zem; i na pšenici, i na víno
i na olej, i cokoli vydává země, i na
lidi, i na hovada, i na všelikou práci
rukou (vašich). Aggeus 1, 6—11.
Když jste přistupovali k hromadě
dvacíti měr, i bývalo deset: a vházeli
jste k čeřenu, abyste vytlačili pade—'
sáteláhvic, i bývalo dvacet. Bil jsem
vás větrem žhoucím, a rzi, a krupami
všecko dílo rukou vašich: a nebyl
mezi vámi, jenžby se byl obrátil ke
mně, praví Hospodin. Aggeus 2, 17. 18.

2. Hlad panoval :

maří: II]. Král. 18, 2; Elisea: IV.
Král. 4, 38; za časů Joráma v Jeru
salémě: IV. Král. 25, 3; za časů Ne
hemiás'e: II. Es. 5, 1 atd.; za časů
Makabejsky'ch: I. Mak. 6, 53; za císaře
Klaudia: Sk. ap. 11, 28.
Viz též chudoba..

Hlasatel.

Viz kazatel.

Hloupost.
Viz bláznovství.
Hněv. ]. Hněv boží jest nelibost
boží ve zlém, kterouž podněcuje bezbožný
proti sobě, jest tudz'ž výjev svatosti boží.

1. Nelibost tuto jeví Bůh také trest-y,
jimiž navštěvuje břišní/cy.
V množství slávy své osadil jsi pro
tivníky své: pustil jsi hněv svůj, kte
rýžto sežral je, jako oheň strniště.
II. Mojž. 15, 7.
Mezi tím vzniklo reptání lidu jako
stýskajících sobě pro práci, proti Ho—
spodinu. Což když uslyšel Hospodin,
rozhněval se. A zapáliv se na ně oheň
Hospodinův, shltil zadní díl stanů. IV.
Mojž. 11, 1.

Padli na zemi na tváři své, a řekli:
Nejsilnější Bože duchů všelikého těla,
zdali, když jeden zhřeší, na všecky hněv
svůj vyloješ? IV.,Mojž. 16, 22.
Řekl Mojžíš k Aronovi: vezmi kadi
dlnici, a nabera ohně s oltáře, vlož
svrchu zápal, běže rychle k lidu, abys
se modlil za ně: nebo již vyšel hněv
od Hospodina, a rána rozlítila se. IV.
Mojž. 16, 46.
Aniž jest tak divné to jeho rozhně

Hněv.
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vání na lid, poněvadž i na mne roz— jste

hněval se Hospodin pro vás a řekl:
Ani ty nevejdež tam. V. Mojž. 1, 37.
Vystříhejte se, aby snad nebylo sve
deno srdce vaše, a abyste neodstoupili
od Hospodina, a nesloužili bohům cizím,
a klaněli se jim: a Hospodin rozhně
vaje se zavřelby nebe, a dešťové by
nepršeli, a země nevydávalaby ourody
své, a zahynulibyste rychle ze země
výborné, kterouž Hospodin dá vám.
V. Mojž. 11, 16. 17.
Ale toto učiníme jim: Nechť jsou
zachování sice, aby živi byli, aby hněv
Hospodinův nevzbudil se proti nám,
kdybychom jim nezdrželi přísahy. Jos.
9, 20.

_

Rozhněval se Hospodin na Sala
mouna, že mysl jeho odvrátila se od
Hospodina, Boha israelského, kterýž se
mu byl ukázal podvakrát. III. Král. 11, 9.
Jehu řekl k Josafatovi: Bezbožnému
dáváš pomoc, a s těmi, kteříž nenávidí
Hospodina, přátelstvím se Spojuješ, a
protož zasloužil jsi hněvu Hospodinova.
II. Par. 19, 2.
Rozhněvav se Hospodin na Amasiáše,
poslal k němu proroka., kterýžby mu
řekl: proč jsi se klaněl bohům, kteříž
nevysvobodili lidu svého z ruky tvé?
II. Par. 25, 15.
Veliká prchlivost Hospodinova vylita
jest na nás, protože neostříhali otcové
naši slov Hospodinových, aby činili
všecko, což psáno jest v knize této.
II. Par. 34, 21.
Všecko, což k službě Boha nebeského
přísluší, nechť jest dáno pilně k domu
Boha nebeského: aby snad nerozhněval
se na království krále a synů jeho. I.
Es. 7, 23.
Popudili tebe k hněvu, a odstoupili
od tebe, a zavrhli zákon tvůj za hřbet
svůj. H. Es. 9, 26.
Bůh jest, jehožto hněvu odolati žádný
nemůže, a pod nímž kloní se ti, jenž
nesou okršlek. Job 9, 13.
Řekl Hospodin k Elifazovi Theman
skému: Rozhněvala se prchlivost má
na tebe, a na dva přátely tvé, nebo
nemluvili jste přede mnou, (což jest)
pravého, jako služebník můj Job. —
Job 42, 7.
Chopte se kázně, aby nerozhněval
se někdy HOSpodin, a vy nezahynuli

(uchýlivše se) z cesty pravé.
Kdyžby se rozpálil v krátce hněv jeho:
blahoslavení všickni, kteříž doufají vně
ho. Žalm 2, 12. 13.
Hospodine, netresci mne vprchlivošti
své, aniž v hněvu svém kárej mne.

Zalm 6, 2.
Kdož zná mocnost hněvu tvého, a
pro bázeň tvou (kdo může) hněv tvůj

vypraviti? Žalm 89, 11.
Kdo jest nevěřící Synu, neuzří ži
vota, nýbrž hněv boží zůstávána něm.
Jan 3, 36.
Ty podlé zatvrzelosti své, a nekají
cího srdce, shromažduješ sobě hněv
ke dni hněvu, a zjevení spravedlivého
soudu božího. Řím. 2, 5.
Králové země, a knížata, a ouředníci,
a bohatí a silní, a každý služebník,
i svobodný, skryli se v jeskyních, a
v skalách hor, a řekli horám a skalám:
padněte na nás a skrejte nás před
tváří toho, jenž sedí na trůnu, a před
hněvem Beránka; nebo přišel den ve
_ liký hněvu jejich: ikdo bude moci
ostáti? Zjev. 6, 5—17.

2. Ilrůzyplm' jsou příkladové 0 účinku
hněvu boží/w.

Potopa světa-' I. Mojž. 6, 13; 7, 17;

21—23; srov. I. Petr 3, 20; Sodomu:
tutéž 19, 13. 24. 25. 28;

V. Mojž.

29, 23; Jer. 50, 40; Egypt a Fa
rao: II. Mojž. 7; 11; 14; Israelštz':
tutéž 32, 27. 28; IV. Mojž. 11, 1.
33; 16, 21. 22. 31—35. 45. 46; II.
Par. 31, _21. Srov. Job 9, 5. 13;
19, 29; Zalm 20, 10; 89, 7. 11; 94,
11; Sir. 5, 7. 9; Is. 13, 3. 5 atd.;
30, 27; Jer. 23, 19. 20; Nah. 1,
6; Luk. 21, 23.

II. Hněv člověčíjest přílišné a né
hle' pohnutí mysli, pocházející : předsta
vení učíněiw'lw bezpráví buď nám neb ji
nému ,- qujene' se snahou odstraniti je
a vz'mzz'lcapotrestatz'.

Škodlivost a trestuhodnost hněvu ; pro—
středky proti němu; překladové o něm.

1. Hněv se zapovídá:
Nehledej pomsty, aniž pamatovati
budeš na křivdu spoluměšťanů svých.
m. Mojž. 13, 18.
Přestaů od hněvu, a zanech prchli
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vosti: nezpouzej se, abys zle činil.
Žalm 36, 8.
Zjevníť jsou skutkové těla . . .:
Svárové, nenav1sti, hněvove, vády, lů

znice.Řím.5, 19.20.

Kdo jest bez bázně, nebude-; moci
ospravedlněn býti: hněvivost zajisté

smělostí
Sir. 1,28.jeho, podvrácením jeho jest.

Zdrž se od sváiu, a umenšíšhiíchu:

Nezastávejte se, nejmilejší, ale dejte nebo člověk hněvivý zapaluje svár, a
místo hněvu božímu. ím. 12,
muž hříšný bouří přátely, a uprostřed
Hněvejte se, a nehřešte: slunlce ne pokoj majících opustí nepřátelství.. Nebo
zapadej na hněvivostvaši. Ef. 4, 26. dle dříví vílese .tak oheň. hoří: al-dle
Všeliká hořkost ahněv, i rozzlobení moci člověka, tak hněv.jeho bude,a
se, i křik, i iouhání buď odjatood vás, podlé jmění svého povýší hněvu svého.
Sir. 28, 10—12.
,
se vší zlosti. Ef. -,4 31.
Já pravím vám, že každý, kdož se
Nyní složtež i vy všecko to': hněv, ,
prchlivost, zlost, zloreceni atd Kol. 3, 8. hněvá. na 'bratra svého, 'hoden. bude
Biskup má býti bez ouhony, jako soudu.—Mat. 5, 22. |
rozdavač boží; n_e pyšný, ne hněvivý '
4. Příklcidové hněvu: '
atd. Tit. 1, 7.

Rozhněval se Kain náramně, a' opa
dla tvář-jeho. I. Mojž. 4,. 5 atd..
Prozpěvova-ly ženy'hrajíce, a řkou—ee:
Blázen hned ukazuje hněv svůj: ale ' Porazilť jest' Saul tisíc, al Davidudeset
kdož tají křivdu, chytrý jest. Přísl. tisíců. Rozhtíěval se pak Saulnáramně,
a. nelíbila se ta řeč před očima jeho.
12, [16.
Lépe jest bydliti v zemi pusté, než I. Král. 18, 7. 8.
Přísl. .
Přišel Achab do domu svého hněv-aje
s ženou svárhvou a zlobivou.
21, 19.
se a skřípě (zuby) nad slovem, kteréž
Těžký jest kámen, a vážný písek: byl mluvil k němu Naboth Jezratelský,
ale hněv blázna těžší' jest nad 'obé. “ ika: Nedám tobě dědictví otců mých.
Hněv nemá milosrdenství,l ani prudká : A vrh sebou na lůžko své, odvrátil
prchlivost: a outok popuzeného kdo tvář svou kstěně a nejedl chleba. IlI.
Kiál. 21, 4.
bude _'m'oci snésti? Přísl. 27, 3. 4.
Rozhnévav se i\áman bral se'odtud,
Nebuď kvapný krozhněvání; nebo :
hněv v lůnu blázna odpočívá. Kaz. řka: Domníval jsem se, že vyjdeake
7,10.
'
mně, a stoje, vzývati bude jméno Ho—
O moudiosti jakž odstoupil nespra spodina Boha svého, a-dotkna se rukou
vedhv'ý (Kain)' v hněvu s'vém, skrze svou místa malomocenství uzdraví mne.
hiiěv vraždy bratrské zahynul. Moíidi. IV. Král. 5, 11.
Rozhněvav se Asa na Vidoucíh'o, r oz
10, 3
' Zjevníť pak jsou skutkové těla, jenž : kázal ho do vazby vsaditi: [nebo se byl
jsou:
. '. svárov'é, nenávisti, hněvové, velmi rozhněval pro tu věc: & pobil
z lidu velmi mnohé toho času:. H.
vady, ruzmce, roty atd. Gal. 5, 18. 19
Par. 16, 10.
3. Hněv jest trestuhodáá nepravost.
I rozhněvav se Oziáš, drže vruce
Muž _hněvivý vzbuzuje sváry: kdo' kadidlnici, aby kadil, hrozil kněžím atd.
II.
Par. 26, 19 atd.
trpělivý jest, krotí _vzbužené. Přísl.
15,18.
Stalo se, když uslyšel Sanballat,
že stavíme zeď, rozhněval se velmi:
Kdo netrpělivý jest, ponese škodu.
Piísl.19,
19.
a. pohnut náramně posmíval se Židům.
Jako uhlí mrtvé při uhlí řeřavém II. Es. 4, 1.
a dříví při ohni, tak člověk hněvivý
Potom když se nav1átil král Sena
Gharib, utíkaje z Judstva před ranou,
vzbuzuje sváry. Přísl. 26, 21.
N echtej býti přítelem člověka bněvivé- ' kterouž vůkol něho byl učinil Bůh -pro
rouhání jeho, a když rozhněvav se po
_ho, aniž chod s mužem prchlivým: abys
bil mnohé z synů israelských, pocho
snad nenaučil sestezkám jeho, anevzal
pohoišení duši své. Přísl. 22, 24. 25. vával Tobiáš těla jejich. Tob. 1, 21.

2. řfněv jest zpozdilá (; ohavné—ne
'
pravost.
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K tomu manželka
děla rozhněvavši se:
děje tvá zmařena, a
se ukázaly. A těmi
slovy vytýkala jemu.

Tobiášova odpově

Zevnéť jest na
almužny tvé nyní
i jinými takovými
Tob. 2, 22. 23.

I oznámeno jest Holofernovz', knížeti

vojska assyrského, žeby synové israel
ští chystali se k odpírání, a že cesty
na horách zavřeli. I rozpálil se prch
livostí náramnou a hněvem velikým.
Judith 5, 1. 2.
To když uslyšel Aman, & v skutku
shledal, že Mardocheus před ním ne
kleká na kolena, ani se jemu klaní,
rozhněval se velmi, a měl to za nic,
aby na samého Mardochea vztáhl ruce .
sve: nebo byl slyšel, žeby byl z národu '
židovského, a raději chtěl všecken ži
dovský národ, kterýž byl v království
Asvérovu, zahladiti. Esther 3, 5. 6.
Rozhněval se na Joba Elz'u, že Spra
vedlivým pravil se býti před Bohem. Job
32, 2.
Pro kterouž věc rozhněvavše se kmí
z'ata na Jeremiáše, bili jej, a vsadili
do žaláře, kterýž byl v domě Jona
thana písaře; neboť on byl představený
nad žalářem. Jer. 37, 14.
Nabuchodonosor v prchlivosti a
v hněvu velikém přikázal, aby zahynuli
všickni mudrci babylonští. Dan. 2, 12.
Hněv Jonáše viz Jon. 4.
Ti pak, kteříž Eleazara vedlia málo
před tím lítostiví byli, popudili se hně
vem za příčinou řečí od něho. povědě
ných, majíce za to, že je byl z hrdosti
promluvil. II. Mak. 6, 29.
Tehdy král Antiochus rozpáliv se
hněvem, na toho nade všecky ukrutnějí
se rozlítil, těžce nesa, že se mu po
smíval. II. Mak. 7, 39.
Když přišel Antiochus k Ekbataně,
zvěděl, co se stalo s Nikanorem a Ti
motheem. Tedy pohnut jsa hněvem,
domníval se, že křivdu (jemu učině
nou) od těch, kteříž ho zahnali, bude
moci na Židy obrátiti: a protož rozká
zal hnáti vůz svůj, bez přestání cestu
konaje, nebeským soudem jsa puzen.
II. Mak. 9, 3.
Uzřev Herodes, žeby oklamán byl
od mudrců, rozhněval se náramně, a
poslav zavraždil všecka pacholata, kte
ráž byla v Betlémě, i ve všech konči
nách jeho, od dvouletých & níže podlé

času, na kterýž se byl pilně vyptal od
mudrců. Mat. 2, 16. 

5. Prostředkové proti hněvu.
Budiž každý člověk zpozdilý k mlu
vení, zpozdilý k hněvu. Neb hněv
muže nekoná spravedlnosti boží. Jak.
1, 19. 20.
Kdo zdržuje řeči své, učený jest.
Přísl. 17, 27.
Nepřemáhej tě hněv, abys koho utiskl.
Job 36, 18.
Závist &. hněv ukracují dnů. Sir.
30, 26.

6. Hnčvu jiných máme ustoupitz'.
“Odpověď měkká skrocuje hněv: řeč
tvrdá vzbuzuje prchlivost. Přísl. 15, 1.
Muž hněvivý vzbuzuje sváry: kdo
trpělivý jest, krotí vzbuzené. Přísl.
15, 18.
Kdo netrpělivý jest, ponese škodu.
Přísl. 19, 19.
Kdo ukládá bláznu mlčení,. hněvy
krotí. Přísl. 26, 10.
Muž hněvivý vzbuzuje sváry: a kdo
k rozhněvání snadný jest, bude k hře
šení náchylnější. Přísl. 29, 22.
S hněvivým nedělej sváru. Sir. 8, 19.

Budeš-li dmýchati na jiskru, jako
oheň roznítí se: pakli na ni plineš,
uhasne: a obě to z úst (tvých) pochází.
Sir. 28, 14.

7. Hněv z horlivosti pro dobré jest
spravedlivý.
Viz : horlivost.

Ostatně také srov. :tz'chost, pomsta.

Hody. ]. Sam _j v sobě nejsou nedo

volené.

Neb i Ježzs často se dal při nich vy—

najíti: Luk. 5, 27—30; Mat. 9, 9—11;
Luk. 7, 36; 11, 37; 14, 1; Jan 12,
2; srvn. Mar. 14, 3; 'Luk. 10, 38;
19, 1 atd.

2. Pravidla,

dle kterých se řz'dz'tz'máme

vzhledem na hodování.

Potom pak, když byl den sváteční
Páně, a oběd dobrý učiněn byl v—do

mu Tobiášově, řekl synu svému: Jdi,
a přiveď některé z pokolení našeho,
bohabojné, ať hodují s námi. Tob. 1.2.
S cizí ženou nikoli nesedej, aniž
zpoléhej s ní na lokty: a nehádej se
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s ní při víně, aby snad srdce tvé ne
uchýlilo Se k ní, & abys krví svou ne
padl v zahynutí. Sir. 9, 12. 13.
Muži spravedliví ať jsou spoluho
dovníci tvoji, a v bázni boží buď chlou
ba tvá. Sir. 9, '22.
Neoblibuj sobě v zástupích, ani
v chatrných: nebť ustavičné jest-pro
vinění jejich. Nebuď prostřední sklá
daje se na to, což vypůjčíš, nic
v měšci nemaje: nebo budeš závistivý
životu svému. Sir. 18, 32. 33.
Za stůl veliký posadil jsi se? Ne
otvírej na něj hrdla svého první. Ne
říkej takto: Mnoho jest toho, což jest
na něm. Sir. 31, 12. 13.
Nevztahuj ruky své první, a závistí
zprzněn jsa zardělbys se. Nestiskuj
se na hodech. Vyrozuměj věcem bli
žního sám po sobě. Požívej jako člo
věk střídmý těch věcí, kteréž se tobě
předkládají; abys nebyl v nenávisti,
kdyžbys mnoho jedl. Přestaň první pro
kázeň: a nebuď přílišný, abys snad
neurazil. A mezi mnohými sedl-li jsi,
nevztahuj prvé, nežli oni ruky své,
aniž první žádej píti. Jak dosti má
člověk vycvičený na mále vína, a ve
spaní neobtíží tebe, a nepocítíš bolesti.
Sir. 31, 16—22.
Skvostněmu v chlebích dobrořečiti
budou rtové mnohých, a to svědectví
pravdy jeho bývá věrné. Na nešleche
tného v chlebě reptati bude město, a
svědectví nešlechetnosti jeho pravé jest.
Nepobízej těch, kteříž jsou pilni vína:
nebo mnohé zahubilo víno. Sir. 31,

28—30.
A když jest hodina vstáti , nelenuj

se: ale běž napřed do domu svého
a tu vyrážej se, a tu hrej . . . . A
z toho ze všeho dobrořeč Pánu, kterýž
tě učinil, a opojuje tě všemi dobrými
věcmi svými. Sir. 32, 15. 17.
Když budeš pozván na svatbu, ne
sedej na přední místo, aby snad vzá
cnější, nežli ty nebyl pozván od něho:
a přijda ten, kterýž tebe i onoho po
zval, neřekl tobě: Dej tomuto místo:
a tehdy počalbys s hanbou na posle
dním místě seděti. Ale když budeš
pozván, jdi, posaď se na posledním
místě, aby, když přijde ten, kterýž tebe
pozval, řekl tobě: Příteli, posedni výše.
Tehdy budeš míti slávu před spolu

stolicími . . . . Pravil také i tomu,
kterýž ho byl pozval: když činíš oběd,
nebo večeři, nezov přátel svých, ani
bratří svých, ani příbuzných, ani sou
sedů bohatých, aby snad i oni nepo
zvali tebe, a měl bys odplatu. Ale
když činíš hody, povolej chudých,
mdlých,kulhavých a slepých: a budeš
blahoslavený, neboť nemájí, odkud by
odplatili tobě, ale bude tobě odplaceno
při vzkříšení spravedlivých. Luk. 14,

8—14.

3. Příkladové slušného jednání při
hodech:
Tobiáš: Tob. 2,1. 2; 9, 12; Ježíš,
jenž jich používal co příležitosti k po
učení a napravení jiných. Viz svrchu:
Luk. 14, 8—14.

4. Příkladové nepravého počínání si
při hodech.
Nábal, kterýž se opil: I. Král. 25,
36. 37 ; Baltasar: Dan. 5, l atd.; bo
hác': Luk. 16, 19 atd.
Viz te'ž: střídmost, večeře.

Holofemes, vůdce vojska Nabucho
donosorova: Judith 2, 4; poslán jest
od Nabuchodonosora, by táhl proti ří
ším západním: Jud. 2 , 5; povstal
s četným a dobře ozbrojeným vojskem,
a dobyv mnohých měst, podmanil sobě
mnohé země: Jud. 2, 7—18 : 3, 1—12;
posekal háje model, aby Nabuchodo
nosor sám za Boha byl ctěn: Jud. 3,
12. 13; Achior špatně radil Holoier
novi, aby udeřil na Israelity: Jud. 5,
1 atd.; oblehl Bethulii: Jud. 7, 1 atd;
Judith, vdova z Bethulie, vydala se
v největší nádheře do ležení nepřátel
ského a přišla k Holoíernovi : Jud. 10,
l atd.; přislíbila Holofernovi vítězství:

Jud. 11, 1 atd.; hodovalauHolol'erna,
jenž se opil: Jud. 9, 10—20; pak
stala hlavu opilého Holoferna: Jud.
13, 1—10; Assyrští zvěděvše o tom,
dali se na útěk: Jud. 15, 1 atd.
Honosení.

Viz chlouba.

Horeb, slavná hora (i pohoří) na
poušti sinaiské. Na hoře této pásl
Mojžíš ovce Jethrovy: II. Mojž. 3, 1;
ze skály hory té vyrazil Mojžíš holí
svou vodu: 11. Mojž. 17, 6; na hoře
té hrozil Bůh Israelským: II. Mojž.

Herlivost.

33, 1 atd.; na Horeb dáno jest desa
tero přikázaní, taktéž Israelští tu zlaté
mu teleti se klaněli: V. Moj. 4, 10.

15; 5, 2; 9,8;

18, 16; 29, ]; III.

Král. 8, 9; II. Par. 5, 10; Zalm 105,
19; Sir. 48, 7; Mat. 4, 4; v jeskyni
na hoře Horeb zjevil se“BůhE1iášovi:
III. Král. 19, 8. 9 atd.

Horlivost.
značí :

]. Užívá-li se o Bohu,

návist zlého. Jest tedy v_zbevsvatosti jeho.

syn Árona

kněze, odvrátil hněv můj od synů
Israelských: nebo horlivostí mou po
hnul se proti nim, aby sám neshladil
synů Israelských v horlivosti své. IV.
Mojž. 25, 11.
A kdyžby uslyšel slova přísahy
této, dobrořečilby sobě v srdci svém,
i'ka: Pokoj bude mi a budu clloditi
v nepravosti srdce svého a strávilaby
opilá žíznivou a Hospodin neodpustil
by jemu: ale tehdáž co nejvíce zapá
lilaby se prchlivost jeho, a horlivost
proti člověku tomu, a usadilaby se
na něm všecka zlořečenství, kteráž
psána jsou v této knize: a vyhladilby
Hospodin jméno jeho pod nebem. V.
Mojž. 29, 19. 20.
Nebo z Jerusaléma vyjdou ostatkové
(lidu), a coby zachováno bylo z hory
Sion : horlivost Hospodina zástupů učiní
to. IV. Král. 19, 31.
Rozmnoženo bude panování jeho, a
pokoji nebude konce: na stolici Davi—
dově, a na království jeho seděti bude,
aby utvrdil je a upevnil v soudu
i v spravedlnosti, od toho času až
na věky: horlivost Hospodina zástupů
to učiní. Is. 9, 7.
A vyplním prchlivost svou a učiním,
aby odpočinulo rozhněvání mé na nich,
a potěším se: a zvědíť,žejá Hospodin
mluvil jsem to v horlivosti své,-až vyplním
r0zhněvání své na nich. Ezech. 5, 13.
A budu tě souditi soudy cizoložnic,
a vylčvajících krev: a dám tě v krev
prchlivosti a horlivosti. Ezech. 16, 38.
A položíin horlení své na tebe, kte
réž vykonají na tě v prchlivosti: nos
tvůj a uši tvé uřeží; a co ostane, me
čem padne: tč, syny tvé i deery tvé
Encyklopacdic.

zjímají; a posledek tvůj 'spáleu bude
ohněm. Ezech. 23, 25.
Protož toto dí Pán Bůh: Jistě že
v olmi horlivosti své mluvil jsem o osta
tních národech, a o vší zemiidumejské,
kteříž dali zemi mou sobě v dědictví
s radostí, a celým srdcem, a ze vší
mysli: a vyvrhli ji, aby ji zloupili:
protož prorokuj o zemi israelské, a díš
horám a pahrbkům, vrchům “ioudolím:

Toto praví Pán Bůh: Hle já v horli

a) náklonnost jehok dobrému, jakož i ne

F inees, syn Eleazara,
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vosti své a prchlivosti své mluvil jsem,
proto že jste zallanbení národu snášeli.
Ezech. 36, 5. 6
A v horlivosti své, v ohni hněvu
svého mluvil jsem. Neboť v ten den
bude pohnutí velké na zemi israelské.
Ezech. 38, 19.
b) značí také jeho lásku a péči.
Pozoruj s nebe a pohled 5 příbytku
svého a slávy své, kdež jesthorlivost tvá
a síla tvá: kde množství milosrdenství
tvých a slitování tvých. Is. 63, 15.
Horlil Hospodin pro zemi svou a
odpustil lidu svému. Joel 2, 18.
I řekl ke mně angel, kterýž mluvil
se mnou-' Volcj i'ka: Toto praví Ho
spodin zástupů: Horlil jsem nad Je
rusalémem a nad Sionem horlivostí ve
likou. Zach. 1, 14.
Polož mne jako pečeť na srdce své,
jako pečeť na rámě své: neboť silné
jest milování jako svmrt, tvrdé jako
peklo horlení. Pís. Sal. 8, 6.

2. Ohledemna lidi : jest horlivost vroucí
snaha o rozmnožení dobrého:
a) Povzbuzem' k tomu:

Mathatiáš řekl synům svým: Nyní
se zmocnila pýcha a trestání, a čas vy
vrácení, a prchlivost rozhněváni. Protož
nyní, 6 synové, bud'tehorlitelé zákona,
a dejte duše své pro zákon otců svých,
a pamatujte na skutky otců našich,
kteréž činili za časů svých: a dojdete
slávy veliké, a jména věčného. I. Mak.
2, 49. 50. 51.
V pečování buďte neleniví, duchem

vroucí, Pánu sloužící. Řím. 12, 11.
Snažtež pak se dojíti darů lepších.
a ještě vyšší cestu vám ukáži. I. Kor.
14, 1.

Následujtež

lásky,

žádejte horlivě
10
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duchovních darů : více však abyste pro
rokovali. Kor. 14, ].
Vím zajisté o hotové mysli vaší, pro
kterouž se vámi chlubím u Macedon
ských; že také Achaja hotova jest od
předešlého léta, a vaše horlivost zbu
dila mnohé. II. Kor. 9, 2.
Dobrého pak horlivě následujte v do
brém vždycky, a nejen toliko, když
přítomen jsem vám. Gal. 4, 18.
Vím skutky tvé, že nejsi ani studený,
ani horký: ó bys studený byl aneb
horký: ale že jsi vlažný, a nejsi ani
studený ani horký, počnu tě vyvrho
vati zúst svých. Zjev. 3, 15. 16.

kIIcrodesoví:
Mat. 14, 4; Ježíš vy—
mítal prodávající & kupující z chrámu:
Mat. 21, 12; Jan 2, 15; horlivost

jeho proti Fariseům: Mat. 23, 13;
Jan 8, 44; Petr horlil na Ananiáše

a Safiru: Sk. ap. 5, 3; Stěpán byl pln
svaté horlivosti: Sk. ap. 7, 51 ; Pavel na
falešného proroka Barjesu: Sk. ap.
15, 10; vAthénáchrozněcoval se duch
vPetroví, vidoucím mčsto modloslužbě
oddané: Sk. ap. 17, 16.
Sv. Pavel dí: Nic se toho neštítím:
aniž činím život svůj dražší než sebe,
jen abych dokonal běh svůj, a po
sluhování slovem, kteréž jsem přijal od
Pána'Ježíše, k osvědčování evangelium
b) .P-řz'ldadove'opravdové svate' horlivosti.
milosti boží. Sk. ap. 20, 24.
Nebo miluji vás božím milováním. Za
Když Mojžíš s hory Sinai do ležení
Israelských přišed, uzi'el zlaté tele a snoubilt'jsem vás, (jako) čistou pannu od
dati jednomu muži Kristu. II. Kor. 11, 2.
tance, rozhněval se a rozrazil desky:
Jáť pak velmi rád učiním, nad to
II. Mojž. 32, 19; Fz'nees probodl muže
a ženu pro smilstvo: IV. Mojž. 25, 7; i sám se vynaložím za duše vaše:
Žalm 125, 30 ; 1. Mak. 2, 26 ; 1. ačkoli, an velmi vás miluji; málo jsem
Kor. 10, 8; Josue dal ukamenovati milován. II. Kor. 12, 15.
Nebo mně živu býti Kristus jest,
Achana.: Jos. 7, 24; synové z'sraels'tz'
bojovali proti synům Rubena a Gada, a umříti zisk. Jestliže živu býti v těle,
poněvadž vystavili oltáře mo dlosluže to mi jest užitek práce, inevím co
bné: Jos. 22, 11; ostatní pokolení za bych vyvolil. Ouzko mi jest zajisté
hubili pokolení Benjamínovo pro ha s obou stran; žádost maje rozdělen
nebný čin Gahaonitův: Soudc. 20; Sa býti, a býti sKristem, cožby mnohem
muel rozsekal Agaga na kusy: I. Král. lépe bylo: ale pozůstati v těle potřebí
15, 33; Eliáš zabil kněze Bálovy: III. jest pro vás. Filip. 1, 21—24.
Král. 18, 40; 19, 9; srov. I. Králx
0 čež i pracuji, bojuje podlé půso
11, 6; Jelzu zničil potomky Ac'habovy: bení jeho,. kteréž on působí ve mně
mocné. Kol. 1, 29.
IV. Král. 10, 11; Ezechz'a's' rozdrtil
Nebo kteráž jest naše naděje, neb
sochy, vyplenil lesy atd. IV. Král 18,
4; 23, 6; Zachariáš, syn Jolady, kte radosti, neb koruna slávy? Zdali to
rýž výčitky činil lidu israelskému: II. nejste vy před Pánem naším Ježíšem
Par. 24, 20; Esdreás' rmoutil se nad Kristem v příští jeho? Nebo vy jste
sňatky Židů s ženami cizími: Es. sláva naše i radost. I. Tes. 2, 19.
9, 3; tak i Nelzemz'ás': II. Es. 13, 25). 20. — Viz ještě Fil. 3, 2; Gal. 5;
David řekl: I-Iorlivost domu tvého 2m. 1 atd.
strávila mne. Žalm 68, 10'; Jan 2,17.
a nekřesťanské
Zvadl jsem já pro horlení své: c) B'n'kladove' nevčasne'
horlivostí.
že Zapomněli na- slova tvá nepřátelé
tvoji. Žalm 118, 139.
Petr, kterýž nechtěl dopustiti, aby Je
Viděl jsem přestupníky, a chřádl žíš trpěl : Mat. 16, 21, 23 ; pak Malchovi
ut'al
ucho: Mat. 26, 51; Jan 18, 10;
jsem: proto že řeči tvých neosti'íhali.
Žalm 118, 158.
Farzseove' nespravedlivě horlili , když
Zvláštní horlivostí vyznačovali se učenníci v sobotu si trhali klasy, a ru
také: Matka:/dáš: I. Mak. 2, 23 atd;
kama vymínali: Mat. 12. 2. 15; Mar. 2,
vysoký kněz Om'a'š statně odporoval
23; též na Ježíše, když v sobotu ne
Simonovi: U. Mak. 3, 4; horlivě mocné uzdravoval: Luk. 6, 1; učennz'cz'
mluvil Jan křtitel k Fariseům: Pokolení horlili na matky, kteréž dítky své ku
joštěrčí atd.: Mat. 3, 7; chování jeho Kristu přinášely: Mar. 10, 13; někteří

Hospodárnost. — Hospodářové & hospodyně.

rlčemu'cí horlili na Marii, když na Je
žíše drahocennou mast vylila: Mar.
14, 3; Jan a Jakob chtěli oheň volati

; nebe na Samaritany: Luk, 9, 54;
*lčennz'ciJanovi horlili na Jcžíše: Jan
3, 26; veliký kněz na Petra pro ne
nocných uzdravování: Sk. ap. 5, 17;

Židé na Pavla a Barnabáše: Sk. _ap.
13, 44; viz ještě Sk. ap. 21,10; Rím.
10, 2 ; Gal. ], 13 ;4, 17; 1. Tím. ], 12.

Hospodárnost.
Velí se.
Pilně poznávej obličej dobytka své
ho, astáda svá ohleduj: nebo nebudeš
míti ustavičně mocí. Přísl. 27, 23. 24.
Pamatuj na chudobu v čas hojnosti,
a na potřebnosti chudoby v den bo
hatství. Od jitra až do večera mění
se čas, a všeky ty věci jsou rychlé
před očima božíma. Sir. 18, 25. 26.
V den dobrých věcí nezapomínej na
zlé: a v den zlých věcí nezapomínej
na'věci dobré. Sir. 11,
Dělník opilec nezbohatne, a kdo
pohrdá malými věcmi, pomalu zhyne.
Sir. 19, 1.

Kde ruce mnohé jsou, přivírej, a
cožkoli vydáš, spočítej, a převaž, vy
dání pak i všelíký příjem zapiš. Sir.42, 7,
A když byli nasycení, řekl učenní
kům svým: Sebeřte drobty, kteréž po
zůstaly, ať nezhynou. Jan 6, 12.

14?

til, jakož přikázal tobě Hospodin Bůh
tvůj. Sest dní pracovati budeš adělati
budeš všeliká díla svá. Sedmý den jest so
botní, to jest, odpočinutí I-Iospodína Boha
tvého. Nebudeš v něm dělati žádného
díla: ty ísyn tvůj, í dcera, služebník i
děvka, i vůl i osel, í všeliké hovado
tvé í příchozí, kterýž jest v branách
tvýchz'aby odpočinul služebník tvůj, í
děvka tvá, jako ity. V. Mojž. 5, 12—14.
Kdo rozkošné chová od dětinstvi
služebníka svého, potom jej pozná bý
ti zpurného. Přísl. 29, 21.
Píce, hůl a břímě oslu: chléb, ká.
zeň a práce služebníku. Pracuje v
kázni, a hledá odpočinutí: popust' ru
kou ,jemu, a hledá svobody. Jho a
otěž shýbají šíjí tvrdou, a služebníka
skloňují díla ustavíčná. Služebníku
zlovolnému _mučení a pouta: pošli ho
na dílo, ať nezahálí. Sir. 33, 25—28.
V práci jej postav, neb tak sluší na
něho: ale nebuď příliš tvrdý na žádné
tělo. Sir. 33, 30.

2. Nemají vyjednanou mzdu jim zkra
covatz' neb zadržovatz'.

Neučiníš křivdy bližnímu svému, aniž
mocí utiskneš ho. Nezůstane mzda.
dělníka tvého u tebe až do jitra. III.
Mojž. 19, 13.
Nezapřeš mzdy potřebného, a chu
Hospodářové & hospodyně. Povin dého bratra svého, aneb příchozího,
kterýž s tebou bydlí v zemi, a v bra
nosti jejich k čeledínům.
nách tvých jest: ale téhož dne dáš je
1. Oni mají sice čeledíny přz'drz'ovatz' mu mzdu za práci jeho před západem
ku práci, přitom však mají míry
slunce, nebo chudý jest, a tím zdržuje
a času šetřz'tz'.
duší svou: aby nevolal proti tobě k
Ouředníci pak robot nastupovali, Hospodinu, a počtenoby bylo tobě za
i'kouce: Vyplňte dílo své každodenně, hřích. V. Mojž. 24, 14. 15.
Kdožby koli něco dělal, hned zaplať
jako jste prvé dělatí přívykli, když by
la vám dávána sláma. Imrskáni jsou, mzdu jemu, a mzda dělníka tvého ať
kteří byli ustanoveni nad robotamí synů nikoli nezůstává u tebe. Tob. 4, 15.
Jestliže proti mně země má křičí,
israelských, od nutitelů 'Faraonových,
řkoucích: Proč nevyplňujete počtu ci a pláči-lí s ní záhonové její. Jídal—li

aní včera, ani dnes? jsem ourody její bez peněz, a duši
I přišli představení synů israelských, oráčů jejich trápíval-lí jsem: místo
& volali k Faraonoví řkouce: Proč pšenice nechť mi (tedy) vzejde bodlák,
tak činíš proti služebníkům svým? 'a 'místo ječmene trní. Job 31,38—40.
Píce a hůl, a břímě oslu: chléb, &
Slámy se nám nedává, a cihly jedno
stejně se přikazují: hle služebníci tvo kázeň, a práce služebníku. Sir. 33, 25.
Kdo odjímá chléb v potu (dobytý),
jí biči mrskáni býváme, a nespravedli
vě se děje proti lidu tvému. II. Mojž. jest jako ten, kdo zabíjíblížního svého.
Kdo vylévá krev, a kdo činí křívdu
5, 13—16; 6, 5.
Zachovej den sobotní, abys jej svě nájemníku, bratří jsou. Sii—.34, 26. 27,
10
hel jako prvé,
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Běda (tomu), kdož staví dům svůj
v nespravedlnosti, a večeřadla "svá ne
v soudu: (kterýž) přítele svého utiskne
darmo, a mzdy jeho nenavrátí jemu.
Jer. 22, 13.
A přistoupím k vám k soudu, abu
du svědkem rychlým zločincům . . . .,
a kteříž s outiskem zadržují mzdu ná

jemníka, (utiskují) vdovy a sirotky, a
potlačují příchozího, aniž se bojí mne,
praví Hospodin zástupů. Mal. 3, 5.

Nebo praví písmo: Nezavážeš úst
volu mlátícímu. A: I—Iodenťjest děl
ník mzdy své. I. Tim. 5, 18.
Aj mzda dělníků, kteříž žali krajiny

vaše, kterouž jste jim zadrželi, křičí:
a křik jejich vše! v uši Pána zástupů.
Jak. 5, 4.

3. Has odd-řové maji s čelediny svými
vice askavě a vlídně, nežli přísně

a tvrdě nakládati.

Netrap služebníka skrze moc, ale
boj se Boha svého. III. Mojž. 25, 43.
Odpověď měkká skrocuje hněv: řeč
tvrdá vzbuzuje prchlivost. Přísl. 15, 1.
Nebývej jako lev v domě svém,
podvracuje domácí své, autiskaje pod
dané tobě. Sir. 4, 35.
Neurážej služebníka, kterýž v prav
dě pracuje, ani nájemníka, kterýž vy
nakládá život svůj. Sir. 7, 22.
Jakou měrou měřiti budete, takovou
bude vám zase'odměřeno. Mat. 7, 2.

4. Hospodářové maji pova'z'iti, žejsou
čeledinové lidé jako oni, a že budou
někdy museti ouc'et klásti Bohu.

Pohrdal-lí jsem podstoupiti soud s
služebníkem svým, a s děvkou svou,
když se hádávali proti mně: zdali ne
učinil mne v břiše ten,-kterýž i jej
učinil: a zdali neutvořil mne v životě
jeden a týž? Job 31, 13. 15.
A vy páni, též také čiňte jim, u
skrovňujíce pohrůžek: vědouce že ije
jich, i váš Pán jest v nebesích, a při
jímání osob není u něho. Ef. 6, 9.
Nebo kdožby křivdu činil, vezme za
to, což neprávě učinil: a neníť přijí
mání osob u Boha. Kol. 3, 25.
Páni, což jest spravedlivého a slu
šného prokazujte služebníkům, vědouce
že i vy Pána máte na nebi. Kol.
4, 1.

5. Pánové maji věrné čeledz'ny milo
vati, a jich sobě vážiti, a jejich slicz'by
odměnovati.
I řekl Abram: Pane Bože, což mi
dáš? Já sejdu bez dětí: a syn vlada—
ře domu mého, tento Damašek Eliézer.
A přidal Abram: Mně pak nedal si
semene: a hle schovanec můj, bude
mým dědicem. I. Mojž. 15, 2. 3.
Putifar výborně věděl, že Hospodin
jest s ním, a že všecko, což činí, od
něho se spravuje v ruce jcho. I na
lezl Josef milost před pánem, a sloužil
jemu, od něhož představen jsa všemu,
spravoval sobě svěřený dům, i všecko,
což mu vzdáno bylo. I. Mojž. 39,3.4.
Služebník rozumný budiž tobě milý
jako duše tvá, neodjímej mu svobody,
aniž opouštěj ho nuzného. Sir. 7, 23.
Máš-li čeledína věrného, budiž tobě

jako duše tvá: a jako s bratrem, tak
s ním nakládej: nebo v krvi duše do
byl jsi ho. Urazíš-li ho nespravedlivě,
v utíkání se dá: a zdvihna se, odejde
li, kohobys se tázal, a na které cestě
bys ho hledal, nevíš. Sir. 33, 31—33.

6. Hospodářové maji zřetel miti na
chováni a mravy čeledi, a jim předchá
zeti dobrým příkladem.
Soudce moudrý souditi bude lid
svůj, a vladařství rozumného

stálé bu—

de. Jaký jest soudce lidu, takoví jsou
služebníci jeho: a jaký jest správce
města, takovíť jsou i obyvatelé jeho.
Sir. 10, 1. 2.
Před syny svými šetř se, a před do
mácími svými měj se na pozoru. Sir.
32, 26.
Kdo'hy pak pohoršil jednoho z ma
ličkých těchto, jenž ve mne věří, lépe

by jemu bylo, aby zavěšen byl žer
nov osličí na hrdlo jeho, a on pohří
žen byl do hlubokosti mořské. Běda
světu pod pohoršení! Ačkoli to musí

býti, aby přicházela pohoršení:

ale

však běda člověku tomu, skrze něhož
pohoršení přichází. Mat. 18, 6. 7.
Jestliže pak kdo o své a obzvláště
o domácí péče nemá, zapřel víru, a
jest horší než nevěřící. I. Tim. 5, 8.
Ve všech věcech sebe samého vy
dávej za příklad dobrých skutků. Tit.
2,

7.

Poslušni budte správců svých, a

*

budte jim poddaní: onit' zajisté bdějí
(nad vámi) , jako ti , jenž mají počet
vydati za duše vaše. Žid. 13, 17.
Viz též: vrchnost, služebníci.

Buďte vespolek k hostem přív'ětiví
bez reptaní. ]. Petr 4, 9.
Nejmilejší, věrně děláš, cožkoli činíš
bratřím, a to přespolním, kteřížto svě

Hostina

dectví

Viz hody.

vydali

o lásce tvé před obliče—

jem církve: kteréžto dobře čině, do
HOStillStVÍ jest ochotnost přátely z' cz' provodíš jakž hodno Boha. Neboť pro
zz' zvláště pak potřebné a nuzne', přg'jz'ti, jméno jeho vyšli, nic od pohanů ne
vyčastovati a chrániti.
vzavše. Mámet' tedy my takové při
jímati, abychom byli spoludělníci prav
1. Porouc'z' se.

dy. III. Jan 5—8.

Bůh činí soud sirotku i vdově, mi
luje také příchozího, a dává jemu ži

2. Příkladové hostinství a prospěchu

z něho plynoucího.
vnost i oděv. I vy tedy milujte pří—
Abraham: I. Mojž. 18, 1 atd.; Lot:
chozí, nebo i vy byli jste příchozí v
I. Mojž. 19, 2. 3; Rebeka s bratrem
zemi egyptské. V. Mojž. 10, 18. 19.
Ohyzdnější nehostinství próvozovali
Egyptští; oni zajisté neznámých ne
přijali příchozích, tito pak dobré ho
sti vslužlm podrobovali. Moudr.19,13.
Stkvostnému v chlebích dobrořečiti
budou rtové mnohých, a to svědectví
pravdy jeho bývá věrné. Na nešle
chetného v clílebě reptati bude město,
a svědectví nešlechetnosti jeho pravé

Láhanem: I. Mojž. 24, 25. 31 atd.;
kne'z v Madídn: II. Mojž. 2, 19; Ra

jest. Sir. 31, 28. 29.
"
Lámej lačnému chléb svůj, a nuzné

mon: Sk. ap. 10, 6;

i pocestné uved do domu svého. Is.
58, 7.
Kdož vás příjímá , mne přijímá: a
kdo mne přijímá, přijímá. toho, kterýž
mne poslal. A kdožkoli dá nápoje je
dnomu z těchto nejmenších číši vody
studené, toliko ve jménu učenníka, za
jisté pravím vám, neztratí odplaty své.
Mat. 10, 40. 42.
Lačnčl jsem , a dali jste mi jísti:
žíznil jsem, a dali jste mi píti: hostem
jsem byl, a přijali jste mne. Mat. 25, 35.
Když činíš „hody, povolej chudých,
mdlých, kulhavých a slepých: &budeš
blahoslavený, neboť nemají odkudby
odplatili tobě, ale bude tobě odplaceno
při vzkříšení spravedlivých. Luk. 14,
13. 14.

Hostinství horlivě prokazujte.

Rím.

12, 13.

Musí biskup bez ouhony býti. . . .
k hostem přívětivý, schopný k učení.
I. Tim. 3, 2.
Biskup má býti přívětivý k hostem,
dobrotivý . . . . Tit. 1, 8.
Na přívětivost k hostem nezapomí
nejte, skrze ni zajisté někteří vnevědou
Ce angely v hospodu přijali. Zid, 13, 2.

hab: Josue

2; tesť levíty efraz'mske'ho:

Soudc.19, 3. 9; starý muž v Jebus:
Soudc.19, 15; vdova v Sarepte': III.
Král. 17, 10 atd.; žena Sunamz'tka: IV.
Král. 4, 8; Tobiáš: Tob. 2, 2; Job :

Job 31, 17, 32; Marta: Luk. 10,
38; Zacheus: Luk. 19, 5; jirchář Ší
prodavačka šar

latu Lydia: 16, 15; Jason: 17, 7;
Publius: 28, 7.
Hrdost jest přecenění hodnosti sve'je
vícz' se v pohrdání bližním. Jest v ka
ždém ohledu ohavnd nepravost.

1. Výstraha před ní.
Ostříhej se, aby nepozdvihlo se srdce
tvé, že bys nezpomenul na Hospodina
Boha svého. V. Mojž. 8, 14.
Kdoby pak zpýchal, nechtě posle
chnouti rozkázaní kněze , kterýž toho
času posluhuje Hospodinu Bohu tvé
mu, a výpovědí soudce, umře člověk
ten, a odejmeš zlé z Israele: a vše—
cken lid uslyše to, báti se bude, aby
žádný potom nenadýmal se pýchou.
V. Mojž. 17, 12. 13.
Král ostříhati bude slov, a obyčejů
posvátných jeho, kteříž v zákoně při
kázání jsou. Ani se pozdvihuj srdce

jeho pýchou nad bratry jeho. V.Mojž.
17, 19. 20.
Vztekal jsi se proti mně, a pýcha
tvá vstoupila do uší mých: protož
vstrčím kroužek v chřípě tvé, a udi
dlo v rty tvé, a odvedu tě zase cestou,
kteroužs přišel. IV. Král. 19, 28.
Byť pak vstoupila až k nebi pýcha

Hrdost.
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jeho, a hlava jeho oblaků dotkla se:
(přede) jako hnůj na konci zahyne: a
kteří jej vídali, „řeknou: Kde jest? Job
20, 6. 7.
Neukazuj se slavným před králem,
a na místě velkých nestůj. Nebo lé
pe jest, aby řečeno bylo tobě: Vstup
sem: nežli abys snížen byl před kní
žetem. Přísl. 25, 6. 7.
Nevynášej se, dělaje dílo své. Sír.
10, 29.
Tří věcí nenávidí duše má, a velmi

Ústa jejich mluví pyšná (slova), di
více se osobám pro zisk. Jud. 16.

2. Pýcha jest Bohu i lidem protivná
a tresce se.

Oči vysoké člověka sníženy budou,
a skloněna bude vysokost mužů: ale

Jestliže pak ani tak neuposlechnete
mne, přidám trestání vašich sedmkráte
více pro hříchy vaše, a potru pýchu
tvrdost-í vaší. III. Mojž. 26, 18. 19.
Mluvil jsem, a neuposlechli jste:
ale protivíce se rozkazu lIospodinovu,
a nadýmajíce se pýchou, vstoupili jste
na horu. Protož vyšed Amorhejský,
kterýž bydlel na horách, a potkav se
(s vámi), honíl vás, jako honil včely:
a-bíl vás od Seir, až do Horma. V.

HOSpodin sám vyvýšen bude v ten den.

Mojž. 1, 43. 44.

Nebo den Hospodina zástupův na ka
ždého pyšného a vysokomyslného, a

A lid chudý spasena učiníš: a očima
svýma pyšných ponížíš. II. Král. 22, 28.
Dal mu Bůh místo ku poklní, a on
zle užívá ho k pýše: ale oči jeho jsou
na cestách jeho. Vyzdviženi jsou na
malý čas, a neostojí, a snížení budou
jako všecko jiné, a odnesení budou, a
jako vrškové klasů setříni budou. Job
24, 23. 24.
Rozptyl pyšné v prchlivosti své, a
pohledě na každého zpupného, poniž
ho; vzhledni na všecky pyšné, a za
hanbiž je, a setří bezbožné na místě
jejich. Job 40, 6. 7.
Hospodin odplatí hojně těm , kteříž
pýchu provádí. Žalm 30, 24.
Hrdost, a pýchu, a cestu nepravou
a ústa dvojího jazyka v ohyzdnosti
mám. Přísl. 8, 13.
Kdež bude pýcha, tu bude i poha
nění: ale kde jest pokora, tu (jest) i
moudrost. Přísl. 11, 2.
Mezi pyšnými ustavičně jsou sváry.
Přísl. 13, 10.
V ústech blázna metla pýchy. Přísl.

těžce nesu život jejich: Chudého py
šného atd. Sir. 25, 3. 4.

na každého hrdého, ibude ponížen.
Is. 2, 11. 12.
A sehnuta bude vyvýšenost lidská,
a snížena bude vysokost mužů, a vy
výšen bude HOSpodin sám v ten den.
Is. 2, 17.
Sehnut bude člověk (prostý), a po
nížen muž (vzácný), a oči vyvýšených
sníženy budou. Is. 5, 1
Běda koruně pýchy, opilým Efraim
ským, a květu pršícímu, slávě plesání
jeho, tčm kteříž byli na vrchu oudolí
nejtučnějšího, bloudícc od vína,. Is. 28, 1.

Protož toto praví Pán Bůh: Proto
že povýšen jest u výsosti, a udělal
vrch svůj zelený a hustý, a pozdvihlo
se srdce jeho u výsosti své: vydal
jsem jej v ruku nejsilnějšího z národů,
učíně učiní jemu: podlé bezbožnosti
jeho zavrhl jsem jej. Ezech. 31,10.11.
Pýcha srdce tvého pozdvihla tebe,
přebývajícího v rozsedlínách skalních,
povyšujícího stolice své: kterýž pravíš
v srdci svém: Kdož strhne mne na
zem? Ať bys byl povýšen jako orlice,
& položil

mezi hvězdami

hnízdo své,

i odtud strhnu tě, praví Hospodin.
Abd. 1, 3. 4.

Každý kdo se povyšuje, bude poní
žen: akdo se ponižuje, bude povýšen.
Luk. 14, 11; 18, 14; Mat. 23, 12.
Nesmýšlej vysoce, ale boj se. Řím.
11, 20.
Budouť lidé sami sebe milující, la
komí, hrdí, pyšní . . těch se varuj. II.
Tim. 3, 2.

14, 3.

Dům pyšných zboří Hospodin. Přísl.
15, 25.
Pýcha předchází ouraz: a před pá
dem povyšuje se duch. Lépe jest po
nížovati se s tichými, než děljti kořisti
s pyšnými. Přísl. 16, 18. 19.
Srdce člověka prvé než setříno bý—
vá, povyšuje: a prvé než oslavcno bý
vá, snižuje se. Přísl. 18, 12.

Za pyšným jde ponížení: ale po
korného duchem příjme sláva. Přísl.
29, 23.

Hrdost.

Proč pýcha země apopel. Sir. 10,9.
Počátek pýchy lidské jest odstoupiti
od Boha; poněvadž od toho, kterýž
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Učinil moc ramenem svým: rozptý
lit pyšné v mysli srdce jejich. Luk.
1, 51.
Všickni vespolek pokoru ukazujte
učinil ho, odstoupilo srdce jeho, nc—
bo počátek všelikého hříchu jest pý nebo Bůh se pyšným protiví, ale po
cha: kdožby se jí pi-ídržel, naplněn korným dává svou milost. I. Petr 5, 5.
Jakž se mnoho chlubil a v rozko
bude zlořečenstvím, a podvrátí jej do
konce. Protož bezectné učinil Pán šech byl, tak mnoho mu dejte muk a
shromáždění zlých, a zkazil je až do smutku, neboť v srdci svém praví: Se
konce. Stolice vůdců pyšných usušil dím královna, a nejsemť vdovou, a ne—
Bůh, a vsadil tiché místo jich. Koi'c uzřím pláče. Protož v jeden den při
ny národů pyšných usušil Bůh, a Ští jdou rány jeho, smrt a pláč, i hlad.
pil pokorné z těch národů. Sir. 10, Zjev. 18, 7. 8.
14—18.
3. Příklady na hrdost a trest jej-a'.
Památku pyšných vyhladil Bůh, a
Odpověděli bratří Josefovi: Zdaliž
pozůstavil památku pokorných smy
slem. Není přistvořena lidem pýcha. králem naším budeš? aneb zdali pod
Sir. 10, 21. 22.
dáni panství tvému? Ta tedy příčina
Nebo jako vnitřnosti smrdutých (li snů, a řeči, závisti a nenávisti zápalu
dí) vyřihují, a jako koroptva. uvedena přidala. I. Mojž. 37, 8.
Farma ale odpověděl: Kdo jest Ho
bývá do klece, a jako srna v osidlo:
tak i srdce pyšných, a jako vyzvědač, spodin, abych poslechl \hlasu jeho, a
vida pád bližního svého. Dobré za propustil Israele? Neznámť Hospodina,
jisté ve zlé obraceje ouklady činí, a a Israele nepropustím. II. Mojž..5, 2.
I mluvila Maria : Aron proti Moj
na zvolené vloží poskvrnu. Sir. 11,
žíšovi, pro manželku jeho mouřenínku,
32, 33.

I řekl Hospodin: Proto, že se po a řekli: Zdaliž jen toliko skrze Mojží
zdvihly dcery sionské, a chodily s vy še mluvil Hospodin? Zdaliž ne,i nám
taženým krkem a pokynujíce očima, cho podobně mluvili? IV. Mojž. 12, 1. 2;
dily a plesaly, chodily nohama svýma , a viz celou kapitolu.
Velmi se vyzdvihujete synové Le'vi.
spořádaným krokem kráčely:
oblysí
IV. Mojž. 16, 7; viz celou kapitolu.
Pán vrch hlavy dcer Sionských, aHo
V
těch dnech rozncmohl se Ezechiáš
spodin vlasy jejich obnaží. Is. 3, 16. 17.
Slovo poslal Pán Jakobovi, & padlo až k smrti, imndlil se Hospodinu:
na Israele. A zvítl veškeren lid Efraim, a vyslyšel ho, a dal mu znamení. Ale
a obyvatelé samai-ští v pýše a ve ve (Ezechiáš) neodplatil se podlé dobrodi
likosti srdce říkajíce atd. Is. 9, 8. 9. ní, kteráž byl přijal: nebo pozdvihlo
Navštívím ovoce vysokomyslného se srdce jeho: a povstal proti němu
srdce krále assyrského, a slávu vyso hněv, i proti Judovi a Jerusalému. A
kosti očí jeho atd. Is. 10, 12.
pokořil se potom, proto že pozdvihlo se
Kterak jsi spadla s nebe dennice, bylo srdce jeho, tak on, jako obyvate
kteráž jsi ráno vycházela? upadl jsi lé jerusalemští: a proto nepřišel na ně
na zem , kterýž jsi raníval národy? hněv Hospodinův ve dnech Ezechiášo
Ještos říkával v srdci svém: Na nebe vých. II. Par. 32, 24—26.
Vyvýšeno jest království Nabuchodo
vstoupím, nad hvězdy boží vyvýším
stolici svou, posadím se na hoře svě nosorovo, a srdce jeho pozdvihlo se.
dectví, na stranách půlnočních. Vstou Judith 1, 7.
Nebo byl přikázal Holofernovi Na
pím na výsost oblaků, budu podobný
Nejvyššímu. Ale však do pekla str buchodonosor král, aby všecky bohy ze
žen budeš v hlubokost jezera. Is. 14, mě vyhladil, totiž aby on sám byl na
12—15.
zýván bohem od těch národů, kteřížby
Padne pyšný, a svrhne se, a nebu mohli mocí Holofernovu podmanění
de, kdoby jej zdvihl: a zapálím oheň býti. Judith 3, 13.
Radoval se pak z vyslanců krále Ba
v městech jeho, a zžíře všecky věci v
bylonského Ezechz'áš, 9. ukázal jim ko
okolí jeho. Jer. 50, 32.

Hrom.
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moru vonných koření a stříbra, a zla
ta, a vonných věcí, i masti nejvýbor
nější, i všecky sklady nádobí svého, i
všecko, což nalezeno jest v pokladích
jeho. Ničeho nebylo, čehožby jim ne
byl ukázal Ezechiáš v domě svém, i
ve vší'moci své. Is. 39, 2.

Toto praví Hospodin: Tak shníti
učiním pýchu judskou, a pýchu jeru
salémskou mnohou. Jer. 3, 9.
Aj tatoť byla nepravost

Soclomy, se

stry tvé, sytost chleba a hojnost, a
prázdnost její, a dcer jejich: a ruky
nuznému a chudému nepodávaly. I
pozdvihly se, a činily ohavnosti přede
mnou a odňal jsem je, jakož jsi vidě
la. Ezech. 16, 49. 50.
Synu

člověčí, rci knížeti

syi'slce'mu:

Toto praví Pán Bůh : Proto že se po
zdvihlo srdCe tvé, a řekl jsi: Bůh já
jsem, a na stolici boží seděl jsem v
srdci moře: ješt-o jsi člověk, a ne
Bůh, a dal jsi srdce své jako srdce
boži atd. Ezech. 28, 2.
I odpověděl hrál Nabuchodonosor a
řekl: Zdaliž toto není ten Babylon
veliký, kterýž jsem já vystavěl v dům
království, mocí síly své, a v slávě
krásy své? Akdyž ještě řečta vústech
krále nebyla, hlas s nebe spadl. To
běť se praví Nabuchodonosore králi:
že království tvé odejde od tebe atd.
Dan. 4, 27. 28.
Když se pak pozdvihlo srdce jeho,
a duch jeho zatvrdil se k pýše, ssa
zen jest s stolice království svého a
sláva jeho odjata jest (od něho): a z
(spolku) synů lidských vyvržen byl,
ale isrdce jeho 3 zvířaty položeno jest
a s divokými osly bylo bydlení jeho;

Hrom jest: 1. znamení a obraz moci
boží.
Hospodina budou se báti protivníci
jeho: a na ně v nebesích hřímati
bude.

1. Král. 2, 10.
,
Kdož bude moci na hřímímí veli
kosti jeho patřiti? Tob. 26, 14.
Za ním řve zvuk, hi-ímá hlasem ve
likosti své; anebudeť vyšlakován, když
slyšán byl hlas jeho. Hřímati bude
Bůh hlasem svým divně, kterýž činí
veliké věci a nezpytatedlné. Tob. 37, 4. 5.
Kdo dal nejprudšímu přívalu běh,
a cestu zvučícímu hromobití? Tob.
38, 25.
A máš-liž tak mocné rámč, jako Bůh,
& hřímáš—li jako
Tob. 40, 4.

on hlasem

(svým)?

Před žehráním tvým utíkaly (vody):
před hlasem hromu tvého strachovaly
se. Zalm 103, 7.
Zvuk hřímáni jeho obráží zem, bouře
půlnoční, a vichřice. Sir. 43, 18.
A Hospodin vydá hlas svůj před
tváří vojska svého: nebo mnohá jsou
příliš ležení jeho, nebo silná a činící
slovo jeho. Joel 2, 11.

2. Hrom jest též znamení božího
hněvu.

II. Mojž. 1), 23; I. Král. 7, 10;
Jan 25, 30; Zjev. 8, 5; Zalm 103,
8; Sir. 43, 18.

3. Dále jest obrazem hlasu božího.
Žalm 28, 3; 1. Král. 2, 10; Jan
12, 29.

4. Moc boži jevila se v Iv'omu: když
híojžiš na rozkaz boži hůl svou
k nebi pozdvihl.
seno také—jako vůl jídal, a rosou ne
beskou tělo jeho smáčíno bylo, dokudž
II. Mojž. 9, 23—34; při přechodu
nepoznal, že panuje Nejvyšší, nad krá— mořem rudým: II. Mojž. 14, 24—28;
lovstvím lidským: a že kohožkoli chtí na hoře Sinai při oznámení desíti při
ti bude, ustanoví nad ním. Ty také kázaní: H. Mojž. 19, 16; 20, 18;
synu jeho Balthasare, neponížil jsi srd při vítězství nad Filistínskými: I. Král.
ce s_vého, věda to všecko: ale proti
7,10; Sir. 46, 20 ; když žádali Israelští od
Panovníku nebeskému pozdvihl jsi se: Boha krále: I. Král. 12, 17. 18; při
a nádobí domu jeho přinesena jsou zjevení Janově: Zjev. 11, 19; 14, 2;
před tebe. Dan. 5, 20—23.
19, 3.
Fariseus stoje, takto sám u sebe se
5.
Hrom je také obraz osidel, pronásle
modlil: Bože, děkuji tobě, že nejsem
jako jiní lidé, dráči, nespravedliví, cizo dováni bezbožných, falešných učitelů,
vůbec zlých, škodlivých lidi a věci.
ložníci,jako i tento publikán. Luk. 18, 11.
IV. Mojž. 33, 55; Žalm 57, 10;
Viz též : výsolwmyslnost a pýcha.

Hrůza.

Is. 5, 6;

9, 18;

10, 17; 33, 12;

Ezech. 2, G; 28, 24; Mich. 7, 4;
Mat. 12, 16; Mar. 7, 16; Luk. 6, 4-1.
Hrůza.
Viz bázeň.

Hřích dědičný či prvotní jest hřích,
kterýž první rodiče zpáchali a jenž pře
šel na veškeré pokolení lidské a je do
ie'hoz' hříšné/co stavu uvrhl.

1. První lidé přestoupili přikázani
boží, aby nejedli ze stromu poznání
dobrého a zlého.
A pi'íkázal mu, řka: Ze všelikého
dřeva rajského jez: ze dřeva pak vě
dění dobrého a zlého ať nejíš: nebo
v kterýkoli den z něho jedl, smrtí
umřeš. I. Mojž. 2, 16. 17.
Had pak byl chytřejší, nežli všickni

živočichové země, kteréž byl učinil
Hospodin Bůh. Řekl pak k ženě:
Proč přikázal vám Bůh, abyste nejedli
z každého dřeva rajského? Jemuž od
pověděla žena: Z ovoce (všeho) stro
moví, kteréž jest v ráji, jíme: ale
z ovoce stromu, kterýž jest u prostřed
ráje, přikázal nám Bůh, abychom ne
jedli, a abychom se ho nedotýkali, by
chom snad nezemřeli. Řekl pak had
k ženě: Nikoli smrtí nezemřete. Ne
boť ví Bůh, že v kterýkoli den budete
jisti z něho, otevrou se oči_vaše: a
budete jako bohové, vědouce dobré
i zlé. Viděla tedy žena, žeby dobrý
byl strom k jídlu, a očím pěkný, a na
pohledění rozkošný: i vzala z ovoce
jeho & jedla: a dala muži svému, kte
rýž také jedl. I. Mojž. 3, 1—8; I.
Tím. 2, 14.

—- Hřioh dědičný.
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Kdo činí hřích,. z ďábla jest; nebo
ďábel od počátku hřeší. Na toť se

ukázal Syn boží, aby zkazil skutky
dáblovy. I. Jan 3, 8.
I svržen jest drak ten veliký, had
starý, jenž slove ďábel a satanáš, kto
rýž svodí všecken okršlek světa, a svr
žen jest na zem, i andělé jeho s ním
svržení jsou. Zjev. 12, 9.

3. Ndsledkové prvního hříchu u pr
vnich lidí.
Ze dřeva pak vědění dobrého a zlé
ho ať nejíš: nebo v kterýbykolí den
z něho jedl, smrtí umřeš. I. Mojž. 2, 17.
I otevřeny jsou oči oboudvou: a

když poznali, že jsou nazí, navázali
listí fíkového, a udělali sobě zástěry.
A když byli zaslechli hlas Hospodina Bo
haprocházejícího seZv ráji, při větérku
popoledni, skryl se Adam, i žena. jeho
před tváří Hospodina Boha u prostřed
dříví rajského. I zavolal Hospodin Bůh
Adama, a řekl jemu: Kde jsi? Kte
rýž řekl: Hlas tvůj slyšel jsem v ráji:
íbál jsem se, proto že jsem nahý,
a skryl jsem se. Jemuž řekl (Bůh):
l kdož tobě oznámil, že jsi nahý, je
diné že jsi ze stromu jedl, z kteréhož
jsem tobě přikázal, abys nejedl? Iřekl
Adam: Zena, kterouž jsi mi dal za
tovaryšku, dala mi ze stromu, a jedl
jsem. I řekl Hospodin Bůh k ženě:
Proč jsi to učinila? Kterážto odpově
děla: Had podvedl mne, a jedla jsem.
] řekl I—IOSpodinBůh k hadu:

Ze jsi

to učinil, zloí'ečený jsi mezi všemi ži
vočichy a zvířaty země: po prsech
svých polezeš, a zemi jísti budeš po
2. Původce hříchu tohoto jest satan. všecky dny života tvého. Nepřátelství
Závistí ďáblu přišla smrt na okršlek položím mezi tebou a ženou, a mezi
semenem tvým a semenem jejím, onať
země. Moudr. 2, 24.
Dábel byl vražedníkem od počátku, potře hlavu tvou, a. ty ouklady činiti
a nestal v pravdě; neb pravdy v něm budeš patě jeji. Ženě také řekl: Roz
není: když mluví lež, z vlastního množím bídy tvé, a početí tvá: v bo
mluví, neb jest lhář, a otec lží. Jan
lesti roditi budeš dětí, a pod mocí muže
8, 44.
budeš, a on panovatí bude nad tebou.
Ale bojím se, aby jakož had svedl Adamovi pak řekl: Ze jsi uposlechl
Evu chytrostí ovou, nebyli tak poru— hlasu ženy své, a jedl jsi z stromu,
šení smyslové vaši, a nevypadli 2 pro z kteréhož jsem přikázal tobě, abys
s_tnosti, kteráž jest v Kristu. II. Kor. nejedl, zlořečená (bude) země v díle
11, 3.
tvém. V pracech budeš jistí z ní po
Adam nebyl sveden, ale žena jsoucí všecky dny života svého. Trni a hloží
svedena byla v přestoupení. I. Tim. tobě ploditi bude, a budeš jísti bylinu
2, 14.
země. V potu tváři své jísti budeš
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llřich dědičný.

chléb, dokavadž se nenavrátíš do země,
z kteréž vzat jsi: nebo prach jsi, a
v prach se navrátíš. I nazval Adam
jméno ženy své Eva: proto že byla
máti všech živých. Udělal také Ho
Spodin Bůh Adamovi, a ženě jeho su

člověka učiněno jest mnoho hříšných : tak
i skrze poslušenství jednoho mnoho spra
vedlivých učiněno bude. Rím. 5, 17 —19.
Ale příčinu vzav hřích skrze přiká
zaní, spůsobil' ve mně všelikou žádost;
nebo bez zákona byl hřích mrtev.

kně kožené, a zobláčel je. I řekl:
I—IleAdam jako jeden z nás učiněn
jest, věda dobré i zlé: protož nyní
aby snad nevztáhl ruky své, a nevzal
také z stromu života, a jedlhy, a byl

Rím.

7, &.

Nebo hřích vzav příčinu skrze to
pi-ikázaní, podvedl mne, a zabil mne
skrze ně. Řím. 7, 11.
Byli jsme z přirození synové hněvu,
by živ na věky. I vypustil jej I—Io jako i jiní. Ef. 2, 3.
spodin Bůh z ráje rozkoše, aby vzdělá
val zemí, z níž vzatjest. Ivyhnal Adama ."). Účichy hříchu prvotní/zo na nás.
I řekl Bůh: Nezůstaneť duch můj
a postavil před ráj em rozkoše Cherubíny,
a meč plamenný a obratný, k ostříhání v člověku na věky, nebo tělo jest: a
cesty kstromu života. I.Mojž. 3, 7—24. budou dnové jeho sto dvaceti let. I.
Protož jako skrze jednoho člověka. Mojž. 6, 3.
I když viděl Bůh, že země porušena
hřích na tento svět všel, a skrze hřích
smrt, a tak na všecky lidi _smrt přišla, jest (nebo všeliké tělo bylo porušilo
v němž všickni zhřešili. Rím. 5, 12. cestu svou na zemi). I. Mojž. 6, 12.
Smysl a myšlení lidského srdce ke
4. Ilřích prvních lidí řešel se všemi zlému nakloněna jsou od mladosti je
následky svými na všecfny ostatní lidi. jich. I. Mojž. 8, 21.
Kdo může učiniti čistého z nečistého
Kdo může učiniti čistého z nečisté
ho semene počatého? Zdaliž ne ty, kte semene počatého? Zdaliž ne ty, kterýž
sám jsi? Job 14, 4.
rýž sam jsi? Job 14, 4.
Což jest člověk, aby nepoškvrněný
Což jest člověk, aby nepoškvrněný
byl, a aby se spravedlivým ukázal na byl, a aby se spravedlivým ukázal na
rozený z ženy? Hle mezi svatými jeho
rozený 2 ženy? Job 15, 14.
Nebo hle! v nepravostech počat jsem: žádný neproměnitedlný, a nebesa pe
jsou
čistá před obličejem jeho. Cím
a v hříších počala mne matka má.
Zalm 50, 7.
více ohavný a neužitečný (jest) člověk,
Od ženy stal se počátek hříchu, a kterýž pije nepravost jako v.odu? Job
skrze ni umíráme všickní. Sir. 25, 33. 15, 14—16.
Nebo hle! v nepravostech počat
Všickni zajisté zhřešili, a potřebují
jsem; a v hříších počala inne matka
slávy boží. Řím. 3, 23.
Protož jako skrze jednoho člověka má. Žalm 50, 7.
Nebo mámení zhejřilosti zatemňuje
hřích na tento svět přišel, a skrze hřích
smrt, a tak na všecky lidi smrt přišla, dobré, a nestálost žádosti převrací smysl
bez zlosti. Moudr. 4, 12.
v němž všickni zhřešili. Řím. 5,12.
Ale smrt panovala od Adama až do
Od ženy stal se počátek hříchu, a
Mojžíše také nad těmi, kteříž nehřešili ku skrze ni umíráme všickní. Sir. 25, 33.
Zaneprázdnění veliké stvořeno jest
podobenství přestoupení Adamova, jenž
jest předpodobněníbudoucího. Řím. 5,14. všem lidem, a jho těžké na syny Ada
Nebo jestliže pro hřích jednoho pano movy ode dne, v němž vyšli z života
vala smrt skrze jednoho: mnohem více ti, matky své, až do dnepochování do
kteříž hojnost milosti, a obdarování a matkyvšech. Přemyšlováníjejich, a le
spravedlnosti přijímají, kralovati budou kání srdce, (týká se) vyskoumání bu
doucnosti, a dne skonání: od toho,
v životě skrze jednoho J ežíšeKrista. Pro
tož jako skrze hřích jednoho (přišla) na kterýž sedí na'stolicí slavné, až do
všecky lidi (vina) k odsouzení: tak (při— sníženého na zemi a v popelí: od toho,
šla) skrze spravedlnost jednoho, na vše kterýž nosí hyacintový oděv, a korunu,
cky lidi milost k ospravedlnění života. až do toho, kterýž se odívá plátnem
Neb jako skrze neposlušenství jednoho režným: prchlivost, závist, zbouření,
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vrtkost a strach smrti, hněvivost tr
vanlivá a svár, a v čas odpočinutí na
ložci sen noční proměňuje umění jeho.
Maličko jako nic na odpočinutí (bývá.)
a potom ve snách (jest mu) jako ve
dne vidění. Zkormoucen jest viděním
srdce'svého, jako kdo ušel v den boje.
V čas zproštění svého povstal: a divě
se nižádnému strachu; (tak jest to) se

Osten pak smrti jest hřích, a moc
hřícha zákon. I. Kor. 15, 56.
Nebo i kteříž jsme v tomto stánku,
lkáme, (obtíženi jsouce: protože ne
chceme svlečení býti, ale přiodíní, aby
pohlceno bylo, co smrtelného jest, od
života. II. Kor. 5, 4.
A aby velikost zjevení mne nepo
zdvihla, dán jest mi osten těla mého,
všelikým tělem, od člověka až do ho anděl satanův, aby mne zášijkoval. II.
vada, ale na hříšníky sedmeronásobně. Kor. 12, 7.
Nebo tělo žádá proti duchu, duch
Nadto smrt, krev, svár a meč, utisko
vání, hlad a potření, i biče: na ne— pak proti tělu: ty se zajisté sobě ve
pravé stvořeno jest toto všecko, a pro spolek protiví, abyste ne, cožbyste
ně stala se potopa. Všecko, co jest chtěli, to činili. Gal. 5, 17.
Že (totiž) složiti máte podlé prvního
z země, v zem se obrátí, a všecky
vody do moře se navrátí. Sir. 40, 1—1 1. obcování starého člověka, kterýž se
Odešli po vůlích a převrácenosti srdce porušuje podlé žádosti bludu. Ef. 4,22.
Ale jedenkaždý bývá pokoušen, jsa
svého zlého: a učiněni jsou nazpět, a
od své žádosti zachvácen a přilouzen.
ne napřed. Jer. 7, 24.
Co se narodilo z těla, tělo jest: a Jak. ], 14.
Nebo všecko, což jest na světě, jest
co se narodilo z ducha, duch jest.
Jan 3, 6.
žádost těla, a žádost očí, a pýcha ži
Nebo když jsme byli v těle, žádosti vota, kteráž není z Otce, ale jest ze
hříchu, kteréž byly skrze zákon pro světa. I. Jan 2, 16.
vozovaly moc svou v oudech našich,
HÍ'ÍCll prvotný.
lvf'iz": hřích dědičný.
aby ovoce nesly smrti. Řím. 7, 5.
Hřích skutečný, hríšník. Hřz'chjest
Nebo co činím, nerozumím; nebo dobrovolně a ve'dmm'fe'přestoupem' zákona
ne co dobrého chci, to činím: ale či božího.
ním to zlé, kteréž mám v nenávisti. I. IIřz'ch se nazývá rozličné v písma"
Řím. 7, 15.
svatém.

Vím zajisté, že ve mně, to jest
v mém těle, nepřebývá dobré: nebo

chtění se _mne přidrží:

ale činění do

brého nenalezám. Nebo ne co do
brého chci, to činím; ale činím to zlé,
kteréhož nechci. Pakli čehož nechci,
to činím: již ne já to činím, ale hřích,
kterýž přebývá ve mně. Nalezám tedy
(v sobě) zákon, že když chci činiti
dobré, přidrží se mne zlé; nebo libují
sobě (sice) v zákoně božím, podlé vni
třního člověka: ale vidím jiný zákon
v oudech svých, kterýž odporuje zá
konu mysli mě, a jímá mne pod zá
k_on hřícha, jenž jest v oudech mých.
Rím. '7, 18—23.
Nebo co nemožné bylo zákonu, v čem
byl mdlý pro tělo: to (způsobil) Bůh
poslav Syna svého, v podobenství těla
hříchu, a z hříchu odsoudil _hřích na
těle. Řím. &, 3.
A jakož v Adamovi všickni umírají,
tak i skrze Krista všickni obživeni bu
dou. I. Kor. 15, 22.

On sluje: nepřátelstvím božím: Řím.
8, 7; Jak. 4, 4; temnostz'skutkemďábla:
Jan 3, 19. 20; 1. Jan 3, 8,- skvrnou
te'la z' duše: II. Kor. 7, 1; nespravedl

nostz': Tit. 2, 14; I. Jan 3, 4; 5,17;
neposlus'enstvůn, přestoupenz'm: Ef. 2, 1;

Zid. 2, 2; ohavnosti: II. Mojž. 34, 7.
Každý kdož činí hřích, činí inepra
vost. I. Jan 3, 4.
Kterýž zákonem se chlubíš, přestu
pováním zákona Boha zneuctíváš. Řím.
2, 23.
Kde není zákona, tu ani přestou
pení. Řím. 4, 15.
Hřích_ se nepřičítal,_když zákona ne
bylo. Rim. 5, 13.
Kdo se mocnosti protiví, zřízení bo-.
žímu se protiví: a kteříž _se protiví,
odsouzení sobě dobývají. Rím. 13, 2_

II. Prameny a původ hříchu.
1. Skrze jednoho člověka přišel hřích
na svět.

Ze dřeva pak vědění dobrého &zlého
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ať nejíšz- nebo v kterýbykoli den z něho
jedl, smrtí umřeš. I. Mojž. 2, 17.
Viděla tedy žena, žeby dobrý byl
strom k jídlu, a očím pěkný, a na po
hledění rozkošný: i vzala z ovocejeho,
a jedla: a dala muži svému, kterýž
(také) jedl. I. Mojž. 3, 6.
d ženy stal se počátek hříchu, a
skrze ni umíráme všickni. Sir. 25, 33.
Žádost, když počne, porodí hřích:
hřích pak, když jest vykonaný, zplo
zuje smrt. Jak. ], 15.
2. B*íčz'nuku hříchu zavdává často
slabost lidská.

I—Ile (ani ti,) kteříž sloužíjemu,

ne

jsou stálí, i na angelích svých nalezl
nepravost: čímž více ti, jenž bydlí
v domích hliněných, kteřížto z země
mají základ, ztráveni budou (jako) od
mole? Tob. 4, 18. 19.
On pak jest milosrdný, a slituje se

nad hříchy jejich: a nezahubí jich.
] mnohokráte učinil, že odvrátil hněv
svůj (od nich :) a nerozpálil všeho hněvu
svého: a rozpomenul se, že jsou tělo.
Žalm 17, 38. 39.
Jakož se slitovává otec nad syny,
(tak) slitoval se Hospodin nad těmi,
kteříž se ho bojí: neboť on zná sle
pení naše: rozpomenul se, že prach
jsme. Zalm 102, 13, 14.
Nebo tělo, kteréž porušení béře,
obtěžuje duši, a ten zemský příbytek
dolů stlačuje smysl mnoho přemýšlu
jící. Moudr. 9, 15.
3.2“ Te'ž' nevědomost zavine'ná
příčinou hříchu.

často jest

Člověk, kterýžby zhřešil z nevědomí,
a učinilby něco ze všech přikázaní
I—Iospodinových, což přikázal, aby či
něno nebylo. III. Mojž. 4, 2; 5, 15

atd; IV. Mojž. 15, 22 atd.
í—BBlud a' tma

hříšníkům

přitvořeny

jsou. Sir. 11, 16.
„Snad jsou chudí a blázníví, nezna
jíce cesty Hospodinovy, soudu Boha
svého. Jer. 5, 4.

mé: neb neznají toho, kterýž mne po
slal. Kdybych byl nepřišel, a jim ne
mluvil, hříchuby neměli: ale nyní nemají
výmluvyz hříchu svého. Jan 15, 21. 22.
Kdybych byl nečinil mezi nimi sku
tků, jichžto žádný jiný nečinil, neměliby
hříchu: ale nyní i viděli, i nenáviděli
mne i Otce mého. Jan 15, 24.
Nyní bratří vím, že jste to z nevě
domí učinili, jakož i knížata vaše. Sk.
ap. 3, 17.
Došel jsem božího milosrdenství, po
něvadž jsem to z nevědomosti v nevěře
činil. 1. Tím. 1, 13.

Jestliže po přijetí známosti pravdy
dobrovolněhřešíme, již nám nezůstává
oběti za hříchy. Žid. 10, 26.

II]. Páchání hříchu.
1.

,8'2' hříchy.
Vs'z'cknz' lzde' pasa

Viz: pokání.
2. Hříeh: se mohou

áchati netoliko ]'e

dnánz'm ,- ne'brz' z' myšlením, žádostmi

a řečmi.

Viz: žádost: myšlení,- rozmluvy.
3. Hřz'chu se dopouštz'me nejen tím, že
pás'eme ne'co zapovězené/eo, nýbrž i tím,
že něčeho přikázane'ho opomý'z'me.

Již jest sekyra k kořenu strom-u při—
ložena. Každý tedy strom, kterýž ne—
nese ovoce dobrého, vyt'at a na oheň
uvržen bude. Mat. 3, 10.
Všelíký strom, kteříž nenese ovoce
dobrého, vyťat' bude, a na oheň vy
vržen bude. Mat. 7, 19.
Přistoupiv potom i ten, kterýž byl vzal
jednu hřivnu, řekl : Pane, vím žejsi člo
věk přísný, žneš, kde jsi nerozsíval,
a sbíráš, kde jsi nerozsýpal i boje se odešel

jsem, a skryl jsem hřivnu tvou vzemi:
aj tu máš, co tvého jest. A odpovídaje
pán jeho, řekl mu: Služebníče zlýaleni
vý, věděljsi, že žnu, kdejsem nerozsíval,
a sbírám, kde jsem nerozsýpal; proto
měl jsi peníze mé dáti penězoměncům:

a já přišed byl bych vzal, což mého
jest s užitkem. Vezmětež tedy od něho
hřivnu, a dejte tomu, kterýž má deset
Tedy řekl Ježíš: Otče odpusť jim, ne— hřiven: nebo každému majícímu bude
dáno, a bude hojně míti; tomu pak,
bot' nevědí, co činí. Luk. 23, 34.
nemá, i co se zdá míti, bude
Řekl jím Ježíš: Kdybyste slepí byli, kterýž
odnato.
A neužitečného služebníka
hříchu byste neměli: ale nyní pravíte:
uvrzte
do
temnosti zevnitřní: tamť bude
Vidíme! hřích váš zůstává Jan 9, 41.
Ale toto všecko učiní vám pro jméno pláč a skřípení zubů. Mat. 25, 24—-—30.
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Potom řekne i těm, kteříž na levici
budou: Odejděte ode mne zlořečení
do ohně věčného, kterýž jest připraven
ďáblu a angelům jeho. Neboť jsem
lačněl, a nedali jste mi jísti: žížnil jsem,
a nedali jste mi píti: hostem jsem byl,
a nepřijali jste mne: nah a neodili
jste mne: nemocen, a v žaláři (jsem
byl), a nenavštívili jste mne. Tehdy
odpovědí jemu i oni, řkouce: Pane,
kdy jsme tebe viděli lačného, neb ží
žnivého, aneb hostě, nebo nahého, aneb
nemocného; aneb v žaláři, a neposlou
žili jsme tobě? Tehdy odpoví jim řka:
Amen pravím vám: Pokudž jste toho
neučinili jednomu z menších těchto, ani
mně jste neučinili. I půjdou tito do
trápení věčného: ale spravedliví do
života věčného. Mat. 25, 41—46.
Protož kdo umí dobře činiti, a ne
činí, má hřích. Jak. 4, 17.

IV. Přičtení hříchu.
1. Člověku se přičítají toliko vlastni
hříchy jeho.

Kdo hřeší proti mně, toho vymaži
zknihy své. II. Mojž. 32, 33.
Nebudou usmrcováni otcové za syny
ani synové za otce, ale jedenkaždý za
hřích svůj umře. V. Mojž. 24, 16.

J cdenkaždý pro nepravost svou umře:
každý člověk, kterýžby jedl hrozen trp
ký, laskominy míti budou zubové jeho.
Jer. 31, 30.
'
Duše, kteráž zhřeší, sama umře:
syn neponese nepravosti otcovy, aotec
neponese nepravosti synovy, spravedl
nost spravedlivého na něm bude, a
bezbožnost bezbožného bude na něm.
Ezech. 18, 20.
2. Leč i všelgfakým účastenstvím ve lii'z'
šz'clt jiné/zo možná na sebe uualiti od
povz'dám'. (Cizí hříchy.)

Kdo má účastenství se zlodějem, 'ne
návidí duše své: zaklínajícího slyší,
a neoznamuje. Přísl. 29, 24.
Toto praví Pán Bůh: Běda těm,
kteréž šijí polštáříky pod všeliký loket
,ruky: a dělají podhlavnice pod hlavu
všelikého věku k polapení duší: a když
polapily duše lidu mého, obživovaly
duše jejich. Ezech. 13, 18.
Kdoby pak pohoršil jedno z maličkých
těchto, jenž „ve mne věří, lépe by jemu

bylo, aby zavěšen byl žernov osličí na
hrdlo jeho, a on pohřížen byl do hlubo
kosti mořské. Běda světu pro pohoršení!
Ačkoli to musí býti, aby přicházelo
pohoršení: ale běda však člověku tomu,
skrze něhož pohoršení přichází. Mat.
18, 6. 7.

Kteřížto poznavše spravedlnost boží,
nerozuměli, že kdo takové věci činí,
hodni jsou smrti: a netoliko kdo je
činí, ale také kdo činícím povolují.
Rím. 1, 32.
Jméno boží pro _vás v porouhání
jest mezi pohany. Rím. 2, 24.
Žádný at' vás nesvede marnými slovy;
neb pro tyto věci přichází hněv boží
na syny nevěry. Nebývejtež tedy ou
častníci jejich. Ef. 5, 6. 7.
Nebuď cizích hříchů oučasten. I.
Tim. 5, 22.
Viz též: pohoršení,- svedení.
3. Pi'z'lrlaz'loué hříchů cizich.

Farcw přikázal, novozrozená pacho
lata židovská utopiti: II. Mojž. 1,
16; Heli potrestán od Boha pro hí-íchy
synů svých, protože jich netrestal dosti
přísně: I. Král. 2, 22 atd.; 3, 11 atd.;
David zavraždil Uriáše vydav rozkaz,
aby byl tento postaven na místo nej
nebezpečnější: II. Král. 11, 14 atd.;
12, 9; Jeroboanz svedl Israelské

k mo

dloslužbě: Ill. Král. 12, 28; Herodes
velel, zavražditi všechna paaholata 'od'
dvouletých a níže: Mat. 2,16; Kaifáš
radil k usmrcení Ježíše: Jan 11, 49
atd.; lid židovský žádal ukřižování Je
žíše: Jan 19, 15; Mat. 27, 17 atd.;
Sk. ap. 3, 15; Pilát svolil k smrti Je
žíšově: Mat. 27, 17 atd.; Jan 19, 15;
Jidáš zradil Ježíše, učinil se tím vinna
smrti jeho: Luk. 22, 3. 4; Herodias
byla příčinou smrti Jana Křtitele:
Mar. 6, 24; veliei kněží uplatili stráž
u hrobu Ježíšova: Mat. 28, 12 atd.;
Savel svolil ke smrti Stěpána: Sk. ap.
7, 59; 19, 20.
Běda vám, jenž vzděláváte hroby
proroků, otcové pak vaši je zabíjeli.
J isté osvědčujete, že přivolujete skutkům
otců svých: onit zajisté je zabili, vy
pak vzděláváte hroby jejich. Luk. 11,
47. 48.
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V. Druhové a stupňové hříchů.

moci proti

Hřz'chové ohledem

dáno shůry;

na

těžkost

8001!

nejsou stejní.

Větší učiněna jest nepravost dcery
lidu mého nad hřích Sodomy. Pláč
Jer. 4, 6.
Jcrusalém potupil soudy mé, takže
více bezbožným byl, nežli národové;
a. (potupil)přikázaní má, více než země,
kteréž jsou vůkol něho. Ezech. 5, 6.
Ani po_ cestách jejich jsi nechodila,

mně, kdyby

nebylo

tobě

protož kdo mne tobě

vydal, větší hřích má. Jan 19, 11.
Kdo ví, že bratr jeho zhřešil hří
chem ne ksmrti, modli se, a budet'
mu (lá-n život hřešícímu ne k smrti.
J estit' hřích k smrti: ne za ten, pravím,
aby se kdo modlil. 1. Jan 5,- 16.
2. ]lřz'chove' do nebe volající.

I řekl Hospodin k Kainovi: Co jsi
učinil? hlas krve bratra tvého volá.ke
mně zzcmě. I. Mojž. 4, 10.
Rekl Hospodin: Křik Sodomských
a Gomorrských rozmnožen jest, &hřích
jejich obtížen jest příliš. Sstoupím a
pohledím zdali křik, kterýž přišel ke
mně, skutkem naplnili: čili tak není,

ani o maličko méně dle nešlechetností
jejich jsi činila: téměř nešlechetnější
věci jsi páchalavnežli ony ve všech
cestách tvých. Zivt jsem já, praví
Pán Bůh, že nečinila Sodoma, sestra
tvá, ona, i dcery její, jakož jsi ty činila
abych věděl. I. Mojž. 18, 20. 21.
a dcery tvé. Ezech. 16, 47. 48.
Jemužť řekl Hospodin: Viděl jsem
A Samaří (ani) polovice hříchů tvých
nenahřešila: ale tys přemohla je ne trápení lidu mého vEgyptě, a křik
šlechetnostmi svými, a ospravedlnilas jeho slyšel jsem pro tvrdost těch, kte
sestry své všemi ohavnostmi svými, říž jsou ustanoveni nad robotami. II.
_
kteréž jsi páchala. Pročež i ty nesiž Mojž. 3, 7.
Vdově a sirotku nebudete škoditi.
zahanbení své, kteráž jsi přemohla se
stry své hříchy svými, nešlechetněji Urazíte—li je, volati budou ke mně, a
činíc než ony: nebo ospravedlněny jsou já budu slyšeti křik jejich: a rozhněvá
od tebe: pročež i ty zahanbena bud', se prchlivost má, a zbije vás mečem,
a budou manželky vaše vdovy, a sy
& nes pohanění své, kteráž jsi ospra
vedlnila sestry své. Ezech. 16, 51. 52. nové vaši siijotci. II. Mojž. 22, 22—24.
Jestliže v základu od bližního svého
Nebo sedmkrát padne spravedlivý,
a (zase povstane): ale bezbožní padnou vezmeš roucho, před západem slunce
mu je ještě navrátíš. Nebo ten samý
ve zlé. Přísl. 24, 16.
jest oděv těla. jeho, kterýmž se při
Což pak vidíš mrvu v oku bratra
svého: a v oku svém břevna nevidíš krývá, aniž májiného, vněmž by spal:
bude-li volati ke mně, vyslyším ho, nebo
(necítíš)? Mat. 3, 7.
Amen pravím vám: Lehčeji bude milosrdný jsem. 11. Mojž. 22, 26. 27.
Nezapřeš mzdy potřebného, a. chu
zemi Sodomských a Gomorrských v den
dého bratra svého, aneb příchozího,
soudný, nežli měst-u tomuto (Betsaidě).
kterýž stebou bydlí v zemi, a v bra
Mat. 10, 15.
Ale já pravím vám, že každý, kdož nách tvých jest: ale téhož dne dáš
se hněvá na bratra svého, hoden bude jemu: mzdu za práci jeho před zá
soudu. Kdožby pak řekl bratru svému, padem slunce, nebo chudý jest, a tím
racha, hoden bude rady. A kdožby zdržuje duši svou, aby nevolal proti
řekl, blázne, hoden bude pekelného tobě k Hospodinu, a počtenoby bylo
tobě za hřích. V. Mojž. 24, 14. 15.
ohně. Mat. 5, 22.
Zdaliž slzy vdovy nesstoupí na líce,
Vůdeové slepí, kteříž cedíte komára,
velblouda pak požíráte. Mat. 23, 24. a křik její na toho, kterýž je vyvádí?
Služebník zajisté ten, který poznal S líce zajisté vstupují až do nebe, a
vůli Pána svého, a nepřipravoval se, Pán, jenž slyší, nebude se v nich těšiti.
a' nečinil podlé vůle jeho, bude bit Sir. 35, 18. 19.
Aj mzda dělníků, kteříž žali krajiny
mnohými (ranami) : který pak nepoznal,
a věci trestu hodné činil, bude méně vaše, kterouž jste jim zadrželi, křičí:
a křik jejich Vešel v uši Pána zástupů.
bit. Luk. 12, 47. 48.
Odpověděl Ježíš: Nemělbys žádné Jak. 5, 4.
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3. IIřz'chove'proti Duchu wate'mu.

Protož pravím vám: Všeliký hřích
írouhání bude lidem odpuštěno: ale
rouhání proti Duchu nebude odpuštěno.
A kdobykoli řekl slovo proti Synu člo
věka, bude jemu odpuštěno: ale kdožby
mluvil proti Duchu svatému, nebude
mu odpuštěno ani v tomto věku, ani
v budoucím. Mat. 12, 31. 32.
Amen pravím vám, že všíckni hří
chové odpuštění budou synům lidským,
i rouhání, jímžby se rouhali: ale kdoby
se rouhal proti Duchu svatému, ne
bude míti odpuštění na věky, ale vi

na zemi. A bolestí srdce dotčen jest
vnitř.

I. Mojž. (5, 5. 6.

Nejsi ty Bůh chtějící nepravost. Aniž
bydletí bude vedlé tebe zlostný: aniž
potrvají neSpravedliví před očima tvýma.
Nenávidíš všech, kteříž činí nepravost:
zahubíš všecky, kteří mluví lež. Muže
krví a lstív_ého v ohavnosti míti bude
Hospodin. Zalm 5, 5—7.
Ohavností jest HOSpodinu všelíký
posmívač, ale s sprostými (jest) rozmlou
vání jeho. Přísl. 3, 32.
Ohavné (jest) HOSpodínu srdce zlé
a zalíbení jeho jest v těch, kteří přímé
chodí.
Přísl. 11, 20.
nen bude hi—íchem věčným. Mar. 3,
V jednostejné pak nenávisti jsou
28. 29.
,
A kdokoli dí slovo proti Synu člo u Boha, bezbožník ijeho bezbožnost.
věka, bude mu odpuštěno: ale tomu, Moudr. 14, 9.
Nebo dvojnásobné zlé věcí najdeš
kdoby se Duchu svatému rouhal, ne—
za všecka dobrodiní, kterážbys učinil
bude odpuštěno. Luk. 12, 10.
Tvrdé šíje, a ncobijezaných srdcí a jemu: poněvadž i Nejvyšší v nenávistí
uši, vy se vždycky Duchu svatému má hříšníky, a bezbožným navrátí po
protivíte; jakož otcové vaší, takž i vy. mstu. Sir. 12, 7.
Unavili jste Hospodina řečmi svými
Sk. ap. 7, 51.
Neříkej: Hřešil jsem, a co mi se a řekli jsme: V čem jsme ho unavili?
(za to) smutného přihodilo? Nebo Nej— V tom že pravíte: Všeliký, jenž činí
vyšší jest shovívající odplatitel. Pro zlé, dobrý jest pi'ed obličejem Hospo
odpuštěný hřích nebývej bez bázně, dinovým, a takový se jemu líbí, aneb
zajisté: Kde jest Bůh soudu. Mal. 2, 17.
aniž přídávej hi—íchuk hříchu. Ane
Protož kteříž jsou v těle, nemohou
říkej: Smilování Páně veliké jest, smi—
se
Bohu líbiti. Řím. &, 8.
luje se nad množstvím hříchů mých.
A
nezarmucujte Ducha sv. božího,
Nebo milosrdenství i hněv rychle při
cházejí od něho, a na hříšníky hledí kterýmžto znamenání jste ke dni vy
koupení. El. 4, 30.
hněv jeho. Sir. 5, 4—7.
Nemožné zajisté jest těm, kteříž je
?. Hřz'ch jest největší nevde'lc Bohu.
dnou osvícení byli, a okusili daru ne
Boha, kterýž tebe zplodil, opustil jsi
beského, aučíněni jsou oučustni Ducha
svatého, okusili také dobrého slova bo a zapomenul jsi na HOSpodina, stvořitele
žího, a si! věku budoucího, a padli, svého. Viděl to Hospodin, a v hněvu
zase obnoviti se ku pokání, ježto sobě popuzen jest: nebo popudili ho synové
Syna božího znova křižují a v posměch jeho a dcery. I řekl: Skryjí tvář svou
před nimi, a podívám se posledním
vydávají. Zid. 6, 4—6.
Nebo jestliže po přijetí známostí věcem jejích: nebo národ převrácený
pravdy dobrovolně hřešíme, již nám jest a nevěrní synové. V. Mojž. 32,
18—20.
„
nezůstává oběti za hříchy, ale hrozné
Tím-liž se odplacuješ Hospodinu, lide
nějaké očekávání soudu, a prudkost
ohně, kterýž ztráví protivníky. Zíd. bláznivý a nemoudrý? Zdalíž on není
otec tvůj, kterýž vládne tebou, a učinil
10, 26. 27.
a stvořil tebe? V. Mojž. 32, 6.
VI. Ohavnost a ohyzdnost hříchu.
Kteříž se bojí Pána, nebudou ne
1. Bůh má ,IÍ'Y'Chv oš'klz'vosti.
věřící slovu jeho: a kteříž milují ho,
Vida pak Bůh, žeby mnohá zlost zachovají cestu jeho. Sir. '2, 18.
lidská byla na zemi, a všeliké myšlení
Slyšte nebesa a ušima pózoruj země,
srdce náchylné bylo ke zlému po všecken nebo Hospodin mluví. Syny jsem vy
čas, zželelo se mu, že člověka učinil choval, a vyvýšil: oni pak pohrdli
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mnou. Zná vůl hospodáře svého, a jest od hříchu. Jestližeť pak jsme ze
osel jesle pána svého: Israel pak mne mřeli s Kristem, věříme, že spolu s Kri—
nepoznal, a lid můj neporozuměl. Běda stem také živi budeme; vědouce že
národu hříšnému, lidu obtíženému ne Kristus vstav z mrtvých, již neumírá,
pravostí, semeni nešlechetnému, synům smrt nad ním nebude více panovati.
hříšným: opustiliť Hospodina, rouhali Ncbo že umřel hříchu, umřel jednou:
se Svatému israelskému, odvrátili se že pak jest živ, živ jest Bohu. Tak
ivy za to mějte, že zajisté zemřeli
zpět. Is. 1, 2—4.
Zdali zapomene panna na ozdobu jste hříchu, ale živi jste Bohu, vKristu
svou, aneb nevěsta na prsní tkanici Ježíši Pánu našem._ Nepanujž tedy
svou. Lid pak můj zapomněl na mne (více) hřích v vašem smrtedlném
těle, tak že byste poslouchali žádo
za dni nesčíslné. Jer. 2, 32.
Slyš bláznivý lide, kterýž nemáš srdce : stí jeho; aniž také vydávejte oudů
kteříž majíce oči, nevidíte: a uši ane svých hříchu za nástroj nepravosti:
slyšíte. Což se nebudete mne báti, dí Ho ale oddávejte se Bohu, jakožto z mr
spodin, a před tváří mou kormoutiti?
tvých gživlí, a oudy své (vydávejte)
Jenžto jsem položil moři písek za cíl, za nástroj spravedlnosti Bohu. Rím.
za přikázaní věčné, jehož nepřestoupí: 6, 6—13.
i pohnou se (vlny jeho), ale nezmohou
Nenávidíce (což) zlého přidržte se
ho: a nadmou se vlny jeho, a nepře— (co) dobrého jest. Řím. 12, 9.
jdou ho. Ale lid ten má srdce nevě
Netáhněte jha s nevěi-ícími. Nebo
řící a drážlivé, odstoupili a odešli, a jaké jest oučastenství spravedlnosti
neřekli v srdci svém: Bojme se Ho s nepravostí? Aneb jaké jest společen
spodina, Boha našeho, kterýž nám dává ství světla s temností? Ajaké sblížení
déšť časný i pozdní časem svým; a Krista sBeliálem? Aneb jaký díl vč
plnost žně roční zachová nám. Jcr.
řícího s nevěřícím? .A jaké srovnání
chrámu božího s modlami? II. Kor.
5, _21—25.
(,'-ilibohatstvím, jeho dobrotivost-í, a 6, 14. 15. 16.
trpělivostí, a dlouhočekáním pohrdáš?
Všeliká hořkost a hněv i rozzlobení
Nevíš—liž že dobrotivost Boží ku po se ikřik, i rouhání bud' odjato od
kání tě vede? Řím. ?, 4.
vás, se vší zlosti. Ef. 4, 31.
A protož i my, majíce vůkol sebe
3. JlIáme nenáviděti hříchu jako nej
větší zle'.
tak veliký oblak svědků, složivše vše
liké břímě, i obkličující nás hřích,
Kteříž milujetevHospodina, v nená
v trpělivosti běžme k uloženému sobě
visti mějte zlé. Zalm 96, 10.
boji. Zid. 12, 1.
Nebývcj moudrý sám u sebe: ale
Protož složíce všelikou zlost, a vše
boj se Boha, a odstup od zlého.
likou lest, a pokrytství, a závisti,
Přísl. 3, 7.
'
Odstup od nepravého, a uchýlí se i všecka utrhání. I. Petr 2, 1.
Každý kdož činí hřích, činíť i ne
od tebe zlé. Sir. 7, 2.
Synu, zhřešil—lijsi, nepřidávej více_: pravost,: a hřích jest nepravost. A
ale i za předešlé pros, aby byli odpu víte, že on se proto zjevil, aby sňal
štěni tobě. Jako před tváří hada utí hříchy naše: a hříchu v něm není!
kej před hříchy: pakli k nim přistou Zádný, kdož zůstává v něm, nehřeší:
a žádný, kdož hřeší, neviděl ho, aniž
píš, přijmou tě. Zubové lvovi jsou
zubové jeho, zabíjejíce duše lidské. ho poznal. I. Jan 3, 4—6.
Kdo činí hřích, z ďábla jest; nebo
Jako meč na obě straně ostrý jest
všeliká nepravost, a rána její jest ne ďábel hřeší. Na toť se ukázal Syn
boží, aby zkazil skutky ďáblovy. Zádný,
zhojitelná. Sir. 21, 1—4.
Jdi, a již více nehřeš. Jan. 8, 11. kdož se narodil z Boha, nečiní hříchu;
To vědouce, že starý člověk náš nebo símě jeho zůstává v něm a ne
ukřižován jest, aby bylo zkaženo tělo může hřešiti, protože z Boha zrozen
břicha, a abychom více nesloužili jest. Po tomť jsou zjevni synové boží
hříchu; nebo kdo umřel, ospravedlněn a synové ďáblovi. Zádný, kdož není
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spravedlivý, neníz Boha, akdo nemiluje
bratra svého. I. Jan 3, 8—10.
Víme, že každý, -kdož se narodil
2 Boha, nehřeší: ale zrození boží za
chovává jej, a zlostník se ho nedotýká.
I. Jan 5, 18.
4. Nejen těžkých hříchů máme se pilně
vysti'z'hatz', nýbrž i všední hříchy nemáme
nikdy oumyslne' páchatí.

Po všecky pak dny života svého
v paměti měj Boha: a varuj se, abys
nikdy nesvolil k hříchu a abys ne
opouštěl přikázaní Pána Boha našeho.
T ob. 4, G.

A kdo pohrdá malými věcmi, po
malu zhyne. Sir. ]9, 1.
Amen zajisté pravím vám, dokudž
nepomine nebe i země, jedinká literka
aneb jediný puntík z zákona nepomine,
až se všecko stane. Protož zrušil-liby
kdo jedno z přikázaní těchto nejmenších
a učil-by tak lidi, nejmenším slouti
bude v království nebeském: kdožby
pak činil a učil, ten velikým slouti
bude vkrálovství nebeském. Mat. 5,

Cesta pak bezbožných jest tmavá:
nevědí, kde klesnou. Přísl. 4, 19.
01115umře, proto že neměl kázně, a

ve množství bláznovství svého oklamán
bude. Přísl, 5, 23.
Kdoby pak proti mně zhřešil, urazí
duši svou. Každý kdokoli mne nená
vidí, miluje smrt. Přísl. 8, 36.
Cesta blázna přímá před očima jeho:
ale kdo jest moudrý, slyší rady. Přísl.
12, 15.

'

Cesta bezbožných zklamát' je. Na
stezce spravedlnosti (jest) život: ale
cesta bludná vede k smrti. Přísl. 12,
26. 28.
Moudrý bojí se, a uchyluje se od
zlého: (ale) blázen přeskakuje, a doufá.
Přísl. 14, 16.

Bláznovství (jest) radost bláznů: ale
muž opatrný spravuje kroky své. Přísl.
15, 21.
Kteříž opouštějí zákon, chválí bez
božného: kteří ho ostříhají, rozpalují
se proti němu. Lidé zlí nepřemejšlejí
o soudu: kteří pak hledají Hospodina,
rozumějí všemu. Přísl. 28, 4. 5.
18. 19.
Umění nepravosti není moudrost: a
Ale pravím vám, z každého slova přemýšlování hříšníků není opatrnost.
prázdného, kteréž mluvili budou lidé, Jest nešlechetnost, a v níjest ohavnost:
vydají počet v den soudný. Mat. 12,36. a jest nesmyslný člověk, jemuž se ne
To dobře, služebníče dobrý a věrný: dostává moudrostí. Lepší jest člověk,
že jsi nad málem byl věrný, nad mno— jemuž se nedostává moudrosti, a jenž
hem tebe ustanovím: vejdiž v radost hyne v rozumu, (ale jest) v bázni (boží),
nežli kterýž má hojnost rozumu,. a pře
pána svého. _Mat. 25, 21.
Kdo v nejmenším jest věrný i vvět stupuje z'ákon Nejvyššího. Sir. 19,
ším věrný jest: a kdo v mále jest ne 19—21.
pravý i vvětším nepravý jest. Luk.
Zlého zajisté zlý život (jest) nad smrt
blázna. Sir. 22, 12.
16,_ 10.
Zádná řeč zlá nevycházej z úst na
Ších.

2. Kdo hříchu slouží, stává se otrokemz'

Ef. 4, 29.

Od všeliké zlé tvářností se zdržujte.
I. Tes. 5. 22.
Nevejdeť do něho (nebe) nic poškvr
nčného. Zjev. 21, 27.

V117. Zpozdilost a zhoubnost hříchu.
1.

Hříšní/c jest

blázen

nevicloucz'

propasti, do kteréž se vrhá.

Bázeň Páně, tat jest tvá moudrost,
a odstoupiti od zlého tvá rozumnost.
Job 28, 28.
Až dokavad, maličtí, milovati budete
dětinství a (dokavad) blázni toho, co
škodlivé jest, žádati budou, a nemou
dří nanáviděti umění? Přísl. 1, 22.
Encyklopaedíe.

jeho.
Viz: Otroctví hříchu.
3. Hi'z'ch působí výčitky sve'domz.

Není pokoje bezbožným, praví Ho
spodin. Is.- 48, 22.
Viz : svědomí.

tl. Ilh'ch překazzg'e vyslyšenz'modlz'tby naší;

Pakli ani tím nebudete poslouchat
mne, nepřijmu více vůně nejchutnější.

m. Mojž. 26. 27. 31.
Nebo jaká jest naděje pokrytce, jest
liže lakomě vydře, a nevysvobodí Bůh
duše jeho? zdaliž křik jeho vyslyší
11
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Bůh, když přijde na něho ouzkost?
Aneb zdaliž bude moci v Všemouhoucím
se kochati, a vzývati Boha v každý čas ?
Job 27, 8—10.
Viz : modlitba.

5. Bůh dojista tresce hřích

Kdo rozsívá nepravost, žíti bude
zlé věci, a metla trestu jeho hotova
jest. Přísl. 22, 8.
Strážce duše tvé nic nezklamá, aon
odplatí člověku podlé skutků jeho.
Přísl. 24, 12.
Nečiň zlého a nezachvátí tě. Od
stup od nepravého, a uchýlí se od tebe
zlé. Synu, nerozsívej zlých věcí na
záhony nespravedlnosti, a nebudeš žíti
jich sedmeronásobně. Sir. 7, 1—3.
Nejvyšší v nenávisti má hříšníky, a
bezbožným navrátí pomstu. Sir 12, 7.
Nemodlili se za hříchy své staří obro
vé, kteříž zkaženi jsou doufajíce v síle
své: a neodpustil putování Lotovu a
v ohavnosti je měl pro pýchu slova jejich.
Nesmilnval se nad nimi, zkaziv národ
celý a vynášející se v hříších svých.
A jako těch šestkrát sto tisíců pěších,
kteříž se shromáždili v tvrdosti srdce
svého: a bylliby (mezi nimi) jediný
tvrdošíjný, divnéby bylo, zůstalliby bez
pomsty; nebo u něho jest milosrden
ství i hněv. Může býti uprošen, ivy
lévá hněv: podlé milosrdenství jeho
(jesti) trestání jeho; soudí člověka
podlé skutků jeho. Neuteče s loupeží
hříšník, a nebude meškati odplata toho,
kterýž milosrdenství činí. Sir. 16,
8—14.
Synu, hřešil-li jsi, nepřidávej více:
ale i za předešlé pros, aby bylo od
puštění tobě. Jako před .tváří hada
utíkej před hříchy: pákli k nim přistou
píš, přijmu tě. Zubové lvovi jsou zu
bové jeho, zabíjejíce duše lidské. Jako
meč na obě strany ostrý jest všeliká
nepravost, a rána její jest nezhojitelná.
Žehrání a křivdy v nic obrátí statek:
a dům, kterýž příliš bohatý jest, vnic
uveden bude pro pýchu, tak statek py
šného vykořeněn bude. Prosba chu
dého z úst až k uším jeho přijde, a
soud rychle přijde jemu. Sir. 21, 1—6.
Pakli nebudete chtíti, a popudíte-li
mne k hněvu: meč zžíře vás, neb ústa
Hospodinova to mluvila. Is. 1, 20.

Setře nešlechetné i hříšné spolu: a
kteříž opustili Hospodina, zahlazení bu
dou. Is. 1, 28.
Běda bezbožnému ke zlému: neb
odplata rukou jeho stane se jemu. Is.
3, 11.

Běda (vám), kteříž táhnete nepravost
za provazce marnosti, a jako za provaz
u vozu hřich. Kteříž říkáte: Nechat
pOSpíší, a brzo příjde dílo jeho, aby
chom viděli: a nechat se přiblíží, a

přijde rada Svatého israelského, a bu
deme věděti ji. Běda, kteříž říkáte
zlému dobré, a dobrému zlé: kladouce
tmu za světlo, a světlo za tmu; po
kládajíce hořké za sladké, a sladké za
hořké. Běda, kteříž jste moudří v očích
svých, a sami před sebou opatrní.
Běda, kteříž mocní jste k pití vína,
a muži silní ksmíšení opilství. Kteříž
ospravedlňujete bezbožného pro dary,
a spravedlnost spravedlivého odjímáte
od něho. Protož, jako jazyk ohně
zžírá strniště, a horkost plamene spa
luje: tak kořen jejich jako pýř bude,
a plod jejich jako prach vzejde. Nebo
zavrhli zákon H05podina zástupů, a
řeči Svatého _israelského rouhali se.
Pročež rozhněvala se prchlivost Hospo
dinova na lid jeho a vztáhl ruku svou
na něj , a políbil jej: a skormouceny
isou hory, a učiněny jsou umrlčiny
jejich, jako bláto u prostřed ulic.
V tom ve. všem neodvrátila se prchli
vost jeho, ale ještě ruka jeho vztažena.
Is. 5, 18—25
Budu mluviti soudy své s nimi, pro
všelikou zlost těch, kteříž opustili mne,
a obětovali bohům cizím, a klaněli se
dílu rukou svých. Jer. 1, 16.
Trestati bude tě zlost tvá, a odvrá
cení tvé domlouvati. Věz, a viz, že
zlá a hořká věc to jest, žes opustila
Hospodina Boha svého, a že není bázně
mé při tobě, praví Pán Bůh zástupů.
Jer. 2, 19.
Pro jakou věc budu tobě moci mi
lostiv býti? Synové tvoji opustili mne,
a přisahají skrze ty, kteříž nejsou
bohové; nasytil jsem je, a oni cizolo
žili, a v domě nevěstky smilství pro
vodili . . . . Zdaliž pro ty věci nena
vštívím (jich), praví Hospodin? a (zdali)
nad národem takovým nepomstí se duše
má? Jer. 5, 7. 9.
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Zdaliž jich nenavštívím pro ty věci,
praví Hospodin ? aneb zdali nad takovým
národem nepomstí'se duše má? Jer. 9, 9.
Očekávání Israelovo Hospodine : vši
ckni, kteříž tě opouštějí, zahanbeni
budou: odstupující od tebe, na zemi
napsáni budou: nebo opustili pramen
vod živých Hospodina. Jer. 17, 13.
Aj vichr Hospodinův, prchlivost vy
cházející, bouře padající, na hlavě bezbo
žných odpočívati bude. Jer. 30, 23.
Nyní z blízka vyliji hněv svůj na tě,
a vyplním prchlivost svou na tobě: a
souditi tě budu podlé cest tvých avlo
žím na tebe všecky nešlechetnosti tvé:
a neodpustí oko mé, aniž se slituji,
ale cesty tvé vložím na tebe, a oha
vnosti tvé u prostřed tebe budou: a
zvíte, že já Hospodin jsem ten, jenž
tepe vás. Ez. 7, 8.9. Viz celou kapitolu.
Bůh horlitcl a mstitel (jest) Hospo
din: mstící Hospodin, a mající prchli
vost: mstí se Hospodin nad nepřátely
svými, a hněvá' se na protivníky své.
Hospodin jest trpělivý, a veliký silou,
a když očišťuje, neučiní nevinného.
Hospodin v bouři avichru (jsou) cesty
jeho, a mlhy (jsou) prach noh jeho.
Nahum 1, ? atd.
Běda jim, neb odstoupili ode mne:
pohubeni budou, nebo přestoupili proti
mně. Oseaš 7, 13.

Hluboce zhřešili,jako za dnů Gabaa:
zpomene (Bůh) na nepranost jejich, a
navštíví hříchy jejich. Oseáš 9, 9.
Běda (vám), kteříž myslíte neuži
tečnou věc, a činíte zlé na ložcích va
šich: v světle jitřním činí je, nebo proti
Bohu jest ruka jejich. . . . . Protož
toto praví Hospodin: Aj já myslím
zlé proti čeledi té: z něhož neodnesete
hrdel vašich, a nebudete choditi pyšní,

povolují pravdě, ale věří nepravosti,
odplatí hněvem a nemilosti. Soužení
a ouzkost (přijde) na každou duši člo—
věka činícího zlé, Žida předně i Řeka.
Řím. 2, 8. 9.
Všickni my zajisté ukázati se musí
me před soudnou stolicí Kristovou, aby
přijal jedenkaždý na těle vlastním, jakž
činil, buďto dobré neb zlé. II.-Kor. 5, 10.
Nemylte se: Bůhť nebývá posmíván.
Nebo co bude člověk síti, to bude i
žíti. Nebo kdo rozsívá v těle svém,
z těla i žíti bude porušení. Gal. 6, 7. 8.
Nebo kdožby křivdu činil, vezme za
to, což neprávě učinil. Kol. 3, 25.
A z lakomství vymyšlenými slovy o
vás kupčiti budou: jichžto soud již
dávno nemešká, &jejichž zahynutí ne
dříme. Nebo poněvadž Bůh hřešícím

angelům neodpustil, alepekelnýmipro
vazy je do pekla strhnuv vydal kmu
čení, aby k soudu chováni byli. A
prvnímu světu neodpustil, ale (sama)
osmého Noe , hlasatele spravedlnosti
zachoval, když. na svět bezbožníků
potopu uvedl. A města Sodomských
a Gomorských v popel obrátiv pod
vrácením potrestal, vystavěv (je) za
příklad těm, kteřížby budoucně ne
s'lechetně činili: a spravedlivého Lota
bezprávím a chlipným obcováním ne
šlechetných potlačeného, vysvobodil.
Umít' Pán pobožné z pokušení vytr
lmouti, nepravých pak ke dni soudu
dochovati k mučení. II. Petr 2, 3—7. 9.
6. Hřích se trestá již

často na tomto

světě.

Protož neostojí bezbožní v soudu:
ani hříšníci v radě spravedlivých. Ne
boť zná. Hospodin cestu spravedlivých:
azhyne cesta bezbožných. Žalm 1, 5. 6.
Při obcování nepřítele mého nazpět:
nebo čas nejhorší jest. Mich. 2, 1. 3.
A však neušel bych ruky Všemohou zvemdlía zahynou před tváří tvou atd.
cího ani živ ani mrtev. II. Mak. 6, 26. Zalm 9, 4.
Najdi ruka tvá nepřátele tvé: pra
Ty nyní nemni, že ti to bez pomsty
projde, protožes se pokusil proti Bohu vice tvá aťnalezne všechny, kteříž ne
návidí tebe. Učiníš je jako pec ohni
bojovati. II. Mak. 7, 19.
Zvěstuje se zajisté hněv boží s nebe vou v čas obličeje svého: Hospodin v
proti každé bezbožnosti a nespravedlnosti hněvu svém zkormoutí je, a oheň sžířeje.
těch lidí, kteří pravdu boží nespravedl— Plémě jejich vyhladíš zevzemě: a símě
ností zadržují. Rím. 1, 18.
jejich z synů lidských. Zalm 20, 9, 11.
Mnozí bičové (na) hříšníka, ale toho,
Bůh odplatí každému podlé skutků
jeho. Řím. 2, 6.
jenž naději skládá vv Hospodinu, milo
Těm, kteříž jsou svárliví, a kteří ne
srdenství obklíčí. Zalm 11
31; 10.
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Obličej Hospodinův na ty, kteříž či
ní zlé: aby vyhladil ze země památku
jejich. Žalm 33, 17.
Nebo hříšníci zahynou. Nepřátelé
pak Hospodinovi hned jak poctěni bu
dou a vyvýšeni: hynouce jako dým
pominou. Žalm 36, 20.
Ty pak Bože svedeš je do jámy zá
lluby. Muži krví , a lstiví nedojdou
polovice dnů svých: já pak doul'ati'bu
du v tebe Hospodine. Žalm 54, 24.
Zajisté že Bůh roztluče hlavy ne
přátel svých: vrch vlasů těch, jenž se
procházejív hříších svých. Žalm 67, 22.
Nebo hle, kteří se vzdalují od tebe,
zahynou: vyhubilsv všecky, kteříž se
zpronevěřují tobě. Zahn 72, 27.
Hříšník uzří a lměvati se bude, zu
by svými skřípěti a chřadnouti bude:
žádost hříšníků zahyne. Žalm ]]1, 10.
Domlouvaljsi pyšným.- zlořečení, kte
říž se uchylují od přikázání tvýcll.
Žalm 118, 21.
Zhrzel jsi všemi, kteříž odstupují
od soudů tVých: nvebo nespravedlivé
jest myšlení jejich. Zalm 118, 118.
Ujímá se tichých Hospodin: ale
hříšníky snižuje až k zemi. Žalm 146, s..
Bczbožní pak ze země vyhlazeni bu
dou, a kteříž neprávě činí, budou zní
vyvržení. Přísl. 2, 22.
Chudoba od Hospodina v domě bez
božného: ale příbytkové spravedlivých
požehnání budou. Přísl. 3, 33.
Památka spravedlivého (zůstává) s
pochvalou: ale jméno bezbožných shni
je (s nimi). Přísl. 10, 7.
Spravedlivý bude z ouzkosti vysvo
hozen: a za něho vydán bude bezbo
žný. Přísl. 11, 8.
Z dobrých věcí spravedlivých lidí
veseliti se bude město: akdyž zhynou
bezbožní, bude chválení. Požehnáním
spravedlivých vyvýšeno bude město:
ale ústy bezbožných vyvráceno bude.
Přísl. 11, 10. 11.
Ruka v ruce nebude zlý bezvinný:
símě pak spravedlivých spaseno bude.
Přísl. 11, 21.
Žádost spravedlivých jest všeliké do
bré: ale očekávání bezbožných prchli
vost. Přísl. ]1, 23.
Jestliže spravedlivý na zemi béře
odplatu, čím více bezbožník a hříšník?
Přísl. 11, 31.

Kdo ostříhá úst svých, ostříhá duše
své: kdož pak bez uvážení mluví, po
cítí zlých věcí. Přísl. 13, 3.
Spravedlnost ostříhá.cesty nevinného :
bezbožnost pak hříšníka podvrací. Přísl.
13, 6.

Hříšníky stíhá zlé: ale spravedlivým
odplaceno bude dobrým. Dobrý zů
staví po sobě dědice syny a vnuky: i
statek hříšníka zachován bývá sprave
dlivému. Přísl. 13, 21. 22.
Světlo spravedlivých obveseluje a sví
ce pak bezbožných zhasnou. Přísl. 13,9.
Dům bezbožných vyhlazen bude:
ale stanové spravedlivých pučiti se bu
dou. Přísl. 14, 11.
Spravedlnost zvyšuje národ: ale
hřích bídné činí národy. Přísl. 14, 34.
V domě spravedlivého (jest) pře
mnoho síly: ale v užitcích bezbožné
ho (bývá) zmatek. Přísl. 15, 6.
Kárání zlé (nastane tomu), kdo opou
Ští cestu života: (a) kdo nenávidí do
mlouvání, umře. Přísl. ]5, 10.
Bezbožný, když přijde na hlubinu
hříchů, pohrzí: ale jde za ním hanba
a pohanění. Přísl. 18, 3.
Kdo ostříhá přikázaní, ostříhá duše
své: ale kdož zanedbává cesty své,
umrtven bude. Přísl. 19, 16.
Nevacl' se snejhoršími, aniž následuj
bezbožných. Přísl. 24, 16.
A jako povodeň zemi opojila, tak
hněv jeho .národy, kteříž ho nehledali,
dědíti bude. Jako obrátil vody v su- \
chost, a vyschla země: a cesty jeho k
cestám jejich srovnány jsou: tak hří
šníkílm ourazové v lměvě jeho. Do
bré věci dobrým od počátku stvořeny
jsou, tak nešlechetným dobré i zlé.
Přísl. 39, 28—30.
A v čas odpočinutí na ložci sen no
ční proměňuje umění jeho. Maličko
jako nic: na odpočinutí (bývá), a po
tom ve snách (jest mu) jako ve dne
vidění. Zkormoucen jest viděním sr
dce svého, jako kdo ušel v den lože.
V čas zproštění svého povstal, a divě
se nižádnému strachu: (tak jest to) se
všelikým tělem, od člověka až do ho
vadce, ale na llříšníky sedmeronáso
bně. Sir. 40, 5—8.
Na nepravé stvořeno jest toto vše
cko, &.pro ně stala se potopa. Sir.
40, 10.
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Jmění nespravedlivých jako potok
vyschne, a jako hřímání veliké v de
šti zavzní. V otvírání rukou svých
veseliti se bude: tak přestupníci při
skonání chřadnouti budou. Vnukové
bezbožných nerozmnoží ratolestí, a ko
řenové nečistí na vrchu skály chřestí.
Nad všelikou vodou zelenost, a při
břehu řeky před všelikou travou vy

trhána bude. Sir. 40, 13—16.
Synové ohavnosti bývají synové
hříšníků, i ti, kteříž bydlejí vedlé do
mů bezbožných. Synů hříšníků dě
dictví zahyne, a s semenem jejich bu
de ustavičně pohanění. Na otce bez
božného naříkají synové, že pro něho

v pohanéní jsou. Běda vám, muži
bezbožní, kteříž jste opustili zákon
Pána Nejvyššího. A zrodíte—li se, v
zloi—ečení se zrodíte:

a zemřete-li,

v

zlořečení bude díl váš. Sir.41, 8—12.
Všecky věci, kteréž jsou z země, do
země se obrátí: tak bezbožní ze zlo
řečení v zahynutí. Zármuteklidí jest
nad tělem jejich: ale jméno bezbo
žných vyhlazeno bude. Sir. 41, 13. 14.
Co díš, když tě navštíví? Nebs ty
je naučila proti sobě, a vyučila jsi je
na hlavu svou; zdaliž nepopadnou te
be bolesti, jako ženu rodící? Pakli
díš v srdci svém: Proč přišly na mne
tyto věci? Pro množství nepravosti
tvé odkrytí jsou stydší oudové tvoji,
poškvrněny jsou paty tvé. Jer. 13,
21.

22.

_

Myť jsme nepravé činili, a k hněvu

tě popuzovali: proto jsi ty neuprosi
tedlný. Pláč Jer. 3, 42. .
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jejich reptání: IV. Mojž. 21, 4 atd.;
pro modloslužebnost jejich: Soudc. 2,
11 atd.; krále Saída : I. Král. 13, 13.
14. 15.'16 atd.; I. Par. 10, 1 atd.;
hříchy Salomounovy: III. Král. 11, 11;
Davida pro vraždu jeho a cizoložství: II.
Král. 12, 9. 10;

Jeroboama pro modlo— —

sluzbu jeho: III. Král. 13, 1 atd.;
Roboama: II. Par. 12, 1. 2; pacholí
ky, kteří se posmívali Eliseovi: IV.
Král. 2, 23. 24; všechen lid Israel:
IV. Král. 17, 13 atd.; krále Josafata:
II. Par. 19, 2; krále Joráma : II. Par.
21, 4 atd.; krále Oziáše: II. Par.
26, 16 atd.; k'rále Achaze: H. Par
28, 1 atd.; krále Manassesa: II. Par.
33, 1 atd.;

krále Amona : II. Par.

33, 21 atd.: krále Joakima: II. Par.
36, 54 atd.; Sedecz'ás'e: II. Par. 36,
11 atd.; Ananiáše a Sajim: Sk. ap.
5, 1 atd.; Herodesa: Sk. ap. 12,29;
Elymás'e: 13, 8 atd.

Vystříhejte se, aby snad nebylo
svedeno srdce vaše, a abyste neod
stoupili od Hospodina, a nesloužili bo
hům cizím, a klaněli se jim: a Ho
spodin rozhněvaje se zavřel by nebe
a dešťové by nepršeli, a země nedáva
laby ourody své, a zahynuli byste ry
chle z země výborné, kterouž Hospo
din dá vám. V. Mojž. 11, 16. 17.

I řekl Josue k lidu: Nebudete mo
ci sloužiti Hospodinu: nebo Bůh sva
tý, a silný milovník jest, aniž odpu
stí nešlechetnostem vašim a hříchům.
Jestliže spustíte Hospodina, a budete-li
sloužiti bohům cizím, obrátí se , a
trápiti bude vás, a zkazí, potom když
vám prokázal dobré věci. Josue 24,

7. Přz'lcladove' trestu hříchu již v životě

19, 20.

Tak potrestal Bůh hřích prarodičů :
I. Mojž. 3; bratrovraždu Kainovu: I.
Mojž. 4, 11 atd.; zkaženost všech lidí
potopou.- 6, 11 atd.; 7; 8; hříchy
obyvatelů Sodomg/ a Gomorrhy: 18, 20

Pakli se nazpět odvrátíte. vy i sy
nové vaši, nenásledujice inne, ani ostří
hajíce přikázaní mých, a posvátných
obyčejů mých, kteréž jsem vydal vám,
ale odejdouce ctiti budete bohy cizí,
a klaněti se jim: vyplením Israele se

tomto.

atd.; Hera, prvorozence Judy: 38, 7;
Israelske' pro ctění zlatého_ telete: II.
Mojž. 32, 1 atd.; syny Aronovy Na
daba a Aba'u: III. Mojž. 10, 1 atd.;
odbojníky Kors, Dathana s Abironem i
se přívrženci jejich: IV. Mojž. 16, 1
atd.; Mojžíše a Arana pro nedůvěru
jejich: IV. Mojž. 20, 12, 27, 12—14;
V. Mojž. 32, 50—52. Israelske' pro

svrchku země, kterouž jsem dal jim:
a chrám, kteréhož jsem posvětil jmé
nu svému, zavrhnu od obličeje svého,
i budet Israel v přísloví a v rozprav
ku všem národům. A dům tento bude
ku příkladu : všeliký, kdož půjde mimo něj
užasne se, asypěti bude, řekne: Proč tak
učinil Hospodin zemi této a domu
tomuto? 1 odpovědí: Proto že opu
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stili Hospodina Boha svého, kterýž

poznal: a zapálil jej, ale neporozuměl.

vyvedl otce z země egyptské, a násle
dovali bohů cizích, a klaněli se jim
a ctili je: protož uvedl na ně Ho
spodin všecko to zlé. III. Král. 9, 6—9.
Otcové naši pyšně sobě počínali, a
zatVrdili šíje své, a neposlouchali při

ls. 42, 24. 25.

kázani tvých .....

Ale potompo

I nechtěli pozorovati, a odvrátili rá

ncslyšeli. A srdce své postavili jako
diamant, aby neslyšeli zákona, a slov
těch, kteráž poslal Hospodin zástupů
duchem svým skrze proroky předešlé,
i stalo se rozhněvání veliké od I'Iospo
dina zástupů. I rozptýlil jsem je po
všech královstvích, kterýchž neznali:
a země zpustla po nich, proto že ne
bylo, kdoby tudy šel a vrátil se: a
obrátili zemi žádoucí v poušť. Zach.
7, 11—14.

pudili tebe k hněvu, a. odstoupili od
tebe, a zavrhli zákon tvůj za hřbet
svůj: a proroky tvé pobili, kteříž jim
osvědčovali, aby se navrátili k tobě:
i dopouštěli se rouhání velikého. A
dal jsi je v ruku nepřátel jejich, a
sužovali je. Ale v čas soužení svého
volali k tobě, a tys je s nebe vyslý
chal, a podlé mnohých slitování svých 8. Ne vždy následzg'e trest-na hříchy
dával jsi jim vysvoboditele, kteřížby již na tomto světě; naproti tomu poží
vají bezbožm' často časného blahobytu.
vysvobozovali je z ruky nepřátel je
Viz : bezbožne', štěstí.
jich. A když odpočinuli, navrátili se
zas, aby činili zlé před obličejem tvým,
9. Po životě tomto čeká na hřz's'nz'lcane
a (protož) pouštěls je v ruku nepřátel
kajícz'ho trest věčný.
jejich, a vládli jimi. A když se opět
Viz: peklo; zatracená
obrátili a volali k tobě: tys je s nebe
vyslýchal, a vysvobozovals je v milo 10. Jiná místa o bz'dne'mstavu hříšníka.
srdenstvích svých po mnohé časy. I
Ne tak bezbožní, nc tak: ale jako
napomínals jich, aby se navrátili k zá
konu tvému. Ale oni—pyšně sobě po prach, jejž zmítá vítr od svrchu země.
čínali, a neposlouchali přikázaní tvých, Žalm 1, 4.
Nebo ty jsi zbil všecky, kteříž mi
a proti soudům tvým hřešili, kteréžto
číně člověk, živ bude v nich: a dali se zprotivili bez příčiny: zuby hříšní
rameno odcházející, a šíji svou zatvr ků setřel jsi. Zalm 3, 8.
Poznán bude Hospodin, jenž soudy
dili, aniž“ poslouchali.
A však shoví—
val jsi jim po mnohá léta, a osvědčo činí: v díle rukou svých lapen jest
val jsi jim skrze proroky své duchem hříšník. Svržení budte hříšníci do pe
tvým: a když neposlouchali, dal jsi je kla, všickni národové, kteříž zapomína
vruku národům zemí (cizích). H.Esdr. jí na Boha. Zalm 9, 17, 18.
9, 16. 26—30.
Jeho ústa jsou plná zlořečení, ahoř
Onť jest potrestal nás pro nepravo kosti i lsti: pod jazykem jeho těžkost
sti naše: a on' vysvobodí nás pro mi a bolest. Žalm 10, 7.
losrdenství své. Tob. 13, 5.
Ale obličej Hospodinův na ty, kte
Osvědčujeme (vám) dnes nebem i říž činí zlé: aby vyhladil ze země
zemí, iBohem otců našich, kterýž mstí památku jejich. Zalm 33, 17.
A ještě maličko, a nebude hříšní
nad námi vedlé hříchů našich. Judith'
7, 17.
ka.: i budeš lilědati místa jeho a ne
Zhřešili jsme před obličejem tvým, nalezneš ho. Zalm 36, 10.
Nebo hříšníci zahynou. Nepřátelé
a protož dal jsi nás v ruce nepřátel
našich. Esther 14, 6.
pak Hospodinovi hned jakž poctěni bu
Kdož vydal v rozchvátání Jakoba a dou a vyyýšeni: hynouce jako dým
Israele zhoubcům? Zdali ne Hospodin pominou. Zalm 36, 20.
_
sám, proti němuž jsme zhřešili? a ne
Očekávej též Hospodina, a ostříhej
chtěli po cestách jeho choditi, aniž po cest jeho: a vyvýší tě, abys dědičně
slouchali. zákona jeho. A (protož) vy obdržel zemi: uzříš, že zahynou hříšní
lil na něj rozhněvání prchlivosti své, ci. Zalm 36, 34.
Nepravosti vlastní jímají bezbožné
a silný boj, & spálil jej vůkol, ale ne—

Hřích skutečný.

ho, a provazy hříchů svých svázán bý
vá. Onť umře, proto že neměl kázně,
a ve množství bláznovství svého. okla
mán bude. Přísl. 5, 22. 23.
Muže nepravého, kterýž hřeší, za
plete osidlo: ale spravedlivý chváliti
a veseliti se bude. Přísl. 29, 6.
Lepšít' jest moudrost, nežli zbraň
vojenská: a kdož v jednom zhřeší,
mnoho dobrého zkazí. Kaz. 9, 18.
Není zajisté tomu dobře, kdož usta
víčný jest v zlém, ani tomu, kdož al
mužny nedává: nebo i Nejvyšší v ne
návisti má hříšníky, a slitovává se nad
kajícími. Sir. 12, 3.
V marnosti své postižen bývá hří
šník, apyšný zlolejce pohorší se v nich.
Sir. 23, 8.
Lev vždycky číhá na lov, tak hří
chové na ty, kteříž páší nepravost.
Sir. 27, 11.
Tak, kterýž zahnán bývá od pána,
nesa odplatu nepravosti. Vidí očima,
a vzdychá, jako kleštěnec objímaje
pannu, a vzdychaje. Sir. 30, 20. 21.
Ale nepravosti -vaše rozdělily mezi
vámi a Bohem vaším, a hříchové vaši
skryli tvář jeho před vámi, aby nesly
šel (vás). Is, 59, 2.
I vyjdou, a uzří mrtvá těla mužů,
kteříž přestoupili proti mně: červ jejich
neumře, a oheň jejich neuhasne: i bu
dou až do sytosti viděním všelikým tě
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Nebo kdyžby odstoupil spravedlivý od
spravedlnosti své, a činilby nepravosti,
umřeť v nich. Ezech. 33, 18.

Jakýž jste pak měli tehdáž užitek z
toho, zač se nyní stydíte? Nebo konec
těch věcí jest smrt. Nebo odplata za
hřích (jest) smrt ; ale milost boží (jest)
život věčný, skrze Krista Ježíše Pána,
našeho. Řím. 6, 21. 23.
Co se narodilo z těla, tělo jest: a
co se narodilo z ducha, duch jest.Jan 3,6.
10. Máme se styde'tz'za hříchy své ; jesti
to tedy znamením veliké zpustlostí, anebo
pošetílostz', chlubítz' se hříchy

svy'mz'.

Proč se chlubíš zlosti, (ty,) jenž jsi
mocný v nepravosti? Zalm 51, 3.
Jestliže vejde moudrost v srdce
tvé a umění duši tvé se zalíbí: rada
ostříhati bude tebe, a opatrnost zacho
vá tě, abys vyprostěn byl od cesty zlé,
aod člověka, kterýž převrácené mluví:
kteříž opouštějí cestu 'přímou, a chodí
po cestách tmavých: kteříž se veselí,
když zlé činí, a plesají ve věcech nej
horších: jejichžto cesty jsou převráce
né, a zlopověstní krokové jejich. Přísl.
2, 10—15.
Blázen posmívatise bude hříchu, ale
meli spravedlivými přebývati bude mi
lost. Přísl. 14, 9.

Poznání obličeje jejich odpovídá jim:
hřích svůj jako Sodoma hlásají, aniž
ho tají. Běda duši jejich, nebo od
lu. _Is. 66, 24.
Cekali jsme pokoje a nepřišlo nic placeny jim budou zlé věci. Is. 3, 9.
Zahanbeni jsou , proto že ohavnost
dobrého; času uléčení, a hle strach.
činili: ano nczahanbili se zahanbením,
Jer. 8, 15.
Pakli “se odvrátil spravedlivý od epra— a neuměli se zastyděti: protož padnou
vedlivosti své, ač činilby nepravost mezi padajícími, v čas navštívení své
podlé všech ohavnosti, kteréž obyčej ho padnou, praví Hospodin. Jer. 6, 15,
I rozpomenete se na cesty své nej
má činiti bezbožný, zdaliž živ bude?
Na žádné spravedlnosti jeho , kteréž horší, ana snažnosti nedobré: a budou
byl činil, nebude pamatováno: pro pře vás mrzeti nepravosti vaše, i nešle
stoupení, jehož se dopouštěl, a pro chetnosti vaše. Ne pro vás já to uči
hřích svůj, kterýž páchal, pro ty umře. ním, praví Pán Bůh, známo vám to
buď : zahanbětež se, a zastyďte za ce
Ezech. 18, 24.
Ty tedy synu člověčí, rci k synu sty své, dome israelský. Ezech. 36,
“
lidu svého: Spravedlnost spravedlivého 31, 32.
nevysvobodí ho, vkterýžkoli den zhře
IX. Shlazení a odpuštění hříchů.
ší: a bezbožnost bezbožného nebude
škoditi jemu , v kterýžkoli den obrátí 1. Bůh toliko může hříchy ze své moci
prominoutí.
se od bezbožnosti, své: a spravedlivý
Kterýž ostříháš milosrdenství nad ti
nebude moci živ býti v Spravedlnosti
své, v kterýžkoli den zhireší. Ezech. síci: kterýž odjímáš nepravost a ne
šlechetnosti & hříchy. II. Mojž. 34, 7.
33, 12.
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Ghaldoa.

——Ohaldqlšti.

4. B'ostředlcové k shlazenz' hříchů.

Od tajných hříchů'mých očisť mne.

Žalm 18,13.
Ty jsi odpustil bezbožnost hříchu
mého. Žalm 31,
Jak daleko vzdálen jest východ od
západu: (tak) 'vzdálil od nás nepravo
sti naše. Zalm 102, 12.

Já jsem, já jsem ten, jenž shlazuji
nepravosti tvé pro sebe, a na hříchy
tvé>nebudu zpomínati. Is. 43, 35.
Shladil jsem jako oblak nepravosti
tvé, a jako mlhu hříchy tvé: navrat
se ke mně, neboť jsem tě vykoupil.
Is. 44, 22.
M_ilostiv budu-nepravosti jejich, a
na hřích jejich nezpomenu více. Jer.
31, 34.
Očistím je od všeliké nepravosti
jejich, kterouž hřešili proti mně: a mi
lostiv budu všechněm nepravostem je
jich, kterýmiž provinili proti mně, a
zhrzeli mnou. Jer. 33, 8.
Kterýž (jest) bůh podoben tobě,
jenž odjímáš nepravosti, a promíjíš
hřích ostatků dědictví svého? Mich.

Ustávám v oupění svém, zmývám
každé noci lože své: slzami svými smá
čím postel svou. Zalm 6, 7.
Hřích svůj oznámil jsem tobě; a
nepravosti své ncukryl jsem (před te
bou). Rekl jsem: Vyznám na sebe
nepravost svou IIospodinu: a ty odpu
stil jsi bezbožnost hříchu mého. Za
to modliti se budu k tobě, všeliký svatý v
času příhodném. A když se vylijí_vo
dy mnohé, knčmu se nepřihlíží. Zalm

7, 18.

Odpusť nám naše viny. Mat. 6, 12;
Luk. 11, 4.
.Viděv Ježíš víru jejich, řekl šlakem
poraženému: Doufej synu, odpouštějí
se tobě hříchové tvoji. Mat. 9, 2;
Mar. ?, 3; Luk. 5, 18.
I řekl Magdaleně: Odpouštějí se ti
hříchové. Tedy počali, kteří tu spolu
za stolem seděli, sami mezi sebou ří
kati: Kdo jest tento, že i hříchy od—
pouští? Luk. 7, 48. 49.
2.

Ode hříchu vysvobodil nás

Kn'stus.

31, 5. 6
Proč jsi

smutná duše má? a proč
kormoutíš mne? Doufejž v Boha, ne
boť ještě vyznávati mu budu: že jest
spasení obličeje mého, a Bůh můj.
Zalm 41, 12.
Oběť Bohu příjemná duch skormou
cený: sidcem skloušeným apokorným,

Boze, nepohrdneš. Zalm 50,19.
Kdo se skryje s hříchy svými, ne
ostojí: ale kdožby je vyznal, & opustil,
milosrdenství dojde. Přísl. 28, 13.
Bázeň boží zapuzuje hřích: nebo
kdo jest bez bázně, nebude moci ospra
vedlněn býti: hněvivost zajisté smělo

stí jeho, podvráccním jeho jest.

Sir.

1, 27. 28.

Ve všech skutcích svých'pamětliv buď
na poslední věcisvé, ana věky nezhře
šiš. Sir. 7, 40.
Odpouštčjí se jí hříchové mnozí, ne
boť milovala mnoho; komuť pak se
méně odpo'uští , méně miluje. Luk.
7, 47.
O hz'z'du't smích odpuštění a osprave
dlne'nz' sve'm nemů: eme mz'ťzžádné ouplně

jistoty.

Viz: vykoupení; Kn'stus.

Viz :

3. Na místě božím odpouštějí také kněží
hříchy.
Viz : svátost pokání.

navrácení

o.spravedlne'm'.

se ku hříchu;

Ostatně

pak :

víz totéž. —

6. S hříšnz'lcy nemáme důvěrně obcovati.
Viz: obcování ,- společnost.

Ch.
Chaldea, spanilá úrodná krajina
v Asii, mezi Tygrem a Eufratem,

Ghaldejšti.
1) Obyvatelé chaldejské
země. Byli mocný národ, měli věštce

& hlavním městem Babylon;

a kouzedlníky: Dan. 2, 2; 4, 4; 5,
7; byli posláni od Boha proti Jerusa
lému: IV. Král. 24. 2; 25, 24; II.
Par. 3G, 6; Jer. 40, 9; srov. Jer.

I. Mojž.

11, 28. 31; 15, 7; IV. Král. 24, 2;
Judith 5, 5. 6; II. Esdr. 9, 7; Jer
51, 35; Ezech.11, 24; 16, 29; 23, 16.
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Cham. _ Ghleby předložení.

52, 28; oloupili _Joba o velbloudy:
Job 1, 17; dobyli Jerusaléma & celé
země: ].V.>K1á.l. 25, 2; II. Pur. 36,

vzat jsi: nebo prach jsi, a v prach se

17; byli' ukrutný nalod: Jer. 4, 7;
8,16; Hubak. 1, 6; Nahum 2, 3,

srdce svého, potom ptudete: nebo jste
se proto uchýlili k služebníku svému.
líteříž i'ekli: učiň, jak jsi mluvil. I.

Jer. 39, ;52, 4' Dan. 1, 2; 5, 2. 3;
jejich

uavnátíš I.Nojž.3,

19.

A položím skývu chleba, & posilhte

zůliubu & trest

předpovídali: ' Mojž. 18, 5
Vstal tedy Abraham ráno, ,a vzev
chléb a láhvici vody, vložil na rameno
Jer. 21, 4; 50, 1; 51, 4.
_.
její, a dal jí pachole a propustil ji.
2) Kasta babylonských hadačů či mu Kterážto když odešla, bloudila na
poušti Bersabé. I. Mojž. 21,'14.
drců, magic tečen-ých: Jer. 50, 35; Dan.
1, 20; 2, 2. 4. 10. 27; 4, 4; 5, 7.
Trápil tebe nedostatkem, a dal tobě
11. 15.
pokrm mannu, kteréž tys neznal, ani
Chám, druhý Syn Noemův: I. Mojž. otcové tvoji: aky ukázal tobě, že ne
5,31; 6,10; 9, 18; I. Pa.r.- 1, 4; samým chlebem živ jest člověk, ale
vešel s Noachem do archy: I. Mojž. každým slovem, kteréž vychází z úst
7, 13; pravil bratřím svým, _že otec božích. V. Mojž. 8, 3; Mat. 4, 4;
Luk. 4, 4.
jeho, vínem opojen, nahý v stanu leží:
A když se přeplavili učenníci jeho
I.Mojž. 9, 22; jeho synové a nástupci:
I. Mojž. 10, 6, I. Par. 1, 8; poko— přes moře, zapomenuli vzíti s sebou
lení Chámovo vyhnáno jest od nástupců chleba. Mat. 16, 5; 16, 7. 8.
I přišli do domu: a sešel se opět
Simeonových ze sídel svých: I. Par.
4,10;
země Chám znamená Egypt., zástup, tak že nemohli ani chleba po
ponětadž jest Chámpraotec Egyptských: jísti. Mar. 3, 20.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
Žalm 77, 51; 104, 23. 27; 105, 21.
Chanán ]. Syn Chamův a vnuk Mat. 6, 11.
Noemův: ]. Mojž. 9, 18; I. Par. ],
'2. Jiné rozličné vy'znamy chleba.
8; nail byla od Noema kletba vyrčena:
Chléb strasti: V. Mojž. 16, 3; chle'b
v. 25, 26; jeho synové a nástupci:
I. Moj. 10, 15; I. Par. 1, 13; 2.Jmé— bezbožnosti: Přísl. 4, 17; chléb síly:
IlI. Král. 19, 8; chte'b slz: Žalm 79,
nem tímto značí se veliká, krajina,
Abrahamovi a semenu jeho zaslíbená, 6; srov. Žalm 41, 3; cltle'bživota jesti
Kristus v nejsvětější svátosti oltářní : Jan
a proto zemí zaslíbenou nazvaná.
6, 35. Viz: nejsv. Svátost oltářní.
Ghananejští, obyvatelé země Chanan,
Ohleby předložení, bylo 12 chlebů
pocházející od Chanána, syna Chamova:

Is. 13, 19; 23, 13; Jer. 25,12; Ba
ruch 6, 40; Ezech. 16, 29; 23, 14;

]. Mojž. 9,18; 10, 18; I. Par. 1,
8; byli poplatní kmenu Efraim: Jos.
16, 10; Israelským: Jos. 17, 13;
Soudc. 1, 28; Salamounovi: III. Král.
9, 21; Bůh přikázal, vyhladiti je: IV.
Mojž., 33, 52; V..Mojž. 7, 2. 16;
proč byli Chananejští a ostatní náro
dové vyhnáni ze země své, viz: III.

dle počtu pokolení israetslcy'ch z ps'mične'
mouky nekvašených, ktere'z'se každou sobotu
nově kladly na zlaty/' ktomu vyhotovený a

postaveny stůl v svatyni, jako pokrm Ho
spodinu, králi ísraelskému, a tudíž toliko
od kněží se pošívatí mohly.

Nařízení o nich.

krmu vůbec.

A klásti budeš na stůl chleby před
ložení, před obličejem mým vždycky.
II. Mojž. 25, 30.
Kdožkoli z vás moudrý jest, ať přijde,
a dělá, co IIospodin přikázal.
. stůl
s sochory i nádobami, i s chleby před
ložení. II. Mojž. 35, 10. 13.
Sporadal chleby předložení, jakož
byl přikázal HOSpodin Mojžíšovi. II.

V potu tváři své budeš jísti chléb,
dokavadž se nevrátíš do země, z kteréž

Mojž./10, 21.
Nevěstky, ia mrzké kurvy nepojmou

Mojž. 18, 25; V. Mojž. 9,4;

18,12;

20, 17; proč ne najednou, nýbrž čas
po čase byli vyhnáni, viz: II. Mojž.

23, 29; V.Mojž. 7, 22; Soudc. 2,
23; 3, 1 ,proč všiekni nebyli odBoha
vyhlazeni: Soudc. 2, 2; 3, 1
Chléb.

]. Stojí často na místě po
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sobě za manželku,

Ghornbím. — Chlouba.

ani té, kteráž za—

puzena jest od manžela: nebo posvě
ceni jsou Bohu svému, a chleby před
ložení obětují. Ať tedy jsou svatí,
nebo_i já svatý jsem, Hospodin, kterýž
posvěcuje jich. III. Mojž. 21, 7. 8.

Ale uložíme tobě právo, abychom
dávali třetí díl siklu v roce k dílu
domu Boha našeho, na chleby předložení,
ana oběť ustavičnou, v soboty, na nov
měsíce, na slavnosti, i na věci posvátné,
i (na oběti) za hřích: aby se modlitba
dála za Israele, a ke všeliké potřebě
domu Boha našeho. II. Esd. 10, 32. 33.
I všed do svatyně s pýchou, vzal
oltář zlatý, a svícen světla, a všecko
nádobí jeho, a stůl předložení, abáně,
a číše a moždířky zlaté, a oponu,
a koruny, i ozdobu zlatou, kteráž byla
v čele chrámu: a zdrobil všecko.
I. Mak. 1, 23.
A vyčistivše chrám, jiný oltář udě
lali: a z ohnivého kamení vzavše oheň,
oběti po dvou letech obětovali, a zápal,
a svítelnice, a chleby předložení po
ložili. II. Mach. 10, 3.
Kterak šel do domu božího, a chleby
posvátné jedl, kterýchžto mu neslušelo

Stůl také předložení obvinou v plášť
z postavce modrého, a položí &ním
kadidlnice, a moždířky, koflíky a číše
k lití mokrých obětí: chlebové vždycky
na něm budou. IV. Mojž. 4, 7.
Mluv
ronovi, a řekneš k němu:
Když vstavíš sedm lamp, svícen ať
jest vyzdvižen na polední straně. To
tedy přikaž, ať lampy k straně půlnoční
patří proti stolu chlebů předložení, k té
straně, ku které svícen patří, svítiti
mají. IV. Mojž. 8, 2.
Dal tedy jemu kněz posvěcený chléb;
nebo nebylo tam chleba, leč toliko
chlebové předložení, kteříž byli vzati
od tváři Hospodinovy, aby položeni
byli chlebové teplí. I. Král. 21, 6.
jísti, ani těm, kteříž sním byli, než
I nadělal také Salamoun všeho (jiného) jen samým kněžím. Mat. 12, 4.
nádobí do domu HOSpodinova: oltář
Nebo udělán byl stánek první, v kte
zlatý, i stůl zlatý, na kterémžto se kladli réínž byly svícny, a stůl, a_posvátné
chlebové předložení. III. Král. 7, 48. chleby; jenž slove svatyně. Zid. 9, 2.
Z synů pak Kaat bratří jejich, byli
Ghetubim (cherub) znamená: 1.Kůr
nad chleby předložení, aby vždycky angelský, pak i jednotlivého angela,
nové na každou sobotu připravovali. jako n. p. ten, kteréhož Bůh postavil
I. Par. 9, 32.
před ráj: I. Mojž..3, 25. 2. Cheru—
Kněží pak byli nad chleby předlo bíni byli jsou vyobrazené podoby s křídly,
žení, a k oběti bělné mouky, a k ko kteréž stáli nad archou úmluvy v sva—
láčům přesným, a k pánvi, a k pražení, tyni svatých, křídly sebe dotýkajíce:
i nad všelikou váhou a měrou. I. Par.
II. Mojž. 25, 18. 22; 37, 7; IV. Mojž.
23, 29.
7, 89; I. Král. 4, 4; II. Král. 6, 2;
Zlata též dal na stoly (chlebů) před UI. Král. 6, 23; 7, 29. 36; 8, 6. 7;
ložení vedlé rozličnosti stolů; též

i stříbra na jiné stoly stříbrné. I. Par.
28, 16.
Tak učiň se mnou, abych stavěl
dům jménu Hospodina Boha svého,
abych posvětil ho k zapalování kadidla
před ním a k kouření vonnýnii věcmi,
a k věčnému překládání chlebů, a
k obětem zápalným ráno a večer. též
ve dni sobotní, a na nov měsíce, i na
slavnosti Hospodina Boha našeho na
věky, kteréž přikázany jsou Israelovi.

I. Par. 13, 6; 28, 18; II. Par. 3, 7.
10. 11. 13. 14. 15; 59 7. 8: Zalm
79, 2; Ezech. 41, 18; Zid. 9, 5. Vi
dění Ezechielovo

o vozu božím s che—

rubíny: viz Ezech. 10, 1; Sir. 49.
10. — Znamená 3. moci přírodní jížto
užíváBůh jako angelů k vyvedení svých
záměrů: II. Král. 22, 11; Zalm_ 17,
11; srov. IV. Král- 19, 15; Zalm
98, ]; Is. 37, 16.
Uhlouba a přepych jest pýcha, jenž

II. Par. 2, 4.
'
1 vešli k Ezechiášovi králi, a řekli

se vynáší svými opravdivy'mí či domně
lými přednostmi.

jemu: Posvětili jsme všeho domu Ho
spodinova, i oltáře zápalu, i nádobí
jeho, stolu také předložení se všemi
nádobami jeho. Par. 39, 18.

Pýše nikdy nedopouštěj, aby pano—
vala v tvém smyslu, aneb v tvém slo

1. Výstraha před ní.

Ohlouba.

vu: neb tě v ní počátek vzalo všeliké
zahynutí. Tob. 4, 14.
Nechať tě chválí jiný, a ne nsta
tvá: cizí a ne rtové tvoji. Přísl. 27,2.
Pravice se býti moudrými, blázni
učinění jsou. Řím. 1, 22.
My se nesmíme přimísiti aneb při
rovnati k některým, kteříž vždy jen sami
sebe chválí; ale my sami sobě se při
mčřujeme, a _přirovnáváme se sami
k sobě. II. Kor. 10, 22.
Ne ten, kdož se sám chválí, zkušený
(hodný, pravý křesťan) jest, ale ten,
kohož Bůh chválí. D'. Kor. 10, 18.

2. Zlé následky chlouby.
Rozptýlíš Hospodine všeliké rty lsti
vé, a jazyk velikomluvný (chlubný).
Těch, kteříž pravili: Jazyk náš zvele
bíme: rtové naši od nás jsou (když

I'll

Zebul: Kde jsou nyní ústa tvá, jimiž
jsi mluvil: Kdo jest Abimelech, aby
chom sloužili jemu? Zdaliž toto není
lid ten, kterýmž jsi pohrdal: Vytáhniž
nyní a bojuj proti němu. Soudc. 9,
28, 29. 35—38.
Obr filistínský Goliáš: I. Král. 17,
1 atd.

Benadad řekl: Toto ať mi učiní bo
hové, a toto ať přidají, dostane-li se
prachu ze Samaří do hrstí všeho lidu,
kterýž jest se mnou, I odpovídaje
král israelský řekl: Rcete jemu: Ať
se nechlubí opásaný, tak jako odpá
saný. Utekl Benadad král syrský na
koni s jízdnými svými. III. Král. 20,
10. 11. 20.
Rabsaces pravil: Zdaliž vysvobodili
bohové národů zemi svou z ruky krále
assyrského ?' Kdež jest Bůh Emath, a

Arlad? Kde jest bůh Sefarvaim, Ana
máme úst.-a. svá s sebou), i kdo jest
pánem naším? Žalm 11, 4. 5.
a Ava? Zdaliž vysvobodili Samaří
Což nám proSpěla pýcha, aneb bo z ruky mé ?. Kteříž jsou mezi všemi
hatství s chloubou co nám pomohlo? bohy zemí, j'eštoby vysvobodili krajinu
Pominuly ty všecky věci jako stín, a svou z ruky mé, aby pak Hospodin
jako posel, kterýž prudce běží. Moudr. vysvoboditi mohl Jerusalém'z ruky mé ?
5, 8. 9.
IV. Král. 18, 33—35. Viz kap. 19.
Nepozdvihuj se v myšlení duše své
Holofernes pravil: Když porazíme je
(t. nad bližním aneb přátely svými), jako , všecky, jako člověka jednoho; tehdy
býk, aby snad nebyla vyražena moc veškeren Israel s tebou zahynutím za
tvá skrze bláznovství. Kaz. 6, 2.
hyne. A zkusíš, že Nabuchodonosor
V ten den nebudeš se více modlář jest pán vší země. Judith 6, 3. 4.
ství dopouštěti, a tak nebudeš zahan
Aman svolal k sobě přátely své, i
ženu svou Záres: a vypravoval jim
ben ze všech nálezků svých, jimiž jsi
přestoupil proti mně: nebo tehdáž ode o velikosti bohatství svého, i množství
jmu z prostřed tebe velikomluvné pýchy synů, a kterak ho král vyvýšil v slávě
tvé a nebudeš se více vyvyšovati na nade všecka knížata a služebníky své.
hoře svaté mé. Sof. 3, 11.
A potom řekl: Královna také Esther
žádného jiného nepozvala na hody s krá
3. Příkladové chlouby.
lem než mne: u níž také zejtra s krá
lem obědvati budu. Est. 5, 10—12.
Gaal, syn Obedův, volal, řka: Kdo
iest Abimelech, a" jaké jest Sichem,
Který jest ten Bůh, jenžby vás vy
abychom sloužili jemu? . . . 0 by trhl z ruky mé? Pravil Nabuchoďonosor.
někdo dal lid tento v ruce mé, abych Dan. 3, 15.
sklidil Abimelecha ......
I vyšel
Seron řekl: Učíním sobě jméno, a
Gaul, syn Obedův, a stál v bráně mě oslaven budu v království, a vyboiuji
sta. Vešel pak Abimelech, a všecko Judu, a ty kteříž jsou s nimi, kteříž
vojsko s ním z místa záloh. A když , potupili slovo královo . . . . Když
uzřel Gaul ten lid, řekl k Zebulovi: Hle pak přestal mluviti, udeřil na ně náhle:
s hor-množství lidu sstupuje. Jemuž on a potřín jest Seron a vojsko jeho před
odpověděl: Stíny hor vidíš,jakož hlavy obličejem jeho. I. Mak. 3, 14. 23.
lidské, a tím se mýlíš. A opět řekl
Demetrius dal říci Jonathasovi: Nyní
Gaul: Hle lid z prostředku země sstu 'tedy doufáš-li v sílu svou, sstup k nám
puie, a tu opět jeden houf přichází ce do pole, a měřme se tu vespolek:
stou, kteráž patří k dubu. Jemuž řekl nebo se mnou jest moc bojovná.
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Otaž se, a zvěz kdo jsem já, kteříž přebývání svého na nebi, a vyslyše,
také praví, že nemůže, ostáti noha vaše milostiv budeš. III. Král. 8, 28—30;
před tváří naší, nebo dvakrát na utí II. Kor. 6, 18—21; 7, 11—16; I.
kání obráceni jsou otcové tvoji v zemi Mak. 7, 37..
_
I řekl Bůh k Salamounovi: Vyslyšel
své: a nyní kterak budeš moci snésti
jízdu, a vojsko tak veliké v poli, kdež jsem modlitbu tvou, a prosbu tvou,
není kamení ani skály, ani míst-ak utí kteroužs se modlil přede mnou, po
kání atd. I. Mak. 10, 71—73.
světil jsem domu toho, kterýž jsi vy
Níkanor poslal do měst pomořských, stavěl, abych položil jméno své tam na
povolávaje k kupování židovských otro věky a budou oči mě a srdce mé tu
ků, slibuje, že devadesáte otroků za po všecky dny. III. Král. 9, 3.
Dům "můj, dům modlitby slouti bude
hřivnu dávati bude, neprohlédaje ku
pomstě, kteráž od Všemohoucího měla všechněm národům. Is. 56, 7.
Psánoť jest: Dům můj, dům modlit
na něj dojíti. II. Mak. 8, 11.
Soud nebeský nutil Antiocha, nebo by slouti bude; ale vy učinili jste jej
peleší lotrovskou. Mat. 21, 13; Mar.
takto pyšně mluvil, že přijda do Je
11, 17; Luk. 19, 46.
rusaléma, udělá z něho hromadu hrobu
židovského. II. Mak. 9, 4.
-2. Bůh však nebydlí toliko v chrámích,
Nešťastný (Nikanor) otázal se, jest
trůn jeho jest vs'ude.
liž na nebi mocný, kterýž přikázal svě
Což tedy domnívati se máme, že
titi den sedmý. A když oni odpově v pravdě Bůh bydlí na zemi? nebo
děli: Jest ten Pán živý na nebi mocný, jestliže nebe a nebesa nebes obsálmouti
kterýž přikázal světiti den sedmý. tebe nemohou, čím méně dům tento,
Tedy on dí: I já mocný jsem na ze kterýž jsem vystavěl. III. Král. 8, 27;
mi, kterýž poroučím vzíti zbroj, a krá II. Kor. 6, 18.
lovskou potřebu vykonati. A však ne
Toto praví Hospodin.: Nebe jest sto
dovedl toho, aby'byl tu vůli vykonal. lice má, z'emě pak .podnož noh mých,
II. Mak. 15, 3—5. 
který tedy jest ten dům, kterýž mně
Petr řekl k Ježíšovi: Byť se pak vzděláte? aneb které jest to místo od
všickni nad „tebou pohoršili, ale ne já počívání mého. Is. 66, 1.
. .
Ale on více mluvil: Bych
Nejvyšší nebydlí v domích rukou
,pak měl s tebou umříti, nezapřím tebe. udělaných. Sk. ap. 7,_ 48.
Podobně pak i všickni pravili. Mar.
Bůh ten, který učinil svět i všecko,
14, 29. 31.
což jest na něm, ten jsa Pánem nebe
Fariseus stoje, takto sám u sebe se -i země, nebydlí v chrámích rukou udě
modlil: Bože, děkuji tob'ě, že nejsem laných. Sk. ap. 17, 25.
jako jiní lidé atd. Luk. 18, 11.
3. Navštěvovánz' chrámu jest po
Viz také: vysokomyslnost; py'cha.
vinností.
Chrám, kostel aneb dům boží, místo
a) Bůh žádá společnou bohoslužbu.

k veřejně bohoslužbě ustanovené a zřízená

1. Nazývá se domem modlitby, po
něvadž zvláště k modlitbě určen jest.
Vzhlédni (ó Bože) k modlitbě slu
žebníka svého, a k prosbám jeho Ho
spodine, Bože můj: slyš chválu a mo
dlitbu, kterou služebník tvůj modlí se
před tebou; aby oči tvé byly otevřené
na dům tento v noci i ve dne, na dům,
o němž jsi řekl: Budeť jméno mé tu:
abys vyslyšel modlitbu, kterouž modlí
se služebník tvůj na místě tomto, abys
vyslyšel prosbu služebníka svého i lidu
svého israelského, začbykoli prosili na
místě tomto, ano ty vyslyšíš v místě

Bůh dejž vám, abyste jednomyslně,
jedněmi ústy ctili Boha, a Otce Pána
našeho Ježíše KriSta. Rím. 15, 6.
Pozorujme jedni druhých, vzbuzujíce
se k lásce a k dobrým skutkům, ne
opouštějíce našeho shromáždění, jakož
obyčej mají někteří, ale napomínajíce
se vespolek, a tím více,' čím více vi
díte, že se den přibližuje. Zid. 10, 24. 25.
b)

Máme

tz'm obcování sve' s dmhy'mi
křesťany projevovali.

Tak jsme mnozí jedno tělo v Kristu,
9; každý zvláště jeden druhého oudem.
Rím. 12, 5.

Chrám.
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V den sobotní vyšli jsme ven za
Jeden chléb, jedno tělo mnozí jsme,
všickni, kteříž jednoho těla oučastni bránu k řece, kdež se zdálo býti mo
Sk. ap. 16, 13.
jsme. I. Kor. 10, 17.
_dlení.
Stalo se, když jsme šli k modlitbě
Nyní pak sice mnoho oudů, ale je
atd. Sk. ap. 16, 16.
dno tělo. I. Kor. 12, 20.
Pavel pojav muže, na druhý den,
Jedno tělo a jeden duch, jakož po
voláni jste v jedné nadějí povolání posvětiv se s nimi, všel do chrámu.
svého. Jeden Pán, jedna víra, jeden Sk. ap. 20, 26.
křest. Jeden Bůh a Otec všech, kte—
Stalo se, když jsem se navrátil do
rýž jest nade všecko, a skrze všecko, Jerusaléma, a modliljsem se v chrámě,
že jsem byl u vytržení mysli atd. Sk.
a ve všech nás. El. 4, 4—6.
ap. 22, 17.
0) ]llůžeme a'm dobrý příklad dávati
Na každý den trvajíce jednomyslně
a jedni druhé vzdělávat-i.
v chrámě, a lámajíce po domích chléb,
Kristus, skrze něhož všecko tělo (pi—í přijímali pokrm s veselím, a sprostno
slušnč) spojené, a svázané po všech stí srdce. Sk. ap. 2, 46.
kloubz'ch poslu/zování, podlé způsohení
v víře jednoho každého oudu, bc'i'e
zrůst te'Za h vzdělání svému v lásce.
Ef. 4, 10.

(Z) Jest prostředek k rozmnožení vlastní
nábožnosti a ctností podlé vůle Ježíšovy.

Kdožkoli mne vyzná před lidmi, to
ho i já vyznám před Otcem svým, kte
rýž jest v nebesích: kdožby pak za
přel mne před lidmi, zapřímt' i já ho
před Otcem svým, kterýž jest v nebe
sích. Mat. 10, 32. 33.
e) Jez'z's' nám dal v tom nejkrásnější pří
klad, neméně apoštole' a první křesťané.

Ježíš vyšed z chrámu bral se odtud.
Mat. 24, 1.
I vše] do Jerusaléma do chrámu.
híar. 11, 11.
Ježíš promluviv k nim řekl, uče
v chrámu. Mar. 12, 35.
I stalo se', že po třech dnech na
lezli jcj chrámě, an 'sedí mezi učiteli,
poslouchaje jich, otazuje se jich . . , .
I řekl k nim: Co jest, že jste mne
hledali? Zdaliž jste nevěděli, že já
v tom, co jest otce mého, musím býti?
Luk. 2, 46. 49.
'
Apoštolé byli vždycky v chrámě,
chválíce &dobrořečíce Boha. Luk.24,53.

Petr a Jan vstupovali do chrámu,
v hodinu modlitby devátou. Jan 3, 1.
Anděl Páně otevřel v noci dvéře
žaláře, a vyvedl je, a řekl: Jděte, a
stojíce, mluvte lidu v chrámě všecka
slova života tohoto. Kteříž uslyševše
to, vešli na úsvitě do chrámu, a učili.
Sk. ap. 5, 19. 21.

4. Pilně a s ochotností máme chrámy
navštěvovali.
Chodíval Tobiáš do Jerusaléma do
chrámu Páně &. tu klaněl se Pánu Bohu
israelskému. Tob. 1, 6.
I-Iospodine miluji okrasu domu tvého,
a místo obývání slávy tvé. Žalm 25,8.
Jedné věci žádal jsem od Hospodina,
tét' vyhledávati hudu; abych přebýval
v domu I-Iospodinovu po všecky dny
života svého;

abych

viděl líbost VI-Io

spodinovu (kterouž má v ctitelech
svých) a navštívil chrámjeho. Žalm 26, 4.
Lepší jest den jeden v síních tvých
nad tisíce dnů jiných. Zvolil jsem
sobě raději opovrženým býti v domu
Boha mého nežli přebývati v stáncích
hříšníků. Zalm 83, 11.
Veselím se z toho, když se mi praví:
Do domu Hospodinova půjdeme. Žalm
121, 1.

5. Chra'm navštěvovali z nepravého
a hříšného úmyslu jest trestu hodné.
Aj vy skládáte naději svou v řečích
lživých, kteréž neprospějí vám, vy kra
dete, zabíjíte, cizoložíte, křivě přisaháte,
obětujete Bálovi a chodíte za bohy
cizími, jichž moci a dobroty neznáte,
a pak přicházíte a stojíte přede mnou'
v domě tomto, v němž vzýváno jest
jméno mě, a říkáte: Vysvobození jsme;
nebo jsme učinili (pášíce) všecky oha—
vnosti tyto. — Zdaliž tedy peleší lo

trovskou učiněn jest dům tento, v němž
vyznáno jest jméno mě před očima
vašima? Já, já jsem: já viděl jsem, dí
Hospodin. Jer. 7, 8—11.
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Co jest, že milý můj v domě mém kdož v létě chrůpe, jest syn zahanbení.
páchá nešlechetnosti mnohé? Zdali Přísl. 10, 4. 5.
Kdož vzdělává zemí svou, \nasycen
maso posvátné (obět') odejme od tebe
zlosti tvé, v nichžto si se chlubil? bude chlebem: akdo následuje zahálky,
Jer. 11, 15.
. blázen jest. Kdo lahodný jest v ob
V pravdě na tomto místě (v chrámě) meškání se na vině, zanechává ve svém
jest zvláštní jakási moc boží; nebo : příbytku pohanění. Přísl. 12, 11.
Lenivost uvádí tvrdý syn, a však
ten, kterýž má příbytek na nebi, opa
trovníkem a pomocníkem jest toho místa, duše váhavá lačněti bude. Přísl. 19, 15.
a ty, kteříž přicházejí tam; aby zle . Pro zimu lenoch nechtěl or-atí: pro
činili, tepe a zahlazuje. II. Mak. 3, čež žebrati bude v létě, a nebude mu
dáno. Přísl. 20, 4.
38. 39.
.
Nemiluj snu, abys neschudl: otevři
A byla blízko Velikonoc židovská,
i vstoupil Ježíš do Jerusaléma; a na očí své, a nasytíš se chlebem. Přísl.
20,
13.
lezl v chrámě, ani prodávají voly a
Myšlení silného jest vždycky v hoj
ovce i holubice a penězoměnce sedící.
A udělav jako bič z provázků, vyhnal nosti: ale každý lenoch vždycky v nouzi
všecky z chrámu, ovce také i voly, a jest. Přísl. 21, 5
Kdo miluje hodování, bude v chu
penězoměncům rozsypal peníze, a stoly
převracel. A těm, kteří holuby pro době: a kdo miluje víno a tučné věci,
dávali, řekl: Odnestež tyto věcí od nezbohatne. Přísl. 21, 17.
suď, a nečiňte domu Otce mého do
Nebo ti, jenž hledí pití, a dávají
mem kupeckým. Jan 2, 13—17; Luk. snůšky, strávení budou: &oblečena bude
19, 15. Mar. 11, 16. 17.
v hadry ospalost. Přísl. 23, 21.
Přes pole člověka lenivého šel jsem,
Chudoba, chudý.
]. Obyčejné při— a přes vinici muže blázna; a hle vše
činy chudobyjsou zalzílka, prostopášnost
cko porostlo kopřivami, a trní přikrylo
a nepravou—vůbec.
svrchek jeho, a ohrada kamenná byla
Proto že jsi nesloužil Hospodinu Bo zbořena. To když jsem viděl, vložil
hu svému vradosti, a srdce veselí, jsem to v srdce své, a příkladem tím
pro hojnost všech věcí: budeš sloužiti naučil jsem se kázni. Málo, pravím,
nepříteli svému, kteréhož pošle na tebe poSpíš, maličko podřímeš, maličko slo
Hospodin, o hladu a žízní, a nahotě žíš ruce, aby odpočinul: a přijde na
a všelikém nedostatku: a vloží jho že tebe nouze_jako běhoun, a žebrota,
lezné na šíji tvóu, dokudž .tebe nese jako muž ozbrojený. Přísl. 24,30—34.
tře. V. Mojž. 28, 47. 48.
Kdo vzdělává zemi svou, nasycen
Jdi k mravenci, o lenochu, a zpytuj bude chlebem: ale kdo následuje za
cesty jeho, a uč se moudrosti: kterýž hálky, naplněn bude nouzí. Přísl. 28,19.
nemaje vůdce, ani přikazatele, ani kní—
Muž, kterýž miluje moudrost, obve
žete připravuje sobě v létě pokrm a seluje otce svého: ale ten, kdo vy
shromažďuje ve žni, coby (potom) jedl. držuje nevěstky, ztratí statek. Přísl.
Dokavadž lenochu spáti budeš? Kdy 29, 3.
vstancš ze sna svého? Maličko (ještě)
Pro lenost nakloní se krov, a pro
p03píš, malicko podřímeš, maličko slo lenost rukou kapati bude do dómu.
žíš ruce, abys pospal: a (v tom) při Kaz. 10, 18.
jde na tebe (rychle) jako pocestný chu
Neoblibuj sobě v zástupích, ani
doba, a nouze jako muž ozbrojený. v chatrných: nebť ustavičně jest provi
Pakli nebudeš lenivý, přijde jako stu nění jejich. Nebuď prostřední, sklá
dnice žeň tvá, a chudoba uteče daleko daje se na to, což vypůjčíš, nicv měšci
od tebe. Přísl. 6, 6—11.
nemaje: nebo budeš závistivý životu
No'uZi způšobila ruka lenivá: ruka svému. Sir. 18, 32. 33.
pak silných obohacuje. Kdo zpoléhá
Dělník opilec nezboliatne, a kdo po
na klamy, ten pase větry: a týž také hrdá malými věcmi, pomalu zhyne.
(jako) letící ptáky stíhá. Kdo shro Sir. 19, 1.
,
mažďuje ve žni, jest syn moudrý: ale
A po nemnohých dnech, slu'omáždiv

Chudoba.

mladší syn všecko, odebral se přes
pole do daleké krajiny: a tam rozmr
hal statek svůj, živ jsa prostopášně.
A když byl všecko utratil, stal se
hlad veliký v krajině té: a on počal
nouzi trpěti. I šel a přidržel se je
dnoho měštěnína krajiny tě: a ten jej
poslal do dvora svého, aby pásl vepře.
I žádal naplniti břicho své pokrmem,
jejž vepři jedli: ale žadný mu nedával.
Luk. 15, 13—16.
2. Chudoba bývá také dopuštění boží.
Hospodin ochuzuje i obohacuje, po
nižuje i povyšuje. I. Král. 2, 7.
Hospodin dal, Hospodin vzal: jakž
se Hospodinu líbilo, tak se stalo Job
1, 21.

Bohatý a chudý potkali se spolu:
učinitel obou jest Hospodin. Přísl.
22, 2.
Zdali neprodávají dvou vrabců za
penízek a jeden z nich nepadl na
zem bez otce vašeho? Vaši paki vla
sové na hlavě sečtení jsou. Mat. 10,
29. 30.
3. Chudý má důvěřovati se v Boha,
a do vůle jeho se odevzdávcy'e má se

snažiti
a pracovitosti
stav svá;
zlepšítz',pílností
nemá niz'a'dny'clt
nedovolenýct
prostředků užívati, aby z bídy sobě
pomohl.
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Zármutku nepodávej duše své, a ne'
trap sám sebc radou svou. Veselost
srdce tať jest život člověka, a poklad
bez nedostatku “svatosti: a plesání
muže jest dlouhověký život. Smiluj se
nad duší svou líbě se Bohu, a zdržuj
se: shromažď Srdcesvé v svatosti jeho,
& zármutek zapuď daleko od sebe.
Nebo mnohé zármutek zahubil, a není
užitku vněm. Sir. 30, 22. 23—25.
Pamatujete zajisté, bratří, na práci
naši, austávání, (nebo) ve dne i v noci
pracujíce, abychom žádného z vás ne
obtěžovali, kázali jsme mezi vámi evan
gelium boží. I. Tes. 2, 9.
Nebo sami víte, kterak máte násle
dovati nás; nebo nebyli jsme mezi
vámi nepokojni, aniž jsme darmo jedli
chleba od koho, nýbrž v práci a von
dání, ve dne i v noci pracujíce, aby
chom žádného z vás neobtěžovali. ll.
Tes. 3, 7. 8.

4. Bůh jest ochránce chudých.
Hospodin Bůh váš, sám jest Bůh
bohů, a Pán panujících, Bůh veliký
a mocný, a hrozný, _kterýž osoby ne
přijímá, ani darů. Ciní soud sirotku
i vdově, miluje také příchozího, a dává
jemu živnost i oděv. V. Mojž. 10,

17. 18.
Vysvobodil mne od nepřítele mého
přesilného, a od těch, kteříž nenáviděli
Neboj se synu můj; chudý sice ži— mne: nebo silnější mne byli. II. Král.
vot vedeme, ale mnoho dobrého míti 22, 28.
budeme, jestliže se budem báti Boha,
Nuzného pak vysvobodí od meče
a jestliže odstoupíme od všelikého hří úst jejich, a chudého z ruky násilníka.
chu, a budeme—lidobře činiti. Tob. 4, 23. A bude nuznému naděje, nepravost
Zoufáš-li ustálý jsa v den soužení: pak stoulí ústa svá. Job 5, 15. 16.
zmenšena bude síla tvá. Přísl. 24, 10.
Chudého (pák) vytrlmc (z úzkosti
. Marnost a slova lživá vzdal ode mne. jeho, a otevře trápením ucho jeho.
Zebroty ani bohatství nedávej mi: Job 36, 15.
A bude Hospodin outočištěm chu—
uděl toliko potřebných věcí k živnosti
mé: abych snad nasycen jsa nebyl při dému: spom_ocníkem v čas příhodný,
váben k zapření (tebe), a neřekl: Kdo v soužení. Z'alm 9, 10.
Nebo vyhledávaje krve jejich rozpo
jest Hospodin? aneb abych nouzí do
hnán, nekradl, a nepřisahal ki-ivě skrze menul se: nezapomněl na křik chudých.
Žalm
9, 13.
jméno Boha svého. Přísl. 30, 8. 9.
Nebude až do konce v zapomenutí
V den dobrých věcí nezapomínej
na zlé: a v den zlých věcí nezapomí chudý: trpělivost chudých nezahyne do
konce. Žalm 9, 19.
nej na věci dobré. Sir. 11, 27.
Tři věcí nenávidí duše má, a velmi
Když pýchá bezbožný, zapaluje .se
' těžce nesu život jejich: Chudého py chudý: popadeni bývají v radách, kte
šného, bohatého lživého, starce pošeti réž (oni) vymýšlejí. Zalm 10, 2.
lého a nerozumného. Sir. 25, 3. 4.
Povstaniž Hospodine Bože, zdvihni
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se ruka tvá (k trestu): nezapomínej
se nad chudými. Žalm 10,12.
Žádost chudých vyslyšel IIospodin:
připravení srdce jejich slyšelo ucho
tvé. Souditi budeš sirotku a snížené
mu, _aby již neveličil se člověk na ze
mi. Žalm 10, 17. ]8.
.

Pro bídu nuzných, a lkání chudých,
nyní povstanu, dí Hospodin. Postavim
(je) v, bezpečí: doufanlivě činiti budu.
Žalm 11, 6.
Hospodin při pokolení spravedlivém
jest: »vy (pak) jste radu chudého za
hanbili, ješto Hospodin naděje jeho
jest. Zahn 13, 6.
Vyslysel Hospodin chudé: a vězny
svými nezhrzel. Žalm 68, 34.
Souditi bude chudé z lidu, a spase
ny učiní syny z chudých: a ponížil ná
silníka. Žalm 71, 4.
Vysvobodí Bůh chudého od mocné
ho, a chudého, jenž neměl spomocníka.
Ušetří chudého a nuzného: a. duše
chudých spascny učiní. Ž lichev a z
neplavostí vyprosti duše jejich: a po—
čestné bude jméno jejich před ním.

Žalm71,12.13.14.

Vdově jeho požehnaje požehuám:
chudé jeho chlebem nasytím. Žalm

131,15.

Poznal jsem, žeť učiní Hospodin
soud nuzného, apomstu chudých. Žalm

139,13.

Nepřijme Pán osoby proti chudému,
a prosbu uraženého vyslyší. Nepohr
dne piosbou sirotka; ani vdovou, když
bude vylévati řeč lkání Ždaliž slzy
vdovy nesstupují na líce, a křik jeji
na toho,'kterýž je vyvádí? S líce za
jisté vstu'pují až do nebe a Pán, jenž
slyší, nebude se v nich těšiti. Sir.
35, 16—19.
Ty-jsi byl silou chudénm, silou nu
znému v soužení jeho: outoc'ištčm před
vichrem, zastíněnímpřed vedrcm; duch
zajisté mocných jest jako vichr, kte—

bm spravedlivého, a chudého za obuv.
Amos 2, (i.

Slyšte slovo toto krávy tučné. kte
réž jste na hoře samařské: kteréž ná.
tisk činíte potřebným, a potíráte chu
dé: kteréž říkáte pánům svýmz' při
neste a budeme píti.
Pl—isáhl Pán
Bůh skrze svatost svou: že hle při

jdou na vás'dnové, avyzdvilmou vás
na bidlech, a ostatky vaše v hrncích
vřelých. Amos 4,1. 2.

5. Bczbožní lidé nenávidí a utiskují
chudých.
Oči jeho po chudém vzhlédají: čí
há v skrytě, jako lev v jeskyni své.
Cíhá, aby uchvátil chudého: ješto
(osidvlem) přitahuje ho.

V osidle svém

poníží ho, nachýlí se, a padne, když
panovati bude nad chudými. Žalm 10,
9.

10.

Také .bližnímu svému v nenávisti
bude chudý: ale bohatým mnoho jest
přátel. Přísl. 14, 20.
Prose mluviti bude chyby: ale bo
hatý promluví tvrdě. Přísl. 18, 23.
Bohatství přidává přátel mnóho:
ale od chudého i ti, kteréž měl, od
stupují. Přísl. 19, 4.
Bratří člověka chudého nenávidí ho:
nad to i přátelé jeho vzdalují se od
něho. Pi'ísl. 19, 7.
Bohatý nespravedlivě učiniv, hněva—
ti se bude: chudý pak u1ažen jsa, ml
četi bude. Sir. 13, 4.

6. U Boha více platí ctnostný, nuzny',
nežli bezbožny' boháč.

Lepší jest maličko spravedlivému,
nad bohatství hříšníků mnohá. Žalm
36, 16.

(Mnohý) jest jako bohatý, ješto nic
nemá, a (mnohý zase) jest jako chu
dý, ješto má mnoho zboží. Přísl. 13,7.
Lepšíť jest málo s bázní llospodi
novou, než mnoho pokladu, ale bez
nasycení. Přísl. 15, 16.
Lepší jestmaličko sspravedluostí, než-'
rýž se v stěnu obráží. Ts. 25, 4.
Potřební a chudí hledají vod, a ne— mnoho užitků s nepravostí. Přísl. 16,8.
Lepší jest kus chleba suchého s ra
jsou: jazyk jejich žízní uschl. Já
'IIospodiu vyslyším je, já Bůh 151aelsky dostí" než dům plný obětí se svárem.
Přísl. 17, 1.
ne0pustím jich. Is. 41, 17.
Lepší jest chudý, kterýž chodí v sprc-'
Toto\ praví Hospodin: Pro tvoji ne—
šlechetnost israelovu, a pro _čtveru stnosti své, než bohatý ukřivující rty
neobrátím ho: protože prodal za stří' své, a nemoudrý. Přísl. 19, 1.

Chudoba

Člověk potřebný jest milosrdný: a
lepší jest chudý, než muž lstivý. Přísl.
19, 22
Lepší jest chudý, který chodí v spro
stnosti své, nežli bohatý na cestách
nepravých. Přísl. 28, 6.
Lepší jest pachole chudé a moudré,
nežli král starý a blázen, kterýž neumí
prohlédati k budoucím časům. Kaz.
4, 13.

7.

Chudí mají mnohé výhody před
bohatými.

"
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vým jest: vy(pak)

jste radu chudého

zahanbili, ješto Hospodin naděje jeho

jest.

Žalm 13,6.

Jísti budou chudí, a nasycení budou:
a chvalíti budou Hospodina, kteříž hle
dají ho: živa budou srdce jejich na
věky věků. Žalm 21, 27.
J a pak nuznyjsem a chudý: (a však)
Hospodin pečuje o mne. Spomocník
můj a obránce můj jsi ty: Bože můj

neprodlévej. Žalm 39,18.
Kterýž ostříhá pi'avdy na věky,
činí soud křivdu trpícím: dává pokrm
lačným. Hospodin rozvazuje svázané.

Někomu nedopouští hřešiti nouzc,
a na odpočinutí svém boden bude. _ Žalm 145, 7.
Sir. 20, 23.
Lepší jest maličko s spravedlností, než
Lepší jest chudý zdravý a silný, mnoho užitkus nepravostí. Přísl. 16, 8.
nežli bohatý mdlý a trápený neduhem.
Chudý a věřitel potkali se: obou—
Sir. 30, 14.
dvou osvětitel jest Hospodin. Přísl.
29, 13.
Tedy řekl Ježíš učenníkům svým:
Amen, pravím vám, že bohatý nesnadno
Jak vyšel z života matky své nahý,
vejde do království nebeského. A opět tak se navrátí, anic neodnese s sebou
pravím vám: snázeť jest velbloudu z práce své. Kaz. 5, 14.
Dobré i zlé věci, život ismrt, chu
skrze díru jehly projití, nežli bohatému
vjíti _do království nebeského. Mat. doba i počestnost od Boha jsou. Sir.
19, 23. 24.
11, 14.
Nebo snadno jest před očima bo—
A on pozdvih oči na učenníky své,
pravil: blahoslavení (jste vy) chudí; žíma náhle poctiti chudého. Sir. 11, 23.
Prosba chudého z úst až k uším
nebo vaše jest království boží. Luk.
6, 20.
jeho přijde, asoud rychle přijde jemu.
Sir. 21, 6.
8. Útěcha pro chudé.
Nepi'ijme Pán osoby proti chudému,
Hospodin ochuzuje i obohacuje, po a prosbu uraženého vyslyší. Sir. 35, 16.
nižuje i povyšuje. I. Král. 2, 7.
Blahoslavení, kteříž nyní lačníte;
Neboj se synu můj; chudý sice ži nebo budete nasycení. Blahoslavení,
vot vedeme, ale mnoho dobrého míti kteříž nyní pláčete; nebo smáti se
budeme, jestliže se báti budem Boha, budete. Luk. 6, 21.
Nic jsme zajisté nepřinesli na tento
a jestliže odstoupíme od všelikého
hříchu, a budeme-li dobře činiti. Tob. svět: bez pochyby že také nic odnésti
4, 23.
nemůžeme. I. Tim. 6, 7.
Nahý jsem vyšel z života matky své,
a nahý zase se tam navrátím: Hospo 9. Chudé mame podporovatz', ne pak
jich nenaviděiz' a jim ubližovatz'.
din dal, Hospodin vzal: jakž se Ho
Soud čiňte nuznému, a sirotku: po
spodinu líbilo, tak se stalo: buď jméno
HOSpodinovo požehnáno. Job 1, 21. níženého, a chudého ospravedlňujte.
Chudého (pak) vytrhne z úzkosti Žalm 81, 3.
Kdo utiskuje nuzného, utrhá stvo
jeho a otevře trápením ucho jeho. Job
36, 15.
řiteli jeho: ale (ten) jej ctí, kdo se
A bude Hospodin outočiště chudému:
slitováva nad chudým. Přísl. 14, 31.
spomocníkem včas příhodný, v sou
Kdo pohrdá chudým, útržku činí
žení. Žalm 9, 10.
stvořiteli jeho: a kdo se raduje pádu
Nebude až do konce v zapomenutí jiného, nebude bez pomsty. Přísl. 17, 5.
(Jako) na oulok půjčuje Hospodinu,
chudý: trpělivost chudých nezahyne do
kdož se smilovává nad chudým: a on za
konce. Žalm -9, 19.
Hospodin při 'pokolení
SpraVedli dob1odim jeho odplatíjemu Přísl.19,17.
Encyklopaedie.
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Nečiň násilí chudému, protože chudý
jest: aniž potírej nuzného v bráně.
Přísl. 22, 22.
Nedotýkej se mezí maličkých: a na
pole sirotků nevcházej. Přísl. 23, 10.
Kdo zacpává ucho své kkřiku chu
dého, isám křičeti bude, a nebude
vyslyšán. Přísl. 21, 13.
Kdo dává chudému, nebude míti
nouze, ale kdo pohrdá prosícím, trpěti
bude nedostatek. Přísl. 28, 27.
Neposmívej se člověku v hořkosti
duše: jestit' zajisté, kterýž ponižuje
i povyšuje, spatřitel Bůh. Sir. 7, 12.

míti poklad v nebi; u. pojď, následuj
mne. Mat. 19, 21.

Tedy odpověděv Petr, řekl jemu:
Aj mi jsme opustili všecko, a šli jsme
za tebou: což tedy mám (za to) bude?
Ježíš pak řekl jim: Amen pravím vám,
že vy, kteříž jste následovali mne,
v druhém narození když seděti bude
Syn člověka na stolici velebnosti své,
budete i vy seděti na dvanácti stolicích,
soudíce dvanáctcro pokolení israelské.
Mat. 19, 27. 28.
Odpověděv Ježíš řekl: Amen pravím
vám: Žádného není, ještoby opustil
Nepohrdej člověkem chudým sprave— dům, neb bratry, neb sestry, neb otce,
dlivým, a neveleb muže hříšníka boha neb matku, nebo syny, nebo roli pro
mne a. pro evangelium, aby nevzal sto
tého. Sir. 10, 26.
Kdo'obětu je oběť z statku člověka krát tolik, nyní v času tomto, domů,
chudého, jest jako kdo zabíjí syna před a bratrů, a sester, a matek, a synů,
obličejem otce jeho. Chléb nuzných a roli, s protivenstvími, a v budoucím
jest život chudých: kdo jej odjímá, jest věku život věčný. Mar. 10, 29. 30.
A přivezše lodí k zemi, a všecko
člověk krve. Kdo odjímá chléb v potu
(dobytý), jest jako ten, kdo zabíjí opustivše šli za ním. Luk. 5, 11.
bližního svého. Kdo vylévá krev, a
Tak tedy každý z vás, kdo se ne
kdo činí křivdunájemníku, bratří jsou. odřekne všech věcí kterými vládne, ne
Sir. 34, 24—27.
může býti mým učenníkem. Luk.
A vdovy a sirotka, a příchozího a 44, 33.
chudého neutiskujte: a zlého muž bratru
I řekl Petr: Aj my jsme opustili
svému nemysl v srdci svém. Zach. 7, 10. všecko, a šli jsme za tebou. A on
A kdyby bratr a sestra nazí byli, řekl jim: Amen pravím vám, že není
a potřebovaliby vezdejší živnosti, řeklby žádného, kterýžby opustil dům, neb
pak jim někdo z vás: Jděte v pokoji, rodiče, neb bratří, aneb manželku, neb
ohřejte se a najezte se; a však ne syny pro království boží, a nevzalby
dalibyste jim, čeho t_ělopotřebuje, což v tomto času mnohem více, a v bu
doucím věku života věčného. Luk.
to bude platno? Jak. 2, 15. 16.

10. PříklaďJ chudoby.
Jakob, jenž s holi přešel Jordán:
I. Mojž. 28, 11; 32, 10; lilo/želé,jenž

pásl ovce testě svého Jetra: II. Mojž.
3, ]. Rut, jenž sbírala klasy: Rut
2, 2; David: I. Král. 16, 11; 17, 17;
Eliáš, když u vdovyv Sareptě bydlel:
III. Král; 17, 10; Tobiáš: Tob. 2,
19; 4, 23; Ježíšsám: Luk. 2, 7; 12,
24: učennz'cz'Páne': Mat. 4, 21; Lazar.
Luk. 16, 20; Slepý u Jericha: Luk.
18, 35; vdova dva šarty v pokladnici
davší: Luk. 21, 2; Petr nemaje stříbra
ani zlata: Sk. ap. 3, 6; apoštolc': II.
Kor. 6, 10. 
Viz také: almužna dobročinnost.

11. Chudoba evangelická.
Chceš -li dokonalým býti, jdi, prodej
co máš, a rozdej chudým, a budeš

18, 28—30.
Všickni také, kteříž věřili, byli po
spolu, a měli všecky věci obecné. Pro
dávali majetky a statky, a dělili je
mezi všecky, jakž komu potřebí bylo.
Sk. ap. 2, 44. 45.
(Všecko) pak množství věřících bylo
jedno srdce, a jedna duše: aniž kdo
něco z toho, co měl, pravil býti svým,
ale všecky věci jim byli společné. A
mocí velikou vydávali svědectví o vzkří

šení Ježíše Krista, Pána našeho: ami
lost veliká byla v nich ve všech. Aniž
pak byl mezi nimi kdo nuzný. Nebo
kolikkoli bylo těch, kteříž měli pole
nebo domy, prodávajíce přinášeli peníze
za ty věci, kteréž prodávali, a kladli
(je) k-nohám apoštolů. _I rozdělovalo
se jednomukaždému, jakž komu potřebí
bylo. Sk. ap. 4, 32—35.

Churavost.

Ghuravost.

——Chvála boží.
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Viz nemoc.

Chvaltež Hospodina, neb jest dobrý
Hospodin; prozpěvujte a hrejte jménu
čne' vyznání dokonalostí božích zjevzg'z'cích jeho, nebo libé jest. Žalm 134, 3.
Chvála bOŽÍ jest radostný cit a vde'

se ve světě a na

lidech.

Povzbuzenz' ku

chvále boží a příklady její.

1. K chvále boží vzývá nás písmo
svaté.

Učiň pane, at' oni pilnčji dobrořečí
tobě, a obětují tobě obět' chvály tvé,
a svého zdraví, aby poznali všickni
národové, že jsi ty sám Bůh nade vší
zemí. Tob. 8, 19.

Vyznávejte se Pánu, synové israelští,
a před obličejem národu chvalte ho.
Tob. 13, 3.

Rekla Judith:

Chvaltež pána Boha

našeho, jenž neopustil těch, kteříž dou
fají v něho. Jud. 13, 17.
Přineste Hospodinu slávu a čest,
přineste Hospodina slávu jménu jeho.
Klanějte se Hospodinu v síni svaté
jeho. Zalm 28, 2.
Zvelebujtež se mnou Hospodina_, a
vyvyšujmež jméno jeho společně. Zalm
33,_ 4.

Zalm říkejte jménu jeho: slávu
vzdejte chvále jeho. Zalm 65, 2.
Dobrořečte národové Boha našeho:
a učiňte, at' jest slyšán hlas chvály
jeho. Zalm 65, 8.
Chvaltež ho nebesa a země, i moře,
taki všickni hmyzové v nich. Zalm
68, 35.
Vcházejte do bran jeho 5 díkůčině
ním, do síní jeho s chválami: osla
vujtejej. Chvaltežjménojeho. Zalm99,4.
Vysvoboď nás HOSpodine, Bože náš,
a shromažď nás z těch národů. Aby
chom chválili jméno svaté tvé, a chlu

Chvalte jméno I—Iospodinovo,chvalte

služebníci Hospodina, kteříž stáváte
v domu Hospodinova v síních domu
Boha našeho. Zahn 134, 2.
Allelzy'a! Chvalte Hospodina z nebes,
chvalte ho na výsostech. Chvalte jej
všickni angelé jeho, chvalte jej všecky
mocnosti jeho. Chvalte jej slunce i
měsíc., chvalte jej všecky hvězdy i
světlo. Chvalte jeji nebesa nebes, i
vody, kteréž nad nebesy jsou. Chval—
te jméno I—Iospodinovo. Nebo on řekl,
i učiněny jsou; on přikázal a stvořeny
jsou. Zalm 148, 1—5.'
Chvalte Hospodina z země drakové
i všecky propasti. Oheň a krupobití,
sníh i led a vítr bouřlivý: kterež činí

slovo jeho. Též i hory, avšickni pa
hrbkové: stromoví ovoce nesoucí i
všickni cedrové.

Zvěř divoká i vše

liká hovada, zeměplazové, i ptactvo
pernaté. Králové zemští i všeckni ná
rodové: knížata i všickni soudcové
země. Mládenci ipanny: starci s mlad
šími chvalte jméno Hospodinovo. Nebo
vyvyšeno jest jméno jeho samého.
Chvála jeho nad nebe i nad zemí a
povýšil rohu lidu svého. Píseň všem
svatým jeho: i synům israelským, lidu

Rřibližujícímu se k němu.
Alleluja.
Zalm 148, 7—14.
Zpívej Hospodinu píseň novou:
chvála jeho v shromáždění svatých.
Zalm 149, 1.
Allelnjá. Chvalte Hospodina v sva
tyni jeho, chvalte jej v utvrzení mo
bili se v chvále tvé. Požehnaný Ho— cnostijeho. Chvalte jej v mocnostech
spodin, Bůh israelský, od věku až na jeho, chvalte podlé množstvíavelikosti
věky: a dít veškeren lid_: Amen, aneb jeho. Chvalte jej zvukem trouby:
staň se tak, staň se tak. Zalm 105, 48. chvalte jej hrajíce na loutnu a citeru.
Nech ať tedy chválí Hospodina z mi Chvalte jej na buben a v společném
losrdenství .jeho: a divy synům jeho zpívání, chvalte jej na struny a var
lidským. A ať ho vyvyšují v shro hany. Chvalte jej na cimbály dobře
máždění lidu a a na stolici starších znějící: chvalte jej na cimbály plesání.
Yšeliký duch chval Hospodina Alleluja.
chválí jeho. Zalm 106, 21, 22.
Chvalte služebníci Hospodina, chvalte Zalm 150.
Chválu vzdávati budeš živ jsa, živ
jméno Hospodinovo.
Budiž jméno I-Io—
spodinovo požehnáno, od tohoto času a zdráv jsa oslavovati, a chválili budeš
až na věky. Od východu slunce až Boha, a honositi se budeš v slitováních
do západu chvalitebné jméno Hospodi jeho. Sir. 17, 27.
Oslavujíce jej co budem moci nade
novo. Zalm 112, 1—3.
12“E
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všecky skutky své. Hrozný jest Pán,
a veliký velmi a divná moc jeho.
Oslavujíce vyvyšujte Pána, -jakžkoli
moci budete, však vždy ještě převyšo
vati bude všelikou chválu, a předivná
velebnost jeho. Dobrořečte Pánu, vy
vyšujte jej, jakž můžete, neb on větší
jest nade všecku chválu. Vyvyšujíce
jej naplnění buďte mocí, neustávejte;
nebo nedosáhnete. Sir. 43, 30—34.
A řeknete v ten den: Oslavujte I—Io
spodina a jméno jeho, známé čiňte
také mezi lidmi nálezky jeho, pomněte,
že vyvýšeno jest jméno jeho. Is. 12,4.
Zpívejte I-Iospodinu píseň novou,
chvála jeho od končin země. Kteříž
sstupujete na moře, a plnost jeho;
ostrovové a obyvatelé jejich. Is. 42, 10.
Chvalte nebesa, nebo milosrdenství
učinil I-Iospodin: plesejte nejzadnější
končiny země, zvučte hory chváleníni,
les i všeliké dřevo jeho, neb vykoupil
I—IospodinJakoba, a Israel oslaven bu
de. Is. 44, 23.
Chvalte nebesa a plesej země, vesele
zpívejte hory chválu: nebot' potěšil
Hospodin lidu svého, a nad chudými
svými smiluje sc. Is. 49, 13.
A tak nyní, ti ktéříž jsou vykoupeni
od I-IOSpodina, navrátí se, a přijdou
na Sion chválíce, a veselí věčné bude
na hlavách jejich, radost a veselí dr
žeti budou, uteče bolest a upěuí. Is.
51, 11.
I-Ilas strážných tvých: pozdvihli hla
su, a spolu chváliti budou: nebot'
okem v oko uzří, když obrátí I-Iospo
din Sion. Radujte se a chvalte spolu
pustiny Jerusalěmské, neb potěšil I-Io
spodin lidu svého, vykoupil Jcrusalém.
Is. 52, 8. 9.
Zpívejte Hospodinu, chvalte I—Iospo
dina, že vysvobodil duši chudého
z ruky zlých. Jer. 20, 13.
A budou mne chváliti v zemi za
jetí svého, a pamatovati budou na.
jméno mé. Bar. 2, 32.

Poněvadž jsi ty Pán Bůh náš, a
chváliti tě budeme Pane; nebo proto
dal jsi bázeň tvou v srdce naše, aby
Chom vzývali jméno tvé a chválili tě
v zajetí svém, neb obrátíme se od ne
pravosti otců svých, kteříž zhřešili před
tebou. Bar. 3, 6. 7.
A opět: Chvalte Hospodina všickni

národové, a velebtež ho všickni lidé.
Řím. 15, 11.

Protož skrze něho obětujme Bohu
obět' chvály vždycky, to jest ovoce rtů
vyznávajících jméno jeho. Zid. 13, 15.
IIoden jsi, Pane Bože náš, přijíti
slávu ode všeho stvoření a čest i moc:
neboť ty jsi stvořil všecky věci, a pro vůli
tvou byly i stvořeny jsou. Zjev. 4, 11.

2. !( chvále boží vzbuzují nás mnohé
příklady zbožných.
Síla má i chvála má Hospodin, a
učiněn jest mi k spasení: Tent' jest
Bůh můj, a protož oslavovali budu
ho, ont' jest Bůh otce mého, a protož
vyvyšovati budu ho. II. Mojž. 15, 2.
A hle, vyšed oheň od Hospodina,
shltil oběť zápalnou, i tuky, kteréž
byly na oltáři. Což když uzřeli zástu
pové, chválili Ilospodina, padše na
tváře své. Ill. Mojž. 9, 24.
Kteříž jste dobrovolně vydali z Israe
le duše své v nebezpečenství, dobro
řečte I-Iospodinu. Soudc. 5, 2.
A ustanovil (David) přcd archou IIo
spodinovou některé z levítů, kteřížby pi'i
sluhovali, a připomínali skutky jeho,
a oslavovali i chválili I-Iospodina Boha
israelského. I. Par. 16, 4.
Tvát' jest, Hospodine, velebnost, i
moc, i sláva, ivítězství: a tobě chvála,
ncb všecko, což jest v nebi i na zemi,
tvé jest:_ tvé I-Iospodine království, a
ty jsi vyšší nade všecka knížata. I.

Par. 29, 11.
Požehnaný I—IospodinBůh israelský
od věku až na věky, a rci veškeren
lid: Amen, a píseň chvály I-Io'spodinu.

I. Par. 16, 36.
Požehnaný' I—IospodinBůh israelský,
kterýžto což mluvil Davidovi otci mé
mu, to teď v skutku splnil. II. Par.
6, 4.
Ale i všickni

synové v'sraelštz' viděli

sstupující oheň a slávu Hospodinovu
na dům, a padše tváří na zemi na
podlahu dláženou kamením; klaněli se
a chválili Hospodina: že dobrý jest,
že na věky trvá milosrdenství jeho.
lI. Par.

7, 3.

_.

A ustanovil b'alanwím dle nařízení
Davida, otce svého, ouřady kněžské
v služebnostech jejich, a levíty v po
řádku jejich, aby chválili, a přisluho
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vali při kněžích, vedlé řádu jednoho ka

ždého dne; ivrátní v poi'ádcích jejich u
jedné každé brány: nebo tak byl přiká
zal David, muž boží. II. Par. 8, 14.
I dal radu lidu a postavil zpěváky,
kteřížby zpívali Hospodinu, aby chvá
lili ho v houfích svých, a aby šli před
vojskem, a jednostejným hlasem aby

říkali: Chvalte Hospodina, nebo na,
věky trvá milosrdenství jeho. A když
začali chvály zpívati, obrátil Hospodin
zálohy jejich na ně samé, synů totiž
to Ammon, Moab a hory Seir, kteříž byli
vytáhli,

aby—\bojovali proti Judovi,

a

tak zbiti jsou. II. Par. 20, 21. 22.
Ezechía's' pak i to přidal: Naplníli
jste

ruce

své I—IOSpodinu,přistupte

a

obětujte a oběti chvály do domu Ho
spodinova. I obětovalo všecko množ
ství oběti

díkůčinění &. chvály,

ano i

oběti zápalné myslí nábožnou. II. Par.
29, 31.
A tak drželi

synové z'sraels'tz', kteříž

byli v Jerusalémě, slavnost přesnic za
sedm dní s veselím velikým, chválíce I-Io
spodina každého dne: levítové také a
kněži na nástrojích, kteříž v ouřadu
příslušeli. I mluvil Ezechiáš k srdci
všech levítů, kteříž měli rozumnost do
brou o IIospodinu. I jedli za sedm dní
slavnosti té, obětujíce oběti pokojné,
a chválíce Hospodina, Boha otců svých.
II. Par. 30, 21. 22.
Když tedy zakládali zedníci chrám
Ilospodina, stáli kněží v rouše svém
s trubami, a levítové synové Azaífovi
s cimbály, aby chválili Boha skrze
ruce Davida krále israelského. A zpí
vali spolu chválíce a oslavujíce Hospo
dina, že dobrý jest, a že na věky trvá
milosrdenství jeho nad Israelem. Ve
škeren také lid pokřikoval hlasem ve
likým chválíce Hospodina, protože jest
založen chrám Hospodinu. I. Esdr. 3,1 1.
I řekli levítové ti, J osue, Kedmihel, Bon—

ni, Hasebniáš, Serebiáš, Odojáš, Sebniáš,
Fathahiáš: Vstaňte, dobrořečteIlospo
dinu Bohu svému, chvály hodnému od
věků až na věky, & ať všickni dobro
řečí jménu slávy tvé vysokému ve
všelikém dobrořečení a chvále. II.
Esdr. 9, 5.
David pravil: Oslavovati tě budu
Hospodine celým srdcem svým, vypra
vovati budu všecky skutky, tvé. Ra

181'

dovati se a plesati budu v tobě, žalmy
zpívati budu jménu tvému o Nejvyšší.
Zahn 9, 2. 3.
Chválu vzdávaje, vzývati budu Ho
spodina; a tak od nepřátel svých osvo
bozen budu. Zalm 17, 4.
Vypravovati budu jméno tvé bratřím
svým: u p_rostřed shromáždění chváliti
tě budu. Rka: Kteříž se bojíte Ho—
spodina, chvalte jej: všecko símě Ja
kobovo oslavujte jej. Zalm 21, 23. 24.
I budu tě oslavovati v shromáždění
velikém, v lidu vážném chváliti budu
tebe. Zalm 34, 18.
A jazyk můj ohlašovati bude spra
vedlnost tvou, celý den chválu tvou.
Žalm 34, 28.
Vysvobod mne z krví, Bože, spasení
mého: a budet s veselím prozpěvovati
jazyk můj o spravedlnosti tvé. Pane,
rty mně otevřeš, a budovuťmá ústa zvě
stovati chválu tvou. Zalm 50,16. 17.
0 ať jsou naplněna ústa má chvá
lou, abych zpíval slávu tvou, celého
dne velikost tvou. Zalm 70, 8.
My pak lid tvůj a ovce pastvy tvé
chváliti budeme na věky. Do národu,
pronárodu vypravovati budeme chválu
tvou. Zalm 78, 13.
Tobě obětovati budu oběť chvály,
a jméno Hospodinovo vzývati budu.
Zalm 115, 17. :
Chválení Davidovo: Vyvyšovati tě
budu, Bože můj králi: a dobrořečiti
jménu tvému na věky, i na věky vě
kův. Na každý den dobrořečiti budu
tobě, a chváliti jméno tvé až na věky
věkův. Veliký jest Hospodin a chvály
hodný příliš: a velikosti jeho není
konce. Rodina a rodina vychvalovati
budou skutky tvé: a moc tvou vypra
vovati budou. Velebnost slávy svato
sti tvé mluviti budou, a n divných v'ě
cech vypravovati budou. A moc hro
zných skutků tvých povídati budóu: a
o velikosti tvé rozprávěti budou. Pa
mátku hojnosti líbosti tvé hlásati bu
dou, a o spravedlnosti tvé zpívati bu
dou. Žalm 144, 1—7.
Z celého srdce svého miloval David
Pána, a miloval Boha, kterýž učinil
jej, a. on dal jemu moc proti nepřáte
lům. A státi rozkázal zpěvákům proti
oltáři a v zvuku jejich líbá učinil zpí
vání. A dal slavnostem ozdobu, a
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ozdobil časy až do skonání života, aby
chválili svaté jméno Páně, a rozšiřovali
z jitra boží svatost. Sir. 47, 10—12.
Hospodine Bůh můj jsi ty, vyvyšo
vati tě budu a oslavovati budu jméno
tvé; neb jsi učinil divné věci, myšlení
dávná věrná, amen (rady tvé zdávna
uložené jsou věrná pravda). Is. 25, 1.
Daniel mluvě řekl: Bud' jméno Páně
požehnáno od věků až na věky; nebo
moudrost i síla jsou jeho. Dan. 2, 20.
Tobě Bože otců našich chválu vzdá

vám, a tebe chválím: že moudrosti
sílu dal jsi mně; i nyní ukázals mi, zač
jsme tě prosili., neb řeč královu otc
vřel jsi nám. Dan. 2, 23.
Tři mládenci procházeli se u pro
střed plamene, chválíce Boha, a do
brořečíce Pánu. Dan. 3, 24.
Azariás' modlil se: Požehnany' jsi

Pane Bože otců naších a chvalitebnc
i slavné jméno tvé na věky. Dan.
3, 26.

Tehdy ti tři jako jedněmi ústy chvá—
lili a dobrořečili, a oslavovali Boha
v peci, i—kouce: Požehnaný jsi Pane
Bože otců našich, a chvalitebný, a
slavný, a převyvýšený na věky. A
požehnané svaté jméno slávy tvé, a
chvalitebné a převyvýšené po všecky
věky. Dan. 3, 51. 52.
Helkiáš pak i žena jeho chválili Bo
ha příčinou dcery své Susanny s Joa—
kimem, _mužem jejím, i se všechněmi
příbuznými, že není shledána na ní
taková hanebná věc. Dan. 13, 63.
A činili posvčcování oltářeosm dní,
a obětovali oběti zápalné s veselostí,
a obětovali oběť spasení a chvály.
I. Mak. 4, 56.
A hned s angelem bylo množství
rytz'i'stva nebeského, chválících Boha,
a řkoucích: Sláva buď na_ výsostech
Bohu: a na zemi pokoj lidem dobré
vůle. Luk. 2, 13. 14.
I navrátili se pastýři, velebíce a
chválíce Boha ze všech věcí, kteréž
slyšeli a viděli, tak jakž bylo povědíno
jim. Luk. 2, 20.
A i hned slepý viděl, a šel za ním,
velebě Boha. A všecken lid, když to
uzřel, vzdal chválu Bohu. Luk. 18, 43..
A když se již přibližoval k důlu
hory Olivetské, počal všecken zástup
učenníků, radujíce se chváliti Boha

hlasem velikým ze všech divů, kteréž
byli viděli. Rkouce: Požehnaný král,
jenž se béře ve jménu Páně, pokoj na
nebi, a sláva na výsostech. Luk. 19,
37. 38.
A byli první křesťanévždyckyv chrá
mě, chválíce a dobrořečíce Boha. Amen.
IJUk. 24, 53.

A vyskočiv (chromý) stál a chodil: ivšel
s nimi do chrámu, chodě, a poskakuje
a chvále Boha. I viděl jej všecken
lid, an chodí a chválí Boha. Sk. ap.
3, 8. 9.
() půl noci pak, Pavel a Silas, mo
dlíce sc, chválili Boha i slyšeli je, kte
říž v žaláři byli. Sk. ap. 16, 25.
I vyšel z trůnu hlas, řkoucí: Chválu
vzdcjte Bohu našemu všickni služebníci
jeho, a kteříž se bojíte jeho, i malí
i velicí. Zjev. 19, 5.
3. JlIcíme clwa'litz'Boha ze srdce, s vroucí
radostí, slovem i skutky po . celý čas
života.

Dobro řečiti budu lIospodinu každého
času : vždycky chvála jeho bude v ústech
mých. Zahn 33, 2.
Hotovo jest srdce mé, Bože, hotovo
jest srdCe mé: zpívati a žalm říkati
budu tobě. Žalm 56, 8.
Tak velebiti budu tebe v životě
svém: a ve jménu tvém pozdvihovati
budu k tobě rukou svých. Zalm 62, 5.
Jakoby_ sádlem a tukem naplněna
byla duše má: a rty pylesání chváliti
tebe budou ústa má. Zalm 62, 6.
Dobrořeč duše má Hospodinu: a vše
cko, což ve mně jest, jménu svatému
jeho. Zalm 102, 1.
Zpívati budu Hospodinu, dokud živ
budu: prozpěvovati budu Bohu svému,
pokud mne bude. Žalm 103, 33.
Slaviti budu Hospodina velice ústy
svými; a u_prostřed mnohy'ch chváliti
jej budu. Zalm 108, 30.
Ale my, kteří živi jsme, dobrořcčí—
_me Hospodinu od tohoto času, až na
věky. Viz též 144, 1. 2.
Chval duše má Hospodina, chváliti
budu Hospodina v životě svém: žalmy
zpívati budu Bohu svému, dokud živ
budu. Žalm 145, 2.
Chváliti budu jméno tvé ustavičně, a
schvalovati budu je s dikůčiněním, že
vyslyšána jest modlitba. má. Sir. 51, 15.

Chvála bližního.

Odejmi ode mne hluk písm svých:
a zpěvu loutny tvé nechci poslouchati;
ale ať se zjeví jako voda soud, a spra
vedlnost jako potok silný. Amos 5, 23. 24.
Ne každý, kdož mi říká: Pane, Pane,
vejde do království nebeského: ale kdo
činí vůli ()tce mého, kterýž v nebesích
jest, ten vejde do království nebeského.
Mat. 7, 21.
V tomť oslaven jest Otec můj, aby
ste velmi mnoho užitku přinesli, abyli
mými učenníky. Jan 15, 8.
Viz také: čest boží.
Chvála bližního jest výjev dobre'ho
smýšlení našeho o bližním.

1, Pravdivé a dobré vlastnosti aneb
činy bližního mají se zjevovali a
dle zásluhy

cllvcílztz'.

Chvalmež již muže slavné a otce
naše v národu jejich. Mnohou slávu
způsobil Pán skrze velebnost svou od
věku. Panující ve vlastech, moci a
opatrností svou obdaření, zvěstujíce v
prorocích důstojenství proroků. A roz- '
kazujíce v přítomném lidu, a mocí
opatrnosti své mluvili lidem přesvatá
slova. V umění svém vyhledávajíce
způsoby zpěvu a vypravujíce písněpísem.
Lidé bohatí v síle, okrasy pilnost mají
ce: pokojně bydlíce v domích svých.
Všickni tito v pokolení národu svého
slávy došli, a za dnů svých majíchvá
lu. Ti, kteříž z nich zrození jsou zů
stavili i oni také jméno k vypravová
ní a jako k obnovení chvály jejich.
Sir. 44, 1—8. Viz též kap. 44—50.
A když odešli poslové Janovi, po
čal Ježíš praviti k zástupům o Janovi:
Co jste vyšli na poušť vidět? třtinu-li,
kteráž se větrem klátí? Aneb co jste
vyšli vidět? člověka měkkým rouchem
oděného? Aj, kteříž v rouše drahém a
v_rozkoší jsou, v domích královských
jsou. Ale což jste vyšli vidět? pro
roka—li? Ovšem pravím vám, i více
nežli proroka. Tentot jest, o kterémž
jest psáno: Aj, já posílám angela své
ho před tváří tvou, jenž připraví, ce
stu tvou před tebou. Nebo pravím
vám: Většíhoť proroka mezi syny žen
skými nad Jana Křtitele není žádného :
ale kdož jest menší v království bo
žím, většíťjest nežli on. Luk.7, 24—28.
I pochválil Pán vladaře nepravého,
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že sobě opatrně učinil: neb synové to
hoto světa opatrnější jsou, nežli syno—
vé světlav pokolení svém. Luk. 16, 8.

Jan pravil: Onť jest, který po mně
přijde, kterýž přede mnou učiněn jest:
kteréhožto já nejsem hoden rozvázati
řeménka u obuvi jeho. Jan 1, 27.
Druhého pak dne uzřel Jan Ježíše,
an jde k němu, i řekl: Aj beránek bo
ží, kterýž snímá hříchy světa. Ten
tot' jest, o kterémž jsem já již jednou
pravil: že po mně přichází muž, kte
rýž předemnou učiněnjest; neb prvněj
ší byl nežli já. Jan 29, 30.
Známoť pak vám činíme bratří mi
lost boží, kteráž dána jest církvím ma
cedonským, že vmnohém zkušení roz
ličných soužení hojnost radosti jejich
byla a nejhlubší chudoba jejich roz
hojněna jest v bohatství jejich. Nebo
svědectví jim dávám, že podlé možno—
sti, ba i nad možnost chtiví

byli.—. S

mnohými žádostmi prosíce nás, aby
chom přijali tu milost a sdílnost slu
žebnosti, kteráž se činí na svaté. A
ne jakž jsme se nadáli, ale nejprvé da
li sami sebe Pánu, potom také nám
skrze vůli boží. II. Kor. 8, 1—5.
A poslali jsme s ním také bratra
(Tita), kterýž má velikou chválu v
evangelium po všech církvích. A ne
toliko to, ale také nařízen jest od cír
kve za tovaryše putování našeho k té
to milosti, kteroužto sloužíme k slávě
Páně a k dokázaní ochotné vůle naší.
II. Kor. 8, 18. 19.
Poslali jsme pak snimi ibratra na—
šeho, kteréhož jsme častokráte v mno
hých věcech zkusili, že jest pečlivý
býti vidíme, pro velikou svou důvěr
nost k vám. Buďto pro Tita, kterýž
jest tovaryš můj, a mezi vámi pomo
cník můj, buďto bratří naši, poslové
církvi, sláva Kristova. Protož důvodu,
kterýž jest lásky vaší, a chlouby naší
o vás, k nim dokažte, před obličejem
církve. II. Kor. 8, 22, 24.
O službě, kteráž se sbírá na
svaté, jest mi zbytečné více psáti vám.
Vím zajisté o hotové mysli vaší; pro
kteroužto chlubím se vámi u Mace
donských říkaje jim: že i Achaja ho
tova. k tomu jest od předešlého léta a
ta vaše horlivost vzbudila mnohé. II.
Kor. 9, 1. 2.
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Chvála vlastní. — Chyby.

Protož nejmilejší moji, netoliko ja
ko v přítomnosti mě, ale nyní mnohem
více v nepřítomnosti mě, s bázní a s
třesením spasení své konejte. Fil.
2, 12.
Avšak dobře jste učinili, obcovavše
mému soužení. Fil. 4, 14.
A vy učinění jste následovníci naši
i Páně, přijavši slovo v mnohém sou
žení s radostí ducha svatého. Tak
že jste učinění příklad dobrý věřícím
v Macedonii a v Achaji. I. Tes. 1, 6. 7.
Nebo která jest naše naděje, neb ra
dost, neb koruna slávy. Zdali ne i
vy před Pánem naším Ježíšem Kri
stem jste_ v druhém příští jeho? Nebo
vy jste sláva naše a radost. 1. Tes.
2, 19. 20.

2. Zlí pak se nemají nijak chválili ze

neužitečný (jest) člověk, kterýž pije
nepravost jako vodu? Joh 15, 15. 16.
Proviněním kdo rozumí? Protož od
tajných mýc'h očisť mne: a cizí odpusť
služebníku svému. Nebudou-li panovati
nade mnou, tehdyť nepoškvrnčný budu:
a očištěn budu od provinění největšího.

Žalm 18,13.14.

Nebo sedmkrát padne spravedlivý,
a (zase) povstane: ale bezbožní padnou
ve zlé. Přísl. 24, 16.
Neníť zajisté člověka spravedlného
na zemi, kterýžby (vždy) činil dobré,
a (nikdy) nehřešil. Kaz. 7, 21.
Zbloudili jsme tedy z cesty pravdy, a
světlo spravedlnosti nesvítilo nám: a slun
ce rozumnosti nevzešlo nám. Moudr. 5, 6.
V mnohých věcech klesáme všickni.
Jak. 3, 2.

svých skutků zlých.
Kteříž opouštějí zákon, chválí bez
božného: kteří ho ostříhají, rozpalují
se proti němu. Přísl. 28, 4.
Nechval muže pro krásu jeho, aniž
pohrdej člověkem pro pohled jeho. Sir.
11, 2; viz I. Král. 16, 7.
Nechval muže prvé nežli mluví:
neb to jest zkušení lidí. Sir. 27, 8.

2. Máme své chyby vyznávali.
Job řekl: Kdo jest ten, jenžto tají
radu bez umění? Protož nemoudřejsem
mluvil, a co na obyčej přesáhá umění

Viz také: pochlebavám', ohledy lidské.

nepravosti své neukryl jsem před tebou.
Rekl jsem: Vyznávám na sebe nepra
vost svou Hospodinu. Žalm 31, 5.
Nestyď se vyznati hříchy své. Sir.

Chvála vlastní jest marná a niče

mna':

Nechat tě chválí jiný,
tvá:
cizí, & ne rtové
27, 2.

a ne ústa

tvoji.

Přísl.

Lepšíť jest, kdo pracuje, a hojnost
má ve všem, než kdo se chlubí a po
třebuje chleba. Sir. 10, 30.

Láska trpělivá jest, dobrotivá jest,

láska nezáyidí, nečiní nic na chloubu,
nenadýmá se, není ctižádostivá, nehle
dá, co jejího jest. I. Kor. 13, 4. 5.
Viz též: chlouba.

Chyby.

1. Každý

člověk má své

chyby a vady.
Žádného není člověka, kterýžby ne
hřešil. III. Král. 8, 4. 6; II. Par.
G, 36.

Hle (ani ti) , kteříž slouží jemu, ne
,jsor1 stáli, i na angelích svých nalezl
nepravost. Job 4, 18.
Hle mezi svatými jeho žádný nepro
měnitelný, a nebesa nejsou čistá před
obličejem jeho. Čím _více ohaVný a

mé. Job 42, 3.
David pravil: Hříchů mladosti mě,
a nevědomosti mých nezpomínej. Žalm
24, 7.
Hřích svůj Oznámil jsem tobě: a

4, 31.
Viž též: vyznání hříchů.

3. Máme zřetel míti více na své, než
na chyby bližního.
Což pak vidíš mrvu v oku bratra
svého: a v oku svém břevna nevidíš
(necítíš)? Mat. 7, 3; Luk. 6, 41. 42.
Nesuďte, a nebudete souzeni: nepo
tupujte, a nebudete potupeni: odpou
štějte, a bude vám odpuštěno. Luk.
6, 37; Mat. 7, 1. 2.
Kdo z vás bez hříchu jest, vrz na
ni první kamenem. Jan 8, 7.
I otázal se jí (ženy cizoložné) Pán

Ježíš: Ženo, žádný tě neodsoudil?
Kterážto řekla: Žádný, Pane. I řekl
Ježíš: Aniž já tebe odsoudím. Jdi; a

již více nehřeš Jan 8,11.
Protož jedenkaždý z nás bude (sám)
za sebe počet vydávati Bohu. NBSUď'
mež tedy více jedni druhých: ale toto

Idumea. —- Isaiáš.

raději posuďte, abychom nekladli ourazu,
nebopohoršení bratru. Řím. 14,12. 13.
A protož, kdo se domnívá, že stojí,
hlediž, aby nepadl. I. Kor. 10, 12.
Prohlédaje (každý) sám k sobě, abys
i ty nebyl pokoušen. Gal. 6, 1.
Ale zkus jedenkaždý díla svého.
Gal. 6, 4.

Viz
bratrské .
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též:

napomenutí a pokárám'

5. ÍVapraveny'c/z chyb nepředlzazujme
žádné-mu více.

Nepohrdej člověkem odvracujícím se
od hříchu, aniž mu vytýkcj. Pomni,
že všickni lidé —vtrestání jsme.
Sir.
8, 6.

4. ]Wsio mlaskavého posuzování chyb
jiných, snažme se napraviti jich.
I řekl Ježíš k ženě cizoložné: Aniž
já tebe odsoudím. Jdi, a již více
nehřeš. Jan 8, 11.
Bratři, byl-liby člověk i v nějakém
hříchu zachvácen, vy, kteříž jste du
chovní, poučte takového v duchu ti
chosti, prohlédaje (každý) sám k sobě,
abys i ty nebyl pokoušen. Gal. 6, 1.

Jestliže pak kdo zarmoutil, ne mne
zarmoutil: ale, abychnepřitěžoval, 8 část
ky všech vás. Dostit' má, kterýž takový.
jest, na tom trestání, kteréž se (mu)
děje od mnohých; tak abyste (nm)
raději zase odpustili, a potěšili ho, aby
snad přílišným zármutkem nebyl strá
ven ten, kterýž takový jest. II. Kor.

ldumea (Duma, Edom), krajina,
kteráž měla jméno od Edoma (Esaua),
syna Isákova. Nejstarší pak jméno je
jí bylo Seir, od pohoří téhož jména
jí se táhnoucího: I. Mojž. 36, 20.21;
hraničila s Judstvem, a stala se po
platnou Davidovi: II. Král. 8, 14.
ldumejští (Edomští). Praotec jejich
byl Esau aneb Edom, bratr Jakobův:
I. Mojž. 36, 42; protož i nazývá je
Mojžíš bratry Israelských: V. Mojž.
23, 7; Ivdumejští byli nepřátelé Israel
ských: Zalm 82, 7; odepřeli jim prů
chod: IV. Mojž. 20, 17. 18; později
poraženi byli od Joráma: IV. Král.

22; 32, 32; poslední pak král sklíčen
od Assyrských vzal útočiště k tomuto
proroku: IV. Král. 19, 2 atd.; on mu
připověděl pomoc boží a vysvobození
Jerusaléma z moci Assyrských: srov.
6, 7; 20, 32; jakž se i skutečně sta
lo: v. 35; srov. Sir. 48, 23. 24.
Isaiáš pak uzdravil itohoto krále, kte
rý již byl na smrt nemocen: IV. Král.
20, 1. 7; k čemuž ještě připojil jiný

8, 21 ; tak i od Amasia,

jenž se bo

hům jejich klaněl: II. Par. 25, 14;
ale pod Achazem padli mnozí z Judy
do rukou Edomských: II. Par. 28, 17;
l-Iolol'ernes svítězil nad Idumejskými:
Judith 3, 14. 15; utrpěli též velikou
porážku J udou Makabejským : II. Mak.
10, 17.
Isaiáš.
]) První z větších proro—
ků, syn Amosův: ls. 1, 1; byl povo
lán k úřadu prorockému v roce úmrtí
Oziáše, krále judského: 6, 1 atd; 6,

8; srov. Jan

12, 41;

kterýžto pak

2, 5—7.

nápadný div: v.11; srov. Sir. 48, 26;
témuž králi prorokoval zajetí babylon
ské: IV. Král. 20, 17 atd.; srov. Is.

37; 38; 39.
Proroctví proroka Isaiáše uvádí se

též v novém zákoně zhusta

od Ježíše

a jeho apoštolů: Mat. 3, 3; Mar. ],
3; Luk. 3, 4; Jan 1, 23; srov. Is.
40, 3; —1 Mat. 4, 15; srov. Is. 9,
1; — Mat. 15, 7; Mar. 7, _6; srov.

Is. 29, 13;
16;

Jan 12, 38;

Rím. 10,

srov. Is. 53, 1_; — Rím. 9, 27;

srov. Is. 1, 9; — Rím. 9, 39;-srov.
Is. 8, 14 atd.; Ježíš vysvětloval někdy
ve škole jedno místo z knihy proroka
tohoto: Luk. 4, 17 atd.; srov. Is. 61,
1; též četlvněm komorník, jehož pak
Petr pokřtil: Sk. ap. 8, 32 atd.; srov.

ustavičně zastával za králů po Oziášo— Is. 53, 7.

vi nastoupivších: Joathama, Achaze a
Ezechiáše: 1, 1; srov. II. Par. 26,

2) Syn Rahabiáše z pokolení Levi:
I. Par. 26, 25.
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Isák. — israel.

3) Syn Athaliáše a hlava rodiny ze
synů Alama za časů Esdreášových: I.
Esdr. 8, 7.
4) Jeden ze synů Merarisa, levíta,
jejž s jinými poslal Eddo kEsdreášovi:
I. Esdr. 8, 18.
185.11, patriarcha, syn Abrahama a
Sáry: I. Mojž. 21, 2 atd.; kterýž ot
ci svému zvláště byl připověděn: I
Mojž. 15, 4; 17, 16; 18, 10; srov.
Řím. 4, 19; Gal. 4, 28; jemu musel
ustoupiti Ismaelz I—Iagar:I. Mojž. 21,
10 atd.; a Isák se stal jediným dědi

vorozenství pak také Esauovi, : v. 27
atd. ; pak propustil Jakoba pro Esauovo
pronásledování do Mesopotamie: 28,
2 atd.; když byl Jakob po dlouhém
tam pobytí se navrátil k otci svému
Isákovi: 31, 18; umřel tento konečně
v roce 180 stáří svého, načež pocho
ván od obou synů svých: 35, 28. 29.
Isák se též uvádí vrodopisu Kristově:
Mat. 1, 2; Luk. 3, 34.

Ismael, lsmahel, lsmaelští: Ismael,

syn Abrahamův z Hagar, děvečky je
cem: 21, 10; 24, 36; 25, 5; srov. ho: I. Mojž. 16, 2. 15; předzvěstován
Gal. 4, 30' V mládí pak měl býti byl matce své skrze angela: v. 10 atd.
obětován Bohu v obět zápalnou: I. též otec jeho obdržel o něm předpo
vědění boží: 17, 20; 21, 13. Is
Mojž. 22, 2 atd.; srov. Zid. 11, ]7;
Jak. 2, 21; čemuž však zabránil an mael byl obřezán sostatními od Abra
gel Páně: I. Mojž. 22, 12 atd.; když hama: I. Mojž 17, 23; později pak
byl Isák dospěl, stal Abraham na tom, vyvržen jest s matkou svou z.domu
aby si vyvolil ženu, a sice z pi-íhu— Abrahamova: 21, 9. 10 atd.; žil na
zenství jeho: 24, 3 atd.; a tento po poušti Fáran: v. 20, 21; a zplodil
jal za manželku Rebeku, dceru Bathue dvanácte synů: 25, 15 atd.; I. Par.
le, syna Melchy, ženy Náchora, bra 1, 29. Zemřel v 137 roce věku své
tra Abrahamova: v. 67; srov. v. 15; ho: 25, 17. Od něho pocházejí Is
maelští, kteří se stali velikým náro
když pak Abraham umí—el,byl pocho
ván od synů svých Isáka a Ismaele: dem: srov. I. Mojž. 21, 18; bydlili
21, 21;
25, 9. Rebeka byla dlouhý čas ne z počátku na poušti Fáran:
plodná, konečně pak vyslyšel Bůh pak se rozložili“ od I-Ievilah až do Sur.
prosbu Isákovu: v. 21; a ona poro 25, 18.
dila mu blížence, Esaua aJakoba: v.
Israel, Israelšti.
1) Příjmí patri
24. Za příčinouvzemi vzniklého hla
du obrátil se Isák do Gerar: 26, 1 archy Jakoba, jež obdržel od angela
' 6 ; kdež manželku svou Rebeku vydá Páně, kterýžs ním v-noci bojoval. Zna
mená tolik “co bojovník boží. I. Mojž.
val za sestru svou: v. 7; pročež ho
pokáral král Abimelech: v. 10; Isák 32, 28; srov. 35, 10.
2) Jméno od Israele neb od Jako
obdržel zde předpovědční od Boha, že
potomci jeho se stanou velikým náro ba pocházejícího národu, dům Israel,
dem: v. 4; též se stal velmi zámo lid Israel; Israel, synové Israel, Israel
žným: v.12 atd.; pročež ho nenávidě ští nazváni, záležející z potomstva dva
li Filistínští a jemu způsobili mnohý nácti synův Jakobových. Toto jméno
zármutek: v. 14 atd. Isák tedy od měla dvanáct pokolení společné až k
táhl z Gerary do Bersabee, kdež mu rozdělení i'íše za Roboama: III. Král.
Hospodin poznovu požehnání své p'ri 12; II. Par. 10. Od onoho pak času
pověděl: v. 23, 24; akdež jej navští tvořilo deset odpadlých pokolení říši
vil Abimelech a s ním vešel ve smlou větší řečenou israelskou, ostatní pak
vu: 26 atd. Isák pak požehnal ke konci dvě pokolení Benjamin a Juda tvořila
života. Jakobovi, jenžto lstí Jakoba a říši menší zvanou judskou: III. Král.
12, 16; II. Par. 10, 19.
Rebeky připraven jest o požehnání pr

J.
J áhel, manželka Habera cinitského, do
jehožto stanu se utekl Sisara od Isra
elských pronásledovaný vůdce nepřátel
ského krále Jabina. Soud. 4, 17. Jáhel
přijala jej na oko vlídně, a pečovala
o něho: v. 18, 19; ve snu pak za
bila jej hřebem, jejž mu vrazila do
hlavy: v. 21; a ukázalo. mrtvolu jeho
Barakovi jej pronásledujícímu vůdci
vojska israelského. v. 22. Tento pak
a prorokyně Debora prozpěvovali vítě
znou píseň. Soudc. 5, 6. 24.
JáhIIOVé.
Mužove', kteříž me'lz'dobré
sve'dectm', a plní byli Ducha svate'lzo a

moudrosti, a byli od apoštolů za pomo
cm'ky ku posluhovánz' cluuly'm rukou vzklá
dánz'm posvěcení. Sk. ap. 6, 1—6;

kázali též evangelium: 6, 8—15; 7,
1; 8, 5; srovn. Fil. 1, 1; jejich vlast
nosti se vypisují: I. Tim. 3, 8—10;
12, 13; srov. I. Petr 5, 5.
Byli také jáhen/cy, jímž pos—lakování
chudým a nemocným ženského pohlaví
bylo svěřeno: jakož byla Fe'ba. Řím.
16, 1.

Jábok (Jebok), řeka;napomezí Am
monitských: Jos. 12, 2; Jakob na
zpáteční cestě své od Labana šel přes
tuto řeku (vlastně potok), pak zápasil
s angelem božím: I. Mojž. 32, 22.
23. ,24.

Jafet. Třetí syn Noemův: I. Mojž.
5, 31; 6, 10; jenž za času po
topy světa s otcem svým vešel do
archy: I. Mojž. 7, 7. 13. Po vyjití
z archy: I. Mojž. 9, 18; když jednou
Noe Opilý a nahý v stanu ležel, přišli
Jafet & bratr jeho Sem a přikryli jej :
I. Mojž. 9, 23; začež obdržel Jafet
požehnání otcovské: I. Mojž. 9, 27.
J&ÍIIIS, kníže školy v Kal'arnaum,
jehožto dceru vzkřísil Pán Ježíš: Mar.
5, 22 atd.; Luk. 8, 41 atd.; srov.
Mat. 9, 18. 19. 23 atd.
Jakob. 1. Mladší syn Isáka a Re
be ky, blíženec Esauův: I. Mojž. 25,
23. 25: byl tichý, a proto byl od'
matky zvláště milován : I. Mojž. 25, 27.
23; koupil od bratra prvorozenství:

I. Mojž. 25, 31; táhl pak s rodiči
svými do Gerar: I. Mojž. 26, 1: zde
obelstil navedením matky Esaua 0 po
žehnání prvorozenství, vydávaje se za;

prvorozence: I. Mojž. 27, 1—30;
podvod sice odkryt, ale požehnání a
tudíž i právo prvorozenství zůstalo jemu:
v. 30—41; tím si způsobil nejtrpčí ne
návist bratra svého: v. 41; protož
opustil na radu matky (v. 42 atd.) dům
otcovský, a šel, jak mu bylo nařízeno,
do Mesopotamie vSyrii k Lábanoví,
bratru matky své, by tam pojal man
želku ze dcer Lábanových: I. Mojž.
28, 1—6. Na cestě měl Jakob znu
menité vidění 0 nebeském řebříku: I.
Mojž. 28, 12—16; načež na tom sa—
mém místě, od něho domem božím
(Bethel) nazvaném, vzdčlul oltář: v. 18
a 19; a učinil též slib v. 20. Přešed
do cizí země byl Jakob od Ráchel a

otce jejího Lábana vlídně přijat: 29,
12. 13; sloužil jemu po 7 let za krá
snou Ráchel: v. 20; obdržel ale místo
ní podvodné Líu: v. 23: načež pak
ještě 7 let znovu sloužil za Ráchel:
v. 28. Takto měl dvě ženy, z nichž
každá měla vlastní děvečku, Lía měla
Zeliu, a Ráchel Bálu: v. 24 a 29;
Ráchel miloval Jakob více, ona však
zůstala z počátku neplodná: v. 31;
mezi tím zplodil s Lií Rubena, Si
meona, Levi a Judu: I. Mojž. 29. 32
atd. ; Issachara, Zabulona a dceru Dinu:
30, 17—22; 3 Bálou, kterouž mu Ra
chel dala v manželství, zplodil Dana a
Neltali:

30, 1 atd.;

se Zellou,

děve—

čkou Lie, Goda a Asera: v. 10—14;
konečně i sRáchel Josefa: v. 23, 24;
a posléz Benjamina: I. Mojž. 35, 16.
18; tedy dohromady 12 synů a jednu
dceru. Po narození Josefa chtěl Jakob
s rodinou svou navrátili se domů: I.
Mojž. 30, 25; vešel však na domlou
vání Lábana s ním v novou smlouvu:
v. 27. 28. 31 atd.; čímž Jakob zbo
hacen jest nad míru: v. 37 atd.; Pro—
tož zanevřeli naň Lában a synové jeho:
I. Mojž. 31, 1. 2; od Boha pak po
vzbuzen k návratu, vydal se Jakob,
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Jakob.

slouživ Lábanovi 20 let při stříži(v. 41),
tajně na cestu do země Chanán kotci
Isákovi s ženamia dítkami: v. 17. 18;
byl ale na cestě od Lábana za ním
s jeho lidmi spěchajícího dostížen na
hoře Galaad: v. 23. Zde přišel s Lá
banem výčitky mu činícímvrozepři v. 26
atd ; potom však vešli spolu v smlouvu, a
vystavivše pomník nazvali toto místo
hromadou svčdectví(Galaad) : v.45-47 ;
na to se rozloučili, aJakoba potkali
na cestě angelé boží: 31, 55; 32, 1. 2.
Nyní pak Jakob obával se velmi
bratra Esaua proti němu táhnoucího:
I. Mojž. 32, 6. 7; činil tedy přípravy
k obraně, spolu poslal bratru hojné
dary: v. 7, 13 atd.; on sám následo
val s ženami a dětmi přes potok Jábok:
v. 22; tu mu bylo přestáti boj s angelem
božím: v. 24, 25 ; od něhož dostaljméno
Israel: v. 28, ajenž mu ochromil žílu ste
hna jeho: v. 25, 32. Toto místo nazval
Jakob Fanuel: v. 30. Potom pak se
šel se s bratrem Esauem v laskavostí:
I. Mojž.-33, 1—16; šel pak přes So
koth' do Sálem, města Sichemských
v zemi Chanán: v. 17, 18: zde si
koupil Jakob kus země a usadil setu:
v. 19. 20: ale sprznění učiněné tuto
dceři jeho Dině rozdráždílo syny jeho
ku vražedlnému krveprolití mezi oby
vately sichemskými; začež pokáral Ja
kob syny své, a obávaje se, by od
ostatních obyvatelů nebyl přepaden,
chtěl opus titi krajinu tuto: v. 34;
to se také stalo, a Jakob odešel se
svými na příkaz boží pokojně a bez
překážky do Bethel: k. 35, 1. 6; srov.

hromy šestnáctiletého syna svého Jo
sefa, jejž nad jiné syny zvláště milo
val: I. Mojž. 37, 3 atd.; jehožto ztrátu
i dlouhý čas oplakával: I. Mojž. 37,
34; a všecek byl nad tím zarmoucen:
v. 35. Mezi tím nastal ode všad ve
liký hlad, ajenom v zemi egyptské
bylo chleba hojnost: I. Mojž. 41, 5_4;
i poslal tam Jakob syny své, by na-'
koupili chleba: I. Mojž. 42, 1. 2; Ben
jamina však podržel u sebe doma:
v. 4. Tito odšedše, dost-ali v Egyptě
obilí; musili však tam Simeona v ru
kojmě nechati a slíbiti, že zase při
jdou a Benjamina spolu přivedou; Ja
kob však ho nechtěl propustiti: v. 36,
38.

Když pak zase nalehal hlad, po—

slal Jakob opět syny své do Egypta:
I. Mojž. 43, 1. 2; s nimi tež Benja
mina: v. 13, an Juda se zaň zaručil:
v. 9. Dal jim též dvakrát tolik peněz,
jakož i nalezené peníze vpytlech, a
mnohé dary: v.“ 11, 12. Josef tázal
se jich na zdraví starého otce jejich
Jakoba a dal se jim poznati: 45, 3;
způsobiv jim dříve něco strachu skrze
stříbrnou číši. Nyní musel Jakob na
žádost Josefa se všemi svými přijíti
do Egypta: 46,1. 8; na kteréžto cestě
se mu opět zjevil Bůh: v. 2 atd.; na
čež se shledal s Josefem v Egyptě; v.
29, 30. Jakob byv pak Faraonovi
představen obdržel pro sebe a rodinu
svou dobrou, krajinu Gessen: 47, 6.
7. 27. Zde žil ještě sedmnácte let,
a byl v 147 roce věku: v. 28; před
smrtí svou volal Josefa, a žádal od
něho, aby ho pochoval v Chanán:
28, 13 atd. Zde nazván od Boha sa— v. 29. 30; požehnal i oběma synům
mého Israel a dána jsou mu slavná Efraimovi a Manasse: 48, 15, jakož
zaslíbení: k. 39, 9 atd.; Jakob šel i svým vlastním synům, kterýmž učinil
opět dále k Efratě, t. Betlému: v. 16. znamenitá předpovědéní: k. 49. Nato
19; kdež skonala Ráchel porodivši mu zemřel: 49, 32. Tělo jeho na způsob
Benjamina, a kdež on ji také pomník egyptský pomazáno: 50, 3; a na jeho
postavil: v. 16 atd. Konečně pak při— žádost v zemi Chanán pohrobeno:
bral se Jakob kotci svému Isákovi, 50, 13.
2. Jiný Jakob byl otec Janův aděd
jemuž bylo již 180 let: v. 27. 28;
lsák umřel, Jakob a Esau pochovali Eupolema, kterýžto poslednívs jinými
jej: v. 29. Oba bratři odloučili se od Judy Makabejského do Ríma byl
poslán k uzavření smlouvy. I. Mak.
pak _od sebe, nemohouce pro veliké bo
'
hatství a množství stád svých vedlé 8, 17.
3. Třetí: otec Josefa, muže Marie,
sebe bydliti: I. Mojž. 36, 6. 7; Esau
odtáhl ku pohoří Seir: I. Mojž. 36, 18; matky Ježíšovy: Mat. 1, 16.
a Jakob usadil se v zemi Chanán:
' 4. Jakob větší (starší), syn Zebe
deův & bratr Janův, Galilejský, byl
I. Mojž. 37, 1. Zde se dočkal po
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s tímto povolán od Ježíše, pravě když
Jan.
1) Syn Sz'meonův a otec Ma
thatiáše: I. Mak. 2, 1.
s otcem svým sítě spravovali, jehožto
povolání ihned následovali. Mat. 4, 21.
2) Syn JlIathatz'áše, příjmím Zad—
22; Mar. 1, 19. 20; dostali pro hor dis: I. Mak. 2, 2; byl co vůdce lidu
livost svou od Mistra příjmí Boaner— od bratra svého Jonathasa odeslán k
ges, t. j synové hromovi: Mar. 3, 17; Nabuthejským, od synů ale Jambri
srov. Mat. 10, 3; Luk. 9, 53. 54; jat a zavražděn: 9, 35—38.
3) Jan Hz'rkan, syn Simeona, bratra
Jakob byl přítomen, když Kristus vzkří
sil z mrtvých dceru knížete školy: Judy Makabejského, vnuk Mathatiášův
Mar. 5, 37; Luk. 8, 51; pii promě od otce svého vyvolen za vůdce nad
nění Páně: Mat. 17, 1; Mar. 9, 1; celým vojskem: I. Mak. 13, 54; táhl
Luk. 9, 28; též při jeho smrtelném s bratrem svým Judou proti Cendebeo—
zápasu v zahradě getsemanské: Mat. 26, vi, vůdci Antiocha: 15, 38 atd.; a
37; Mar. 14, 33; při jeho na nebe dobyl slavného vítězství: 16, 1—11;
vstoupení: Sk. ap. ], 12. 13; jakož Ptolomeus dychtil po životě jeho 2
i„ při seslání Ducha svatého: k. 2. vládychtivosti, ale nadarmo; Jan na
Zádal s bratrem svým sedčtí na pra stoupil po otci svém vládu: 16,11 atd.
4) Křtitel, syn kněze Zachariáše a
vici a na levici velebnosti Kristovy:
Mar. 10, 35. 37; srov. Mat. 20, 20. Alžběty: Luk. 1,5; srov. v. 63; před—
Tázal se Ježíše na čas, kdy se vyplní chůdce Kristův: Mat. 3, ]; Mar. 6,
předpověděnL o zkáze Jerusaléma: Mar. 14; byl otci svému předpověděn skrze
13, 3. 4; byl pokárán od Ježíše pro angela Gabriela: Luk. ], 11—20; na
svou přílišnou horlivost proti Sama to počala Alžběta: v. 24; a v šestém
ritanům : Luk. 9, 54. 55. Byl konečně od měsíci, když Maria matka Páně přišla
Herodesa mečem usmrcen: Sk. ap.1 2, 2. jí navštívit , bylo dítě v životě mateř
ském posvěceno: v. 41, 44; 'po třech
5. Jakob, menší (mladší) nazvaný:
Mar. 15, 40; byl syn Altea (Kleoláše) měsících přišlo na svět.- v. 57; abož—
a Marie: Mat. 10, 3; Mar. 3, 18; ským ustanovením při obřezání nazvá
Luk. 6, 15; Mar. 15, 40; Mat. 27, no Jan: v. 59—63; otec jeho, jenž
56; Luk. 24, 10; Sk. ap. ], 13; na oněmel pro zjevení se angela, náhle
zývá se též dle tehdejšího obyčeje zase nabyl řeči: v. 64; avšickni, kte
bratrem Páně: Gal. ], 19; Mat. 13, ří slyšeli o tom, divili se: v. 66; Jan
55; Mar. 6, 3; jako jeho milý pří— -strávil mládí své na poušti země jud
buzný: Jan ]9,' 25. Byl také bratrem ské: v. 80; a zde povstal také po
sv. Judy, dále Josefa a Simona: Jud. zdeji jsa povolán za kazatele pokání a
1; Mat.. 13, 55; Mar. 6, 3; od Krista
předchůdce Spasitele: Mat. 3,1; Mar.
přijat mezi apoštoly: Mat. 10,3; Mar. 1, 4; Luk. 1, 3; jak již Malachiáš a
3, 18; Luk. 6, 15; jenž se jemu Isaiáš o něm byli prorokovali: Mal.
3, 1; ]s. 40, 3 atd.; Mat.. 11, 10;
zvláště po svém z n'n-tvých vstání zje
vil: I. Kor. 15, 7. Bylsostatními apo Nar. 1, 2; Luk. 7, 27. Byl sprostný,
štoly při na nebe vstoupení Ježíše a sti—ídmýa střízlivý: Mat. 3, 4; Mar.
1, 6; předpovídal příchod Messiáše,
při seslání Ducha sv.: Sk. ap. 1, 12;
13, 2. Jemu dal Petr zvláště zvěsto kázal pokání a křtil: Mat. 3, 1—12;
vati vysvobození své z vězení: Sk. ap. Mar. 1, 1—8; Luk. 3, 1—18; Jan
1, 15—28; také Ježíš dal se od ně
12, 17; též mluvil Jakob po Petrovi:
v radě chrámové v Jerusalómě, kdež ho křtíti: Mat. 3, 13—17; Mar. 1,
byl biskupem: Sk. ap. 15, 13. Jeho 9—11; Luk. 3, 21. 22; Jan 1, 29—34;
a starší navštívil Pavel vJerusalémě, a vydal svědectví o sobě samém: Jan
a sdělil jim, co Bůh učinil skrze ného
1, 19—23; Mat. 3, 11; Mar. 1,7.8;
mezi pohany: Sk. ap. 21, 18. 19; Luk. 3,16.17; Jan 1,27; 3,27—36;
Pavel praví také o něm, že spolu a Kristus vydal svědectví o Janovi:
s Petrem a Janem byl považován za Mat. 11, 7—11; Luk. 7, 24—28;
sloup církVe: Gal. 2, 9. Jakob psal za krále I-IerodesaAntipa byl Jan, ne
též list k rozptýleným křesťanům ži chtěje chváliti cizoložství jeho: Mat-.
14, 4; Mar. 6, 18; Luk. 3, 19; do
dovským: Jak, ], 1.
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vězení uvržen, kdež na žádost dcery
llerodiady byl st'at: Mat. 14, 3. 8—10;
Mar. 6. 21. atd. Luk. 3, 20. Byl pak
od učenníků svých pochován; Mat. 14,
12; Mar. 6, 29.
5) Jan, apoštol a evangelista, syn
Zebedea a Salome: Mat. 4, 21 ; 10,
3; 27, 56; Mar. 15, 40, a bratr Ja—
koba staršího: Mat. 10, 3 ; uposlechl
s tímto bez prodlení Ježíšova povolání:
Mat. 4, 21. 22; Mar. 1,19. 20; srov.
Luk. 5, 10, jenž jej přijal _mezi své
apoštoly: Luk. 6, 13. 14, a nazval jej

s jeho bratrem pro horlivost jejich
„syny hromovými“: Mar. 3, 17 ; srov.
Luk. 9, 54. Jan byl ustavičný prů
vodce Ježíšův, a náležel s Petrem a
Jakobem k jeho nejdůvčrnčjším učen
níkům; byl při uzdravení tchyně Pe
trovy: Mar. 1, 29; při vzkříšení dcery
Jairovy: Mar. 5, 37; Luk. 8, 51;
při proměnění Kristově: Mat. 17, 1;
Mar. 9, 1; Luk. 9, 28; bylo mu na
řízeno připraviti beránka velikono
čního: Luk. 22, 8; byl svědkem smr
telných ouzkostí Ježíšových: Mat. 26,
37; Mar. 14, 33; doprovázel jej k vý
slechu, ano až ku kříži: Jan 18,
15; 19, 26. Pán miloval jej nad
ostatní apoštoly, pročež odpočíval při
poslední večeři na prsou jeho: Jan
13, 23. 25, a umíraje matku svou je
mu poručil: Jan 19, 26 27. Jan se
nazývá sám učenníkem, jejž miloval
Ježíš: 13, 23; 19, 26; 20, 2; 21, 7.
20. Po z mrtvých vstání Ježíše spě
chal Jan ku hrobu: Jan 20; později
zjevil se mu Ježíš s jinými u jezera
Tiberiadského: Jan 21, 1. atd.; v. 22.
Po na nebe vstoupení Krista vrátil se
Jan s ostatními apoštoly do Jerusalé
ma: Sk. ap. ], 10, kdež na ně sstoupil
Duch svatý: 2, 1. atd.; byl při uzdra
vení od narození chromého: 3, ] atd.;
byl uvězněn pro jméno Ježíšovo, zůstal
ale trpělivý: 4, 3 atd. 'Potom ode
bral se s Petrem do Samaří, odeslán
od apoštolů k udělování sv. svátostí
biřmování: 8, 14 atd.; odtud opět do
Jerusaléma, kdež, jakož i na jiných
místech kázal evangelium: v. 25. Byl
s Petrem a Jakobem od Pavla nazván
sloupem k rozšiřování evangelium mezi
Židy: Gal. 2, 9. Jan .:sepsal jedno
evangelium; Jan 21, 24; tři listy &

zjevení. () Janovi činí se zmínka ještě
v následních místech: Mar. 9, 37:
Luk. 9, 49; Mat. 20, 20; Mar. 10,

35:13,3

6) Otec Šimona Petia:

Jan 21,

15 atd.

7) Oud vysoké rady: Sk. ap. 4, 6.
8) Syn jisté Marie, příjmím Ma
rek: Skap. 12, 12, kterýž napsal druhé
evangelium, příbuzný Barnabáše: Kol.
4, 10. Viz Jlfarelr.

Jazyk.
llcíme jaZyk svůj dvžetz'
na uzdě, a zlJak a neužítečny'sh řeči
se vystříhati.
Celého dne nespravedlnost obmýšlel
jazyk tvůj: jako břitva ostrá učinil jsi
lest.
. Miloval jsi všeliká slova ku
pádu bližního, jazyku lstivý
Žalm

51,4. 6.

Hrob otevřený jest hrdlo jejich, ja—
zyky svými lstivě činí, sudiž je Bože.
Zalm 5, 11; 13, 3.
Naostřili jazyky své jako hadizv jed
hadů litých jest pode rty jejich. Zalm
139,
Polož IIospodine stráž ústům mým:
a dvéře vůkol rtům mým. Žalm 140, 3.
Odlož od sebe ústa nepravá, a rtové

utrhaví
4, 24. ať jsou daleko od tebe. Přísl.
Ukrývají nenávist rtové lživí: kdo
pronáší pohanění, nemoudrý jest. Přísl.

10,18.

Pro hříchy rtů přibližuje se pád
zlému: ale Spravedlivý ujde ouzkostí.
Přísl. 12, 13.
Jazyk moudrých ozdobuje umění:
ústa bláznů vylévají bláznovství. Přísl.
15, 2.

Muž bezbožný koná zlé, a ve rtech
jeho oheň se rozněcuje. Přísl. 16, 27.
Kdo obracuje jazyk, upadne v zlé.
Přísl. 17, 20.
K tomu, kterýž vynáší tajnosti, a
chodí lstivě, a rozšiřuje rty své, ne
přiměšnj se. Přísl. 20, 19.
V mnohu řeči nalezá se bláznovství.
Kaz. 5, 2.

_

Vystříhejtež se reptání, kteréž nic
neprospívá, a nedopoušlějte jazyku utr
hání, nebo řeč tajná nepřijde na prá
zdno: ústa pak, kteráž lhou, zabíjejí
duši. Moudr. 1, 11.
Rána bičem působí modřínu: rána

Jazyk.

pak jazykem zdrobí kosti. Mnoho jich
padlo ostrostí meče, ale ne tolik, jako
kteří zahynuli jazykem svým. Blaho
slavený, kdo jest skryt před jazykem
zlým, kdo v hněvivost jeho nepřišel,
a kdož netahl jha jeho, a v okovech
jeho není svázán: nebo jho jeho jest
jho železné: a vazba jeho vazba mě
děná. Smrt jeho jest smrt nejhorší,
a mnohem lehčí jest hrob nežli on.
Trvanlivost jeho neostane, ale obdrží
cesty spravedlivých: a plamenem svým
nespalí Spravedlivých.
Kteříž opou
štějí Boha, upadnou v něj, a rozpalí
se v nich a nezhasne, a puštěn bude
na ně jako lov, a jako levhart poraní
jc. Oplet' uši své trním, neslyš jazyka
zlého, a ústům svým udělej dvéře a
zámky. Zlato své a stříbro své slej,'
a slovům svým llčiň váhu, a ústům
svým udělej uzdu rovnou: a pozoruj,
ábys snad nepoklesl jazykem, a nepadl
před obličejem nepřátel, kteříž ukládají
v tobě a nebyl pad tvůj neuzdravite
dlný až k smrti. Sir. 28, 21—30.
Kterak niůžete dobré věci mluvit-i
jsouce zlí? Mat. 12, 34.
Nedejte se svoditi; porušujít' zla roz
mlouvaní dobré mravy. I. Kor. 15, 33.
Buďte rychlí k slyšení, ale zpozdilí
k mluvení. Jak, 1, 19.
Jazyku žádný z lidí krotiti nemůže:
(ont' jest) nepokojné zlé, pln jedu smr
telného. Jím dobrořečíme BohuaOtci,
a jím zlořečíme lidem, jenž ku podo
benství božímu učinění jsou. Z jedněch
úst pochází dobrořečení i zlořečení.
Nema to tak býti, bratři moji. Jak. 3,
8—10.
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'Kdo zdržuje řeči své, učený jest, a
opatrný: a druhého ducha (jest) muž
umělý. Také i blazen bude-li mlčeti,
za moudrého jmín bude: a stiskne-li
rty své, za rozumného. Přísl. 17,
27. 28.
Smrt a život (jest) v moci jazyka:
a kdo milují jej, jísti budou ovocejeho.
Přísl. 18, 21.
Zlato a množství kamení drahého, a
nádobí drahé jsou rtové umělí. Přísl.
20, 15.
Kdo ostříha úst svých, a jazyka své—
ho, ostříha od ouzkosti duše své. Přísl.
21, 23.
Viděl—lis člověka rychlého k mlu
voní? Bláznovství se více kdo nadíti
může, nežli jeho napravení.
Přísl.
“ZO, 20.

Jako město otevřené a bez ohrady
zděné, tak jest muž, kterýž nemůže
v mluvení zdržeti ducha sveho. Přísl.
25, 28.
V mnohu řečí naleza se blaznovství.
Kaz. 5, 2.
Blahoslavený muž, kterýž nepoklesl
slovem z úst svých. Sir. 14, 1.
Jest mlčelivý, kterýž nalezen býva
moudrý: a jest nenavisti hodný, kte—
'rýž jest kvapný k mluvení. Jest mlče
livý, že nemá rozumu k mluvení :_ajest
mlčelivý, že má příhodný čas. Clověk
moudrý pomlčí do času: ale nedočka—

vý aneopatrný nezachovají času. Kdož
mnohých slov užíva, urazí duši svou:
a kdož sobě moc osobuje nepravé, v ne
navisti bude. Sir. 20, 5—8. "
Sblaznem mnoho nemluv. Sir. 22, 14.
Naučení úst (mých) slyšte synové:
a kdo ostříhati bude ho, nezahyne rty,
2. ]lfáme se varovali zbytečných a ne— aniž se pohorší skutky nejhoršími. Sir.
povážlivy'ch řečí.
23, 7.
Kéž byste mlčeli, abyste se zdáli
Nekázuému mluvení at“ nezvykají
ústa tva: jest zajisté v něm slovo hří
býti moudří. Job 13, 5.
Mnoho mluvení nebývá bez hříchu: chu: Sir. 23, 17. '
kdož pak zdržuje rty své, opatrný jcst.
Clověk navyklý slovům hanlivým,
Přísl. 10, 19.
po všecky dny své nebude vycvičen. Sir.
23,
20.
Z ovoce úst svých člověk nasycen
Zlato své a stříbro své slej, a slo
bude dobrým: ale duše přestupníků
neprava jest. Kdo o.stl'íhá. úst svých, vům svým učiň váhu, a ústům svým
ostříha duše své; kdož pak bez uvaže udělej- uzdu rovnou. Sir. 28, 29.
Pravím vam, z každého prázdného
ní mluví, pocítí zlých věcí. Přísl.
13, 2. 3.
slova, kteréž mluviti budou lidé, vy
Jazyk moudrých ozdobuje umční : ústa dají počet v den soudný. Mat. 12, 36.
bláznů vylévají blaznovství. Přísl. 15, 2.
Dobrý člověk z dobrého pokladu
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Jazyk.

srdce svého vynáší dobré a zlý člo
věk ze zlého pokladu vynáší zlé: nebo
z hojnosti srdce mluví ústa. Luk. 6,
45; Mat. 12, 34.
Řeč vaše k nevěřícím vždyckyv mi
losti budiž solí osolená, abyste věděli,
kterak máte jednomukaždému odpoví
dati. Kol. 4, 6.
Budiž každý člověk rychlý k sly
šení, ale zpozdilý kmluvení. Jak. ], 19.
Ve mnohém zajisté klesáme všickni:
jestliže kdo v slovu neklesá, tenť jest
muž dokonalý, a můžeť také všecko
tělo uzdou spravovati. Jak. 3, 2.
Kdo chce milovati život a viděti
dobré dny, (ten) zdržuj jazyk svůj od
zlého, a ústa jeho ať nemluví lsti. I.
Petr 3, 10.; srov. Zalm 33, 13.

3. Řeči naše mají bz'ti počestné, prav
divé a poslouchajícím užitečné.
Hospodine, kdož bude přebývati v
stánku tvém? aneb kdo odpočívati na
hoře svaté tvé? Kdo mluví pravdu v
srdci svém, kdo nečiní lsti jazykem
svým . . . . pohanění nepřijímá proti
bližním svým . . . . kdo přísahá bli
žnímu svému a neklame. Zalm ]4,
1. 3. 4.

Stříbro výborné jazyk spravedlivé
ho: ale srdce bezbožných za nic (ne
stojí). Rtové spravedlivého vyučují
mnohé. Přísl. 10, 20. 21.
Z ovoce úst svých člověk nasycen
bude dobrým. Přísl. 13, 2.
Rty líbati bude, kdo pravá slova
odpovídá. Přísl. 24, 26.
(Jako) jablka zlatá na podnožích
stříbrných, (tak) kdo mluví slovo v čas
svůj. Přísl. 25, 11.
Vesel _bývá člověk z výpovědi

úst

svých: a řeč příhodná jest nejlepší.
Přísl. 15, 23.
Nevydávej úst svých, abys k hi-íchu
přivedl tělo své. Kaz. 5, 5.
Poněvadž nejmoudřejší (muž) byl
Kazatel, vyučoval lid a vypravoval co
byl učinil: a skouínaje složil přísloví
mnohá.

I—Iledal slov užitečných

a se

psal řeči nejpravější, a plné pravdy.
Slova moudrých jsou jako ostnové, a
jako břehové hluboce vbití, kteráž
skrze radu mistrů dána jsou od pa
stýře jednoho. Více nad ty věci, synu
můj, nevyhledávej. Kaz. 12, 9—12.

Muž umělý mnohé naučil, i duši
své líbezný jest. Sir. 37, 22.

Řeč váše:jest,

jest, ne, ne; což

pak nad to více jest, to od zlého jest.
Mat. 5, 37.
Zádná řeč zlá nevycházej z úst va
šich: ale jestli která dobrá k vzdělání
víry, aby dala milost poslouchajícím.
Ef. 4, 28.
Smilství a všeliká nečistota, neb la
komství, nebuď ani jmenována mezi
vámi, jakož sluší na svaté: aneb mrz
kost neb bláznové mluvení neb špry
mování, kterážto věc jest nenáležitá,
ale raději díkůčinění. Ef. 5, 3. 4.
Nyní složtež všecko to: hněv, prchli
vost, zlost, zlořečení, mrzkou řeč z úst
svých. Kol. 3, 8.

4. Jak má ještě mimo to býti spořá
dancí řeč nas'e.

Odpovídejte prosím, bez sváru : a mlu
více to, což spravedlivého jest, suite:
a nenaleznete na jazyku mém nepravo
sti: ani v ústech mých bláznovství
zníti bude. Job G, 29. 30.
Jazyk pokojný (jest.) strom života:
ale kterýž nemírný jest , zetře ducha.
Přísl. 15, 4. 
Umělý v slovu najde dobré věci:
a kdož doufá v Hospodina, blahoslavený
jcst.. Přísl. 16, 20.

Srdce moudrého vycvičí ústa jeho:
a rtům jeho přidá milosti. Jako plást
strdí (jsou) slova spořádaná, sladká
duši azdravákostem. Přísl. 16, 23. 24.
Když bude trestán nešlechetník, mou
dřcjším bude maličký: abude-li násle
dovati moudrého, dosáhne umění. Přísl.
21, 11.
Nebývej Luapny' jazykem svým; a
neužitečný a nedbanlivý při prácech
svých. Sir. 4, 34.
Slovo sladké rozmnožuje přátely, a

ukrocuje nepřátely: a jazyk milostivý
v dobrém člověku rozhojiíuje se.
Sir. 6, 5.
Řeč vaše k nevěřícím vždycky v mi
losti budiž solí osolená, abyste věděli,

kterak máte jednomukaždému odpoví
dati.

Kol. 4, 6.

5. Zlý jazyk a hříšná řeč przní duši
a působí s'lcodu.
Proč se chlubíš zlostí, (ty) jenž jsi

Jazyk.

mocný v nepravosti? Celého dne ne
spravedlnost obmýšlel jazyk tvůj: jako
břitva ostrá učinil jsi lest. Zamiloval
jsi zlost nad dobrotivost; nepravost
více, než mluviti pravost. Miloval jsi
všeliká slova ku pádu bližního, jazyku
lstivý. Protož zkazí tebe Bůh do konce:
vytrhne tě, a přestěhuje tě ze stanu
tvého a kořen tvůj (vytrhne) ze země
živých. Žalm 51, 3—7.
Zdali, kdo mnoho mluví, nebude (také)
slyšeti.? aneb (zdali) muž mnohomluvný
ospravedlněn bude? Tobě samému ml
četi budou lidé? a když se jiným na
posmíváš, od žádného nebudeš přemo

žen? Tob. 11,2. 3.
Muž žvavý nepozvedne se na zemi.

Žalm 139,12.

Pro chříchy rtů přibližuje se pád
zlému. Přísl. 12, 13.

Zlý (rád) poslouchá jazyka nepra
vého, a podvodný poslouchá rtů lživých.
Přísl. 17, 4.
Usta blázna (jsou) ku zkáze jeho:
a rtové jeho (jsou) ku pádu duše jeho.
:PřmL 18, 7.

Slova z úst moudrého jsou milost:
ale rtové nemoudrého svrhou jej. Kaz.
10„ 12.
Cest a chvála jestit v řeči rozumného,
ale jazyk nemoudrého jest podvrácení
jeho. Sir. 5, 15.
Kdož mnohých slov užívá, urazí
dušj svou. Sir. 20, 8.
Clověk nemilý jest jako bájka marná,
(jenž) v ústech necvičených ustavičná
bude. Z úst blázna přísloví zavrženo
bude: nebo nemluví ho časem svým.

Sň.20,21.22.

Známý jest zdaleka, mocný jazykem
smělým: ale rozumný ví, že on klesá
jun. Shu 21, s.

V ústech bláznů jest srdce jejich:
a v srdci moudrých jsou ústa jejich.
Sir. 21, 29.
Třetí jazyk mnohými pohnul, a roz
ptýlil je z národu do národu: města
hrazená bohatých zbořil, a domy veli
komocných podkopal : mocnosti národů
porazil, anárody silné rozptýlil. Jazyk
třetí ženy zmužilé (od mužů) jejich
vyhnal, azbavil je (mzdy) prací jejich._
Kdo se naň ohlédá, nebude míti od
počinutí, aniž přítele bude míti, v němž
by odpočinul- Rána bičem působí mo
Encyklopacdíe.
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di—inu:rána pak jazykem zdrobí kosti.
Mnoho jich padlo ostrostí meče, ale
nextolik, jako kteří zahynuli jazykem
svým. Blahoslavený, kdo jest skryt
před jazykem zlým, kdo v hněvivost.
jeho nepřišel, a kdož netáhl jha jeho,
a vokovech jeho není svázán: nebo

jho jeho jest jho železné: avazba jeho
vazba měděná. Smrt jeho jest smrt.
nejhorší, a mnohem lepší jest. hrob nežli
on. Trvanlivost jeho neostane, ale obdrží
cesty spravedlivých: aplamenem svým
nespálí spravedlivých. Sir. 28,16—26.
Slovo změní srdce: z něhožto čtyry
částky pocházejí, dobré i zlé, život a
smrt: a panuje nad nimi ustavičně
jazyk. Sir. 37, 21.
Kdo mudruje v řeči, nenáviděný jest:
každé věci zbaven jest. Sir. 37, 23.
Zdá-li se pak komu (z vás), že jest
nábožný, a nepojímá v uzdu jazyka
svého, ale svodí srdce své, toho marné
jest náboženství. Jak. 1, 26.
Jazyk jest sice malý oud, a (však)
veliké věci provozuje. Aj jak malý
oheň, (a) jak veliký les zapálí! A ja
zyk jest oheň, veškerost nepravosti.
Jazyk jest postaven mezi našimi oudy,
kterýž znečišťuje celé tělo, a rozpalujc
kolo narození našeho, roznícen jsa od
ohně pekelného. Všeliké zajisté při
rození hovad a ptactva, a zeměplazů
i jiných bývá zkroceno od přirození
lidského: ale jazyku žádný z lidí kro
titi nemůže: (ont' jest) nepokojné zlé
pln jedu smrtedlného. Jím dobrořečíme
Bohu a Otci, a jím zlořečíme lidem,
*jenž ku podobenství božímu učiněni
jsou. Z jedněch úst pochází dobroře
čení i zlořečení. Nemá to tak býti,
bratří moji! Jak. 3, 5—10.

6. Zlý jazyk obiěz'ujea uráží bližního.
Od biče jazyka ochráněn budeš, a
nebudeš se báti bídy, kdyžby přišla.
Job 5, 21.
K domlouvání toliko řeči skládáte,
a u vítr slova vynášíte. Job 6, 26.
Synové lidští, zubové jejich (jsou)
zbraň a střely, a jazyk jejich meč ostrý.
Zalm 56, 5.
Hospodine, vysvoboď duši mou od
rtů nepravých, a od jazyka lstivého.
Co bude dáno tobě, aneb co bude tobě
přiloženo za (tvůj) lstivý jazyk? Střely
13
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Mooného ostrév, s uhlím

Jebns. _ Jedinost boží.
do spuštění

vypalujícím. Zalm 119, 2—4.
Pokrytec ústy oklamává bližního
svého. Přísl. 11, 9.
Slova bezbožných činí ouklady krvi.
Přísl. 12, 6.
Jazyk ošemetný nemiluje pravdy, a
ústa pravdy plzká působí pády. Přísl.
26, 28.
Rozprávka blázna (jest) jako břímě
na cestě. Sir. 21, 19.
Kdo bode oko, vyvádí slzy, a kdo
bode srdce, proráží smysl. Kdo hází
kamenem na ptáky, sežene je: taki
kdo pomlouvá přítele, ruší přátelství.

Rtové neopat-rnýclí bláznivé věci roz
právěti budou. Sir. 21, 28.
V mnohu řečí nalezá se bláznovství.
Kaz. 5, 2.
Blázen množí slova. Kaz. 10, 14.
Viz též: rozmluvy, žvastavost,
lež,
pos'tz'vánz', mlčení, pomluva, posměch.
JBDIIS (Jebusitští) 1) Syn Chaná

na a vnuk Cháma: I. Mojž. 10, 16.
Od něho pocházeli Jebusitští, jichžto
zemi mezi jinými Bůh Hospodin zaslí
bil potomkům Abrahamovým: l. Mojž.
15, 18. 20, kteréžto zaslíbení později
bylo lidujudskému obnoveno: II. Mojž.
23, 23; 33, 2 a splnilo se za Josue:
Sir. 22, 24. 25.
Jos. 11, 8; 24, 11. Jebusitští však
Kdo mudruje v řeči, nenáviděn jest,
nebyli předc zcela vytlačeni z města
každé věci zbaven bude. Sir. 37, 23. Jerusaléma (Jebus) od Zidů, nýbrž
Slovo zlé změní srdce. Sir. 37, 21.
ještě v jednom díle jeho bydleli: Jos.
15, 63; Soudc. 1, 21. Zidé a Jebu
7. Jazyk zlý plodí nesvornost.
sitští dávali také syny va dcery své
Muž bezbožný kopá zlé, „a ve rtech
jeho oheň se rozněcuje.
Clověk pře— sobě v manželství, ano Zidé i bohům
vrácený vzbuzuje sváry: a mnohomlu jejich sloužili: Soudc. 3, 5. 6. David
táhl proti Jebusitským, kteří mu od
vný rozlučuje knížata. Přísl. 16, 27.28.
Rtové blázna vplítají se v sváry: a porovali: II. Král. 5, 6 a vysadil cenu
ústa jeho různice vzbuzují. Přísl. 18, 6. tomu, kdoby je přemohl: II. Král. 5,
Slova toho, jenž jest obojetného ja 8. Joab porazil je, a stal se vůdcem
zyka, jsou jako sprostná: ale sstupují Davida, jenž se zmocnil hradu Sion,
nejpevnějšího dílu města, tam bydlil
až dc vnitřností těla. Přísl. 18, 8.
K hrůze v městě svém člověk mno— a proto jej nazval městem Davidovým.
homluvný: a nerozvážlivý v slovu svém
Jedinost bOŽl. Jeden tolikojest Bůh,
v nenávisti bude. Sir. 9, 25.
a není jiné/zo lcrome' ne7z0.
Nadýmač a (člověk) jazyka dvojího
Hospodin sám jest Bůh, a není ji
jest zlořečený: nebo mnohé, kteříž po ného kromě něho. V. Mojž. 4, 35.
koj mají, zbouří. Sir. 28, 15.
Slyš Israeli, HOSpodinBůh náš,.Ho
Jazyk třetí ženy zmužilé (od mužů
spodin jeden jest. V. Mojž. 6, 4.
jejich) vyhnal, a zbavil je (mzdy) prací
Pohleďtež, žet' jsem já sám, a není
jejich. Sir. 28, 19.
jiného Boha kromě mne: já usmrtím,
8. Mnohé a nepováz'lívé mluvení jeslí a já obživím: já raním, a uzdravím,
znamením bláznovství.
a není, kdoby mohl z ruky mé vytr
Kdo prvé odpovídá, než vyslyší, hnouti. V. Mojž. 32, 39.
ukazuje, že jest blázen, a zahanbení
Nenít' (žádný bůh tak) svatý, jako jest
hoden. Přísl. 18, 13.
Hospodin nebo není jiného kromě tebe, a
Viděl-lis člověka rychlého k mluvení?
není silný jako Bůh náš. I. Král. 2, 2.
Bláznovství se více kdo nadíti může,
Protož zveleben jsi Hospodine Bože,
nebo není podobného tobě, aniž jest
nežli jeho napravení. Přísl. 29, 20.
Z příčiny slova (jako) ku porodu Bůh kromě tebe, dle všeho, což jeme
pracující blázen, jako (bývá) lkání při slyšeli ušima svýma. II. Král. 7, 22.
Aby poznali všickni národové země, že
porodu dítěte. Jako střela vražená do
masa v stehně, tak jest slovo v srdci Hospodin sám (toliko) jest Bůh, a že
blázna. Sir. 19, 11. 12.
není jiného kromě něho. III. Král. 8, 6.
Člověk moudrý pomlčí do času: ale
Nebo veliký jsi ty, va činíš divné
nedočkavý a_ neopatrný nezachovají věci: ty jsi Bůh sám. Zalm 85, 10.
času. Sir. 20, 7.
N eníť zajisté jiného Boha kromě tebe,
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Jednání & počínání.

kterýž péči máš o všecky, abys ukázal,
že nesoudíš nespravedlivě. Mondr.
12,

13.

_

Aby poznali tě, jako i my poznali
jsme, že není Boha mimo tebe Pane.
Sir. 36, 5.
Nebo proto rozptýlí! vás mezi ná
rody, kteříž neznají ho, abyste vy vy
pravovali divné věci jeho, a. je naučili,
že není jiný Bůh všen'nohoncí krom
něho. Tob. 13, 4.
A modlil se Ezechiáš k l-Iospodinu,
í'ka: I—Iospodinezástupů, Bože israel
ský, kterýž sedíš nad cherubíny: ty
sám jsi Bůh všech království země,
tys učinil nebe i zemi. Is. 37, 15.16.
Přede mnou nebyl způsoben Bůh,
a po mně nebude. Is. 43, 10.
Toto praví Hospodin, král israelský,
a vykupitel jeho I—Iospodinzástupů: Já
první,a já poslední, a krmné mne není
Boha. Is. 44, 6.
Já jsem I—Iospodin,jenž činím všecky
věci, roztahuji nebesa sám , utvrzuji
zemi, a žádný se mnou. Is. 44, 24.
Já jsem Hospodin, a není žádného
více: kromě mne není Boha: přepásal
jsem tě, a nepoznal jsi mne. Aby
věděli ti, kteříž jsou od východu slunce,
a kteříž od západu, že není (Boha)
kromě mne. Ját' jsem Hospodin, a
není jiného. Is. 45, 5. 6.
Rozpomeňte se na předešlý věk,
nebo já jsem. Bůh, a není (žádného)
více Boha, aniž jest mně podobného.
Is. 46, 9.
Já pak I—IospodinBůh tvůj z země
egyptskéz' a Boha krom mne nepoznáš,
a není vysvoboditele mimo mne. 05.13, 4.

Ježíš pak odpověděl jemu: První
ze všech přikázaní jest: Slyš, Israeli,
Pán Bůh tvůj jeden jest. Mar. 12,
29.

Viz-: V. Mojž. G, 4.

Tentot' jest pak život věčný, aby
poznali tebe samého pravého Boha, a
kteréhož jsi poslal, Ježíše Krista. Jan
17, 3.
Nebo ačkoli jsou, jenžto slovou bo
hové, buďto na nebi, aneb na zemi,
poněvadž pohanům jsou mnozí bohové,
a mnozí páni: ale my máme toliko
jednoho Boha Otce, od něhož všecko
(jest) a my v něm: a jednoho Pána
Ježíše Krista, skrze něhož všecko (jest),
a my skrze něho. I. Kor. 8, 5.

Rozličná jsou působení, ale tentýž
Bůh, kterýž působí všecko ve všech.
I. Kor. 12, 6.

Ale prostředník není jednoho: Bůh
pak jest jeden. Gal. 3, 20.
Jeden Pán, jedna víru, jeden křest.
Jeden Bůh a Otec všech, kterýž jest
nade všecko, a skrze všecko a ve všech
nás.

Ef. 4, 5. 6.

Jedent? jest zajisté Bůh, jeden také
prostředník mezi Bohem a lidmi, člo
věk Kristus Ježíš. I. Tim. 2, 5.
Jednání, & počínání, skutky tolikco
projevení wwhútností žídacz', jímž chování
se člověka v činech jeho se naznačzy'e.

1. hííí míti čest boží za účel.

Buďto že jíte, nebo pijete, neb což
koli jiného činíte, všecko k slávě boží
čiňte. I. Kor. 10, 31.
Všecko, cožkoli činíte v slovu neb
v skutku, všecko čiňte ve jménu Pána
Ježíše Krista, díky činíce Bohu a Otci
skrze něho. Kol. 3, 17.
2. M'á sloužiti ku vzdělání bližního

s uvarováním všeho pohoršení.
Mdlého ve víře přijímejte, ne v hád
kách myšlení atd. Rím. 14, 1 atd.
Všecko jest mi dovoleno, ale ne

všecko prospívá; všecko jest mi dovo
leno, ale já nemám pod žádné věci
moc poddán býti. I. Kor. 6, 12.
Zdali chceme Pána khněvu popou—
zeti? Zdali silnější jsme nežli on? Vše
cko jest mi dovoleno, ale ne všecko
jest užitečné: všecko jest mi dovoleno,
ale ne všecko vzdělává. I. Kor. 10,22. 23.
Bez ourazu buďte Židům, i pohanům,
i církvi boží: jakož i já ve všem lí
biti se snažím všechněm, nehledaje co
mně užitečné jest, ale co mnohým,
aby Spaseni byli. I. Kor. 10, 32. 33.
Nižádný at' mladosti tvou nepohrdá:
ale buď příkladem věřících, v slovu,
v obcování, v lásce, ve víře, v čistotě.
I. Tim. 4, 12.
\
Tak jest vůle boží, abyste dobře
činíce k mlčení'přivedli nevědomost
nemoudrých lidí. I. Petr 2, 15.
S tichosti, a s bázní čiňte to, majíce
dobré svědomí, abyv tom, v čemž vám
utrhají, zahanbeni byli ti, kteříž haní
vaše dobré v Kristu obcování. I. Petr
3, 16.
13*
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3. Bůh pozoruje a odměňuje nas'e je-I jako mast na hlavě, kteráž sstupuje na
dncíní, protož i mají zcela po vůlz hradu, na bradu Aronovu: kteráž
sstupuje na obojek roucha jeho: jako
jeho býti zřízena.
rosa Hermonu, kteráž sstupuje nahoru
Pod lé skutků člověka odplat-í jemu,

a podlé cest jeho navrátí jednomuka
ždému. Job 34, 11.
Cesty jejich před ním jsou vždycky,
nejsou skryté před očima jeho. Sir.
17, 13.

Všickni skutkové jejich jako slunce
před obličejem božím: a oči jeho bez
přestání patří na cesty jejich. Sir.
17, 16.
Já Hospodin, kterýž zpytuji srdce,
a zkušuji ledví: kterýž dávám jedno
mukaždému podlé cesty jeho, a podlé
ovoce nálezků jeho. Jer. 17, 10; srov.
Sk. ap. 2, 23.
Ne každý, kdož mi říká: Pane,
Pane, vejde do království nebeského:
ale kdo činí vůli Otce mého, kterýž
v nebesích jest, ten vejde do králov
ství nebeského. Mat. 7, 21.

4. Hanebna' jednání jsou znamením
zlého smýšlení a protož opovržení
hodná.
Každý strom dobrý dobré ovoce
nese; zlý pak strom zlé ovoce nese.
Mat. 7, 17.
Ze srdce vycházejí zlá myšlení, vraž
dy, cizoložství, smilství atd. Mat. 15, 19.

5.

Sion. Neboť tu přikázal Hospodin,
(aby bylo) požehnání, a život až na
věky. Zalm 132.
Ve třech věcech má zalíbení duch
můj, kteréžto schváleny jsou před Bo
hem i před lidmi: svornost bratři a
milování bližních, a muž a žena dobře
se snášející. Sir. 25, 1. 2.
Pokoj mějte mezi sebou. Mar. 9,49.
Rovnomyslní vespolek buďte. Řím.
12, 16.

Může-li to býti, což na vás jest, se
všemi lidmi pokoj mějte. Řím. 12, 18.
Bůh pak (dárce) trpělivosti a potěšení
dejž vám jednostejně smýšleti vespolek,
podlé Ježíše Krista, abyste jednomyslně,
jedněmi ústy ctili Boha _a Otce, Pána
našeho Ježíše Krista. Rím. 15, 5. 6.

Prosím pak vás, bratří, pro jméno
Pána Ježíše Krista, abyste jednostejně
všickni mluvili, a aby nebylo mezi
vámi roztržek: ale (abyste) byli doko—

nalí v jednostejném smyslu, a vjedno
stejném mínění. I. Kor. 1, 10.
Usilujte zachovávati jednotu ducha
vsvazku pokoje. Ef. 4, 3.
Toliko jakž sluší na Kristovo evan
gelium obcujte: abych buďto příjda
viděl vás, aneb vzdálen jsa slyšel o vás,
že stojíte v jednom duchu, jednomyslně
spolu pracujíce u víře evangelium. Filip.

Nete's'me se z činů zlých, aniž je
dnejme nepředloženě.
1, 27
Kteříž se veselí, když zlé činí, a
Naplňte radost mou (tím), abyste
plesají ve věcech nejhorších. Přísl. jednostejného smyslu byli, jednostejnou
2, 14.
lásku majíce, jednomyslni jsouce, je
Kdež není umění duše, tut' není do dnostejně smejšlejíce.
Nic (nečiříte)
bré: a kdož jest kvapných noh, zavadí.. skrze svár, ani pro marnou chválu:
Přísl. 19, 2.
ale v pokoře, jedni druhé za vyšší,
Muž, kterýžby pobloudil od cesty nežli sami sebe držíce. Filip. 2, 2. 3.
učení, v shromáždění obrů přehývati
Ale však k čemuž jsme přišli, aby
bude. Přísl. 21, 16.
chom jednostejně smýšleli, a v jedno
Muž bezbožný nestydatě zatvrzuje stejném pravidle zůstávali. Filip. 3, 16.
tvář svou: ale kdož upřímný jest, na
Evodie prosím, i Syntychy prosím,
pravuje cestu svou. Přísl. 21, 29.
aby jednostejně smýšleli vPánu. Filip.

Jednota & jednomyslnost

& jinými,

zakládá se na obapotne'lásce, jakož i na
stejném smýšlení a jednání.

1. Potřeba a výhody její.
Hle jak dobré, a jak utěšené, když
přebývají bratří v jednotě: stkvostné

4, 2.

Neslušít na služebníka Páně, vaditi
se, ale aby byl tichý ke všem, způ:
sobný k učení, trpělivý. II. Tim. 2, 24.
Naposledy pak, všickni budte jedno
myslní, lítostiví, milovníci bratrstva,
milosrdní, mírní, pokoruí. I. Petr 3, 8.

J ofte. -— Jechoniáš.

197

kterak máte jednomukaždému odpoví

5—11, kterážto hodnost mu byla slavně
podána: tut. v. 11. chte snažil se krále
ammonitského pohnouti k zastavení jeho
nespravedlivých nájezdů: v. 12—28,
než všecka představování byla marná:
v. 28. Táhl tedy do pole proti Ammo
nitským: v. 32, učiniv dříve Bohu ne
předložený slib, že mu po dosaženém
pokoji v oběť zápalnou obětovati bude,
kdožkoli mu přijde vstříc, když se bude
domů navracovati: tut. v. 31; učiněný
slib zastíhl však jeho jedinou dceru,
kteráž mu slavně vstříc přišla: v. 34,
a stala se obětí nepředloženosti jeho:
v. 39, nad čímž každoročně truchlily
dcery israelské: v. 40.
Jehu, syn Josafatův: IV. Král. 9,
14, desátý král israelský, jehož poma
zati přikázal Hospodin Eliášovi: III.
Král. 19, 16. Eliáš Vznesl dílortoto
na Elisea, jenž dal vykonati pomazání
Jehu, jedním ze žáků svých a spolu
rozkázati pád domu Achabova : IV. Král.
9, 1. atd. Po vykonaném pomazání sna
žil se přede vším vyhladíti dům Achabův
k upevnění trůnu svého : IV. Král. 9, 14.
Jorám, král israelský, a Ochoziáš, král
judský, obá z rodu Achaba.: IV. Král. 8,
27. 28, byli odstraněni: 1 J. Král. 9, 24.
27, tak též i matka Jorámova, bežbo
žná Jesabel: IV. Král. 9, 33, a celé
ostatní pokolení Achabovo: IV. Král.
10. 1. 7; 13, 7, jakož i všickni jeho
úředníci a kněží: IV. Král. 10, 11.
Podobně kázal J ehu všechny služebníky
a kněze pohanského boha Bála zahla
diti: v. 19. 25, sochu Bálovu spáliti:
v. 26, a chrám zbořiti: v. 27. 28.
Za \ _;hlazení domu Achabova &.služby
Bálovy prorokoval Bůh na odměnu,
že potomkové jeho až do čtvrtého po
kolení budou seděti na trůnu israelském:
IV. Král. 10, 30; srov. 15, 12. A však
i J ehu v tom pochybil, že udržoval zlatá
telata od Jeroboama ku poctě zříze

dati. Kol. 4, G.

ná, kteráž byla v Bethel a Dan—;& tak

2. Příkladové svornosti a jednoty/.
Abraham a Lot: I. Mojž. 13, 1—1'2,

18;

Jakob: I. Mojž.; Sk. ap. 7, 26;

.lIojžz'š a Aron: Il. Mojž. 4, 14. 27.
a. j. Jan 11, 1 atd. Rut: Rut 4, 17 ;

Tobiáš: Tob. 8, 21; ]llan'a: Luk. 1,
58. 65. První l'řesfane': :
A na každý den trvajíce jednomy
slně v chrámě, a. lámajíce po domích
chléb, přijímali pokrm s veselím, a
sprostností srdce. Sk. ap. 2, 46 atd.
(Všecko) pak množství věřících bylo
jedno srdce, a' jedna duše. Sk. ap. 4,
32; Ef. 4, 1. 2. Fil. 3, 16; 4, 2;
1. Petr 3, 8.
3. Prosiředlcové Ic zachování jednoty.
Lest jest v srdci těch, kteříž zlé
obmýšlejí: ale kteříž vcházejí v rady
pokoje, za těmijde radost. Přísl. 12, 20.
Odpověď měkká skrocuje hněv: řeč
tvrdá vzbuzuje prchlivost. Přísl. 15, 1.
Muž hněvivý vzbuzuje sváry: kdo
trpělivý jest, krotí vzbuzené. Přísl.
15,_ 18.

Clověk převrácený vzbuzuje sváry:
u mnohomluvný rozlučuje knížata.
Přísl. 16, 28.
Kdo tají provinění, hledá přátelství:
ale kdo jinou a jinou řečí je opětuje,
rozlučuje spojené. Přísl. 17, 9.
Zhi'ešil-libý proti tobě bratr tvůj,
potresci ho: &.bude-li toho želeti, od
pusť mu. Luk. 17, 3.
Prosím vás, abyste hodně chodili
v povolání, kterýmž povoláni jste, se

vší pokorou a tichostí, s trpělivostí
snášejíce se v lásce. Ef. 4, 1. 2.
Oblecte se jako vyvolení boží, svatía
mílí, v srdečné milosrdenství, v do
brotivost, pokoru, mírnost, trpělivost.
Kol. 3, 12.
Řeč vaše k nevěřícím vždycky v mi
losti budiž solí osolená, abyste věděli,

Jefte, syn Galaada asoudce v Israeli.
Byl syn cizoložnice, a proto zavržen
od bratří, manželských synů otce svého,
prchnul do země Tob, kdež mnohé
chudé a loupeživé kolem sebe shromá
ždil: Soudc. 10, 1 atd. Israelští jsouce
sklíčeni od Ammonitských, s nimiž právě
válčili, povolali ho na pomoc, anoiza
svého vůdce & knížete jej vyvolili: v.

lid ku hříchu svedl: v. 29; začež Isra
elští na potrestání modloslužby své mu
sili znamenité porážky trpěti od krále
syrského

I—Iazaele& byli od něho tištění:

v. 31. 32. 33.

Konečně pak zemřel

Jehu panovav

28 let nad Israelem

v Samaří, kdež i pohi'ben byl.

Jechoniáš,
syn J oakima, krále
v Judsku, vnuk Josiáše: I. Par. 3,16,
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Jeremiáš.

též Joakin nazván: IV. Král. 24, 6.
Když král tento 18letý tři měsíce pa
noval, vzdal se babylonskému králi Na
buchodonosorovi, Jerusalém oblehšímu,
od kteréhož i se všemi poklady chrámu
a domu královskéko a s jádrem obyva
telstva jerusalémského byl odveden do
Babylona; na místě pak jeho byl usa
zen na trůn, Matthaníáš, bratr otce jeho,
a nazván jest Sedeciáš: IV. Král. 24,
8—18; 11. Par. 36, 9.10. Osud bez
božného Jechoníáše byl již od proroka
Jeremiáše předpověděn: Jer. 22, 24.
28. atd.; jakož i 24, 1; 27, 20; 28,

»—Jeroboam.

ských, Edomitských, atd.: k. 46—51.
Co do obsahu jsou proroctví jeho dílem
přísná kárání panující tehdáž převráce
nosti, dílem výhrůžky a určitě předpo
vědi trestů božích, nad čímž obzvláště
ve svých písních žalostných truchlí;
dílem i zaslíbení lepší budoucnosti. —
Jeremiáš zakusil v životě svém r_ozma

nitých a protivných osudů. Castčjí
uvrhli jej Židé do vězení: Jer. 20, 2;
32, 2; 33, 1; 37, 15; ano ibezživotí
jeho hledali: 11, 19; 12, 4 atd.; 18,
18; 26, 8; 38, 4 atd.; než Jeremiáš
trpěl s velikou stálosti, a nedal se tím
4; 29, 2; 37, 1; a Baruch mn před— mýliti v úřadě svém. — V knihách
makabejských oznamuje se o Jeremiá
čítal knihu svou: Bar. 1, 35 Jecho
niáš byl posléze od krále Evilmero
šovi, že při zkáze Jerusaléma vystěho:
'docha, syna a nástupce Nabuchodono vancům ještě dával dobrá naučení a je
sorova, opět na svobodu propuštěna dů varoval před modloslužbou: II. Mak.
stojnosti královskou obdařen: IV. Král. 2, 1. 2; dále že stan, archu, a oltář
25, 27. 28. Jechoniáš uvádí se též zápalu v jeskyni ukryl na hoře Nebo:
tut. v. 5, až do navrácení lidu ze za
v rodopisu Kristově: Mat. 1, 11.
jetí. Znamenité jest í vidění, jež měl
Jeremiáš, Jeremia. 1. Muž z Lobny, Judas Makabejský, v němž mu Jeremiáš
jehožto dcera Amital byla matka Se zlatý meč k pokoření nepřátelpodával:
deciáše, krále judského: IV. Král. II. Mak. 15, 12—17. Vnovém zá
24, 18.
koně čteme, že někteří drželi Ježíše
2. Udatný a mocný kníže pokolení za proroka Jeremiáše: Mat. 16, 14;
svého rodu v pokolení Manasses: I. též se odvolával sv. evangelista Matouš
Par. i), 24.
na proroctví jeho 0 zavraždění dítek:
3. Jeden z těch, kteří k Davidovi
Mat. 2, 17, a na zrádu na Ježíši spá
přišli do Siceleg: I. Par. 12, 4.
chanou: Mat. 27, 9.
4. Jeden podobný, a sice Gadditský,
Jericho, město v pokolení Benjamin,
velmi udatný muž: ]. Par. 12, 10.
5. Ještě jiný podobný, taktéž udatný nedaleko řeky Jordánu: IV. Mojž. 22,
1; Jos. 13, 32; 16, 1; 18,12, 21; .
Gadditský: I. Par. 12, 13.
6. Jeden zkněží, kteří se Zorobabe nazváno též město palmové, pro četné
palmy s_vé: V. Mojž. 34, 35 srov. Soudc.
lem ze zajetí vyšli: II. Esd. 12, 1.
1, 6; 3, 13.
7. Prorok Jeremiáš. Byl narozen
v Anathot v pokolení Benjamin, syn
Jeroboam, syn Nábatův, z pokolení
Efraim : III. Král. 11, 26, první král dc
línčze I—Ielkíáše: Jer. ], 1; 29, 27;
byl již vžívotě mateřském od Boha po seti pokolení israelských, kteráž se po
svěcen; Jer. 1, 5; srov. Sir. 49, 9.; smrti Salamounovč odtrhla od domn_Da—
nastoupil dle ustanovení božího záhy vidova. Jeroboam, výborný a od Sala
úřad svůj prorocký: v. 6. 7, by zvě mouna, jemuž předtím sloužil, též návidč
stoval ztroskotání a vzdělání říši: v. 10. ný muž: III. Král. 11, 28, obdržel ještě
Žil za časů králů judských: Josiáše, za živobytí jeho skrze proroka Ahíáše
Joakima, Sedeciáše: v. 2. 3, a proro předpovědění, že bude králem israelským :
v. 29, 31. Tu povstal Jeroboam proti
koval dílem v J_ndstvu, dílem v Egyptě,
Salamounovi: v. 26; srov. II. Par. 13,
kamž jej vzali Zidé po zboření Jerusa
' léma od Chaldejských: k. 43. Proro— 6; protož tento pak dychtil po životě
ctví jeho neplatí pouze olidujudském:
jeho; on ale prchl_ do Egypta: v. 40.
k. 1—46, nýbrž i týče se také ze Teprv po smrti Salamounovč navrátil
vnějších národů, zvláště pak Egyptských, se: III. Král. 12, 2; srov. II. Par: 10,
Filistínských, Moabitských, Ammonit 2; byl pak, když Roboam, syn Sala.
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mounův, u lidu pro své tyranské.
smýšlení byl v nenávisti: III. Král.
12, 4. 16, za krále israelského veřejně
vyhlášen a přijat: v. 20.
Jerusalém, město v pokolení Ben
jamin: Jos. 18, 28, a hlavní město
celé i-išc judské. Sluje v Písmě též
ó'rilem: I. Mojž. 14, 28; Jelms: Jos.

salém pokoje, ale za Joakima, J oachina,
a Sedecíáše bylo toto město třikráte
od babylonského krále N abuchodonosora
obleženo, akonečně vydobyto, a s chrá
mem v popel položeno, a vhromadu
kamení obráceno, obyvatelé pak zajati
a do Babylona odvedeni jsou: IV. Král.

15, 8; 18, 28; Soudc. 19,10; I. Par.
11, 4; Ariel (město rekovné): Is. 29,

Po sedmdesátiletém zajetí obdrželi
Židé pod Cyrem sice dovolení k navrá
cení a města i chrámu stavění, což
i šťastně k cílipřivedeno: I. a II. Esd.;
předce však měli obyvatelé jerusalém
ští potom za panování Peršanů a Řeků
trpké osudy snášeti, zvláště za Antio
cha Epifana a jiných: I. Mak. 1
atd; II. Mak. 5 atd.; až přišli v pod
danost římskou.
Za času Kristova stalo se toto město
slavné častým se Krista zdržováním,
častým učením, jeho divy, jeho utrpením
a smrtí.

1. 2. 7; nazývá se též: svatým městem:

Is. 48, 2; Dan. 9, 24;

Mat. 4, 5;

místem velikého krále.- Mat. 5, 35; ou
dolz'm vidění: Is. 22, 1.

Dřcvní obyvatelé města toho byli
Jebusitští: Jos. 15, 8; za času dobytí
Chanán od Israelských panoval tam
král Adonisedek: Jos. 10, 3, kterýž
byl poražen a zavražděn od Josue:
Jos. 10, 26. Pokolení Benjamin, kte
rémuž bylo město to za podíl vyká
záno: Jos. 18, 28, zmocnilo se pak
jedné části jeho. předce však nemohli
synové Benjaminovi Jebusitské zcela
vytisknouti _zJerusaléma: Jos. 15,63;
Soudc. 1, 21. Teprv David zmocnil
se celého města, a vypudil Jebusit
ské: II. Král. 5, 6 atd.; srov. I.
Pur. 11. Pak tam rozbil sídlo své:
II. Par. 5, 9, a též archu tam přinesl:
II. Král. 6, 12; srov. I. Par. 15.
Vůbec zvýšil David slávu Jerusaléma
svými vítězstvími: II. Král. 8; srov. I.
Pur. 18; 19; 20; pro vinu jeho však
přišel mor také na toto město: II. Král.
24, 16; srov. I. Par. 21.
Po Davidovi byl Jerusalém zvláště
od Salamouna oslaven: III. Král. 3, 1,
a sice přede vším nádherným chrámem
a královskými paláci, kteréž tu vysta

věl: k. 6 a7;

srov II. Par. 3; 4;

nesmírnými poklady, kteréž nashromá
ždil v Jerusalémě: III. Král. 10, 27;
srov. II. Par. 1, 15. Za Ezechiáše byl
Jerusalem obležen od Assyrských: IV.
Král. 18, 13; však od angela Páně vy
svobozen: tutéž 19 atd. Za Manassesa
znovu přepaden a vydobyt a král do zajetí
do Babylona odveden: ]I. Par. 33, 11 ;
srov. IV. Král. 21, 1 atd.; navrátiv se
vystavěl zdi města, a ustanovil opět pra
vou službu boží : II. Par. 33, 14. 15. Za
nástupcůjeho: Amona, Joziáše, za nichž
kniha zákonní zase byla nalezena: IV.
Král. 22; a za Joachaza požíval Jeru

24; 25; II. Par. 36.

Jesse, neb Isai, syn Obeda, vnuk
Booze a otec krále Davida z Betléma

v pokolení Juda: Ruth 4, 17; I. Par.
2, 12; Mat. 1, 5; Luk. 3, 32. Měl
osm synů, jichžto nejmladší David roz
kazem božím od Samuele pomazán za
krále israelského: I. Král. 16, 1—13.
Kristus jest z pokolení Jesse, poněvadž
tento jest otec Davida: Is. 11, 1; Řím.

15,12; srov. Žalm 71, 20; Sir. 45,
;.Sk ap. 13, 22.

BIJešitnost, viz: marnost.
JCtlll'O, tchán Mojžíšův,

kněz v Ma—

dian: II. Mojž. 2, 15 atd.; u které
hož se zdržoval Mojžíš na útěku před
Faraonem: 2, 21; až ku poslání svému
co osvoboditel lidu israelského: 4, 18.
Když byl Mojžíš lid vyvedl zEgypta,
přivedl mu Jethro ženu a oba syny
jeho na poušť vstříc: 18, 5, a děko
val Bohu za vysvobození lidu: 18, 9
atd. Na to udělil Jethro zeti svému
dobrou radu, by ulehčil sobě obtížné.
břímě, a za soudce a vůdce ustanovil
výtečné muže: v. 17 atd.; pak se na—
vrátil do země své: v. 27. Jethro měl
nepochybně také jméno Raguel: II.
Mojž. 2, 18; IV. Mojž. 10, 29.

Jezabel.1.Dce'ra

Ethbaala, krále

Sidonských, kteroužto modloslužebnici
pojal bezbožný Achab, král israelský,
za manželku: III. Kiál. 16, 31. Tato
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bezbožná žena vraždila proroky Páně:
18, 4, a hledala též bezživotí Eliáše,
kterýž se však útěkem ochránil: 19,
2 atd. Lakomost její svedla ji taktéž
k velkým nespravedlnostem, k. p. na
jesraelském Nabotovi, kterýž úklady
jcjími zavražděn jest i se svými syny,
aby se mohla zmocniti jmění jeho: 21,
1—13; srov. IV. Král. 9, 26. Eliáš
hlásal nyní soud trestu božího na Acha
ha & Jezabel: III. Král. 21, 21—26,
a Jehu k vykonání jeho od Boha skrze
proroka Eliáše byv ustanoven: IV.
Král. 9, 7, vyplnil kletbu tu; Jezabel
pak vzala bídný konec: IV. Král. 9,
30—37.
2. Falešná prorokyně: Zjev. 2,
20—23.
JEŽÍŠ.
Jmění.

Viz: Kristus.
Viz bóhatstvz', statky.

Jméno dobré. Viz čest.

Joakim, Joacim. Bratr a nástupce
krále Joachaze v Judstvu, sloul jinak
Eliacim, syn nábožného krále Josiáše,
byl na místě bratra svého ustanoven
od krále egyptského Faraona Nechaona :
TV. Král. 23, 24; H. Par. 36, 4; za
něho dobyl král babylonský Nabucho—
donosrn—Jcrusaléma,
a odvedl mnohé

Židy do zajetí babylonského: u. Par.
36, 6; Dan, ], 2; propustil jej pak za
nějaký čas, načež se tento znovu vzbou
řil: IV. Král. 24, 1. Joakim byl kníže
bezbožný: 23, 37: odkudž všecko ne
štěstí prorokóvané mu prorokem Jere
miášem: Jer. 1, 3 atd.; pročež hledal
bezživotí tohoto: 26, 11; jakož i pro
roka Uriáše o život připravil: 26, 23.
JOb. ]. Bohatý, urozený a přitom
velmi bohabojný muž vzemi Hus, a
syn sedmera synů a tří dcer: Job
1, 1—3. 8; zakusil řízením božím pro
tivných osudů, byv oloupen, přišel o dítky
a o všecko jmění, a posléze sám ještě
sklíčen bolestnou a ohyzdnou nemocí:

1,12—19;

2, 7; při tom byl Job

vzorem trpělivosti: 1, 21. 22; 2, 10;
6, 10. 26; srov. Tob. 2, 12; Jak. 5,
11 ; ač sama manželka jeho se mu po
.smívala: 2, 9. Svým přátelům třem
přišedším ho potěšit: 2, 11 atd.; ža
loval pak bídu svou: k. 3; když mu
ale tito nehodu jeho co trest bezbo
žnosti předstírali, hájil se Job, ža

luje sice na svou bídu, zároveň i doka
zoval nevinnosti své, spolu také spra—

vedlnost boží u trestání jak dobrých
tak i zlých, a jeho nevyzpytatelnou
moudrost v řízeních jcho před oči stavěl :
k. 4—31. Když takto přátele k ml
čení přivedl, povstal proti němu jiný
protivník: k. 32—37: nyní ale zjevil
se Bůh sám, by utišil rozepři, prohlá
sil nepřátele Jobovy za neslušné soudce,
káral ostatně i Joba, že se opovážil,
s ním se příti, a ukázal svou všemo
most a nevyzpytatelnou moudrost: k.
38—41. Job pak uznal nepovážlivost

svou: 42, 1—6; prosil iza

přátele

své, a byl pak hojně odměněn od Boha.
za svou trpělivost a věrnost-, obdržev
ještě více, nežli měl dříve: 42, 10—15 ;

posléze pak zemřel ve vysokémablaže
ném stáří: v. 16. Job byl muž spravedli
vý: Ezech. 14, 14; Tob. 2, 13. 14.
Joel. Druhý mezi dvanácti menšími
proroky, syn Fatuele: Joel ], 1; vypsal
nastávající v zemi judské drahotu a
hlad, a napomínal ku pokání: k. 1, 2;
též předpověděl Messiáše, zvláště vzhle
dem na seslání Ducha svatého: 2,
28—32, a na soud proti pohanům: k. 3.

Jojada, veliký kněz židovský aman
žcl Josaby, dcery krále Joráma: IV.
Král. 11, 4; II. Par. 22, 11. Tento
šlechetný muž pomohl pravému dědici
trůnu, Joášovi, na trůn a svrlmul jeho
ukrutnou a-vládychtivou bábu Athalii:
IV. Král. 11, 4—16; II. Par. 23,
l—ló. Pak se staral přede vším
o obnovení pravé bohoslužby, a opra
vení a zřízení chrámu: IV. Král. 11,
17; 12, 4—12; II. Par. 23, 16; 24,
4—14. Vůbec dával králi Joabovi do
brá navedení k pravému a bohumilému
panování: IV. Král. 12, 2; II. Par.
24, 2; a teprv po smrti jeho přišel
Joáš na bezcestí: II. Par. 24, 17. 18.
Jojada zemřel ve stáří 130 let, a zů
stavil po sobě slavnou památku.
Jonáš, patý z menších proroků, syn
Amathy z Goth-Ofer v pokolení Zabu
lon: Jon. ], 1; Král. 14, 25. Bůh
jej'poslal do Ninive, by tam kázal po
kání: Jon. l, 2; Jonáš byl ale z po
čátku neposlušným, a chtěl prchnouti
do Tharsis: v. 3; na cestě pak byl pro
náramnou bouři od lodníků hozen do
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moře: v. 10, 15; a od velké ryby po
hlcen, v jejíž břiše zůstal podivným
způsobem po tři noci a třidni na živé,
a vzýval Boha za pomoc: 2, 1 atd.
Kterouž také obdržel: v. 11, a když
jej byla ryba vyvrhla, bylo mu od
Boha podruhé nařízeno, by šel do Ni
nive, v čemž také uposlechl: 3, 1—3;
jeho kajicní kázaní obrátilo Ninivetské
ku pokání: v. 4—9, protož také Bůh
nevyplnil pohrůžek svých: v. 10. To však
bolelo proroka: 4, 1—3, začež pak
jej Bůh pokáral: v. 10, 11. Jonášovo
pobytí v břiše rybím a jeho vysvobo
zení z něho bylo obrazem smrti a
z mrtvých vstání , Krista: Mat. 12,
39—41; 16, 4; Luk. 11, 29. 30.
Jonathas.
1. Věrný přítel Davidův:
II. Král. 1, 26; syn krále Saula: I.
Král. 13, 16, chrabrý vojín. Viz osudy
jeho: I. Král. Kap. 13, 18. 19. 20.
31; II. Král. 1, 17 atd.
2. Syn Jl'Iathatz'ášův i Jonathan na
zván příjmím Aň'us, nástupce Judy,
bratra svého, jakožto kníže a vůdce
Israelských v boji proti Syrským. Ciny
a osudy jeho viz : I. Mak. 2, 5; 9, 8; 19,

18 atd.; srov. v. 15. 2) Král ísraelsky',
syn Achaba, panoval dvanácte let a byl
král bezbožný: IV. Král. 1, 17; 3, 1
atd.; proti odpadlým Moabitským bo
joval vítězně ve spolku s králem edom

II. Par. 21, 8. 10; Filistínští sAraby

8; uzdravením Námana: IV. Král. 5,
14; ještě jiným zázrakem Eliseovým:

ským a judským:

3, 5._9. 24. 25,

kteréžto vítězství mu předpověděl Eli
seus: v. 19; ale ve válce se Syrský
mi byl ncšt'asten, poražen a poraněn:
8, 28. 29; 9, 14. 15, a posléz od
Jehu zabit: 9, 24; srov. III. Král. 21,
21; IV. Král. 9, 8. Za jeho pano
vání byl veliký hlad v městě Samaří
při obležení do Syrských: IV. Král. G,
25; tak i po sedm let v celém Israe—
li: IV. Král. 8, 1.
Jordán, nqimamenítejšz'řeka v Pale
stině. Lot vyvolil si na Jordánu sídlo
své: I. Mojž. 13, 10. Jakob přešel
přes něj na útěku svém před Esauem
a opět při návratu: I. Mojž. 32, 10.
Později bydleli na řece této Kanánej
ští: IV. Mojž. 13, 30.
Když byli
Israelští zemi východojordánskou vy
dobyli, vyžádala si ji pokolení Ruben
a Gad, jakožto k dobytka chování
zvláště příhodnou: IV. Mojž. 32, 4.
31; 5,17—24 atd.; II. Mak.Kap. 8—14. 5. Obdrželi ji také společně s polovici
pokolení Manasse: v. 33. Za města
Joppe, velmi staré město Filistín svobodná 'vytknuta jsou tři ve výcho—
ských na břehu středního moře na vý dojordánské krajině: 35, 14. Zname
šině ležící; 10—15 hodin od Jerusa
nitá jest mimo to řeka ta zvláště pro—
léma vzdáleno. Tu vzkřísil Petr šle
jitím Israelských pod Josuem, jenž su
chetnou Tabithu: Sk. ap. 9, 36 atd-; chou nohou ji přešli: Jos. 3, 1. 15—17;
též tam měl znamenité vidění: 10, 9 srov. Zalm 113, 3; načež postavili
atd., 11, 5 atd., načežjej služebníci Korne
pomníky na památku divu toho: Jos.
liovi odvedli do Cesarei: 10, 8.23. 32. 4, 8. 9. Když pak země Kanán celá
Jorám. 1) Králjudský, nástupce Jo— byla dobyta a rozdělena, navrátilo se
safatův: III. Král. 8, 16; II. Par. 21, pokolení Gad, Ruben a polovice po—
1. 3; zeť krále Achaba. Vládl po osm kolení Manasse opět přes Jordán do
let panování svého bezbožně: IV. Král. země své: 22, 9, na kterémžto ná
8, 17. 18;II. Par. 21, 5. 6. 20. Za vratu zřídili ohromný oltář na řece té:
vraždil všechny bratry své: II. Par.
v. 10. Ještě jinými důležitými udá
21, 4, a podporoval modloslužbu: II. lostmi znamenitá jest řeka tato: vál
Par. 21, 11. Proto také potkalo jej kami s Moabskými: Soudc. 3, 28; s
mnohé neštěstí: v. 12 atd.; za něho Madianskýmí a Amalekitskými: 6, 33;
odpadli Edomští od říše judske, a též 7, 24; 8, 4; zvláště také přechodem
město Lobna: IV. Král. 8, 20. 22; proroka Eliáše a Elisea: IVV.Král. 2,

pozdvihli války proti němu, a odvedli
do zajetí všechny jeho děti až na nej

IV. Král. 6, 2. 5. 6. V novém pak
zákoně stala se znamenitou působením
16. 17 ; jenž také po něm vládu na— Jana křtitele: Mat. 3, 6, přede vším
stoupil: II. Par. 22, 1. Jorám sám pak křtem Ježíšovým: v. 13; Mar. l,

mladšího syna Joachaze:
vzal nešťastný konec:

II. Par. 21,

II. Par. 21,

9; Luk. 3, 21; Jan 1, 32.
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Jos afat.

Josafat. 1. Král v Judstvu, syn a
nástupce krále Asy: III. Král. 22, 41;
]I. Par. 17, 1; nábožný král, kterýž

—- Josef.

réž se také vyplnilo: 40, 8—22, zje
dnalo mu důvěru Faraona: 41, 15,
kterýž mu pak rovněž vypravil svůj
zmužile se stavěl na odpor modlářství, pamětihodný sen: v. 17—24; mou
a službu pravého Boha obnovil: II. drým jeho vyložením a udělenou ra
Par. 17, 6—9; 19, 4; též soudce dou: v. 33—36, přesvědčen o mou
Opět řádně ustanovil a spořádal: l_9, drosti Josefově: v. 37—39, ustanovil
5—11. On ochránil a sesílil také říši jej Farao vladařem nad celou zemí
svou mocně proti nepřátelům: II. Par. egyptskou: v. 40. 41. 44, poctil ho ctí
17, 2. 13, stavěl města a opevňoval královskou: v. 43. 42, udělil mu stkvělé
je: v. 12; protož se ho báli sousední ctné jméno, a dal mu dceru kněze Pu
národové: v. 10; ano iFilistínští a tifara za manželku: v. 45. Nyní se
Arabové přinesli mu dary: v. 1]. Pak vyplnil sen F araonův, na Joscfovu pak
se Spojils bezbožným králem Achabem radu zřízeny byly obilnice Faraonovi
israelským navzdor radě proroka Micheá— k velkému užitku: v. 47. 48. 49.
še : 18, 16, k válce proti Syrským : 18, 3. 53—57; srov. 47, 13—26.
28; HI. Král. 22, 5 atd., při čemž
Při nastalém hladu poslal mezi ji
uběhl v nebezpečenství života: 11.Par.
nými také starý Jakob, otec Josefův,
18, 31. _Proto také byl od Boha skrze syny své, mimo Benjamina do Egypta
proroka Jehu důrazně pokárán: 19, k nakoupeni obilí: 42, 1—5; Josef
1—3; předce však se spojil později poznal bratry své, nedal se však jim
také s bezbožným synem Achaba, Ocho poznat: v. 6—8, stavěl se spíše tvr
ziášem, aby ploul do Tharsis: 20, 35. dým k nim: v. 9—18; mimo to za
36 ; ale Bůh nebyl ani tomuto podni držel Simeona: v. 19. 25. 36, přiká
zav jim, by přivedli Benjamina: v. 20,
knutí přízniv a lodě v bouři utonuly:
v. 37; III. Král. 22, 49. Mnohem dal také spolu přinešené jejich peníze
šťastnější byl ale Josafat ve válce s do pytle jednoho každého opět tajně
Ammonitskými a Moabitskými, nad ní vložiti: v. 25, a propustil je.
miž dosáhl stkvělého vítězství: II. Par.
Jdouce pak po druhé do Egypta,
20, 1. 22 atd. Když zemřel, následo— vzali s sebou nalezené peníze, rozličné
dary, a také nejmladšího bratra: 43,
val ho v panování syn jeho Jorám:
21, 1; III. Král. 22, 51; i ostatní jeho 11—13. Při jejich příchodu strojil
synové zdědili po něm veliké poklady: Josef veliké hody: v. 16, ajedl s bra
II. Par. 21, 3.
try svými :_ ?. 32—34; při odchodu
Josef. 1. Syn Jakobův z Ráchel: však byl Benjamin obviněn z krádeže:
44, 12, a měl se státi otrokem Jose
I. Mojž. 24, stal se miláčkem otce:
37, 2. 3. Tato přednost a sny, kte fovým; a všickni se vrátili k Josefovi,
réž jim vypravoval, pak i jeho žaloba aby hájili bratra svého: v. 13 atd.
na bratry učinily jej nenáviděným u 1 dal se Josef poznati jim: 45, 3 atd.,
bratří: v. 2—11, ano oni chtěli jej poslal je pak zase nazpět, by přivedli
zavražditi: v. 17, 20; ale Ruben pře otce a ostatní rodinu: v. 9 atd., při
kazil to: v. 22. I uvrhli jej v cister vítal tohoto co nejpřívětivěji: 46, 29,
“ nu: V. 24, pak jej prodali. kupcům
a vykázal jemu i bratřím svým zemi
ismaelským do Egypta táhnoucím: v. Gessen za bydliště: v. 34; 47,11.
28, a tito zase Putifarovi: v. 6. Tru Když konečně Jakob se blížil k smrti,
chlícímu otci nalháno, že jej šelma se kázal, by přišel k němu syn jeho Jo
žrala: v. 33. Putifar zamiloval hod sef, a vyjevil mu poslední svou vůli:
ného služebníka velmi, a svěřil mu 47, 29 atd., a požehnal jemu i oběma
všecku správu domácí: 39, 1—4; man synům jeho Manasse a Efraim: k. 48;
želka jeho, jejímuž lákaní Josef statné 49, 22; srov. 46, 20; 41, 50—52;
odporoval: v. 6—12. přivedla jej do Josef ale vyplnil dokonale otce svého
vězení: v. 13—20. Zde mu svěřena poslední vůli, a pochoval jej v zemi
Chanán: 50, 1—13.
dohlídka nade vězny: v. 21—23, azde
Potom se navrátil Josef opět se
položen základ k jeho budoucí slávě:
Vyložení totiž snů dvou zajatých, kte svými bratry do Egypta, kdež & nimi
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nakládal laskavě: 50, 14—21; též jim
předpověděl návrat do Chanán: v.
23. Konečně zemřel Josef ve stém a
desátém roce věku svého, a zůstavil

5) Josef 5 příjmím Barnabáš, levíta,
kterýž také jmění své složil k nohoum
apoštolů: Sk. ap. 4, 36. 37.

požehnané potomstvo: 22—-—25. Kosti
jeho však byly po vůli jeho: v. 24, do
Chanán přenešeny: II. Mojž. 13, 19,
a v Sichem v jedné krajině pochová
ny, již byl Josef od otce svého Jakoba
darem obdržel: Jos. 24, 32; srov. I.
Mojž. 48, 22. Josef také se znamená
co praotec lidu israelského: Žalm 76,
16; 79, 2 ; 80, 6; Zach. 10, 6, atd.
2) Zenich panny Marie &pěstoun Kri

žuého krále Amona, král judský: IV.
Král. 21, 24; 22, 1; II. Par. 33, 25,
o němž jcdcu prorok již dávno proro
koval za Jeroboama: III. Král. 13, 2;
srov. IV. Král. 23, 16—18. Joziáš
byl bohabojný král: IV. Král. 21, 2;
23, 25; II. Par. 34, 2, pečoval hor

sta Pánaz pokolení Davidova: Mat. ],
16. 18; Luk. 1, 27; tesař: Mat. 13,
55; chtěl z počátku propustiti Marii
zasnoubenou manželku svou: Mat. 1.
19; ale skrze angela Páně poučen o
způsobu početí plodu života jejího: v.
20—23, podržel u sebe Marii: v. 24.
V čas sečítání lidu vydal se s ní z
Nazareta do Betléma, by se .zde, v
rodišti Davida, dal zapsati: Luk. 2,
1—5- Zde pak Ježíš narozen jest: v.
7; Mat. 2, 1, a když byli Josef aMa
ria dítě v chrámě jerusalémském před
stavili, vykonavše předepsanou oběť, a
vyslechše proroctví Simeonovo: Luk.
2, 22—25, navrátili se do Galilee do
otčiny své Nazareta: v. 39. Proti
pronásledování Herodesovu ochránil J 0
sef Ježíše útěkem do Egypta, kdež zů
stal s ním i s matkou jeho aždo smrti
Herodesovy: Mat. 2, 13—15. Napo
tom, napomenut od angela, vrátil se
s nimi do Nazareta, kdež pak .bydlel:
v. 19—23. Josef aMarie chodili kaž
doročně do Jerusaléma na velkonoce:
v. 41 ; tam vedli také Ježíše, když mu
bylo dvanácté let, pohřešili jej ale na
zpáteční cestě, a nalezli jej teprv po
třech dnech v Jerusalémě mezi učiteli
v chrámě: v. 42—48; pak se navrá
tili do Nazareta, a Ježíš byl jim pod
dáu: v. 51.
3) Josef z Arimathie, vznešený oud
Syncdrium, spravedlivý muž a spolu
tajný učenník Ježíšův, kterýž tohoto
dal pochovati v zahradě své: Mat. 27,

57; Mar. 15, 43; Luk. 23, 50; Jan
19, 38.
4) Syn Alfeá (Kleofáše) a příbuzný
Ježíše: Mat. 13, 55; Mar. G,“3; srov.
Sk. ap. 1, 23.

JOSfáŠ. ]) Syn a nástupce bczbo

livě o napravení židovské služby boží,
tehdáž velmi pokleslé a o vyhlazení
modlářství: II. Par. 34, 3—7; IV.
Král. 23, 4—20, 24, 25; konal také
potřebné přípravy k vystavení a opra

vení chrámu: II. Par. 34, 8—13; IV.
Král. 22, 3—7. Při tom se přihodilo,
že též kniha zákona Hospodinova opět
se nalezla, kteráž pak od Josiáše u
veliké uctě se chovala, a přísně se
přikázalo, aby se dle ní všechno řídi
lo, začež mu také prorokyně Holda
štěstí a požehnání od Boha předpově

děla: IV. Král. 22, 8, 10—20; II.
Par.

34, 14———33
; IV. Král.

23, 1—3.

Josiáš obnovil také slavnost Velikono

ci: IV. Král. 23, 21—23; II. Par. 35,
1 atd. Válka, kterouž započal s krá
lem egyptským, stála jej konečně ži

vot: IV. Král. 23, 29; II. Par. 35,
20—24. Veliké bylo truchlení pro
něho: II. Par. 35, 24. 25. Po něm
následoval syn jeho Joachaz: IV. Král.
23, 30; II. Par. 36, 1. Josiáš zůsta
vil po sobě slavnou památku. Sir. 40,
1—15; a ještě uvádí se v rodopise
Kristově: Mat. 1, 10.

Josue.

..v..

Nuna z pokolení Efraim: I. Par. 7,
27; sloul dříve Oseáš, kteréžto jméno
přezdil Mojžíš v „Josue :“ IV. Mojž. 13,
17; byl z počátku na poušti od Moj
žíše vyslán proti Amalekitským, nad
nimiž také slavně svítězil: II. Mojž.
17, 9. 13. 14; vůbec byl Josue za ži
vota Mojžíšova služebníkem a průvod
čím'jeho: II. Mojž. 24, 13; 32, 173
33, 11; IV. Mojž. 11, 28. Jej poslal
také Mojžíš co vyzvědače do Palestiny:
IV. Mojž. 13, 9; a on s Kalebem byli
jediní, kteří vychvalovali lidu zemi, a
odpírali ostatním bouřivým vyzvědačům:
IV. Mojž. 14, G atd.; začež jim Buh
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přislíbil, že. vejdou do země zaslíbené,
an všickni ostatní pomřeli na poušti:
IV. Mojž. 14, 30. 33; napotom byl
Josue od Boha určen za nástupce Moj
žíšova: IV. Mojž. 27, 18 atd.; srvn.
V. Mojž. 34, 9, a též ustanoven k vy
dobytí a rozdělení země Chanán: IV.
Mojž. 34, 17; V. Mojž. 1, 38; 3, 28;
31, 7
Po smrti Mojžíšově byl Josue sku
tečně od Boha na své povolání do
__sazen, a jemu k tomu pomoc boží za

stoupila pokolení Manasse a Eli-aim:
14, 3. 4. Když se skončilo dělení, dali
synové israelští také vůdci svému žá
danou část: 19, 49. 50.
Napotom zřídil Josue ještě 6 měst
svobodných: k. 20 a 48 levitských
s okresy jejích: 21, 1—40. Na to
propustil pokolení Ruben a Gad a po
lovící pokolení Manasse do zemí jejích:
22, 4; srvn. IV. Mojž. 32, 29. 33,
kteří na zpátečním tažení neobyčejně
velký oltář na Jordánu vystavěli co
pomník: Jos. 22, 10.
Ve svém vysokém stáří svolal Josue,
ještě dvě shromáždění lidu, přičemž
Israelským před spolkem s ostatními
ještě Kananitskými výstrahu dával, jim
ještě jednou vedení boží před oči sta
věl a je napomínal k horlivé službě

slíbena: Jos. 1, 1—9. Josue činil
nyní potřebné přípravy z vybojování
země zaslíbené: ], 10 atd.; k. 2; pak
táhl s lidem přes Jordán, což se stalo
divem: k. 3; na památku toho byly
pomníky vystaveny: k. 4. Když byl
na to dle ustanovení božího vykonal
obřezání a slavnost velikonoční: 5, 2
atd., a od angela znovu byl ubezpečen
pomocí boží: 5, 13 atd., přikročil
k vydobytí a zboření města Jericha:
k. 6. Potom poslal tři tisíce mužů
proti obyvatelům města IIai, kteréžto
podniknutí však nešťastně vypadlo: 7,
4. 5. Tím ustrašen, obrátil se Josue
k Bohu: v. 6 atd.; od něhož byl po

boží: 23; 24,1—28.
Josue

Posléze zemřel

ve věku 110 let, a pochován

ve hranicích krajiny své: 24, 29.30;
Chvála Josuova: Sir.

Soudc. 2, 8. 9.
46, ] atd.

_

Juda, Judas. 1. Ctvrtý syn patri
archy Jakoba zLie: I. Mojž. 29, 35;
jemuž před odchodem do Egypta na
rodilo se pět synů: I. Mojž. 46, 12.
učen o příčině neštěstí a o prostřed— Juda nesvolil v radu ostatních bratří,
cích ku smíření hněvu božího: v. 10 by zavražděn byl Josef: I. Mojž. 37,
atd. Josue učinil dle výpovědi boží: 26. Pojal dceru Chanánitského Sue
v. 16 atd., a Hai padlo nyní také za manželku: 38, 1, z níž se mu na
v ruce jeho: 8, 1—29. Nyní pokročil rodili tří synové: 38, 3. 4. 5; I. Par.
2, 3; zpáchal nevědomky smilství se
k hoře I-Iebal, kdež obětoval Hospo
dinu, požehnal lidu a dal jej v přiká svou snuchou Thámar, kteráž mu po
rodila blížence: I. Mojž. 38, 14 atd.,
zaních božích vyučovati: v. 30—35;
5 Gabaonitskými vešel v smlouvu: 9, 27; I. „Par. 2, 4; on pak žádal od
15; an pět spojených králů Amorrhit otce svého nejmladšího syna jeho Ben
ských Gabaon chtěli vydobytí, udeřil jamina spolu na cestu do Egypta: 43,
na ně Josue, a dosáhl znamenitého 8; srov. 44, 32; a zaručiv se zaří
vítězství: 10, 9 atd. Tak vydobyl Jo přijal jej v ochranu: 44, 14; ohlásil
suc pomalu celou zemi Chanan: k. 11, Josefovi příchod otce svého: 46, 28;
12. Konečně rozdělil zemi losem, jak přijal otcovské požehnání: 49, 8. Judy
mu to od Boha přikázáno: k. 13, tak vážnost & přednost: I. Par. 5, 2;
sice, že pokolení Gad a Ruben a po rod jeho: 1. Par. 2, 3 ; uvádí se v rodo
lovic Manasse podržela podíl svůj již pisu Kristově :_Mat. 1, 2. ()d něho po
dříve jim vykázaný za Jordánem: 13, chází pokolení Juda. Jakobova znamenitá
8; srvn. IV. 32, 33, země všaks této 1 proroctví o něm: I. Mojž. 49, 8. ]2.
2. Judas makabejský, syn kněze Ma—
strany rozdělena byla mezi ostatní po
kolení a druhou polovici Manasse: k. thatiáše: 1. Mák. 2, 4, byl od umí
13; 15; 16; 17; 18; 19,1—48. Ká— rajícího otce sveho ustanoven za kní
leb též obdržel podíl svůj: 14, 12 žete vojska proti pohanům, jmenovitě
atd.; ale pokolení Lévi nedostalo Žá proti syrskému králi Antiochovi Epi
dného podílu: 13, 33; nýbrž toliko 48 fanovi, kterýž chtěl vyhladiti nábo
měst po celé zemi; a. místo jeho za— ženství Mojžíšovo: I. Mak. 1, 11.
i

i
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13 atd.; 11. Mak. 6, 1 atd.; I. Mak.
2, 66; 3, 1; kterýžto úřad slavně za
stával: 3, 3 atd. Vyznamenal se mno
hými a slavnými činy rekovskými,
zvláště proti syrskému vojevůdci.
3. Judas, příjmím Iškarioth (tolik co
muž ze Karioth), syn Simonův: Jan
6, 72; 13, 2. 26. Od Ježíse zvolen
za apoštola: Mat. 10, 4; Mar. 3, 19;
Luk. 22, 3 ; Jan 12, 4 ; měl pokladnici
(měšec) chudých: Jan 12, 6; byl při
tom ale velmi lakomý, a reptal nad
drahocenným pomazáním Marie, sestry

3) Judas galilejský, náčelník odbojné
strany, o němž vypravoval Gamaliel
ve vysoké radě: Sk. ap. 5, 37.
Judstvu. Tak sluje často veškerá

Lazarovy, na Pánu vykonaným: Jan

Luk. 1, 5;

12, 5. 6. Konečně vešel ještě také
s nepřáteli J ežíšox'ýmive smlouvu, že jim
vydá Pána svého za třiceti stříbrných:
Mat. 26, 15; Mar. 14, 10; Luk. 22,
4; Jan 18, 2; a tak se stal zrádcem

Ježíšovým: Mat. 10, 4; 26, 25. 46.
48; Mar. 3, 19; 14, 44; Jan 12, 4;
18, 2; jakož mu Ježíš dříve již byl před
pověděl: Jan 6, 71. 72; 13, 18. 21;
srov. Z_alm 40, 10; Sk. ap. 1, 20;
srov. Zalm 68, 26; 108, 8. Po po
slední večeři totiž, při kteréž jej byl
Ježíš již co zrádce svého naznačil;
Jan 13, 26 atd.; šel Jidáš v čele

země židovská, častěji pak díl její, to—
tiž po rozdělení říše židovské sloula

takto menší část jižní obývaná od po
kolení Juda aBenjamin, anto větší část
od ostatních deseti pokolení obývaná
sloula Israel. Za času Krista Pána
sloula takto jižní část Palestiny naproti
Galilei a Samaří. Tuto byl Herodes
králem a Pilát Pontský vladařem:
3, 1.

ohavnost zpuštční
16; Mar. 13, 14.
Mar. 3, 7; Luk.
7, 1; 11,7; Sk.
1; 9, 31; 11,
15, 31.

Ježíš předpověděl

v Judstvu: Mat. 24,
O Judstvu viz též:
5, 17; Jan 4, 3;
ap. 1, 8; 2, 9;_ 8,
29; 21, 10; Rím.

Více: víz Israel.

Judith. Vdova israelská z poko
lení Ruben, kteráž bydlela v Bethulii:
Judith 8, 1 atd., žena velmi ctnostná
a zámožná: Jud. 8, 6 atd.; 16, 26,
kteráž se proslavila svou myslí hrdin
skou: Jud. 13.

Osudy a činy její viz

1)knize Judith.

Julius, setník vojska římského, kte
rýž vezl apoštola Pavla jatého do Říma:

ozbrojeného zástupu do Gethsemany:
Mat. 26, 47, kdež se nacházel Ježíš
s učenníky svými: Mát. 26, 36 a vydal
Pána svého políbením v ruce nepřátel:
Mat. 26, 48; Mar. 14, 44; Luk. 22,
47; Jan 18, 3. Když pak byl Ježiš
odsouzen na smrt, želel toho Jidáš:
Mat. 27, 3; ale příliš pozdě: v. 4,
protož odšed oběsil se: v. 5 ; Sk. ap.1, 18.
Ortel Ježíšův nad Jidášem: Mat.
26, 24; Mar. 14, 21; Luk. 2, 22.
Jidáš sluje: synem zairacení: Jan '17,
12; ďáblem: Jan 6, 71; zlodcfjem:Jan

lidumilně: v. 3; srov. 27, 43; 28,
16; nedbal však na výstrahu jeho:
27, 11; takže všem na lodi veliké ne
štěstí nastalo: 27, 15 atd.
Jupiter (J oviáš), bůh pohanský, jehož
poctu Antiochus, král syrský, v Jeru
salémě a Garizim chtěl způsobiti: II.
Mak. 6, 2. Obyvatelé Lystry dali jméno
toto Barabášovi, průvodčínm sv. Pavla,
chtíce mu vzdávati božskou poctu.

12, 6.

Sk. ap. 14, 11.12;

Sk. ap. 27, 1.

On se k němu choval

19, 35.

K.
Kaciřství & kacířové. 1. Bludná
učení a kacířstvídopouští Bůh na zkou
šku věřících.

Tito jsou národové, kterýchž zane
chal Hospodin, aby naučil skrze ně
Israele, i všecky, kteříž byli neznali
bohů Chananejských: aby potom na
učili se synové jejich bojovati s ne

přátely, a měli zvyklost k bojování.
Soudc. 3, 1. 2.
Nebo povstanou falešní Kristově, a
falešní prorokové, a činiti budou divy
veliká a zázraky, tak žeby v blud uve
deni byli (by možné bylo) také i vy
volení. Mat. 24, 24.
Musejí (mezi vámi) i kacířství býti,
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aby zjevení byli mezi vámi i ti, ktei-iž

vu., kteráž jsm: předpověděna od apo

štolů Pána našeho Ježíše Krista, jenž
jsou zkušení. I. Kor. 11, 19.
Duch pak zjevně praví, že v po říkali vám, že v posledním času při
sledních časích odstoupí někteří od jdou posměvači, chodící podlé žádostí
víry, poslouchajíce duchů bludných, a svých v bezbožnostech. Toť jsou ti,
ktei—ížsami se oddělují, (lidé) hovadní,
učení d'ábelských. I. Tim. 4, ].
Bezbožných pak a marných řeči nemající ducha. Jud. 17—19.
se varuj,
neboť velmi prOSpívají k
Ale mámť proti tobě něco málo: že
bezbožnosti, a řeč jejich rozjídá se tam máš ty, ktcříž drží učení Balá
jako rak: z nichžto jeden I-Iymenéus ma . . . . Tak i ty máš (u sebe)_ ty,
a Filétus, kteříž od pravdy odpadli, kteříž drží učení Mikolášenců. (liniž
pravice, že se již stalo vzkříšení, a pod též podobně pokání; pakli nebudeš,
vrátili víru některých. II. Tim. 2, 16—18. přijdu na tebe brzo, a budu bojovati
Zjev. 2,
Toto pak věz, že v posledních dnech s nimi mečem ust svých.
nastanou časové nebezpeční; budout' 14—16.
lidé sami sebe milující, lakomí, hrdí,
2. S kacíři nemáme obcovati.
pyšní, rouhači, rodičů neposlušní, ne
Povstal-liby u prostřed tebe prorok,
vděční, bezbožní, nelítostiví, nepokojní,
utrhači, nezdrželiví, netíší, bez dobro aneb kterýby pravil, že sen viděl, a
tivosti, zrádci, zpurní, nadutí, a milo— předpověděl by znamení, a zázrak, a
staloby se, což mluvil, a řeklby tobě:
v_níci více rozkoše nežli Boha, majíce
více tvářnost pobožnosti, ale moc její Pojďme a následujme bohů cizích, kte
zapírajíce. Těch se varuj. II. Tim. rýchž neznáš, a služme jim: neuposle
chneš slov proroka toho, aneb snáře : ne
9, 1—5.
Zlí pak lidé a svůdcové půjdou v bo zkušuje vás Hospodin Bůh váš, aby
horší, bloudíce, i (jiné) v blud uvá známé bylo, milujete-li ho z celého srdce,
dčjíce. Ale ty zůstávej v tom, čemu a z celé duše své, čili nic. V. Mojž.
13, 1—3.
jsi se naučil a co ti svěřenojest, věda, od
kohos se naučil. II. Tim. 3, 13. 14.
Pilně se varujte falešných proroků,
Byli pak i falešní proroci v lidu (isra kteříž přicházejí k vám v rouše ovčím,
elském), jakož i mezi vámi budou uči vnitř pak jsou vlci hltaví. Mat. 7, 15.
Prosím pak vás bratří, abyste se
telé lživí, kteříž uvedou sekty zatra
cení, a toho Pána, kterýž je vykoupil, hleděli těch, kteříž činí různice a po
zapírají, uvozujíce na sebe rychlé za horšení na_ odpor učení, kterémuž _jste
vy se naučili, a varujte se jich. Rím.
hynutí. II. Petr 2, 1.
Toto nejprvé včdouce, že přijdou 16,_17.
Clověka kacíře po jednom i druhém
v. posledních dnech 3 oklamáváním po
smčvači, podlé vlastních žádostí cho napomenutí varuj se: věda že jest
dící atd. II. Petr 3, 3.
převrácený, kdož jest takový, a hřeší,
Synáčkové poslední hodina jest, a svým vlastním soudem'jsa odsouzen.
jakož jste slyšeli, že přijíti má anti Tit. 3, 10. 11.
Pakli kdo neposlechne slova vašeho
krist, a nynít' jsou mnozí antikristové:
odkudž víme, že poslední hodina jest. skrze psaní, toho poznamenejte, a ne
Z nás vyšli, ale nebyli z nás: nebo směšujte se s ním, aby byl zahanben:
kdyby byli z nás, byliť by s námi a však nemějte (ho) za nepřítele, ale
zůstali: ale (vyšli z nás), aby zjevení trescete ho jako bratra. II. Tes. 3,
14. 15.
byli, že nejsou všickni z nás. 1. Jan
2, 18. 19.
Nebo mnozí svůdcové vyšli na svět,

kteříž nevyznávají, že Ježíš Kristus
přišel v těle: ten jest svůdce a anti

3. Bludařové urážejí Boha, vyhledá
dají svz'g'zisk, a hledí sváděli pravo
věřící.

Vizte, aby vás žádný nesvedl. Nebo
krist. I-Iled'tež se, abyste neztratili to—
ho, což jste (dobrého) učinili, ale aby 'mnozí přijdou ve jménu mém, řkouce:
ste plnou odplatu vzali. II. Jan 7, 8.
Ale vy nejmilejší, pamatujte na slo

Já jsemeristus;
24, 4. 5.

&svedou mnohé. Mat.
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A mnozí falešní p1010ci povstanou, a dein nemoudrých svedení, nevypadli od
svedou mnohé. Mat. 24, 11.
své pevnosti. II. Petr 3,13—17.
Zrádci, zpurní, naduti a milovníci
Já vím, že po mém odchodu vejdou
mezi vás vlci hltaví, kteříž nebudou více rozkoší nežli Boha. II. Tim. 3, 4.
Ne každému duchu věřte, ale zku
šetřiti stáda. A z nás samých povsta
nou muži, jenž budou mluviti převrá šnjt educhů, jsou—liz Boha; nebo mnozí
cené věci, aby obrátili učenníky po falešní proroci vyšli na svět. I. Jan
4, 1.
sobě. Protož bdčte majíce v paměti,
že jsem po tři léta nepřestával dnem
i nocí, s pláčem napomínati jednoka , 4. Bludařz' dávají se poznatz' skutky
svými.
ždého z vás. Sk. ap. 20, 29—31.
Nebo takoví neslouží Kristu Pánu
Oni jsem ze světa: protož o světu
našemu, ale svému hříchu: a skrze la mluví, a svět jich poslouchá. My z
hodné řeči apochlebování svozuji s1dce Boha jsme. Kdo zná Boha, poslouchá
Splostných ltím. 16,18.
nás: kdo není z Boha, neslyšít' nás.
Bylit' pak i falešni proroci v lidu Po tom poznáváme ducha pravdy, a
(israelském), jakož i mezi vámi budou ducha bludu. I. Jan 4, 5 6.
učitelé lživí, kteříž uvedou sekty za
Pilně se varujte falešných proroků.
tracení, a toho Pána, kterýž je vykou Po ovoci jejich poznáte je. Zdaliž
pil, zapírají, uvozujíce na sebe rychlé sbírají s trní hrozny, aneb s bodlačí
zahynutí. A mnozí budou jejich pro fíky? Mat. 7, 15. 16; II. Tim. 3, 1—5.
stopášnosti následovati, skrze něž cesta
5. -Hrozz' se jim tresty.
pravdy v porouháuí dána bude; a z
lakomství vymyšlenými slovy o vás
Prorok pak ten, aneb kterýž sobě
kupčiti budou: jichžto soud již dávno smyslil sen, zavražděn bude: nebo mlu
nemešká, a jejichž zahynutí nedříme. vil, aby vás odvrátil od I—IOSpodina
Nebo poněvadž Bůh hřešícím angelům Boha vašeho, který vyvedl vás z země
neodpustil, ale pekelnými provazy je egyptské, a vykoupil vás z domu slu
do pekla strhnuv vydal k mučení, aby žebnosti; aby tě svedl z cesty, kterouž
k soudu chováni byli. N. Petr 2,1—4.
tobě přikázal Hospodin Bůh tvůj: a
Umít' Pán pobožné z pokušení vy
Mojž. 13,zlé5 z prostředku svého. V.
trlmouti, nepravých pak ke dni soudu odejmež
dochovati k mučení: zvláště pak těch,
Prorok p5ak,kterýž pýchou ankažen
kteříž . . . . nebojí se uváděti sekty jsa, chtěl mluviti ve jménu mém věci,
rouhajíce se. Il. Petr 2, 9. 10.
kterýchž jsem já nepříkázal jemu, aby
Nebo pyšně marnosti mluvíce, žá je pravil, aneb (mluvil-l-iby) ve jménu
dostmi těla chlipnosti loudí ty, kteříž cizích bohů, zabit bude. V. Mojž.
18, 20.
maličko utíkají od těch, jenž v bludu
obcují, svobodu jim slibujíce, ježto
I řekl Eliáš k lidu: Zjímejtež pro
sami jsou otroci porušení; nebo od roky Bálovy, at' ani jeden z nich ne
koho kdo jest přemožen, toho jest otro uteče. Kteréžto když zjímali, vedl je
kem. II. Petr 2, 18. 19.
Eliáš k potoku Cison, a pobil je tam.
Protož nejmilejší, snažte se, abyste III. Král. 18, 40.
nepoškvrněni a neporušeni před ním
Rozkázal Jehu vojákům a vůdcům
nalezeni byli v pokoji. A Pána naše— svým: Vejděte, a pobíjte je, at“ žádný'
ho dlouhočekání za spasení mějte; ja neuteče. I pobili je ostrostí meče, a
k-ož i nejmilejší bratr náš Pavel, podlé vymetali je vojáci a vůdcové: a šli do
dané sobě moudrosti nám psal, jako i města chrámu Bálova. IV. Král. 10, 25.
ve všecli- epištolách, mluvě v nich o
Chcit' pak vás napomenouti, kteříž
těch věcech: v nichžto jsou některé jednou všecko (to) víte, že Jesus lid
věci nesnadné k srozumění, kteréžto
(svůj) ze země egyptské vysvobodiv,
neumělí a neustaviční (lidé) převra potom ty, kteříž nevěřili, zahladil.
cují, jako i jiná písma, k svému vla Jud. v. 5.
stnímu zahynutí. Vy tedy, bratří, prvé
Ale mámť proti tobě (něco) málo:
že tam máš ty, kteříž drží učení Ba
-(to) Vědouce, střežte se, abyste blu
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Kafarnaum. — Kazatel.

láma, kterýž učil Baláka, pohoršení '
klásti před syny israclskými, aby jedli dal dceru svou Asu Othonielovi za
ženu: Jos: 15, 16—19; Soudc. 1,
a smilnili. Ciniž teď podobně pokání:
pakli nebudeš, přijdu na tebe brzo, a 12—15; jeho synové: I. Par. 4, 15;
budu bojovati s nimi mečem úst svých. jeho chvála: Sir. 46, 9.
Zjev. 2, 14. 16.
Kámen uhelní. Tal: se často nazývá
Viz též: odpadnutí od víry ; blud.
Kristus.
Kámen, kterýž zavrhli stavitelé, ten
Katarnaum, město u moře galilej
ského na pomezí pokolení Zabulon a učiněn jest v hlavu uhelní. Žalm
117,
22.
Nefthali, kde Ježíš nejvíce přebýval,
protož také sluje město jeho: Luk. 2,
Toto praví Pán Bůh: Aj jápoložím
39; Mat. 4, 13; 9, ]; Mar. 9, 32; v základech sionských kámen, kámen
Jan 2, 12; tu také počal kázati: 4, zkušený, uhelný, drahý, v základě
17; Mar. ], 21; Luk. 4, 31; Jan 6, založený: kdo uvěří, nepospíchej. Is.
60; tu služebníka setníkova uzdravil, 28, 16.

pro velikou víru pána jeho: Mat. 8,
5; Luk. 7, 1; tu též žádali výběrčí
na Petrovi obyčejný plat chrámový:
Mat. 17, 23; srovn. Mar. 9, 32; tam
též uzdravil šlakem poraženého: Mar.
2, 1; Mat. 9, 1; Luk. 5,18; Kristus
hrozil Kafarnaum: Mat. 11, 23; Luk.
10, 15; tu uzdravil syna jistého krá
lovského úředníka: Jan 4, 46; činil
pak zde ještě jiné divy: Mar. 1, 26.
31. 34; Luk. 4, 23.
Kaifáš, nejvyšší kněz židovský za
času Krista Pána: Luk. 3, 2; radil.
že lépe, umře-li jeden člověk za lid,
než aby celý národ zahynul: Jan 11,
49—52; 18, 14; tázal se Krista na
jeho učenníky a učení: Jan 18, 19;
v síni domu jeho zapřel Petr mistra
svého: 3, 24; poručil Petrovi a Ja
novi, by ničeho nemluvili a neučili ve
jménu Ježíše: Sk. ap. 4, 6; 18.
Kain, prvorozenec Adama a Evy:
I. Mojž. 4, 1; byl rolníkem: v. 2;
a stal se ze záští bratrovrahem: v.
3—8; Moudr. 10, 3; Zid. 11, 4; 1.
Jan 3, 12; Jud. 11; jeho trest: I.
Mojž. 4, 9—16.
Káleb. Syn Jefoneův z pokolení
Juda: IV. Mojž. 13, 7; byljeden z vy
zvědačů, jež poslal Mojžíš do země za
slíbené: IV. Mojž. 13, 7; upokojilre
ptající lid-: IV. Mojž. 13, 31; 14, 6;
on a Josue jedini obdrželi od Boha
přislíbení, že vejdou do země zaslíbené,
an ostatní všickni na poušti vymřelizy
IV. Mojž. 14, 24. 30; 26, 65; 32,
12; V. Mojž. 1, 36; jeho věno: Jos.

Řekl Ježíš Fariseům: Nikdy-li jste
nečtli v písmech : . Kámen, kterýž za
vrhli stavitelé, ten učiněn jest hlavou

uhelní: ode Pána stalo se to, a jest
divné před očima našima. Mat. 21,
42; Mar. 12, 10; Luk. 20, 17; I.
Petr 2, 7. Toť jest ten kámen, kte
rýž zavržen jest od nás stavitelů, kte
rýž učiněn jest v hlavu uhelní: Sk.
ap. 4, 11.
Protož již nejste hosté a příchozí:
ale jste (spolu-) měšťané svatých, a
domácí boží, vzděláni na základ apo
štolů, a'proroků, kdež jest nejhlubší
uhelní kámen sám Kristus Ježíš. Ef.
2, 19. 20.
Kána, 1) město v pokolení Aser:
Jos. 19, 28; 2) Kána galilejská, kde
byl Kristus" na svatbě; jest rodisko
Nathanaelovo: Jan 21, 2.
Káráni. Viz hana.

Karmel, znamenitá horu v poko
lení Aser blíž moře středního: Jos.
19, 26; IV. Král. 19, 23; II. Par.
26, 10; Judith ], 8; na ní leželo město
Iachanan, jehož král byl od Israelských
poražen: Jos. 12, 22; tam zavražděni
jsou kněži Bálovi: III. Král. 18, 19;
tam odešel Eliseus, když pacholíci, kteří
se mu posmívali, od medvědů roztrhání
byli: IV. Král. 2, 25; 4, 25. Stqu'
často na místě úrody, štěstí atd. Is. 16,

10; 29, 17; 32, 15. 16; 35, 2; 37,
24; Jer. 2, 7; 4, 26; 48, 33; 50,
19; Mich. 7, 14.

Kazatel. 1. Tak sluje:
a) vůbec každý, kdož ve veřejném shro
14, 6; 15, 13; 21,12; I. Par. 6,
56; T. Mák. 2, 56; zahladil syny_ máždění mluví: Sir. 1, 1. 2. 12; 7,

Kazatel.

28; &) hlasatel, jenž od vyššího jest
povolán a seslán: Is. 40, 3. 9; srvn.
Mat. 3, 3; Rím. 10, 14; II. Kor. 11,
13. 15; II. Petr 2, 5; a) vůbec každý
učitel a prorok: Is. 41, 27; Mich. 2,
11; Jan 1, 23; (1) pak i hlasatel a
náležitý vykladatel slova božího: I. Tim.

2, 7; U. Tim. 1,11;

4, 5.

2. Úřad kazatelsky' jest ustanoven:
a) od Boha vůbec.
Proste Pána žně, aby poslal dělníky
na žeň svou. Mat. 9, 38.
Bůh smířil s sebou svět v Kristu,
nepočítaje jim hříchů jejich, a složil
na nás to slovo smíření. Protož na
místě Kristově poselství konáme, jako
by Bůh skrze nás napomínal: na místě
Kristově prosíme: Smiřte se s Bohem.
II. Kor. 5, 19. 20.
Když se zalíbilo tomu, kterýž mne
byl z života matky mé (k službě své)
oddělil, a povolal skrze milost svou
(Bohu), aby zjevil Syna svého skrze
mne, abych jej kázal mezi národy:
hned jsem nepovolil tělu a krvi. Gal.
1, 15. 16. '

b) Zvláště pak od Krista skrze Ducha
svatého.

Přistoupiv Ježíš, mluvil (učenníkům
svým) jim řka: Dána jest mi všeliká
moc na nebi i na zemi. Protož jdou
ce, učte všecky národy. Mat. 28, 18.
19; srvn. Mar. 16, 15. Viz také:
Mat. 10, 1; Luk. 9, 1.
Řekl Pán Ježíš učenníkům svým:
Pokoj vám! Jako mne poslal Otec,
i já, posílám vás. Jan 20, 21.
A on (Kristus) dal některé zajisté
apoštoly, některé pak proroky, jiné pak
evangelisty, jiné pak pastýře a učitele.
El. 4, 11.
Budtež bedlivi sebe, i všeho stáda,
v němž Duch svatý ustanovil vás bi
skupy, abyste spravovali církev boží,
kteréž dobyl svou krvi. Sk. ap. 20, 28.
A když oni (apoštolé) sloužili Pánu,
a postili se,vřekl jim Duch svatý: Od
dělte mi Savla a Bnrnabáše k dílu,
ku kterémuž jsem jich pojal. Sk. ap.
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ale, sami běželi: že jsem nemluvil
k nim, a však oni prorokovali. Jer.
23, 21; srvn. Jer. 1, 5—7.
Chodč Ježíš podlé moře galilejského,
uzřel dva bratry, Simona, kterýž s]ove
Petr, a Ondřeje bratra jeho, ani pou
štějí sít' do moře (nebo byli rybáři),
i dí jim: Pojdte za mnou, a učiním
z vás rybáře lidí. A oni hned opu
stivše sítě šli za ním. A poodešed
odtud, uzřel jiné dva bratry, Jakoba

(syna) Zebedeova, aJana, bratra jeho,
na lodi s Zebedeem otcem jejich, ani
spravují sítě své: a povolal jich. A
oni hned opust-ivše sítě a otce, Šli za
ním. Mat. 4, 18—22.
.
A jda odtud, uzřel člověka sedícího
na cle, jménem Matouše. I dí jemu:
Pojď za mnou! I vstal šel za ním.
Mat. 9, 9; srvn. Mat. 10, 1;_ 28, 19.
Potom vyvolil Pán i jiných sedm
desáté dva, a poslal je po dvou před
tváří svou, do každého místa a města,
kamž chtěl sám
Mat. 10, 1.
Kterak budou vzývati (toho), v kte
rémž neuvěřili? aneb kterak uvěří
v toho, o němž neslyšeli? a kterak
uslyší bez kazatele? a kterak budou
kázati, nebudou-li posláni? Jakož psá
no jest: Jak krásné (jsou) nohy zvě
stujících pokoj, zvěstujících dobré věci!
Řím. 10, 14.15.
_ Aniž kdo sám sobě osobuje té cti:
a_le kdožv povolán bývá od Boha, jako
Aron. Zid. 5, 4.

Pavel apoštol ne od lidí, ani skrze
člověka, ale (povolán) skrze Ježíše
Krista a Boha Otce, kterýž jej vzkří
sil z mrtvých. Gal. 1, 1.
Z té příčiny zanechal jsem tebe v
Krétě, abys, čeho se nedostává, spra
vil, a ustanovil po městech kněží, ja
kož i já jsem tobě nařídil. Tit. 1, 5.
Co jsi slyšel ode mne před mnohý
mi svědky, to (zase) svěřuj věrným
lidem, kteří způsobní budou i jiné
učiti. II. Tim. 2, 2.

4. Kdož ku hlásání slova božího po
volán jest, má tuto svou povinnost
horlivě konali, k čemuž se vybízí slo
13, 2._
.
vem i příkladem.
3. Nálež'ité povolání kazatelů jest
Jethro pravil k Mojžíšovi: Poslechni
potřebné.
slov mých, a rád já poradím tobě a
Žet jsem neposílal těch proroků,_ bude Bůh s tebou (s pomocí boží lépe
Encyklopacdie,

]
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Kazatel.

siáše) a uzdravuje všelikou nemoc i
všelíký neduh .v lidu. Mat. 9, 35.
A když viděl zástupy (kteří za ním
šli), „slitovalo se mu jich, že byli sou

se ti podaří), Buď ty lidu v tom,
což k Bohu přísluší, abys donášel
k němu, co se praví. A abys ukazo
val (vysvětloval) l_iduposvátné obyčeje,
a řád pocty boží i cestu, po kteréž
by choditi měli, a .dílo,'kteréžby dělati
měli. Mojž. 18, 19. 20.
Mějte umění a rozeznání mezi sva

ženi, ale žící jako ovce, nemajíce pa—
s_týře.. Tehdy .dí učenníkům svým:

Zeň zajisté jest mnohá, ale dělníků
málo. Protož proste Pána žili, ať pošle
tým a neposvěceným,
mezi poškvr— dělník na žeň svou. Mat. 9, 36. 38.
Tě h dvanáct poslal Ježíš, přikazuje
něným & čistým.
A abyste učili
syny israelské všechněm ustanovením jim, řka: Na cestu pohanů nechoďte
mým, kteráž jsem mluvil k nim: já. & do měst samaritánských nevchá
Hospodin skrze Mojžíše. III. Mojž. zejte. Ale raději iděte k ovcem za
hynulým z domu israelského. Jdouce
10, 10. 11.
Kterýž milosrdenství má, učí a cvičí pak, kažte, řhouce: Ze se přiblížilo
království nebeské. Mat. 10, 5+7.
jako pastýř stádo své. Smilovává se
Protož jdouce, učte všecky národy,
nad tím, kterýž přijímá naučení smi
lování, a kterýž pospíchá k soudům křtíce je ve jménu Otce i Syna i Du
jeho (t. aby jeplnil). Sir. 18, 13. 14. cha svatého. Učte je zachovávati vše
Moudrý spravovati bude radu jeho, cko, což jsem koliv přikázal vám. A
i umění a v skrytých věcech svých aj, já s vámi jsem po všecky dny, až
do skonání světa. Mar. 1, 14. 15.
raditi se bude. On zjevné učiní umění
I dí jim Ježíš: Pojďmež i do jiných
naučení svého, a zákonem smlouvy
Páně honositi se bude. Schvalovati . okolních městeček a měst, abych i tam
kázal:
neb na to jsem přišel. I ká
budou mnozí moudrost jeho, a až na
zal v školách jejich a ve vší Galilei'
věky nebude vyhlazena. Neodstóupí
&.nečisté duchy vymítal. Mar. ], 38,39.
památka jeho, a, jméno jeho vyhledá-  I poslal je, aby kázalí království
váno bude od národu do národu. O
moudrosti jeho vypravovati budou ná boží a uzdravovali nemocné. 'I vy
rodové, a chválu jeho zvěs-tovati bude šedše, chodili po městečkách vůkol,
shromáždění. Jestliže zůstane (živ), zvěstujíce evangelium, a uzdravujíce
jména více pozůstaví, nežli tisíc: a všud . Luk. 9, 2. 6.
I ýval ve dne uče v chrámě: ale
pakli odpočine, užitečno bude jemu.
v noci vycházejc, přebýval na hoře,
Sir. 39, 10—15.
kteráž slove oliyetská. A všecken lid
0 jak jsou krásné na horách zvě
ráno přicházel k němu, aby ho v chrá
stujícího a kážícího pokoj, zvěstujícího mě poslouchal. Luk. 21, 37. 38.
dobré , kážícího spasení (a ohlašují
Otevřev Filip ústa svá a počav od
vysvobození) _řkoucíhoSionu: Kralovati
toho písma,zvěstoval jemu Ježíše. Sk.
bude Bůh tvůj. Hlas strážných tvých a_p. 8, .35.
pozdvihli hlasu, a spolu chváliti bu
Ale angel Páně v noci otevřev dvéře
dou: neboť okem v oko uzří, když u žaláře a Vyved je ven, řekl: Jděte
obrátí Hospodin Sion. Is. 52, 7. 8.
a postavíce se mluvte _v chrámě lidu
A lid můj učiti budou, coby bylo všccka slova života tohoto. Sk. ap.
mezi svatým a poškvrněny'm, a mezi 5, 29. 30.
čistým a nečistým ukáží jim (ai' je učí
Filip pak nalezen jest v Azotu, a
rozeznávati). Ezech. 44, 23.
chodě kázal evangelium všcm městům,
Nebo rtové kněze ostříhati budou, až přišel do Timem Sk. ap. 8, 40.
umění a zákona hledati budou z úst
I byli tu (apoštole' v Antiochii) přes
jeho: nebo angel Hospodina zástupů celý rok při té církvi: a učili zástup
jest. Mal. 2, 7.
mnohý, tak že nejprv v Antiochii učen
I obcházel Ježíš všecka města i mě níci nazváni jsou křesťané. Sk. ap.
'
'
stečka, uče v školách jejich a káže 11, 26.
I řekl Pavel (Efezským): Osvědčuji
evangelium (rozblašuje veselou novinu '
o příští království (duchovního) Meg.- ; vám dnešního dne, že číst jsem od
..;—
__

*

Kazatel.

krve všech. Nebť jsem neopominul
zvěstovati vám všelikou radu boží. Sk.
ap. 20, 26. 27.
Buďto (že má kdo) úřad, konei jej
v přisluhování, buďto kdo učí (pracuj)
v učení. Kdo napomíná, (trvej) v na
pomínání, kdo uděluje, at“ rozdává al
mužny v sprostnosti. Kdo představe
ným jest, (konej úřad svůj) s pečli
vostí, kdo se slituje, (či-ň je) s vese
lím.

Rím. 12, 7. 8.

Nebo budu-li toliko evangelium ká
zati, nemám se čím chlubiti, poněvadž
jsem to povinen: nebo běda mně
bude, nebudu-li kázati. I. Kor. 9, 16.
Kdož pak prorokuje, lidem mlu-ví
k vzdělání i napomínání i potěšení.
I. Kor. 14, 3.
Ale ty tedy ve všem pracuj, dílo
kazatele (evangelisty, učitele od apo
štolů zřízeného) konej, službu svou
vyplňuj. Střízlivý buď. ll. Tim. 4, 5.
Předkládaje slovo zdraví (čisté) bez
ouhony, aby ten, jenžby se protivil,
styděl se, nemaje co zlého mluvit-i o
nás. Tit. 2, 8.
Mluví-li kdo (chce-li kdo učiti aneb
kázati), mluviž jako řeč-íboží: jestliže
kdo posluhuje chudým, nemocným či
niž to jako z moci, kteréž jemu Bůh
uděluje: aby ve všem ctěn byl Bůh
skrze Ježíše Krista, kterémuž jest sláva.
a panování na věky věkův. Amen.
I. Petr 4, 11.

5. Hlasatel slova božího mhw bez
bázně lidí, a bez ohledu na chválu
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Dlouhověký a poctivý, ont' jest hla
va: a prorok, ktcrýž učí lži, ont' jest
ocas. A budou ti, kteříž blahoslaví
lid tento, svádíce jej: a ti, kteříž se
blahoslaví, svržení. Is. 9, 15. 16.
Na horu vysokou vystup ty, kterýž
dobré věci zvěstuješ Sionu, povyš v
síle hlasu svého, kterýž dobré věci
zvěstuješ Jerusalému, povyš, pravím,
neboj se. Rci městům judským: Aj
Bůh náš (s pomocí svou teď jest).
Is. 40, 9.

A položil ústa má jako meč ostrý:
v stínu ruky své schránčl mne, drží
ruce nade mnou, a ochraňuje mne a po
ložil jako střelu výbornou: v toule
svém schoval mne. Is. 49, 2.
Ale strážní jeho jsou všickni slepí,
nevěděli všickni; psi němí nemohou
štěkati, v_idouce marné věci, a milujíce
jen sny. A psi nejnestydatější, nevě
děli sytosti, a sami pastýři neznali roz
umnosti, všickni na cestu svou se
uchýlili, jedenkaždý k lakomství svému
od Nejvyššího až do nejposlednějšího.
Is. 56, 10. 11.
,
Volei vším hrdlem, nepřestávej, jako
trouba povyš hlasu svého, a oznam
lidu mému nešlechetnosti jejich a domu
Jakobovu hříchy jejich. 58, 1.
I řekl Hospodin ke mně: Neříkej:
Dítě jsem, neb ke všemu, k čemuž tě
póšli, půjdeš a všecky věci, kteréžkoli
rozkáži tobě, mluviti budeš. Neboj
se od tváři jejich:

nebot' já jsem s te—

bou (ját' jsem ochránce a spomocník
tvůj), abych tě vytrhl, dí Hospodin.
"
neb hanu světskou.
I vztáhl Hospodin ruku svou, a dotekl
Odp0Včděl Balaam:
Byt“ pak mi se úst mých, a řekl Hospodin ke mně:
dal Balák plný dům svůj stříbra Aj dal jsem slova má v ústa tvá:
a zlata, nebudu moci změniti (nemohl Hle ustanovil jsem tě dnes nad národy
bych přestoupiti) slova Hospodina Boha a nad královstvími, aby vyplenil a zka
svého, abych nebo více, nebo méně zil a r0zptýlil, a rozmetal, aby stavěl,
mluvil. IV. Mojž. 22, 18.
i štípil. Jer. 1, 7—10.
Spravedlnosti tvé neukryl jsem v
Protož ty přepas bedra, a vstaň a
srdci svém, pravdu tvou a spasení tvé mluv k nim všecko, což přikazuji tobě.
vypravoval jsem. Neukryl jsem milo- ' Nestrachuj se od tváří jejich, nebo
srdenství tvého, a pravdy tvé před dopustím, aby se bál obličeje jejich.
shromážděním mnohým. Zahn 39, 11. I zajisté dal jsem tě dnes za město
I řekl Isaiáš: Běda mně, že jsem hrazené, a za sloup železný, a zeď
mlčel, proto že jsem člověk, poškvrněné měděnou, nade vší touto zemí , proti
rty maje (člověk hříšný, a u prostřed králům judským, proti knížatům jeho
lidu rty poškvrněné majícího, já by a kněžím, i všemu lidu země judské.
dlím), a že krále Hospodina zástupů I bojovati budou proti tobě, ale ne
viděl jsem očima svýma. Is. 6, 5.
přemohou, nebo já jsem s.tebou, praví
14
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Hospodin, abych tč vysvobodil. Jer.
1, 17—19.
Nebo od nejmenšího z nich až do
největšího všickni napořád lakomství
hledí, a od proroka až do kněze vši
ckni činí a mluví lest. A hojí ránu
dcery lidu mého s hanbou, říkajíce:
Pokoj, pokoj: a nebylo pokoje. Za—
hanbeni jsou, protože ohavnost činili.
Ano raději zahanbením se nezahanbili
a zastyděli se neuměli, protož i pa
dnou oni mezi padajícími: v čas na
vštívení svého padnou, praví Hospo
din. Jer. 6, 13—15.
Za zkusitele dal jsem těv lidu svém
mocného: a zvíš a zkusíš cesty jejich.
Sir. 6, 27.
Ty synu člověčí, neboj se jich, aniž
řečí jejich boj se: nebo nevěi'ící a
podtrhači jsou s tebou, a s štíry pře
býváš. Slov jejich neboj se, u obli
čeje jejich nestrachuj se, nebo dům
popuzující jest to. Ezech. 2, 6.
Ale dům israelský nechtějí tě po
slouchati, poněvadž nechtí poslouchati
mne, nebo veškeren dům israelský jest
otřelého těla a tvrdého srdce. Aj dal
jsem tvář tvou mocnější nad tváři je
jich, a čelo tvé tvrdší nad čela jejich.
Jako diamant a jako křemen dal jsem
tvář tvou, nebojíš se jich, aniž se stra
chuj tváři jejich: protože dům popou
zející jest. Ezech. 3, 7—9.
Synu člověčí strážným dal jsem tě
domu israelskému, a uslyšíš z úst mých
slovo, a zvěstovati budeš jim ode mne.
Když bych já řekl bezbožnému: Smrtí
umřeš; a nezvěstovalby jemu, ani mlu
vilby, aby se odvrátil od cesty své
bezbožné a živ byl ten bezbožný, v ne
pravosti isvé umře, ale krve jeho zruky
tvé vyhledávati budu. Pakliby ty zvč
stoval bezbožnému, a on neodvrátilby
se od bezbožnosti své, a od cesty své

bezbožné, on zajisté vnepravosti své
umře, ty pak duši svou vysvobodil jsi.
Ezech. 3, 17—19.
Též také odvrátil-liby se spravedlivý
od_spravedlnosti své, a činil-liby nepra
vost: položím urážku před něj, onť
umře, proto že jsi nezvěstoval jemu:
v hříchu svém umře, a nebudou vpa
měti předešlé spravedlnosti jeho, kteréž
činil, ale krve jeho z ruky tvé vyhledávati
budu. Pakliby ty zvěstoval spravedli

vému, aby nehřešil spravedlivý, a onby
nehřešil: živ jsa, živ bude (ujde tre
stání, zahynutí, dobře mu bude); proto
že jsi jemu zvěstoval, a ty jsi duši svou
vysvobodil. Ezech. 3, 20. 21.
Pakliby strážný uzřel meč přicháze
jící, a nezatroubilby na troubu , a lid
by se neostříhl, a přijda meč, a vzalby
z nich duši: ten zajisté v nepravosti
své jat jest, ale krve jeho z ruky jeho
vyhledávati budu. A ty synu člověčí,
strážným dal jsem tebe. domu israel
skému: protož slyše z úst mých řeč,
oznámíš jim ode mne. Kdyžbych já řekl
bezbožnému: Bezbožníče, smrtí umřeš:
aty nemluvilbys jemu, aby se vystříhal
bezbožný od cesty své: on bezbožný
pro nepravost svou umře, ale krve jeho
z ruky tvé vyhledávati budu. Pakliby,
když ty zvěstuješ bezbožnému, aby se
obrátil od cesty své, on se neobrátil
od cesty své: onť pro svou nepravost
umře, ty pak jsi vysvobodil duši
svou (nejsi tím vinen). Ezech. 33, 6—9.
Co vám pravím ve tmách (v soukro
mností) pravte na světle: a co v ucho sly
šíte, hlásejte na střechách. Matth. 10, 27.
Kdožkoli tedy vyzná mne před lidmi
(t. j. směle beze vší bázně) vyznámt i jej
před otcem svým (t. za svého), jenž
jest v nebesích. Mat. 10, 32.
I poslali k němu (Ježíšovi Fariseové)
učenníky své s IIerodiány, řkouce:
Mistře, víme, že pravdomluvný jsi,
a cestě boží v pravdě učíš , a nedbáš
na žádného: nebo nepatříš na osobu
lidskou. Mat. 22, 16.
Nebo říkával Jan Herodesovi: Ne
slušíť tobě míti manželky bratra svého.
Mar. G, 18.
Nebo kdožby se koli _za mne styděl,

a za má slova, v tomto pokolení cizo
ložném a hříšném; i syn člověka sty
děti se bude za něj , když přijde
v slávě Otce svého s angely svatými.
Mar. 8, 38.
Herodes pak tetrarcha, když od ně
ho byl trestán pro I—Ierodiadu, man
želku bratra svého, i ze všech věcíkteréž
činil Herodes , přidal ke všemu i to,
že jest vsadil Jana do žaláře. Luk.
3, 19, 20.
Kdožby pak mne zapřel před lidmi,
zapřínť bude před angely božími. Luk.
12, 9.
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Pravímť pak vám: Kdožbykoli vy

hodné sebe soudíte věčného života, aj
obracíme se k národům. Sk. ap. 13, 46.
I řekl Pán v noci u vidění Pavlovi:
Neboj se, ale mluv, a nemlč. Sk. ap.
Nemůžet' vás svět nenáviděti: ale 18, 9.
mnet' nenávidí, nebo já svědectví vy
Protož osvědčuji vám dnešního dne,
dávám o něm a (zrovna jemu svě že jsem čist (t. na svém svědomí) od
dčím), že skutkové jeho zlí jsou. Jan krve všech. Neboť jsem nepominul
zvěstovati vám všelikou radu boží.
7, 7.
Jáť jsem ten pastýř dobrý. Dobrý Sk. ap. 20, 26. 27.
Jakož jsme již pověděli, anyní opět
pastýř život svůj dává za ovce své.
Ale nájemník a ten, kterýž není pa pravím: Jestliže by vám kdo co jiného
stýř, jehož nejsou ovce vlastní, vida kázal mimo to, což jste přijali, pro
vlka, an jde, i opouští ovce, a utíká: klatý buď. Gal. 1, 9.
Když přišel Petr do Antiochie, zje
a vlk lapá, a rozhání ovce. Jan 10,
11, 12.
vně jsem jemu odepřel, nebo byl hoden
Jestližeť vás svět nenávidí, vězte, trestání. Gal. 2, 11.
Což tedy učiněn jsem vaším nepří
žet' jest mne prvé než vás v nenávisti
měl. Byste byli z světa, milovalby telem, pravdu vám pravě? Gal. 4, 16.
Napomínání naše zajisté nebylo
svět, což jeho jest: že pak nejste z
světa, nýbrž já ze světa vyvoli'l a od z omylu, ani z nečistoty, ani z lsti.
dělil jsem vás, protož vás svět ne— Ale jakož jsme zkušeni od Boha, aby
návidí. Jan 15, 18. 19.
nám svěřeno bylo evangelium, takť
Pamatujte na mou řeč, kterouž jsem mluvíme, ne jako lidem se líbíce, ale
Bohu, kterýž zkouší srdcí našich. Aniž
já mluvil vám. Neníť služebník větši,
nežli pán jeho (nemá míti žádné pře jsme zajisté kdy užívali řečipochlebné,
dnosti před ním). Poněvadž se mně jakož vít-e: ani jsme hledali příležitosti
protivili, i vám se protiviti budou: k provozování lakomství: Bůh jest
jestliže řeč mou zachovali, i vaši za svědek. I. Tes- 2, 3—5.
Kaž slova, nabízej v čas neb
chovávati budou. Jan 15, 20.
A (údové vysoké rady) povolavše ne v čas: tresci, pros, žehři ve vší
apoštolů přikázali jim, aby nikoli ne trpělivosti a učení (se vší snášelivosti
mluvili, ani učili ve jménu Ježíšovu. mdlých a s dokonalým původním vy
Tedy Petr a Jan odpovídajíce, řekli učováním). Nebo bude čas, když zdra
jim: Jest-li to spravedlivé před obliče vého učení nebudou snášeti, ale podlé
jem božím, abychom vás více poslou svých vlastních žádostí shromaždovati
chali než Boha? Neboť nemůžeme budou sobě mistry, majíce svrablavé
uši. Tim. 4, 2. 3.
nemluviti toho, co jsme viděli aslyšeli.
znal mne před lidmi, i syn člověka
vyzná jej před angely božími. Luk.
12, 8.

Sk. ap. 4, 18—-20.
6. Hlasatel slova božího kaž pravé
Apoštolé modlili se“: Pane, pohled
slovo boží a vylučuj z učení svého vše,
na pohrůžky jejich (Zidů) a dej slu—

žebnikům mluviti slovo tvé se vší dou
ianlivostí. Sk. ap. 4, 29.
'A pi'ivedše jc, postavili je v radě.
I otázal se jich kníže kněžský řka:
Přikazujíce (přísně) vám, abyste ne—
učili v tom jménu: a aj naplnili jste Je
rusalém učením svým: achcete na nás
uvoditi krev člověka- tohoto. Odpově
děv pak Petr, a apoštolé řekli: Více'
sluší poslouchati Boha než lidí. Sk.
ap. 5, 27. 29.

Tedy stále Pavel aBarnabáš pravili:
Vámť mělo nejprvé mluveno býti slovo
boží: ale poněvadž je zamítáte, a ne

což pověrečného, kacířskélzo, aneb což
vůbec proti evangelium čelí.
Prorok, kterýž má slovo mé, nechť
mluví slovo mé právě: Co jest té plévě
do pšenice, dí I'IOSpOdin? Jer. 23, 28.,
Ale nadarmot' mne ctí, učíce se učení,
a přikázaní“lidská. Mat. 15, 9.
Ježíš řekl: Všeliké Štípení, jehož
neštípil otec můj nebeský, vykořeněno
bude. Mat. ]5, 13.
Neosměluji se, mluviti něco t_oho,
čehož skrze mne nečiní Kristus. Rím.
15, 18.

Díky Bohu, kterýž

vždycky dává
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nám vítěztví vKristu Ježíši, a vůni
známosti své zjevuje (známost jména
svého jako nějakou líbou vůní rozší
l-uje) skrze nás na všelikém místě.
Neboť jsme Kristova vůně dobrá Bohu,
mezi těmi, kteříž spasení bývají, ímezi
těmi, kteříž hynou. Neboť nejsme,
jako jsou mnozí, falšujíce slovo boží,
ale z upřímnosti, ale jako z Boha před
Bohem v Kristu mluvíme. II. Kor. 2,
14. 15. 17.
Majíce toto přisluhování, tak, jakž
jsme ho- s mílosrdenstvím došli, neustá
vá-me (neoblevujeme v něm). Ale od
mítáme skryté hanebností, neobcháze—
jíce se chytrostí, ani falšujíce slova
božího,

ale upřímným zjevování—m-číst-é

pravdy v příjemnost uvádíce sebe 11ka
ždého svědomí lidského před! Bohem
(vždy Boha před očima majíce, svě
domitě). II. Kor. 4, 1. 2.

Ale bychom pak i my neb angel
s nebe kázal vám mimo vo, což jsme

kázalí

vám,

proklatý

buď;

Gal.

], 8.
Díky činím Boh-u (z tebe a z milosti
tobě od Boha dané), jemuž sloužím od
předků (tak jako jem-u předkové moji
sloužili) svědomím čistým, že bez pře
stání mám tebe v-paměti na:-modlitbách
svých ve dne i v noci. Zádaje tebe
viděti, zpomínaje na tvé slzy, abych
zpl-ítomnosti tvé zase radostí byl na
plněn.

Tim.

1, 3. 41'.

Ničemných a babskýclr básní varuj
se, ale cvíč se v pobožnosti-.
4, 7.

I. Tim.

Dej na sebe pozor ina učení-: a
v tom trvej. Nebo to číně, i sám sebe
spasena, jako zde (časně) učiníš, i ty,
kteří tebe poslouchají. 1. Tím. 4, 16.
O Timothee, což jest svěřeno, ostří
hej, varuje se nepobožných nových (dare
mných) slov a odporu falešně nazvaného
umění (falešně tak řečené moudrosti-),
Kteréž někteří vyznávajíce od, víry vy
padli. I. Tim. 6, 20. 21.
Mčjž vždy před očima příklad zdra
vých slov, kteráž jsi slyšel ode mne
u víře, a v milování v Kristu Ježíši.
Dobrého skladu toho ostříhej- skrze Du
cha. svatého, kterýž přebývá v nás.
II. Tim. 1, 13. 14.
Nevaď se slovy, nebo to kničemn
není užitečné, než ku podvrácení po—

sluchačů. Pilně se snaž vydatí sebe
samého Bohu příjemného dělníka, ktc
rýžby se za svou práci nemusil stydčti,
právě se obíráje, a slovem pravdy
(s učením křesťanským pravým). II.
Tim. ?, 14. 16.
Bláznivých pak a nekázaných otázek
varuj se: věda že plodí sváry. Ne—

slušíť pak na služebníka Páně vadíti
se: ale aby byl tichý, ke všem způso
bný, k učení trpělivý. Kterýžby s mír
ností trestal ty, jenž se protíví pravdě:
zdali snad-' někdy dal jim Bůh pokání
ku poznání pravdy. Nebo usmyslili
sobě a dobyli se z osidel ďáblových
(ducha neb smyslu bludného), od něhož
v převrácenosti, jako u vězení držáni
bývají k jeho vůli. II. Tím. 2, 23. 26.
Měj- příklad" zdravých slov, kteráž
jsi slyšel ode mne u víře av milování
vKristu Ježíši. Ill-. Tim. 1, 13.
Ve všech věcech sebe samého vydá
vej za příkladdobrých skutků, v učení,
v celosti, ve vážnosti. Slovo tvé buď
zdravé bez ouhony, -aby ten, kdož se
protivil, styděl se, nemaje co zlého
mluviti o nás. Tit. 2, 7. 8.
Věrnáť jest řeč tato: achciť, abych
těch věcí potvrzoval; ať se snaží v do
brých skutcích předčiti všichni, kteříž
věří vBoha (kteříž co-božské křesťan
ské náboženství příjali). Tyto věci
jsou dobré, i lidem užitečné. Blázni
vých pak otázek &.vyčítání, vadu a sváru,
a hádání při zákonu varuj se, nebt
jsou neužitečné a marně. Tit. 3, 8. 9.
7. Hlasatel slova božího má je sroz—
umitelně a jasně předncís'eti.
Mnohými podobenstvímí mluvil jím
slovo, jakž mohli slyšeti.. Mar. 4, 33.
Řekl Pán Ježíš: Každý. učitel umělý
v království božím podoben jest člo—
věku hospodáři, kterýž vynáší ze skladu
svého nové i staré věci. Mat. 13, 52.
A já přišedí k vám, bratří, nepřišel
jsem s vyvýšeností řečí: neb: moudrostí
jakés světské, zvěstuje vám svědectví
Kristovo. I. Kor. 2, 1. 2.
A řeč má,' &kázaní mé nebylo v sl'o
vech důvodných lidské moudrosti, ale
“v dokázaní Ducha a moci. Aby víra
vaše nebyla založ'ena— na moudrostí
lidské, ale na moci“ boží. I. Kor.
2, 4; 5.
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A já. bratří (moji spoluvěřící) ne
mohl jsem vám mluviti, jako duchovním
(osvíceným) ale jako tělesným (prostým
a mdlým) jako maličkým v Kristu.
Mléko dal jsem vám ku pití, ne pokrm:
nebo jste ještě nemohli (snésti): ano
i nyní ještě nemůžete: neb jste ještě
tělesní. I. Kor. 3, 1. 2.
Nevydáte-li jazykem srozumitelné řeči,
kterak bude viděno, což se praví? Bu
dete jen u vítr mluviti. I. Kor. 14, 9.
O tom (t. j. biskupství Kristovu, a
jeho rozdílu od biskupství Aronova,
i přednosti) mnohoby se mělo mluviti,
a to ne snadných věcí k vypravení
vam: poněvadž mdlí jste k slyšení.
Nebo majíce býti mistři pro čas: opět
potřebujete učeni býti prvním počát
kům řečí božích: a učení jste jako
děti, jako ti,- kteří mléka potřebují,
ne pokrmu hrubšího. Nebo každý,
kdož ještě mléka požívá, nezkušený
jest, v řeči spravedlnosti : nebo maličký
jest. Ale dokonalých jest hrubý po
krm; totiž těch „ kteříž pro zvyklost
vycvičené mají smysly, krozeznaní do
brého a zlého (t. v učení dokonalému
užívání rozumu). Zid. 5, 11—14.
8. Hlasatel slova boží/zo buď neau—
ltonny' v životě svém.

Protož zrušil-liby kdo jedno z přiká
zauí těchto nejmenších, aneb učilby
tak lidi, nejmenší slouti bude v kra
lovství nebeském (Messiášovu), kdožby
pak činil a jiné učil,. ten veliký slouti
bude v království nebeském. Mat. 5,19.
Na stolici lifojžíšově posadili se zá
konníci a Fariseové. Protož všecko
cožbykoli řekli vam, zachovavejte a čiňte,
ale podlé skutků jejich nečiňte: neboť
praví a nečiní. Svazujíť zajisté bře
mena těžké, a nesnesitedlna, ašvzkládají
na ramena lidská: ale prstem svý-m
nechtí jimi ani pohnouti. A on řekl:
I vám zákonníkům běda: nebo obtě
žujete lidi břemeny, kterýcli' n'ésti' ne
mohou, a“sami' se těch břemen jedním
svým prstem nedotýkáte. Mat. 23,
2—4;

Luk.

11*, 46".

Protož
sám
sebe?
neučí?, kterýž—'kterýž jiného
kážeš, učíš.
že! nemá
kradeno býti, sám kradeš. Říni. ?, 2'1.
Vyť jste svědkové i“ Bůh, žeť jsme
svaté“ a spravedlivě a bez úhony pra
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covali mezi vámi, kteříž jste uvěřili.
,I. Tes. 2, 10.
Ale tresci tčlo své, a v službu po
drobuji: abych snad jiným káže, sám
nebyl zavržený. I. Kor. 9, 27.
Nižádný mladostí tvou ncpohrdej:
ale bud' příkladem věřícíeh, v slovu,
v obcování, v lásce, v vřř'e, v čistotě.
I. Třití. 4, 12.
Pilně se s'ndž' vydati sebe samého

Bohu příjemného dělníka, kterýžby se
za svou prácinemusil styděti, právě se
obíraje slovem pravdy. II. Tim. 2, 15.
9. Hany Íiodm' hlasatelé slova boží/to.
Strážní jeho jsou slepí všickni, nevě
děli všickni: psi nemohouce štěkati,
vidouce marné věci, a milujíce sny.
A psi nejncst'yda't'ější(lakotní, obžerní)
nevěděli sytosti (nevědí, kdy jsou syti)
a sami pastýři neznali rozumnosti:
všickní na cestu svou se uchýlili, je
denkaždý kfakomstVÍ' svému od nej
vyššího až do' nejp'oslednějšího. Is. 51,
10. 11.

Věci užaSnutí hodně a divné staly
se v zemi. Proroci prorokovali (proro
kuji) lež, a kněží plesali'rukama svýma
a lid můj miloval takové věci: což
tedy stane se v nejposlednější čas jeho?
Jer. 5', 30. 31'.

Nechte jich: slepí jsou a vůdcové
slepých: apovede--lí slepý' slepého, oba
do jámy upádn'ou- Mat.16, 14.
Zdaliž může slc'pý slepého vésti?
zdaž obá' do jámy nepadají? Luk. 6, 39.
Ježíš' řekl: Vám z'ákonníkům běda:
nebo obtěžujete lidi břemeny, kterýchž
nésti nemohou, a sami se těch bře
men jeďhím Svým“ prstem nedotýkat-e.
„Luk 11, 46.

Běda vám zákonníkům: nebo jste
:vzali klíč umění: sami jste nevešli, a
itěm, kteří' Vcházeli, zbránili jste. Luk.
311, 52.
Prosím pak vás bratří, abyste še—
třili ťěch, kteříž bludnými učeními
svými různice a pohoršení činí, na
odpor učení tomu, kterémuž jste vy
se naučili. Nebo takovi neslouží Kri
stu Ježíši Pčmu našemu, ale svému
hříchu: a skrze lahodné řeči a pochle
hování svozují srdce sprostných. Řím.

16,17.18.
Chtěli

býti

učitelé zákona,

neroz—
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Kázoň Páně. -— Klanění

umějíce ani co mluví, ani co tvrdí. 1.
Tím. 1, 7.

2. Kázeň boží jest znamení a důkaz
lásky boží k nám.

Knížata jeho podlé darů soudili, a
kněží jeho ze mzdy učili, a proroci
jeho za peníze prorokovali: a na Ho
spodina zpoléhali, řkouce: Zdaliž není
Hospodin u prostřed nás? Nepřijdouť
na nás zlé věci. A protož vaší pří
činou Sion jako pole zoríun, aJerusa
lém v hromadu kamení bude, a hora
chrámová v výsosti lesů. Mich. 3,
11. 12.

Nebo Hospodin, koho miluje, (toho)
tresce: a jako otec v synu zalibuje

Přísl. 3, 12.
Blahoslavený jest člověk, kterýž tre
stán bývá od Boha: trestání tedy Pá
ně nezamítej. Job 5, 17.
Když býváme souzeni, ode Pána
býváme trestáni, abychom nebyli stímto
světem zatraceni. I. Kor. 11, 32.
Synu můj, nezamítej kázně Páně,
Viz též: slovo boží.
aniž ustávei, když od něho trestán bý
Kázeň Páně jsou časná protz'venstm', váš. Nebo koho Pán miluje, toho
jímižto Bůh spravedlivě íhň'šm'ky navště tresce: i mrská každého syna, které
vzy'e,aby oněch zkusil atyto od hříchu očistil. hož přijímá-. Setrvejž v kázni: Bůh
se vám ukazuje jako synům, nebo
1. .lIáme se jí volně podrobiti.
který je syn, jehožby netrestal otec?
Kázeň tvá napravila mne do kopce:
Pakli jste bez kázně, kteréž všickni
a kázeň tvá onat' mne učiti bude. Zalm (synové) oučastni jsou: tedy jste cizo
17, 36.
ložňata, a ne synové. Nadto měli
Kázně Hospodinovy, synu můj, ne jsme zajisté otce těla svého, kteříž nás
zamítej: aniž ustávej, když od něho trestali, i ctili jsme je: zdaliž nebude
trestán býváš. Přísl. 3, 11.
me mnohem více poslušni Otce duchů,
Cesta života tomu, kdož ostříhá ká
a živí budeme? Onino zajisté po ne—
zně: ale kdož domlouvání zanedbává,
mnohé dny podlé vůle své trestali nás:
bloudí. Přísl. 10, 17.
ale tento (vede nás) k tomu, co jest
Kdo miluje kázeň, miluje moudrost:
užitečného, abychom přijali posvěcení
kdož pak nenávidí domlouvání, ne jeho. Všeliká pak kázeň, když při—
moudlý jest. Přísl. 12, 1.
tomná jest, nezdá se býti radostná, ale
Chudoba a hanba (potká) toho, kte smutná: ale potom velmi pokojné ovoce
rýž opouští kázeň. Přísl. 13, 18.
Kdo zamítá moudrost a kázeň, ne spravedlnosti přinese těm, kteříž skrze
ni pocvičeni byli. Zid. 12, 5—11.
šťastný jest, a prázdná jest nadeje je
Já které. milují, kárám a trestám.
jich, a práce (jejich) jest bez užitku, Zjev. 3, 19.
a díla jejich jsou marná. Moudr. 3, 11.
Viz též : zkoušky, utrpení.
Přibližtež se ke mně neumčlí, a
Kotas, příjmení Simona, tolik co Petr,
shromažďte se do domu umění. Sir.
jež mu dal Ježíš: Jan 1, 42.; I. Kor.
51, 31.
Nadarmo jsem bil syny vaše, ne 1,12; 3, 22; 9, 5; 15, 5; Gol. 2.
9. 11. 14.
přijali kázně. Jer. 2, 30.
Hospodine, oci tvé patří na víru:
Klam. Viz: Faleš, lež, podvod.
bil jsi je a nebolelo jich: potřels je a
Klanění. 1. Bohu Pňslzzší mjhluhšípo
nechtěli přijímati kázně: zatvrdili tváři
eta, Ic nížto také lic ' často se povzbuzují.
své nad skálu, a nechtěli se navrátiti.
Jer. 5, 3.
Hospodina, Boha svého, báti se budeš,
Tento jest národ, kterýž neposlechl a jemu samému sloužiti, askrze jméno
hlasu Hospodina Boha svého, aniž pí.—i jeho přísahati budeš. V. Mojž. G, 13,
též 10, 20.
jul kázně. Jer. 7, 28.
Hospodina Boha vašeho , kterýž vy
Hněv Hospodinův ponesu, neb jsem
zhřešil jemu. Mich. 7, 9.
vedl vás z země egyptské v síle veliké,
Nedati hříšníkům dlouho vůle své a v rameni vztaženém, toho se bojte,
provozovati, ale hned pomstu učiniti, a jemu se klanějte, a jemu obětujte.
jest znamení velikého 'dobrodiní. II. IV. Král. 17, 36.
Milk. 61 130

sobě.

Vzdejte Hospodiuu

Slávu, jakáž ná.—

Klaudius. — Kletba.
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leží na jméno jeho, pozdvihněte obětí,
a přijďte před obličej.jeho: a klanějte
se Hospodinu jsouce v okrase svaté.
I. Par. 16, 29.
I řekl Rafael k Tobiášovi: Jakž
brzo vejdeš do domu svého, hned po
kloň se Pánu Bohu svému a poděkuj
jemu. Tob. 11, 7.
On jest Pán _Bůh tvůj, a klaněti se
budou jemu. Zalm 44, 12.
Všecka země klaněj se tobě, a pro
zpěvuj tobě: žalmy zpívej jménu tvému.
Zalm 65, 4.
Všíckni národové, kteréž jsi učinil,
přijdou někdy, a klaněti se budou před
tebou, _Pane: a oslavovati budou jméno
tvé. Zalm 85, 9.
Pojďte, klanějme se, a padněme před
ním: i plačmevpřed Hospodinem, kterýž
i nás učinil. Zalm 94, 6.
Zastyďte se všickni, kteříž se klanějí
rytinám: a kteříž se chlubí modlami
svými. Klanějte se jemu všickni an
gelé jeho. Zalm 96, 7.
Náleží člověku předcházeti slunce
k dobrořečení tobě, a při východu světla
klaněti se tobě. Moudr. 16, 28.
I stane se, jestliže kdo nevstoupí
s čeledí do Jerusaléma, aby se kla
nél králi, Hospodinu zástupů, že ne

sahati každý jazyk. Is. 45, 23. 24;
viz Řím. 14, 11.
Bůh povýšil ho (Ježíše), a dal jemu
jméno, kteréž jest nad všeliké jméno:
aby ve jménu Ježíše každé koleno kle
kalo, nebeských, zemských i pekelných;
a každý jazyk aby vyznával, že Pán
Ježíš Kristus v slávě jest Boha Otce.
Filip._2, 9—11.
A opět, když uvodí prvorozeného
na okršlek země, dí: A klanějte se
jemu všickni angelé boží. Zid. 1,6.

bude na ně pršeti déšť. Zach. 14, 17.

malomocný: 8, 2; Mar. ], 40; Luk.
5, 12; Jaírus: Mat. 9, 18; Mar. 5,
22; Luk. 8, 4; učennící: Mat. 12,
33; žena chananejská: 15, 25; otec ná

Psáno jest: Pánu Bohu svému kla
něti se budeš, a jemu samému sloužiti
budeš. Mat. 4, 10.

Psáno jest: Pánu Bohu svému budeš
se klaněti, a jemu samému sloužiti.
Luk. 4, 8.
Padalo těch čtyřmecítma starců před
sedícím na trůnu, a klaněli se živému
na věky věků, a ponižujíce se před
ním skládali koruny své před trůnem.
Zjev. 2, 10.
2. Také Ježíšovi klanětz' se mají
angelé a lidé.

Králové Tharsis a ostrovové dary
obětovati budou: králové arabští a
sabejští dary přinesou; a klaněti se
budou jemu všickni králové: všickni
národové sloužiti budou jemu. Zalm
71, 10. 11.
Skrze sebe samého přisáhl jsem,
vyjde z úst mých spravedlnosti slovo,
a nevrátí se zpět: že se mně skláněti
bude všeliké koleno, a skrze mne pří

3. Příkladové klanění se Boku.
Enos: I. Mojž. 4, 26; Abraham:

18, 2; Isák: 22,5; Eliezer: 24, 26.
48. 52; lid ísraelsky': 47, 31 ; II. Mojž.
4, 31. 12. 27; 33, 10; II. Par. 29,

8; 29, 30; II. Esd. 8, 6; 9, 3; Jud.
6, 14; 13, 22; Josef: I. Mojž. 48,
12; Afojžíš: II. Mojž. 34, &; Gideon:

Soudc. 7, 15; Elkana: I. Král. ], 3;
Anna: I. Král. 1, 13. 16. 28; Saul:
]. Král. 15, 25. 30. 31; David: II.
Král. 13, 31; III. Král. 1, 47. 48;
I. Par. 29, 30; Tobiáš: Tob. 1, 6;
11, 12; Daniel: Dan. 14, 3. 24.
4. Příkladové klanění se Ježíšovi.
]lIudrcí od východu: Mat. 2, 2. 11;

měst'čm'ku: Mat. 17, 14; matka synů
Zebedeových: 20, 20; ženy u hrobu:
28, 9 ; jedenácte učenníku't: 28, 27 ; pose
dly'. Mar. 6, 6; učennící při na nebe

vstoupení Páně: Luk.v24, 52; slepý od
narození: Jan 9, 38; Sk. ap. 7, 11.
Klaudius.
1) Císař římský , za je
hožto panování povstal hlad v celé
zemi: Sk. ap. 11, 28; vydal zákon,
aby všickni Zidé se vystěhovali z Říma:
Sk. ap. 18, 2. 2) Římský setník, kte
rýž povolal Pavla do Césarei, by jej
ukryl před spiklými obmýšlejícími zba
viti ho života. Sk. ap. 23, 23.
Klesání do předešlých hříchů. Viz :
navrácení se.
Kletba, kleni.

]) Znamená vpt'smeck

sv. zlořečení, hrazení trestem, neštěstím,
aneb trest, neštěstí a t. d. jakož i rou
hání se Bohu aneb zlehčování človeka.
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Kletba.

Kteříž říkají bezbožnému: Spravedlivý
U Boha jest kletba výjev spravedlnosti '
a svatosti boz'z', u lidí pak jest výjev ne jsi, ty proklínati budou lidé, a v oha
vnosti
míti národové. Přísl. 24, 24.
vole buď pravé neb nepravé.
.

I řekl Hospodin Bůh k hadu: Ze
Jako pták jinám přelétá, a vrabec
jsito učinil, zlořečenýjsi mezi všemi živo _kamkoli letí: tak zlořečení daremnč pro
čichy a zvíř'aty země, po prsech svých nešené na někoho přijde. Přísl. 26, 2.
V myšlení svém neutrhej králi, a
polezeš, & zemi jísti budeš po všecky
v skrytosti pokoje svého nezlořeč bo
dny života svého. I. Mojž. 3, 14.
Adamovi pak řekl: Že jsi uposlechl hatému: nebo i ptáci nebeští donesou
hlasu ženy své, a jedl si z stromu, hlas tvůj, a to, což křídla má, zvěstuje
z kteréhož jsem přikázal tobě, abys řeč. Kaz. 10, 20.
nejedl, zlořečená bude země v díle
Požehnání otcovo utvrzuje domy synů:
tvém: v prácech budeš jisti z ní po zlořečení pak matčino z kořene vyvrací
všecky dny života svého. I. Mojž. 3, 17. základy. Sir. 3, 11.
Protož zlořečení zžíře zemi, a hře
Kdoby zlořečil tobě, ten buď zloře
čený: a kdoby dobrořečil tobě, dobro— -šiti budou obyvatelé její. Is. 24, 6.
řečeními naplněn buď. I. Mojž. 27, 29.
Nebo skrze samého sebe přisáhl jsem,
Zlořečená prchlivost jejich, nebot' dí Hospodin, že v pustina, a v poha
neustupná: a hněv jejich, neboť tvrdý: nční, a v poušť, a v zlořečení- bude
rozdělím je v Jakobu, a rozptýlím je Bosra: a všecka města jeho budou
v Israeli. I. Mojž. 49, 7.
v pustiny věčné. Jer. 49, ]3.
Kdoby zlořečil otci svému, neb matce,
Zapudil Pán“ oltář svůj, zlořečil sva
smrtí ať umře: Il. Mojž. 21, 17; III. tyni„své. Pláč J'cr. 2, 7.
Mojž. 20, 9; V. Mojž. 27, 16; Přísl.
A všickni Israelští přestoupili zákon
tvůj, a uchýlili se, aby neslyšeli hlasu
20,' 20; Mat. 15, 4; Mar. 7, 10.
Clověk, kterýžby zlořečilBohu svému, tvého, a vylito jest na nás zlořečenství,
ponese hřích svůj. ]lI. Mojž. 24, 15. a prokletí, kteréž napsáno jest v knize
Kterak budu zlořečiti, komu nezlo Mojžíše, služebníka božího, nebot jsme
řečil Bůh? Pročbych proklínati měl, ko hřešili jemu. Dan. 9, 11.
Nebudete-li chtíti poslouchati, a ne
ho Hospodin neproklíná. IV. Mojž. 23, 8.
Hle předkládám před obličejem va budete—li chtíti to položiti na srdce,
ším dnes požehnání i zlořečení: po abyste dali slávu jménu mému , praví
žehnání, budete-li poslouchati přikázaní Hospodin zástupů: pošlu na vás chu—
Hospodina Boha svého, kteréž já dnes dobu , a zlořečiti budu požehnáním
přikazuji vám. V. Mojž. 11, 26. 27. vašim, a zlořečiti budu jim: nebo ne
Jestliže pak nebudeš chtíti poslouchati položili jste to na srdce. Mal. 2, 2.
Dobrořečte těm, kteříž vám proti
hlasu Hospodina, Boha svého, abys ostří
hal ho, a činil všecka přikázaní jeho, venství činí; dobrořečte a nezlořcčtc.
a řády posvátné, kteréž já příkazuji tobě Řím. 12, 14.
dnes: přijdou na tebe zlořečení tato, a
Jazykem dobrořečíme Bohu a Otci,
zachvátí tebe. V. Mojž. 28, 15; 29,21;
a jím zlořečíme lidem, jenž ku podo
I. Par. 34, 24; V. Mojž. 2 7, 15 ; 21, 23. benství božímu učiněni jsou. Z je
Nechtež ho, ať zlořečí: N-ebo Ho dněch úst pochází dobrořečení, i zlo
spodin přikázal mu, aby zlořečil Da řečení. Nemá to tak býti, bratří moji.
vidovi, a kdo jest, aby směl říci, proč Jak. 3, 9. 10.
tak učinil? II. Král. 16, 10.
2. Příkladove' zlořečení & kletby :
Jáť-jsem viděl blázna pevného kořene,
a hned zlořečiljsem kráse jeho. Job 5, 3.
a) Kletba božípadla: na bude v ráji
Zlořočiti budou oni, ty ale požehnáš: a na, zemi: I'. Mojž. 3, 14. 17; na
Keine a jeho potomky: 4, 11; na toho,
kteříž povstávají proti mně, ať' jsou'za
hanbeniš služebník pak tvůj veseliti se jenž visí na kříži : V. Mojž. 21, 23;
bude. Zalm 108, 28.
na toho, jenž zlořečí'otci a matce: V.
Kdo skrývá obilí, zlořečen bude od Mojž. 27', 16; na rozličné zločince:
lidí: ale- požehnání (přichází) na hlav-u 27 , 15. atd; na všecky bezbožníky:
těch, kteří-žje prodávají. Přísl. 11,26. .Mat. 25, 41. b) Lidé zlořečz'li-: Noe
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Klíče. -— Kněz veliký.

zlořečil synu svému Chámovi a Cha
nánovi: I.! Mojž. 9, 25; Jakob Simeo
novi a Lévi: I. Mojž. 49, 7; Josue
tomu, jenžby město Jericho zase chtěl
vystavěti: Jos. 6, 26; Síchemz'tštíAbi
melechovi: Soudc. 9, 27; srov. 5, 23;
Goliáš Davidovi: I. Král. 17, 43; srov.
I. Král. 14, 24; Semej Davidovi: II.
Král. 16, 7; Eliseus paeholíkům, kteří
se mu posmívali: IV. Král. 2, 24.

nými pomocníky mými, jejichžto jména
jsou v knize života. Fil. 4, 3.
Kdož zvítězí, takt bude oblečen
vroucho bílé, a nevymaži jména jeho
z knihy života, a vyznám jméno jeho
před Otcem svým, i před-'angely jeho.
Zjev.

3, 5.

Šel-ma, kterouž jsi viděl, byla, a již
není & mát' vystoupiti z propasti, a
půjde na zabynutí: a diviti se budou
bydlitelé země, kterýchžto jména nejsou
Klíče, 11100 klíčů. Znamená vůbec
napsána v knize života od ustanovení
nějakou moc vrchní k spravování a ří—
světa, vidouce šelmu, kteráž byla, a
zení jiných : zvláště pak moc vrchní
není. Zjev. 17, 8; 17, 18.
v církvi a moc odpouštění a zadržování
hříchů.
Nevejdeť do něho nic poškvrněného,
ani činícího ohavnost, a lež," než nc
Dám klíč domu Davidova na rameno
toliko, kteříž napsáni jsou v knize ži
jeho: a otevře, a nebude kdoby zavřel, _ vota Beránka. Zjev. 21, 27.
a zavře, a nebude kdoby otevřel. Is.
A jestližeby kdo ujal od slov knihy
22, 22.
Řekl Ježíš Petrovi: Tobě dam klíče proroctví tohoto„ odejmet Bůh díl jeho
2 knihy života,. a z svatého města, a
království nebeského: a což bys koli z těch věcí, kteréž jsou napsány v knize
svázal na zemi, bude svázáno i na nebi:
této. Zjev. 22, 19.
a cožbyskoli rozvázal na zemi, bude
Knihy SY. Viz : písmo su.
rozvázáno i na nebi. Mat. 16, 19.
Kněz veliký neb kníže kněžské.
Já jsem první i poslední, a živý,
a byl jsem mrtvý , a aj živ jsem na
1.
Hlava levítů, nejvyšší kněz israelský.
věky věků, a mám klíče smrti i pekla.
Nejvyšším knězem byl Aron: III.
Zjev. 1, 17. 18.
Totoť praví Svatý a Pravý, kterýž Mojž. 8. kap.; IV. Mojž. 25, 13; on
má klíč Davidův; který otvírá a žádný toliko s čistou pannou se směl zasnou
nezavírá; zavírá a žádný neotvírá. Zjev. bití: III. Mojž. 21, 13—15; roucha
nejvyšších kněží záležela: z ouzké lněné
3, 7. Viz též 9, 1. 20, 1.
sukně, od krku až na paty splývající;
Kniha zivota znamená toh'lc co vyvo přes to měl vrchní roucho z postavce
lení boží a účastenství života věčného.
modrého s jablky granátovými, vyší
'v:v
vanými a zvonečky znějícími v dole;
Šilť jest lid tento hříchem převelikým, na té sukni nosil pak náramník ze
udělali sobě bohy zlaté, anebo jim od zlata a drahých látek a na tom měl
pust? tuto vinu, anebo neučiníš-li toho, upevněný náprsník s dvanácti kameny
vymaž: mne z knihy své, kterouž jsi a v- něm losy (Urim a Thumim). Pak
napsal, II. Mojž. 32, 31. 32.
měl na hlavě zlatý plech jako čepici;
Nechť jsou vymazání z knihy živých : =a pás okolo beder. II. Mojž. 28, 4;
a se spravedlivými at nejsou zapsáni. '29, 5. 6; 111. Mojž. 8, 7. 9.
Žalm 68, 29.
2. Veliký kněz byl obrazem Ježíše
Toho pak času povstane Daniel,

Krista.

kníže veliké, kterýž stojí za syny lidu
a) On musil býti bez vady a toliko
tvého: a; přijde čas, jakýž nebyl od
té doby, jakž národové počali býti-, čistou pannu pojmouti za manželku;
až do tohoto času. A toho času spac lKristus byl bez ouhony (I. Petr 2,
sen bude lid: tvůj, kdožkoli nalezen 22.) a v církvi si připravil čistou choť
bude zapsán v' knize. Dan-. 12, 1.
(Ef. 5, 27); b) veliký kněz konal
Takét i tebe prosím-, tovaryši věrný, obrazní smíření; Kristus jest pravý
pomáhej jim, kteříž se mnou praco prostředník mezi Bohem: a. lidmi: I.
vali V evangelium _sKlimentem a s ji 'Tim. 2, 5; 1. Jan 2, 2; c) veliký
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Kněží.

kněz bral bezprostředně od Boha radu;
Kristus mluvil, co viděl od Otce: Jan
5, 19.20; (Z) veliký kněz nosil takřka
archu na sobě; on byl chrámem St.
Z. vyššího řádu; tělo Kristovo bylo
sytánek vnitřní svatyně božství jeho:
Zid. 9, 11; 10, 20.

k službě oltáře příslušejí, & za oponou

jsou, skrze kněží Spravovány budou.
Jestliže kdo cizí přistoupí, zabit bude.
IV. Mojž. 18, 5—7.
Viz celou kapitolu.

I přistoupí kněží synové Lévi, kte
réž vyvoli Hospodin Bůh tvůj, aby
přisluhovali jemu, a dávali požehnání
3. Vysoké kněžství starého zákona bylo ve jménu jeho, a k slovu jejich, aby
lakořka obrazem vznešeně 's'ího a daleko
všeliký skutek, a cožkolí čistého neb
výlečnějs'llw kněžství ez'íše Krista
nečistého jest,
souzeno bylo, V.
v novém zákoně.
Mojž. 21, 5.
Svatý Pavel popisuje nám přednosti
A vyvolil jsem ho ze všech poko
a dokonalosti jeho v rysech rázných: lení israelských sobě za kněze, aby
Zid. 2, 17; 3, 1; 4,14.15; 5, 1—7; vstupoval k oltáři mému, & zapaloval
6, 20; 7, 11—17; 22,28; s, 1. 3. mí zápal, a nosil Efod přede mnou:
4. 6; 9, 7. 11. 12. 24. 25. 26.
a dal jsem domu otce tvého všecko
Kněží jsou osoby, jenž konají boží z obětí synů israelských. A vzbudím
službu, dle náležitě/w seslám' a předpisu. sobě kněze věrného, kterýž vedlé srdce
mého a duše mé činiti bude: a vzdě
1. Povinnosti a zaměstnání kně'z'z'
lám jemu dům věrný, a choditi bude
v zákonu levltickém.
před pomazaným mým po všecky dny.
Posvětím i stánku svědectví :; oltá— I. Král. 2, 28. 35.
řem, a Arona 8 syny jeho, aby ouřad
Aron pak, a synové jeho zapalovali
kněžský konali mi. II. Mojž. 29, 44. zápal na oltáři zápalné oběti, a na
I bude páliti na něm ron zápal oltáři vonných věcí, a ke všelikému
líběvonný ráno. Když spraví lampy, dílu svatyně svatých; a aby se modlili
zapálí jej: a když oslaví jej k večeru, za Israele, podlé všeho, což byl při
páliti bude kadidlo z vonných věcí kázal Mojžíš, služebník boží. I. Par.6, 49.
A hned všed za ním Azariáš kněz,
věčně před IIospodinem.
II. Mojž.
30, 7. 8.
Vína, a

a s ním kněží Hospodinových

osmde—

Viz celou, jakož i následující kapitolu.
Bděte v stráži svatyně, i při službě
oltáře: aby nevzešlo rozhněvání na

sáte, mužů přesilných, bránili to králi,
a řekli: Neníť to tvůj ouřad Ozeáši,
abys zapaloval kadidlo Hospodinu, ale
kněžský, to jest, synů Aronových, kte—
_říž posvěcení jsou k té službě: vyjdiž
ze svatyně, nepotupuj (ji): nebo nebu
deť to počtěno tobě k slávě od Ho
spodina Boha. I rozlměvav se Oziáš,
drže v ruce kadidlnici, aby kadil, hro
zil kněžím. A hned vzešlo malomo
cenství na čele jeho před kněžími, v
domu HOSpodinovu u oltáře vonných
věcí. A on“ ulek se, pospíšil vyjíti,
protože hned ucítil na sobě ránu Ho
spodinovu. II. Par. 26, 17—20.
Kněží pak a levitové, synové Sa
dochovi, kteříž ostříhali posvátných
obyčejů svatyně mě, když bloudili sy

syny israelské. Já jsem dal vám bratry
vaše levity z prostředku synů israel
ských, a dal jsem je v dar Hospodinu,
aby sloužili v službách stánku jeho.
Ty pak i synové tvoji ostříhejte kněž
ství svého: & všecky včci, kteréž

stupovatí ke mně, aby mi přisluhovali:
a státi budou před obličejem mým,
aby mi obětovali tuk a krev, praví
Pán Bůh atd. Ezech. 44, 15—31.
Všeliký kněz stoje na každý den

všeho, což opíjeti může,
nebudete piti, ty i synové tvoji, když
vcházíte do stánku svědectví, abyste
. nezemřeli: nebo přikázaní věčné jest
to po rodech vašich. A abyste měli
umění rozeznání mezi svatým a nepo—
svěceným, mezi poškvrněným a čistým :
a abyste učili syny israelské vše
chněm ustanovením mým, kteráž jsem
mluvil k nim (já) Hospodin skrze Moj—
žíše. III. Mojž. 10, 9—11.
Svatí budou Bohu svému,- a nepo—

škvrní jména jeho; nebo zápal Hospo
dinův, a chleby Boha svého obětují a
protož svatí budou. III. Mojž. 21, 6.

nové israelšti

ode mne,

ti budou při—

Kněží.

posluhuje, a jednostejné oběti často
obětuje, kteréž nikdy nemohou odníti
hříchů. Zid. 10, 11.

2. K výživě své dostávali kněží desá
tek, prvotiny a měli podíl obětí.
11. Mojž. 29, 26; III. Mojž. 2, 3. 10;
5, 13; 7, G. 32; 10, 13; 24, 9; IV.
Mojž. 5, 9; 3, 48; 18, 8. 11 atd.;
v. Mojž. 18, 1 atd.; I. Král. 2, 28;
IV. Mojž. 12, 16; II. Par. 31, 45
II. Es. 10, 36; Sir. 45, 25.
Viz též : prvotiny,- desátek.

3. Ifněží byli také prosti daní.
Také vám oznamujeme se strany všech
kněží, a levítů, a zpěváků, avrátných,
Nathinejských, a služebníků v domu
Boha toho, abyste cla a platu a ou
roků neměli moci na ně'ukládati. I.
Es. 7, 24.
4.

Oděv (: svěcení kněží v zákonu
leve'tickém.

'

11. Mojž. 28; 29; 39; 40, 12. 13;
111. Mojž. 8.

5. Ifněz'í žehnal'i lidu.

Melchisedech, kněz Nejvyššího, po
žehnal Abrahamovi, a řekl: Požehnaný
Abram Bohu nejvyššímu, kterýž stvo
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I stala se veliká slavnost v Jerusa
lémě, ješto takové nebylo ode dnů Sa
lamouna, syna Davida krále israel
ského, v tom městě. Vstali pak kněží
a levítové, a dali požehnání lidu: ivy
slyšán jest hlas jejich: a přišla ta mo
dlitba do příbytku svatého nebeského.

II. Par. 30, 26. 27.
6. Důstojnost kněží.
A přijdeš k kněžím pokolení levít
ského a k soudci, kterýžby tehdáž 'byl:
i otáže se jich, kteříž oznámí tobě
pravdu soudu. V. Mojž. 17, 9.
Kdoby pak zpýchal, nechtě posle
chnouti rozkazů kněze, kterýž toho času
posluhuje Hospodinu, Bohu tvému, a
výpovědi soudce, umře člověk ten, a
odejme zlé z Israele. V. Mojž. 17, 12.
I přistoupí kněží, synové Léví, kte
réž vyvolí Hospodin, Bůh tvůj, aby
pi-isluhovali jemu, a dávali požehnání
ve jménu jeho a k slovu jejich, aby
všeliký skutek, a cožkoli čistého neb ne
čistého jest, souzeno bylo. V. Mojž. 21, 5.
Cti Boha ze vší duše své, a k kně
žím uctivě se měj, a očist'uj se plecemi.
Sir. 7, 33.
7. Kněží mají ctítz' úřadu svého svatým
životem.

řil nebe i zemi.

I. Mojž. 14, 19.
I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:
Mluv ronovi, i synům jeho: Takto
budete dávati požehnání synům isra—
elským, a díte jim: Požehnejž tobě
Hospodin, a ostříhejž tebe. Ukažiž
Hospodin tvář svou tobě, a smiluj se
nad tebou. Obratiž Hospodin tvář
svou k tobě, a dej tobě pokoj. I bu
dou vzývati jméno mé nad syny isra
elskými, a já žehnati budu jim. IV.
Mojž. 6, 22—27.
I přistoupili kněží synové Lévi, kte—

Kněží také, _kteříž přistupují k 110
spodinu, ať se posvětí, aby nezabil
jich. II. Mojž. 19, 22.
I řekl k Aronovi: Přístup k oltáři,
a obětuj za hřích svůj: a obětuj oběť
zápalnou, a modli se za sebe i za lid:
a když zabiješ obět'lidu, modli se za něj,
jakož přikázal HOSpodin. III. Mojž. 9, 7.
I řekl Mojžíš,k Áronovi: Toť jest,
což mluvil Hospodin: Posvěcen budu
v těch, kteříž se přibližují ke mně,
a před obličejem, všeho lidu oslaven
budu, což slyše Aron mlčel. III. Mojž.

réž vyvolí Hospodin Bůh tvůj, aby
přisluhovali jemu, a dávali požehnání
ve jménu jeho, a k slovu jejich aby

10, 3.

všeliký skutek, a cožkoli čistého neb ne
čistéhojest, souzeno bylo. V. Mojž. 21, 5.
I požehnal Heli Elkanovi a man
želce jeho, a řekl jemu: Nahradiž tobě
Hospodin símě z této ženy, co zisk
(za toho syna), kteréhož jsi půjčil Ho
spodinu. I odešli na místo své. I.
Král. 2, 20.

Svatí budou Bohu svému, a nepoškvrní
jména jeho: nebo zápal HOSpodinův,
a chleby Boha svého obětují a protož
svatí budou. III. Mojž. 21, 6.
Smlouva má S ním byla (smlouva)
života a pokoje: a dal jsem mu bá
zeň, i bál se mne, a od tváři jména
mého se strachoval.
Zákon pravdy
byl v ústech jeho a nepravost není
nalezena. ve rtech jeho: v pokoji a. v

Kněží.

upřímnosti chodil se mnou, a mnohé
odvrátil od nepraYosti. Nebo rtové
kněze mají ostříhati umění, a z úst
jeho hledat-i budou zákona: nebo an
gel Hospodina zástupů jest. Mal. 2,

5—7.

Vína, a všeho, což opíjet-i může,
nebudete píti ty i synové tvoji, když
vcházíte do stánku svědectví, abyste
nezemřeli: nebo přikázaní věčné jest.
to po rodech vašich. HI. Mojž. 10, 9.
Kněží tvoji ať se obláčejí v spra
vedlnost. Žalm 131, 9.
Odejděte, odejděte, vyjděte odtu,d
poškvrněného nedotýkejte se: vyjděte
z prostředku jeho, očišťte se, kteříž
nosíte nádobí IIospodinovo. Is. 52, 11.
Mládenčích pak žádosti se varuj:
ale následuj spravedlnosti, víry, lásky,
a pokoje s těmi, kteříž z čistého srdce
vzývají Pána. II. Tim. 2, 22.
Biskup má co hospodář boží bez
vinný býti atd. Tit. 1, 7; 1. Tím.
3, 2; 5, 22; 4, 12; Tit. 2, 7.
Tak o nás smejšlej člověk, jako o
služebnících Kristových, a rozdávačích
tajemství božích. I. Kor. 4, 1.
Žádnému nedávajíce žádného pohor
šení, aby nebyla haněna služba naše:

jako duové nebe,

aby úřad kněžský

vykonávali, a měli chválu, & oslavovali
lid svůj ve jménu jeho. Vyvolil ho ze
všech živých, aby obětoval oběťBohu, zá
pal, a dobrou vůni na památku, aby ukro
t-il (Boha) za lid svůj. Sir. 45, 18—20.
Judas vybral kněží bez poškvrny ma
jící vůli v zákoně božím-. I. Mak. 4, 42.
_Aniž kdo sám sobě osobuje té cti:
ale kdož povolán bývá od Boha jako
Ár.on Žid. 5, 4.

9. Kněží bývají ctěni od zbožných lidí.
Koupil tedy Josef všecku zemi egypt
skou , když prodával jedenkaždý vla
dařství své pro velikost hladu. I pod
manil ji Faraonovi, kromě země kněžské,
kteráž od krále byla dána jim, kterýmž
i uložené potravy ze stodol obecných
se dávaly, a proto nebyli přinuceni, pro
dati vladařství svá:
I. Mojž. 47,
20. 22.

Ze vší duše své boj se Pána, a kněží
jeho 'v poctivosti měj. Ze vší síly své
miluj toho, kterýž tě učinil: a služe
bníků jeho neopouštěj. Cti Boha ze
vší duše své, a k kněžím uctivě se měj,
a očišťuj se plecemi. Sir. 7, 31—33.
Starší, kteříž (svůj ouřad) dobře spra
ale ve všem se prokazujme jako slu— vují, dvojí cti hodnými jmíni buďte:
žebníci boží. II. Kor. 6, 3. 4.
zvláště ti, kteříž pracují vslovu a učení.
I. Tim. 5, 17.
8. Kněží se povolcívají a posvěcují

k úřadu svému

Příjmi také k sobě Árona, bratra
svého, 5 syny jeho :: synů israelských,

10. Kněží dojdou u Boha odměny.
I řekl Hospodin k Áronovi: Vzemi
jejich ničímž nebudete vládnouti, aniž
budete míti dílu mezi nimi: já díl a
dědictví tvé u prostřed synů israelských.

_aby mi ouřad kněžský konali. II.
Mojž. 28, ].
“ona & synů jeho pomažeš a po IV. Mojž. 18, 20.
Pročež neměl Lévi dílu, ani vladař
světíš jich, aby úřad kněžský konali mi. ;
n. Mojž. 30 30.
í ství s bratřími svými: nebo sám Ho

A rozkážeš přistoupiti Áronovi asy- ' spodin vladařství jeho jest, jakož slíbil
nům jeho ke dveřím stánku svědectví, jemu IIospodin Bůh tvůj. V. Mojž. 10, 9.
Nebudu pak míti dědictví, jáť jsem
a umytí vodou, oblečeš v roucha svatá,
aby sloužili mi, a pomazání k vě dědictví jejich: a vladařství nedáte jim
čnému kněžství aby sloužilo. II. Mojž. vIsraeli, nebo já jsem vladařství jejich.
40,12.13.
Ezech. 44, 28.
Nebudou míti kněží a levité, i vši
Mojžíš pomazal Alona, i všecky ná
doby jeho, i umývadlo s podstavkem ckni, kteříž z téhož pokolení jsou, dílu
jeho olejem: Kterýž vliv na hlaVu a dědictví s ostatním lidem israelským,
Áronovu, pamazal ho a posvětil. III. nebo oběti Hospodinovy, i dary jeho
Mojž.8,11.12.
jisti budou, a nic jiného nevezmou z vla
Naplnil Mojžíš ruce jeho a pomazal dařství bratří svých: nebo Hospodin
jej olejem. svatým. Učinčno jest mu sám jest dědictví jejich, jakož mluvil
jim. 'V. Mojž. 18, 1. 2.
to _za smlouvu věčnou , i semeni jeho

vvv
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Kuen.

11. Zlým kněžím hrozí Bůh.

nem mým, a řekli jste: V čem jsme
pohrdli jménem tvým? Obětujete na
oltáři mém chléb poškvrněný, a pravíte:
Čím jsme tě poškvrnili? Tím, že pra
víte: Stůl Hospodinův jest poln'zený.
Obětujete-li slepě k obětování, zdali není
zlé? a obětujete-li kulhavé, a nedu

Předpověděl jsem Heli, že souditi
budu dům jeho na věky, pro nepravost,
proto že věděl, že nešlechetně činí sy
nové jeho, a netrestal jich. I. Král. 3, 13.
Kněží neřekli: Kde jest Hospodin?
a ti, jenž drží (v rukou) zákon, nepo živé, zdaliž není zlé? Obětuj je vévo—
' znali mne, a pastýři odstoupili ode dovi svému, bude-li se mu líbiti, aneb
mne: a proroci prorokovali v Bálovi, přijme-li tvář tvou, praví Hospodin za
a za modlami chodili. Jer. 2, 8.
stupů. A nyní proste tváři boží, aby
Kněží její zhrzeli zákonem mým , a se smiloval nad vámi (nebo z ruky
poškvrnili svatyní mých: mezi svatým vaší stalo se to), přijme-li kterak tváři
a obecným neměli rozdílu: a mezi po- 1 vaše, praví Hospodin zástupů. Kdo jest
škvrněným a čistým nerozeznali: a od mezi vámi, kterýžby zavřel dvéře, a
sobot mých odvrátili oči své, a po zapálil oltář můj darmo? Nemám zalí
škvrňován jsem byl u prostřed nich. . bení v vás, praví Hospodin zástupů: a
Ezech. 22, 26.
darů nepřijmu z ruky vaší. Mal. 1,
Zhynul lid můj, proto že neměl' 6—10.
A nyní k vám přikázání toto, ókněží.
umění: poněvadž jsi ty zavrhl umění
(i já) zavrhnu tebe, abys neposluhoval Nebudete-li chtíti poslouchati, a nebu
mi kněžstvím: a žes zapomněla na zákon  dete-li chtíti to položiti na srdce, abyste
Boha svého, i já zapomenu na syny ' dali slávu jménu mému, praví Hospo
tvé. Podlé množství jich tak hřešili din zástupů: pošlu na vás chudobu,
proti mně: slávu jejich v pohanění pro a zlořečiti budu požehnáním vašim,
a zlořečiti budu jim: nebo nepoložili
měním. Os. 4, G. 7.
I bude jako lid, tak kněz: a na jste to na srdce. Mal. 2, 1. 2.
vštívím naň cesty jeho, a myšlení jeho
Vy pak sešli jste s cesty, a po
platím jemu. I budou jisti, anenasytí horšili jste mnohých v zákoně: zru—
se: smilnili, „a nepřestali: nebo Hospo šili jste _smlouvu (mou) s Lévi, praví
dina opustili neostříháním. Os. 4, 9. 10. Hospodin zástupů. Pročež i já učinil
Slyštež to kněží, a pozorujte dome jsem vás potupné, a snížené u všech
israelský, i dome královský poslouchejte: . lidí, jako jste nezachovali cest mých,
nebo proti vám soud jest, proto že osi a přijímali jste tvář v zákoně. Mal.
dlem učinění jste stráži, a síť rozestřená 2, 8. 9.
na hoře Tábor. A oběti uchýlili jste
Já vím, že po mém odchodu vejdou
v hlubokost: ale já jsem karatel všech mezi vás vlci hltaví, kteříž nebudou
jich.

Os. 5, 1. 2

'

šet-řiti stáda. Sk. ap. 20, 29.
Stříbra, a zlata, neb roucha nežádal
jsem od žádného, jakož sami víte.
Sk. ap. 20, 33.
Paste stádo boží, kteréž u vás jest,
Knížata jeho podlédarů soudili, a
kněží jeho ze mzdy učili, a proroci opatrujíce (ho) ne bezděky, ale dobro
jeho za peníze prorokovali; a na Ho volně podlé Boha, ani pro mrzký zisk,
spodina spoléhali, řkouce: Zdaliž není ' ale z dobré vůle; ani jako panujíce
Hospodina u prostřed nás? Nepřijdouť nad dědictvím, ale příkladem jsouce
na nás zlé věci. Mich. 3, 11.
stádu ze srdce. I. Petr 5, 2. 3.
Proroci jeho nesmyslní muži nevěrní :
se nazývají také věřící
kněží jeho poškvrnili svatyně, nespra 12. Kněžz'mz'
a křesťané vůbec.
vedlivě činili proti zákonu. Sof. 3, 4'.
Syn ctí otce, a služebník pána svého:
Jakožto povoláni od Boha, by se mu
protož jestliže jsem já otec (váš), kdež v úplném posluše_nství v oběť vydá
jest čest má? a jestliže jsem já Pán, vali: Is. 61, 6; Rím. 12, I.; I. Petr
kde jest bázeň má ? praví Hospodin zástu 2, 5 9; Zjev. l, 6; 5, 10; 20, 6.

A na oděvích zastavených sedají při
každém oltáři: a víno odsouzených pili
v domě boha svého. Amos 2, 8.

pů, ]; vám, (: kněží, kteříž pohrdáte jmé— _

Viz také:

duchowu' správce, kami/fl.

Konec; —- Krádež.
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Konec.

Krádež jest tajné odcizeníjměm jiného,

Slovo to má v písme' 377.702:

dz'lne'významy;

značí:

1) co nejposle

dnq'šz'ha a nejsvrchovanéjs'z'ho jest

při ně

coš hl;/š
loupež.

jaké věci, co do místa nebo prostory:
II. Mojž. 26, 10; I. Král. 9, 27; a
j. m.; — 2) východ a cíl života: IV.

Mojž. 23,10;

Kaz.9, 12; Mat. 24,

13; — 3) dobu) nebo špatný výsledek

jednání-' Mat. 26, 58; Řím. 6, 21. 22;
a j. v.

— 4) cz'l, zdcončenz': Řím.

10,

4; — 5) způsoby mluvení: konec nebe,

tolik co: v zdálená místa a končiny:
V. Mojž. 4, 32; 30, 4; Is. 13, 5;
konce země: a) nejzazší hranice: V.
Mojž. 13, 7; 28, 64; Is._41, 5; 48,
20 a j.; 6) celá země: Zalm '2, 8;
18, 5 a j.; 0) konec světa: „zkáza
jeho, poslední den: Mat. ]3, 39. 40;
24, 3; konec (všelikého těla) přišel:
dovršení míry hříchů: I. Mojž. 6, 13;

Jer. 51,13; Ezech. 21, 25. 29; Amos
8, 2. Konec míti, vzz'tz, učiniti: skonati.

přestati: Job 16, 3; Žalm 7, 10 a.
j. m. Zádne'ho konce nemíti, nebráii:

pověčné trvání:
Luk. 1, 33.

Is. 9, 7; Dan. 6, 26;

Konec sve'ta se vypisuje:

Mat. 24 ;

Luk. 21, 33; II. Petr 3,10.
Vi: také : Soud.

Korinth, slavné město v Řecku. Tam
přišel Pavel, a kázal tam 1'1'2 léta:
Sk. ap. 18, 1 atd.

Korintšti, obyvatelé města Korintu.
Jím psal sv. Pavel dva listy. První
psal z Efesu, okolo roku 57 nebo 58
po K1. za příčinou roztržek mezi kře
sťany v Korintu vzniklých. Předešlý
list apoštola toho ku Korintským se
ztratil (I. Kor. 5, 9.). Druhý pak list
psal jim, okolo r. 58 nebo 59 po Kr.

psán jesti z Filippi.
Kořeni se Bohu. Viz klanění.
Kouzla. Viz: čarodqý'm'ctm'.
Kornelius, římský setník utak řeče
ného vláského pluku. Byl nábožný muž,
a měl vidění, ve kterémž obdržel od
Boha rozkaz, aby poslal do Joppe pro
Petra, což také učinil. I přišel k němu
Petr káže evangelium jemu a těm,
kteříž okolo něho byli shromážděni, a
obdrželi Ducha svatého, a byli také
hned pokřtěni: Sk. ap. 10, 1 atd.
Kostel.
Viz .—chrám.

se dq'je ve7qj7zč s násilím, slag'e

1. Pcíše se rozličným způsobem:
a.) srdcem.

Nepožádáš domu bližního svého:
aniž požádáš manželky jeho, ani slu
žebníka, ani děvky, ani vola, ani osla,
ani ničehož, což jeho jest. II. Mojž.
20, 17.
Ze srdce vycházejí zlá myšlení . . .
krádeže. Mat. 15, 19.
Z vnitřku srdce lidského pocházejí
zlá myšlení . . . krádeže. Mar. 5, 21.
Běda (vám), kteříž myslíte neužite
čnou věc, a činíte zlé na ložcích va
šich: v světle jitřním činí je, nebo
proti Bohu jest ruka jejich. A požá
dali polí, a násilím je'brali, a moci
odjímali domy: a utiskalimužc, i dům
jeho: muže i dědictví jeho. Mich. 2,
1. 2.

b) jazykem.

Jedenkaždý střež se bližního svého,
a v žádném bratru svém neměj dou
fání: nebo každý bratr lstivě podtr
huje, a každý přítel podvodně kráčí.
A muž bratru svému posmívá se, a ne
mluví pravdy; nebo naučili jazyk svůj
mluviti lež: usilují, aby neprávě činili.
Mich. 9, 45.
Bydlející v něm mluví lež, a jazyk
jejich lstivý jest v ústech jejich. Mich.
,

c) skutkem, loupenz'm chrámů,

vdov

a sirotků.

Achaz obloupiv dům Hospodinův,
a dům královský a knížat, dal králi
assyrskému dary, a však nic (jemu)
ten král nepomáhál. II. Par. 28, 21.
I poznal jsem, že dílové levítů ne
byli jim dávání: a že (proto) rozběhli
se jedenkaždý do krajiny své, levítové,
i zpěváci, a ti, kteříž posluhov-ali.
Es. 13, 10.

II.

Běda vám, zákonníci a fáriseové,
pokrytci: že zavíráte království nebe
aké před lidmi; nebo sami tam nevchá
zíte, ani těm, jenžby vjíti chtěli, vchá
zeti dopouštite. Mat. 23, 14.
d) krádcove' lidí.

Kdoby ukradl člověka, a prodal ho,

přesvědčen jsa. o víně, smrtí ať umře.
II. Mojž. 21, 16.
Unášeči lidí: I. Tim. 1, 10.
e) krádcove' dobytka.

prodávali? Amos 8, 4—6.
:)

Jestližeby kdo ukradl vola, neb ovcí,
a zabilby je, neb prodal: pět volů za
jednoho vola navrátí, a čtyry ovce za
jednu ovci. Neměl-líby, coby navrátil
za krádež, sám prodán bude. Jestliže
nalezeno bude u něho, co ukradl, živé,
buď vůl, neb osel, neb ovce: dvojná
sobně navrátí. II. Mojž. 22, 1—4;
v. Mojž. 24, 7; II. Král. 12, 6.

zadržovánán

a příosobovánán si ci

zz'ch aneb nalezených

věcí.

Poručí-li kdo bližnímu svému vola,
osla, ovcí, a všelikéhovadok ostříhání,
& umí'eloby, nebo zemdlelo, nebo od
nepřátel z'ajato bylo, a žádnýby toho
neviděl: přísaha bude prostředkovati,
že nevztáhl ruky své k věci bližního
svého: i přijme Pán přísahu, a onen
nebude nucen k navrácení. II. Mojž.
22, 10. 11.

f) zlodq'j'ove' ctz'.

Takto 'mluvil Scmej, když zlořečil
králi: Vyjdi, vyjdi, muži krve, a muži
Belial. Navrátil tobě Hospodin všecku'
krev domu Saulova; nebo jsi se ve—
třel v království místo něho, a nyní
dal Hospodin království v ruku Abso
lona, syna tvého: a hle, již tebe su—
žují zlé věci tvé, nebo muž krve jsi.
II. Král. 12, 7. 8.
g) zlode'íove' domovní.

abychom vládli za stříbro nuznými a
chudými za obuv, a otřebky obilné

Trefil-libys na vola nepřítele svého,
neb na osla, an bloudí, zase přiveď'
ho k němu. II. Mojž. 23, 4; V.
Mojž. 22, 1.
Clověk, kterýby zhřešil, a potupě
Hospodina zapřelby bližnímu svému
věc k schování danou, kteráž jeho víře

svěřena byla, aneb mocí-něcoby vy
dřel, aneb křivdu učinil, buď žeby ztra
cenou věc' nalezl, a,zapíraje, nad to

falešně by přisáhl, &. cobykoli jiného
učinil z mnohých věcí, v kterých hře
šívají lidé, jsa přesvědčen o víně, na—
vrátí
všecko atd. IH. Mojž. 6, 2. 4.—
ne—

Jestliže zloděj vylamuje dům, nebo
podk0pávaje, bylby zastížen, a jsa ra
něn umřelby:

ten kdo ho ranil,

bude vinen krví. II. Mojž. 22, 2.
Zavolav vladařjednoho každého dlu'
žníka pána svého, řekl prvnímu: Jaks
mnoho dlužen pánu mému? Pravil:
Sto tun oleje: I řekl mu: Vezmijistinu
svou, a sedna rychle napiš padesát.
Potom druhému řekl: Ty pak jaks
mnoho dlužen? Kterýž řekl: Sto korců
pšenice. Díjemu: Vezmi zápis svůj,
a napiš osmdesát. Luk. 16, 5. G. 7
h) podvodem a klamem.

Neučiníte krádeže. Nebudete lháti,
aniž kdo oklamá bližního svého. III.
Mojž. 19, 11.
Nečihte nic nepravého v soudu, v
loktu, v váze, v míře. III. Mojž.
19, 35.
Nebudeš míti v pytlíku rozličných zá
važí, většího a menšího. V. Mojž. 25, 13.
Slyštež to, jenž potíráte chudého,
& vyhlazujete nuzné země, říkajíce:
Kdy pomine nový měsíc, a budeme
prodávati zboží? a sobot-a, a otevřeme
obilnice? abychom zmenšili míru, a
zvětšili závaží, a podvrhli váhy lstivě,
Encyklopaedio.

k) zadržovánán

a utrhám'm zasloužené
mzdy.

Neučiníš křivdy bližnímu _svému,
aniž mocí utiskneš ho. Nezůstane mzda 
dělníka tvého u tebe až do jitra.. III.
Mojž. 19, 13; srov. V. Mojž. 24, 14;

Sir. 10, 6; Tob. 4, 15.
l)

líc/zvou.

Půjčíš—li peněz lidu mému chudému,

kterýž bydlí s tebou, nebudeš naň na
stupovati jako iráč, ani ho lichvami
obtížíš. II. Mojž. 22, 25.
Jestližeby zchudl bratr tvůj, a byl
mdlý na ruce, a přijalbys ho jako při
chozího a pocestného, a živby byl s
tebou, nebeř lichev od něho, ani více,
než jsi dal. Boj se Boha svého, aby
živ býti mohl bratr tvůj u tebe. III.
Mojž. 25, 35. 36.
m) utiskovánz'm dlužníka.

Jestliže v základu od bližního svéh'o
vezmeš roucho, před západem slunce
zase mu je navrátíš. II. Mojž. 22, 26.
15
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Anna pak, manželka Tobiášova, na
každý den chodila tkát plátno, a vživnost,
kterouž rukama svýma mohla vydělati,
Nezarmoutí—li člověka. navrátí-li zá— přinášela domů. I přihodilo se, že
klad dlužníku: ten spravedlivý jest, kozla z koz dostavši, přinesla domů.
životem živ bude, praví Pán Bůh. Kterýžto když bečel, uslyšev muž její
hlas jeho řekl: I—Iled'tež, ať není kra
Ezech. 18, 7. 9.
dený, navratiž jej pánům jeho, neboť
n) neoplacenz'm půjčene'ho.
nesluší nám ani jisti, ani dotýkati se ni
Vypůjčovati se bude hříšník, a ne čehož kradeného. Tob. 2, 19—21.
Když jsi viděl zloděje, běhal jsi
zaplatí: _spravedlivý pak slituje se, a
udělí. Zalm 36, 21.
s ním: a s cizoložníky kladls díl svůj.
Půjč bližnímu svému v čas potřeby Zalm 49, 18.
jeho, a navrať zase bližnímu časem
Neníť (tak) veliký hřích (jako ci
zoložství), jestližeby kdo kradl, nebo
svým . . . Mnozí sobě ža věc nale
zenou pokládali půjčku, a nesnáz uči (snad jemu) krade, aby lačnou nasytil
nili těm, kteříž jim pomohli atd. Sir. duši. Postížen také jsa navrátí se
dmeronásobně, aveškeren statek domu
29, 2. 4.
svého dá. Přísl. 6, 30. 31.
o) zúčastněnón se v stat/cu ukradene'm.
Kdo má účastenství se zlodějem, ne
Když jsi viděl zloděje, běhal jsi s
návidí duše své: zaklínajícího slyší a
ním, a s eizoložníky kladls díl svůj.
neoznamuje. Přísl. 29, 24.
Nevezmeš místo základu, spodního
a svrchního žernovu: nebo duši svou
zastavil tobě. V. Mojž. 24, 6.

Žalm 49, 18.

_

Kdo má účastenství se zlodějem,
nenávidí duše své: zaklínajícího slyší,
a neoznamuje. Sir. 29, 24.
Kteřížto poznavše spravedlnost boží,
nerozuměli, že kdo takové věci činí,
hodni jsou smrti: a netoliko kdo je
činí, ale také kdo činícím povolují.
Řím. 1, 32.

2. Krádež přísně se zapovídá a tresce.
Nepokradeš: II. Mojž. 20, 15; V.
Mojž. &, 19; Mat. 19,18; Mar. 10, 19.
Kdoby ukradl člověka a prodal ho,
přesvědčen jsa o vině, smrtí ať umře.
II. Mojž. 21, 16.
Jestližeby kdo ukradl vola neb ovci,
zabilby je a prodal: pět volů za je
dnoho vola. navrátí, a čtyry ovce za
jednu ovci. Jestliže zloděj. vylamuje
dům, nebo podkopávaje bylby zastižen,
a jsa raněn, umřelby: ten, kdo ho ra
nil, nebude vinen krví. Pakliby po
vyjití slunce to učinil, vraždu spáchal,
i on ať umře. Neměl-liby, coby na
vrátil za krádež, sám prodán bude.
Jestliže nalezeno bude u něho, co
ukradl, živé, bud' vůl, neb osel, neb
ovce, dvojnásobně navrátí. II. Mojž.
22,1—4; V. Mojž. 24, 7 ;II. Král. 12, 6.
Neučiníte krádeže. Nebudete lháti,
aniž kdo oklamá bližního svého. III.
.Mojž. 19, 11.

Nebo nadzlodějem jest hanba a žel,
a nad člověkem dvojího jazyka potu
pení nejhorší. Sir. 5, 17.
Lepší jest zloděj, nežli ustavičnost
muže lživého: oba však zahynutí dě
dičně obdrží. 'Sir. 20, 27.
Před tovaryšem a přítelem za ne
spravedlnost: a před místem, v němž
bydlíš, za krádež, pro pravdu boží, a
zákon: a za zpolehání lna chleby a za
podvod 11 vydání
23. 24.

& příjmu.

Sir.

41,

Jakož zahanben bývá zloděj, když
popaden jest, tak zahanbeni budou dům
israelský, oni ikrálové jejich, knížata
a kněží, i proroci jejich. Jer. 2, 26.
Běda (tomu), kdož staví dům svůj
v nespravedlnosti, a večeřadla svá ne
v souduĚ (kterýž) přítele svého utiskne
darmo, a mzdy jeho nenavrátí jemu.
Jer. 22, 13.
Zlořečení a lež, a vražda, akrádež,
a cizoložství rozvodnila se, a krev krve
dotkla se.

Os. 4, 2.

Zdaliž všickni tito nevezmou proti
němu podobenství, a řeč pohádek jeho,
a řečeno bude: Běda tomu, kterýž
množí věci ne své! i dokudž obtěžuje
proti sobě husté bláto? Zdali ne v
náhle povstanou, kteřížby tě hryzli: a
.vzbuzeni budou trhající tebe, a budeš
v loupež jim? Proto žes ty zloupil
národy mnohé, loupiti budou tebe vši

Král. _ Krása.

22?

ckni, kteříž zůstanou z národů, pro
Styďte se za krádež pro pravdu boží
krev člověka, a nepravost 'země (a) a zákon. Sir. 41, 23.
města, a všech bydlejících v něm.
Jakož zahanben bývá zloděj, když
IIab. 2, 6—8.
popaden jest, tak zahanbeni budou
Toť jest zlořečení, kteréž vychází na dům israelský, oni i králové jejich,
tvář: nebo všeliký zloděj, jakož tam knížata a kněží, i proroci jejiC-h. Jer.
psáno jest, souzen bude: a všeliký při 2, 26.
sáhající, z tétéž souzen bude. Zach.5, 3.
d) jest ohavná před Bohem.
Nebo z vnitřku z srdce lidského
Závaží budeš míti spravedlivé a pra
pochází zlá myšlení, cízoložstva, smil
stva, vraždy, krádeže atd. Mar. 7, 21. ' \é, a korec iednostejnýa pravý.
Kterýž tedy jiného učíš, sám sebe nebo v ohavnosti má Hospodin Blíli
neučíš; kterýž kážeš_, že se nemá krá tvůj toho, kterýž takové věci činí,
sti, (sám) kradeš. Rím. 2, 21.
a protiví se všeliké nespravedlnosti.
Ani měkcí, ani samcoložníci, ani V. „Mojž. 25, 16.
zloději, ani lakomci, ani opilci, ani zlo
Zádný z vás pak netrp jako vraže
lajci, ani dráči, nebudou královstvím dlník, aneb jako zloděj, aneb jako cí
božím vládnouti. I. Kor. 6, 10.
zích věcí žádostivý. 1. Petr 4, 15.
Kdo kradl, již nekraď, ale raději
4. Příklady krádeže.
pracuj, dělaje rukama svýma, což do
Ráchel ukradla Labanovi domovní
brého jest, aby měl z čeho uděliti
modly: I. Mojž. 31, 30—37; Achan:
tomu, jenž nouzi trpí. Ef. 4, 28.
Žádný pak z vás netrp jako vraže Jos. 7, 19—26; ]llz'cha's' z Elraim:
dlník, aneb zlodej, aneb zlolejco, aneb Soudc. 17; Achab a Jezabel: III. Král.
(jako) cizích věcí žádostivý. I„Petr
21; Gíezí: IV. Králu 5, 20; knížata
4, 15.

A neučiní—li pokání z vražd svých,
ani z trávení svých, ani z svého smil
ství, ani z svých krádeží. Zjev. 9, 21.

3. Krádež zajisté jest veliká nepravost;

ješto jest:
a)
Čeho
se tobě,
nečinil.

proti zákonu přirozenému.
nechceš, aby od jiného dálo
hled, abys ty nikdy jinému
Tob. 4, 16.

Všecko, cožkoli chcete, aby vám
lidé činili, i vy čiííte jim. Toť zajisté
jest zákon 1 proroci. Mat. 7, 12; srov.
Luk. 6, 31.
b) proti zákonu božímu.

Nepokradeš : II. Mojž. 20, 15.

Ježíš pravil: Nezabiješ;
žíš; nepokradeš. Mat. 19,
Přikázaní dal jsem vám:
nepřestíhal, ani oklamával

nezcizolo
18.
aby žádný
v jednání

bratra svého; nebo mstitel jest Pán
toho všeho; jakž jsme vám předpově
děli a osvědčili. I. Tes. 4, 6.
c) jest hanebná.

Nad zlodějem jest hanba a žel, a
nad člověkem dvojího jazyka potupení
nejhorší, Sir. 5, 17.

judská: Is. ], 23; Zíde': Jer. 7, 9;
Jidáš Iškariot: Jan 12,6; nesprave
dlivý/'vlada1: Luk. 16,1
Viz také: podvod, míra a váha, lou
pež a lichva.

Král.

Viz : vrchnost, představení.

Království boží či nebeské. Má roz
ličné významy:
1.

Vyznamenává říši Kristovu na zemi,
království milostí, t. j. církev jeho.
Viz: církev.
2. Vyznamenává království slávy tolik,
co nebe a blaženost věčnou.
Viz: blaženost věčná, nebe.

Království dáblá.

Vz'z: ďábel.

Krása & sličnost těla. Jestz'_ zboz'z'
křehké, protož žádný nemá se jí pyšniti.

(Jako) kroužek zlatý na chřípích svině,
(tak jest) žena pěkná a bláznivá. Přísl.
12, 22.
Oklamavatelná jest milost, a marná
jest krása: žena, kteráž se bojí Ho
spodina, tat chválena bude! Přísl.
31, 30.
'

1. Krása bývá často ctnosti nebezpečná.
Ať nepožádá krásy ženy srdce tvé,
aniž buď jat pokynutím jejím; nebo
cena nevěstky sotva jednoho chleba.
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jest: žena pak muže jiného drahou
duši jímá. Přísl. 16, 25. 26.
Odvrať tvář svou od ženy vystrojené
a neohlídej se na krásu ženy cizí. Pro
krásu ženskou mnozí zhynuli: aodtud
žalost jako oheň rozněcuje se. Sir.
9, 8. 9.

Na žádného člověka pro krásu ne
vzhlédej: a uprostřed žen nepřebývej;
nebo z šatů pochází mol, a od ženy
nepravost muže. Lepší zajisté jest ne
pravost (přísnost) muže, nežli žena
dobře činící (lichotivá) a žena, kteráž
k hanbě přivádí a k pohanění.
42, 12—14.

Sir.

2. Co krásní naznačení jsou mimo
nadřečené :

Sára , manželka Abrahamova: I.
Mojž. 12, 11; Rebeka: 24, 16; Rá
chel: 29, 17; Mojžíš: II. Mojž. 2, 2;
Noemi: Ruth 1, 20; Saul: I. Král.
9, 2; 10, 24; Davíd: I. Král. 16,
12; 17, 42; Abigail-' I. Král. 25, 3;
Jonathas: II. Král. 1 , 23; Absolon:
II. Král. 14, 25; Abisaz': III. Král. 1,
4; Adoníáš: III. Král. 1, 6; Judith:
Jud. 8, 7; Esther: Esth. 2, 7; Da
niel a druhové jeho:

Dan. 1, 4.

Krev. 1. Znamená vůbec neřest a
prolévání krve.
V. Mojž. 32, 43; Ezech. 5, 7; 35,
6; také život člověčí: Přísl. 1, 11. 18;
Sk. ap. 17 , 26; te'z' krevní přátely : I.
Mojž. 37, 27; vůbec čl0ve'ka: Mat. 16,

17; jeho žádostí: Sir. 17, 30; Ef. 6,
12;

tělesným člověka: I. Kor. 15, 50.

2. Poz'ívání krve bylo zákonem levítí
ckým zapovězeno.
Dal jsem vám všecko, kromě že
masa s krví jísti nebudete. I.Mojž. 9, 4.
Právem věčným po rodech (vašich),
ave všech příbytcích vašich: ani krve,
ani tuku nikoli nebudete jisti. III.
Mojž. 3, 17.
Krve také žádného živočicha nebu

dete jísti, buďto z ptáků, neb z hovad.
Všeliký člověk, kterýžby jedl krev, za
hyne z lidu svého. III. Mojž. 7, 26. 27.
Clověk každý' z domu israelského,
a z příchozích, kteříž jsou pohostinu
mezi nimi, jestliže jísti bude krev, za
.tvrdím tvář svou proti duši jeho, a vy

hladím je z lidu jeho, nebo duše těla
ve krvi jest, a já dal jsem ji vám,
abyste se jí očištovali na oltáři za duše
vaše, a krev aby byla za očištění duše.
II. Mojž. 7, 10. 11. Viz též: V. Mojž.
12, 15. ]6; 15, 23.
A obrátiv se (lid) k loupeži nabral
ovcí, a volů, a telat, a zbili je na zemi :
i jedl lid s krví. I pověděli to Sau
lovi, řkouce, že lid zhřešil Hospodinu,
jeda s krví. Kterýžto řekl: Přestou
pili jste: přivalte již nyní ke mně
kámen veliký. A řekl Saul: Rozejděte
se mezi lid, a rcete jim , aby přivedl
jedenkaždy'r ke mně vola svého, a skopce,
a zbíte na tomto (kamení), a jezte, a
nehřešte I—Iospodinujedouce &krví.

Při

vedl tedy veškeren lid jedenkaždý vola
rukou svou až do noci: a zabíjeli tu.
I. Král. 14, 32—34.
Ustanoveno jest od apoštolů na sněmu
vJerusalémě: aby jim (křesťanůmz po
hanů) bylo psáno, by se zdržovali od
poškvrn modl, a smilství, a od toho,
což jest udáveného, a od krve. Sk.
ap. 15, 20.

3. Pňčíny zápovědí této jsou:
a) Posve'tz'tz'krve lidské a vraždě brá
níti. I. Mojž. 9, 5. 6. b) Vyznačítí
důstojnost duše ožívtg'z'cí, o nížto mněli,

že vkrvi sídlí: III. Mojž. 17, 11—14.
a) Modlosluz'ebnost vypudítí:
19, 26.

III. Mojž.

4. Pokrápění krví, a vylévání jí bylo
obřadem při obětích.
Vzal tedy Mojžíš polovici krve, a vlil
do koílíků: díl pak ostatní vylil na
oltář.

11. Mojž. 24, 6.

A nabera krve z telete, položíš na
rozích oltáře prstem svým: ostatní pak
krev vyleješ k spodku jeho. II. Mojž.
29, 12

Kteréhož (skopce) když zabiješ, ve
zmeš z krve jeho, a položíš na konec
ucha pravého Arona, i synů jeho, ana
palce ruky jejich i nohy pravé, i vy
leješ krev na oltář vůkol. A když
vezmeš krve, kteráž jest na oltáři, a
z oleje pomazání , pokropíš Arona,
i roucha jeho, synů, i roucha jejích.
11. Mojž. 29, 20. 21.

I bude občtovati tele před Hospodi“
nem, a budou obětovati synové Aro

Krov.

noví kněží krev jeho ,“ líjíce jí okolo
oltáře, který jest před dveřmi stánku.

III. Mojž. 1, 5;

III. Mojž. 3,

2;

8, 13.

k ukázaní Spravedlnosti své, pro odpu
stem predeslych hříchů. Řím. 3, 24. 25.
Umřel Kristus za nás: mnohem tedy
více nyní, ospravedlnění jsouce krví
jeho, osvobozeni budeme od hněvu skrze

Vezme také z krve telete, vnesa ji
do stánku svědectví. A když omočí něho. Rím. 5, 9.
Neb koupení jste za velikou mzdu.
prst v té krvi, kropiti jí bude sedmkrát
před Hospodinem proti oponě svatyně. Oslavujtež a noste Boha v těle svém.
A položí z též krve na rohy oltáře, I. Kor. 6, 20.
Draze koupení jste, nebuďte služe
na němž se kadí vonnými věcmi nej
příjemnějšími Hospodinu, kterýž jest bníky lidí. I. Kor. 7, 23.
Buďtež bedlivi sebe, i všeho stáda,
v stánku svědectví. Všecku pak osta
tní krev vyleje k podstavku oltáře zá v němžto Duch sv. ustanovil vás bi
palné oběti u dveří stánku. III. Mojž. skupy, abyste spravovali církev boží,
4, 5—7; viz 16—18.
kteréž dobyl svou krví. Sk. ap. 20, 28.
Protož kdež bude zabita oběť zápalná,
V němžto máme vykoupení, skrze
zabita bude i oběť za provinění: krev krev jeho, odpuštění hříchů, podlé bo
její vůkol oltáře vylíta bude. III.Mojž. hatství mílostijeho. Ef. 1, 7; Kol. 1, 14.
7, 2; viz 8,19; 9,18.
Nyní pak v Kristu Ježíši vy, kteříž
Vezme také z krve telete, a pokropí jste někdy byli daleko, učinění jste
blízko
skrze krev Kristovu. El. 2, 13.
prstem sedmkrát proti slitovnici k vý
Nebo jestliže krev kozlů a býků,
chodu. _III. Mojž. 16, 14.
I vyleje kněz krev na oltář Hospo a popel jalovíce, pokropujíc poškvrně—
dinův u dveří stánku svědectví, a palíti ných, posvěcuje (jich) k očištění těla:
bude tuk v vůni chutnou Hospodinu. čímž více krev Kristova, kterýžto skrze
Ducha svatého sebe samého obětoval
III. Mojž. 17, 6.
Když čtena byla všecka přikázaní nepoškvrněného Bohu, vyčistí svědomí
zákona od ,Mojžíše všemu lidu, vzav naše od skutkův mrtvých, k sloužení
(on) krev telat a kozlů, s vodou, a Bohu živému? Zíd.9,13. 14.
Majíce tedy, bratří, doufání ke vjití do
s vlnou šarlatovou, a s yzopem, po
kropil spolu i knihu, i všechen lid, svatyně skrze krev Kristovu. Žid 10, 19.
A k prostředníku nového zákona,
řka: Tatoť jest krev zákona, jejž vydal
vám Bůh. Také i stánek, i všechny k Ježíšovi, a k pokropení krví, kteráž
nádoby náležející k službě, podobně lépe mluví než Abelova. Zid. 12, 24.
Bůh pak (dárce) pokoje, kterýž ve
krví pokropil. Žid. 9,19— 21.
likéhc pastýře ovcí , Pána našeho Je
5. Způsob mluvení. „Krev jeho budiž žíše Krista, skrze krev smlouvy věčné
na něm“ slove tolik 00: On to zaplať z mrtvých vzkřísil Žid. 13,20.
krví svou, on sám jest vinen zahynuli
Petr, podlé předzvědění Boha Otce,
jeho nebo smrti.
ku posvěcení Ducha, ku poslušenství,
12.
13.
16.
III. Mojž. 20, 9. 11.
a skropení—krve Ježíše Krista. Milost
27; Jos. 2, 19; II. Král. 1, 16; III. vám apokoj rozmnožen buď. I. Petr 1, 2.
Král. 2, 37; Ezech. 18, 13; 33, 4.
Vědouce, že ne porušitelnými věcmi,
zlatem nebo stříbrem vykoupení jste
5; Sk. ap. 18. 6. Jeho krev přg'jdz'žna
z
svého
marného obcování dle otcov
nás, t. j. „ty se z toho zodpmn'dáme,
my trest poneseme: Mat. 27, 25; Mat. ského ustanovení: nýbrž drahou krví
Krista, jakožto Beránka nevinného a ne—
13, 35; Luk. 11,50. 51.
poškvrněného. I. Petr 1, 18. 19.
6. Krev Kristova vyznamenává vůbec
Pakli v světle chodíme, jakož i on
smrt Kristovu, skrze kterouž jsme v světle jest, máme vespolek obecen
ospravedlneni a vykoupení.
ství, a krev Ježíše Krista, Syna jeho,
OSpravedlněni (pak) bývají darmo
skrze milost jeho, pro vykoupení, kteréž
jest skrze Krista Ježíše, jehož Bůh vy
dal za smírce skrze víru v krvi jeho,

očišťuje nás od všelikého hříchu. I.
Jan 1. 7.
A od Ježíše Krista, kterýž jest svě
dek věrný, prvorozený z mrtvých, a
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Kníže Králů země; kterýž zamiloval nás,
a umyl nás svou krví od hříchů našich.
Zjev. 1, 5.
A zpívali píseň novou, řkouce: Ho
den jsi, Pane, vzíti knihu, a otevříti
pečeti její; nebo jsi byl zabit, a vy
koupils nás svou krví Bohu ze všeli
kého pokolení, a jazyku, i lidu, i ná
rodu. Zjev. 5, 9.
I řekl jsem jemu: Pane můj, ty víš.
I řekl mi: To jsou ti, kteříž přišli
z velikého -soužení, a umyli roucha svá,
a zbílili ji ve krvi Beránkově. Zjev.
1, 14.

A oni svítězili nad ním pro krev
Beránka, a pro slovo svědectví Svého,
a nemilovali životů svých až k smrti.
Zjev. 12, 11.

7. Krev Kristova jest pod způsobou
chlebai vína v nejsvětější svátosti
oltářní přítomna.
(Viz způsob.) Mat. 26, 28; Mar. 14,
24; Luk. 22, 20; Jan 6, 53. 54. 55.
56; I. Kor. 10, 16; 11, 25.

všickni národové země, že jsi uposlechl
hlasu mého. I. Mojž. 22. 18; viz také
26, 4; 28, 14.
Uzřím ho, ale ne nyní: pohledím
naň, ale ne z blízka. Vzejde hvězda

z Jakoba, a povstane. prut z Israele:
a potepe knížata moabská, a záhubí
všecky syny Seth. IV. Mojž. 24, 17.
Proroka vzbudím jim z prostředku
bratří jejich, podobného tobě: a vložím
slova má v ústa jeho , a bude mluviti
k nim všecko, což mu pi-ikáži. V.
Mojž. 18. 18; 15—23.
Hospodina budou se báti protivníci

jeho: a na ně v nebesíchhřímati bude:
HOSpodin souditi bude

končiny země,

a dá panování Králi svému, a vyvýší
roh pomazaného svého. A vzbudím
sobč kněze věrného, kterýž vedlé srdce
mého a duše mé' činiti bude: a vzdělám
jemu dům věrný, a choditi bude před
pomazaným mým po všecky dny. I.

Král. 2, 10. 35.
Tent' ustaví dům jménu mému, a (já)
upevním trůn království jeho až na věky.
Kristus, told: copomazaný, Syn Boží II. Král. 7, 13.
Řekl HOSpodin ku Pánu mému: Sed'
a Vykupítel náš.
na pravici mé. Dokavadž nepoložím
I. Jeko zaslíbení.
nepřátel tvých za podnoží noh tvých.
Prut moci tvé vypustí Hospodin ze
1. Vůbec.
Sionu: panuj u prostřed nepřátel svých.
Nepřátelství položím mezi tebou _a Žalm 109, 1. 2.
Protož toto praví Pán Bůh: Aj já
ženou, a mezi semenem tvým a seme
nem jejím, onať potře hlavu tvou, a ty položím v, základech Síonských kámen,
ouklady činiti budeš patě její. I. Mojž. kámen zkušený, uhelný, drahý, v za—
3, 15.
kladě založený: kdo uvěří, nepospíchej.
Požehnám, dobrořečím tobě, a zloře Is. 28, 16.
Rosu dejte nebesa shůry a obla
čiti budu zlořečícím tobě, a vtobě po
želmána budou všécka pokolení země. kové dštěte spravedlivého: otevři se
1. Mojž. 12, 3.
země, a vypuč spasitele: a spravedl

I řekl Bůh k Abrahamovi: Sára
manželka tvá porodí tobě syna, a na
zuvcš jméno jeho Isák, a-ustanovím
jemu smlouvu svou za umluvu věčnou,
isemeni jeho po něm. Umluvu pak
svou 'ustanovím s Isákem, kteréhož
porodí tobě Sára času tohoto, léta dru

jsem to. Is. 45, 8.
I řekl: Máloť jest to, abys mi byl
služebníkem k vzbuzení pokolení Jako
bových , a k obrácení kvasnic israel
ských. Aj dal jsem tě za světlo ná

hého. I. Mojž. 17, 19. 21.

končin zemč.

I řekl Hospodin: Zdali moci budu
tajiti před Abrahamem, což dělati budu:
poněvadž bude v národ veliký, a pře
silný, a mají býti v něm požehnání
všickni národové země? I. Mojž. 18,
17. 18.
Apožehnáni budou v semeni tvém

Nad domem judským smiluj se, a vy
svobodím je skrze Hospodina Boha je
jich: a nevysvobodím jich lučištěm, a
mečem, ani bojem, a koňmi, a jezdci.
05. 1, 7.
A pohnu všemi národy: a přijde
žádoucí všechněm národům: a naplním

nost vzejdi spolu: Já Hospodin stvořil

rodům, abys byl spasení mé až do
Is. 49, 6.

Kristus.

dům tento slávou, praví Hospodin zá
stupů. Ag. 2, 8.
Chval a vesel se, dcero sionská;
nebo aj já přicházím, a budu bydliti
uprostřed tebe, praví Hospodin. A při
pojí se národové mnozí k Hospodinu
v ten den, a budou mi lidem, a budu
bydliti u prostřed tebe: a zvíš, že Ho
spodin zástupů poslal mne k tobě.
A bude vládnouti Hospodin Judou,
stránkou svouv zemi posvěcené: a'vy
volí ještě Jerusalém. Zach. 2, 10—12.
Slyš Jesu, kněže veliký, ty i přátelé
tvoji, kteříž bydlejí před tebou, nebo
muži předznamenávající jsou. Nebo
aj já přivedu služebníka svého vychá
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Otcc budoucího věku, Kníže pokoje.
Rozmnož'eno bude panování jeho, a po—

koji nebude konce; na stolici Davi
dově, a na království seděti bude, aby
utvrdil je a upevnil v soudu i v spra
vedlnosti, od tohoto času až na věky:
horlivost Hospodina zástupu t'o učiní.
Is. 9, 2. 6. 7.

I vyjde prut z kořene Jesse, a květ
z kořene jeho vystoupí. Is. 11, 2—5.
V ten den bude kořen Jesse státi
na znamení národům , jemu pohané
modliti se budou, &.bude hrob jeho
slavný. Is. 11, 1. 10.
Aj dnové jdou, di Hospodin: a vzbu
dím Davidovi kmen Spravedlivý : a kra
zejícího. Zach. 3, 8.
lovati bude jako král, a moudrý bude:
2. Zvláště pak dle rozličných okolíčností a konati bude soud a spravedlnost na
zemi. Za dnů těch spasen bude Juda,
života jeho a sice předpovídá se:
a Israel bydliti bude doufanlivě: a toto
a) Cas narození jeho.
jest jméno, kterýmž ho nazývati bu
Nebude odjata berla od Judy, a kníže dou, Hospodin Spravedlivý náš. Jer. 23,
z bedr jeho, dokavadž nepřijde, který 5. 6.
V těch dnech, a za času toho, uči
má poslán býti, a on bude očekávání
ním, aby zrostl Davidovi kmen spra
národů. I. Mojž. 49, 10.
Sedmdesát téhodnů ukráceno jest nad vedlnosti: a konati bude soud & spra
lidem tvým, a nad městem svatým tvým, vedlnost na zemi. Jer. 33, 15.
aby se skonalo přestoupení, a konec
c) Narození jeho z panny.

vzal hřích, ashlazena byla nepravost,
a přivedena byla spravedlnost věčná,

Pán sám vám dá znamení. Aj panna
počne a porodí Syna, a nazváno bude
a aby se naplnilo vidění , i proroctví,
a pomazán byl Svatý svatých. Věz jméno jeho Emanuel. Máslo a med
tedy, a pozoruj: Od vyjití řeči, aby jísti bude, aby uměl zavrci zlé, a vy
zase vzdělán byl Jerusalém, až do Krista voliti dobré. Is. 7, 14. 15.
vévody, téhodnů sedm, a téhodnů še
(1) J eho rodiště.
desát a dva budou: a zase vzdělána
A ty Betléme Efrata, maličký jsi
bude ulice, a zdi v ouzkoSti časů. .A
po téhodnech šedesáti a dvou zabit v tisících judských: z tebe mi vyjde,
bude Kristus : a nebude lid jeho, kterýž jenž bude panovníkem v Israeli, a vý
ho zapře. A město i svatyni rozmece chodové jeho od počátku, ode dnů vě
lid s vévodou, kterýž přijde: a konec čnosti. Mich. 5, 2. Srov.: Mat. 2, G:;
jeho pohubení, a po konci boje ulo Jan 7, 42.
žené zpuštění. Dan. 9, 24—26.
e) Jeho božství, moc a říše.
l)) Původ jeho z pokolení Davidova.

Přisáhlt' Hospodin Davidovi pravdu,
a nezmaří ji (řka): Z plodu života
tvého posadím na stolici tvou. Zalm

131,11.

Lid, kterýž chodil ve tmě; viděl
světlo veliké: a bydlícím v krajině stínu
srhřti, světlo vzešlo jim. Nebo Maličký
narodil se nám, a učiněno jest knížet
ství na ramenu jeho: a nazváno bude
jméno jeho PodíVný, Rádce, Bůh, Silný,

Postavili se králové země, a knížata
sešla se v jedno, proti Hospodinu, a
proti pomazanému jeho. Roztrhejme
svazky jejich, a vrzme od sebe _iho
jejich. Jenž přebývá v nebesích, směje
se jim, a Hospodin posmívá se jim.
Tehda mluviti bude k ním v hněvu
svém, a v prchlivosti své zkormoutí
je. Já pak ustanoven jsem králem od
něho na Sionu, hoř'e svaté jeho, jenž
ohlašují přikázaní jeho. Hospodin řekl

Kristus.
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ke mně: Syn můj jsi ty, já dnes zplo
-dil jsem tebe. Požádej ode mne, a dám
tobě národy vdědictví tvé, a v vladař
stvítvé končiny země. Spravovati je
budeš prutem železným, a jako nádobu
_hrnčiřskouroztříštiš je. Zalm 2, 2—9 ;
viz také 21. žalm.
Aj služebník můj, přijmu jej: vy
volený můj, zalíbila sobě v něm duše
má; dal jsem ducha svého na něj,
soud národům vynášeti bude. Nebudet'
křičeti, ani přijímati bude osoby, ani
slyšán bude v ně hlas jeho. Třtiny
zlomené nezetře, a knotu kouříciho se
neuhasi: podlé pravdy povede soud.
Nebude smutný, ani bouřlivý, dokudž
nepoloží na zemi soudu: a zákona
jeho ostrovové očekávati budou. Toto
pravi Hospodin Bůh, tvořící nebesa,
a roztahujici je: utvrzujicí zemi, i to,
což se z ni plodí: kterýž dává dý
chání lidu, jenž jest na ní, i ducha
šlapajícím po'ní. Já Hospodin povolal
jsem tě vspravedlnosti, a uchopil jsem
ruku tvou, i zachoval jsem tebe. A dal_
jsem tě v smlouvu lidu, za světlo ná
rodům: abys otevřel očí slepých, a
vyvedl z zavření vězně, &. z domu ža

láře ty,

kteříž sedí

ve tmách.

Jáť

jsem Hospodin, toť jest jméno mé:
slávy tvé jinému nedám, ani chvály své
rytinám. Které věci první byly, aj
přišly: já i nové zvěstuji: prvé než
se začnou, dám vám je slyšeti. Is.
42, 1—9.
A porozumí služebník můj, povýšen
bude a vyzdvižen, a vznešený bude
velmi. A jakož se užasli nad tebou
mnozi, tak neslavné bude mezi muži
vzezření jeho, a tvářnost jeho mezi
syny lidskými. Tenť pokropí národy
mnohé, před ním stoulí králové ústa
svá: nebo kterýmž není vypravováno
() něm, ti viděli; a kteříž neslyšeli, ti
zpytovali.

Is. 52, 13—15.—

Tedy viděl jsem u vidění nočním:
&.aj s oblaky nebeskými přicházel jako
syn člověka, a přišel až k starému dnů :
apostavili jej před obličej jeho. I dal
jemu moc, a čest, i království: a vši
_ckni lidé, pokolení, a jazykové sloužiti

budou jemu: panství jeho jest panství
věčné, kteréž nebude odjato: a krá
lovství jeho, kteréž nebude zrušeno.
Dan. 7, 13. 14.

Viz: Žalm 2, 2—9;

Is. 7, 14. 15.

Is. 9, 2. 6. 7.

f) J eho vzjeď clo Jerusale'ma.

Plesej velice, dcero sionská, vesel se,
dcero jerusalémská: aj Král tvůj přijde
tobě spravedlivý, a Spasitel: sám chudý,
a sedě na oslici, a na oslátku mladém
oslice. Zach. 9, 9; viz: Is. 62, 11;
Mat. 21, 5; Jan 1, 18; 3, 16.
(1) Jeho utrpení a smrt.

Kdo uvěří slyšení našemu? a rámě Ho
spodinovo komu bude zjeveno? I vzejde
jako proutek před ním, a jako kořen
z země žíznivé: nemá podoby ani krásy:
a viděli jsme ho, a nebylo vzezření, a
(ne) žádali jsme ho : pohrdaného, a nej
poslednějšiho z mužů, muže bolestí,
a znajiciho nemoc: a jako skrytý byl
obličej jeho, a potupený, pročež jsme
ho sobě ani nevážili. Vpravdě neduhy
naše on nesl, bolesti naše on snášel:
a my počtlijsme ho jako malomocného,
a ubitého od Boha a sníženého. On
pak raněn jest pro nepravosti naše,
potřin jest pro hříchy naše: kázeň na
šeho pokoje leží na něm, a. zsinalostí
jeho uzdravení jsme. Všickni my jako
ovce zbloudili jsme, jedenkaždý na cestu
svou uchýlil se: a Hospodin složil na
něj nepí'avost všech nás. Obětován jest,
protože sám chtěl, a neotevřel úst svých :
jako ovce k zabití veden bude, a jako
beránek před tím, kterýž ho stříže,
oněmi, a neotevře úst svých. Z ouzkosti
a z soudu vyňat jest: rod jeho kdo
vypraví? neb vytržen jest z země ži
vých: pro nešlechetnost lidu svého,
udeřil jsem ho. A dá bezbožné zapo
hřeb, abohatého za. smrt svou: proto
že nepravosti neučinil, aniž byla lest
v ústech jeho. A Hospodin chtěl ho
potříti v nemoci: poněvadž položil za
hřích duši svou, uzři símě dlouhověké,
a vůle Hospodinova rukou jeho zřízena
bude. Proto že pracovala duše jeho,
uzři a nasycen bude: známostí svou
ospravedlní on spravedlivý služebník
můj mnohé, a nepravosti jejich on po
nese. Protož oddělim jemu mnohé, a
rozdělí kořisti silných, proto že vydal
na smrt duši svou, a shřišným ipočtěn
jest a on hříchy mnohých nesl, áza pře
stupniky prosil. lis. 53. Viz též Zalm 21.
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B!.,
I:) Ovoce jeho prasa.

a svazky jeho roztrhám, a nebudou
více nad ním panovati cizí: ale slou
žiti budou I-Iospodinu Bohu svému, a
tože I-IOSpodin pomazal mne: k zvě—
Davidovi králi svému, kteréhož jím vzbu
stování tichým poslal mne, abych léčil dím. Jer. 30, 8. 9.
skroušenč srdcem, a kázal jatým pro
A Vzbudím nad nimi pastýře jednoho,
puštění, & zavřeným otevření (žalái-e).
kterýžby je pasl, služebníka svého Da
Abych kázal léto milostivě od I—Iospo
vida: mm“je pásti bude, a ten bude
dina, a den pomsty od Boha našeho:
jejich pastýi-em. Ezech. 34, 23; 37, 24.
abych těšil všecky kvílící: abych dal
Z ruky smrti vysvobodím je, z smrti
kvílícím sionským, abych dal jim ko
vykoupím je: budu smrt tvá, () smrti,
runu za popel, olej radosti za smutek,
hryzení tvé budu peklo: potěšení skryto
plášť chvály za ducha truchlosti: a
jest od očí mých. Os. 13, 14.
slouti budou vněm silní spravedlnosti,
štípení I-Iospodinovo k oslavení. A vzdě
II. Touha zbožnýeh po Vykupileli
v starém zákmzě.
lají pustiny od věku, a zboření stará
vyzdvihnou a obnoví města spuštěná,
Eva: Adam poznal ženu svou, kte
rozptýlená do národu a národu. A státi
ráž počala a porodila řkouc: Obdržela
budou cizí, apásti budou dobytek váš:
jsem člověka skrze Boha. ]. Mojž.
a synové příchozích vašimi oráči a ví
4, 1.
naři budou. Vy pak kněžími I-Iospo
Lamech: Lamech zplodil syna a na
dina nazváni budete: služebníci Boha
zval jméno jeho Noe řka: Tentoť nás
našeho, bude vám řečeno. Sílu národů
jisti a vslávě jejich chlubiti se budete. potěší od skutků a práci rukou našich
v zemí, které byl zlořečil Hospodin.
Za. dvojnásobné zahanbení vaše a za
I. Mojž. 5,- 28. 29.
rdění chváliti budou podíl svůj: pro
Jakob: Spasení tvého budu očeká
tož v zemi svě dvojnásobně díly obdrží,
I-Iospodine. I. Mojž. 48,v8.
a veselí věčně míti budou. Nebo já vatiDavid:
II. Král. 23, 5; Zalm 14,
I'IOSpOdÍn milují soud, a v nenávisti
52, 7; 66, 7; 85, 4.
,
mám loupež (i) vzápalné oběti: a dám 7; Israelštz'
vůbec : Na stezce soudů tvych
(jim) dílo jejich v pravdě, a smlouvu
věčnou učiním s nimi. I znáti budou Ilospodine očekáváme tě: jměno tvé
mezi pohany símě jejich, a plod jejich apamátka tvá, (jest) žádostí duše (naší).
Is. 26, 8.
u prostřed lidí: všickni, kteříž je uzří,
Rosu dejte nebesa s hůry, a obla
poznají je, že tito jsou símě, kterémuž
kově dštěte spravedlivého: otevři se
požehnal I-Iospodin. Raduje, radovati
se bude v Hospodinu, a plesati bude země a vypuč Spasitele. Is. 45, 8.
Isaz'áš: O bys protrhl nebesa, a sstou
duše má v Bohu mém: nebo oblékl
Is. 64, 1.
mne v roucho spasení, a oděvem Spra pil.Simeon
a mnozí z současm7ců jeho :
vedlnosti přiodél mne, jako ženicha
okrášleného korunou, a jako nevěstu Simeon očekával potěšení Israelského. . .
Anna mluvila o něm (Kristu) všechněm,
ozdobenou záponami svými. Nebo jakož
země vydává plod svůj, a_iako zahrada kteříž očekávali vykoupení israelskěho.
símě své plodí: tak Pán Bůh rozplodi Luk. 2, 25. 38.
Králové a proroci: Pravím vám, že
spravedlnost a chválu (svou) před všemi
mnozí proroci i králové chtěliv viděti,
národy. Is. 61.
co vy vidíte, a neviděli; a slysetí, co
Duch Hospodinův nade mnou , pro

Aj I—IosPOdinohlásil v končinách země,

rcctež dcei-i sionskč: t. j. Spasitel tvůj
béře se: aj mzda jeho s ním, a dílo
jeho před ním. I nazovou je lidem
svatým, vykoupeným od Hospodina.
Ty pak slouti budeš: I—Iledaným mě
stem, a ne Opuštěným. Is. 62, 11. 12.
I bude v ten den, dí I-Iospodin zá
stupů: Zetru jho jeho 8 hrdla tvého,

vy slyšíte, a neslyšeli. Luk. 1'()_,24.
Abraham: Abraham , otec vas, ra—
doval se, aby viděl den můj: i viděl
a radoval se. Jan 8, 56.
Vůbec svatí v starém zákoně .- U víře

zemřeli ti všichni, nevzavše zaslíbení,
ale z daleka k nim prohlědajíce, a je
vítajíce, i vyznávajíge, že jsou poutníci
a hosté nazemi. Zid. 11, 13.
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III.

Veškerá proroctví se vyplnila
na Km'stu Ježíši.

Všickni proroci od Samuele a potom,
kteřížkoli mluvili, zvěstovuli o těchto
dnech. Vy jste synové proroků asmlou—
vy, kterouž učinil Bůh s otci našimi
řka k Abrahamovi: A v semeni tvém
požehnání budou všecky čeledi země.
Sk. ap. 3, 24. 25.
Jemuť (Kristu) všickni proroci svě
dectví vydávají, že odpuštění hříchů
vezmou slu-že jméno všichni, kteříž
věří v něho. Sk. ap. 10, 43.
Zvláště viz: Mat. 1, 20; 2, 6; 4,

16; 4, 23; 9,15;11,

4. 5. 26. 27;

12, 15. 16. 17. 18; 13, 15;
1—11; 26, 1 atd.; 27, 1 atd.;
5. 6. 18. — Mar. 1, 2; 2,
9, 15; 14, 1 atd.; 15, 1 atd.;
(s. 9. Luk. 1, 30—38. 2, 1 atd;

21,
28,
19;
16,
4,

21. 22; 7, 16; 19, 10. 41—47;
22, 1; 23, 1; 24, 5. 51. — Jan
1, 15. 27. 29; 3; 14. 15; 4, 26;
6, 14; 7, 42; 10, 12. 37. 38; 18,

1 atd.; 18, 32;

38 atd.

19, 1 atd.;

19,

vede odměny; Bůh sám příjde, aspasí
vás. Tehdáž otevrou se oči slepých,
i uši hluchých otevřeny budou. Is.
35, 4. 5.

Hlas volajícího na poušti: Připravte
cestu I—Iospodinovu, přímé učiňte na

pustině stezky Boha našeho. Is. 40,
3; viz Mat. 3, 3; Mar. 1, 3; Luk.
3, 4; Jan 1, 23.
Na počátku bylo Slovo, a Slovo bylo
u Boha, a Bůh byl Slovo. Jan 1, 1.
Odpověděl Tomáš ařekl jemu: Pán
můj, a Bůh můj! Jan 20, 28.
Z nichžto jest Kristus podlé těla,
kterýž jest nade všecko Bůh požehnaný
na věky. Amen. Řím. 9, 5.
Nebo já jsem ho ani nepřijal, ani
se mu nenaučil od člověka, ale skrze
zjevení Ježíše Krista. Gal. 1, 12.
To zajisté cit'te v sobě, což i vKristu
Ježíši, kterýž jsa v způsobě boží, ne—
položil sobě toho za loupež, že jest
rovný Bohu. Filip. 2, 5. 6.
Kristus jest obraz Boha neviditelného,
prvorozený všech stvoření. Kol. 1, 15.
Vněm přebývá všecka plnost božství

tělesně. Kol. 2, 9.
Zjevil pak časy svými slovo své
Nel: ]) na mnohých místech v pz'sme' skrze kázaní , kteréž svěřeno jest mně
nazývá se Bohem ,- 2) jest jednorozeny' podlé poručení spasitele našeho Boha.
Tit. 1, 3;
syn Otce; 3 ) připiszg'í se mu.božské vla
Očekávajíce blahoslavené naděje, a
stností a dokonalosti; 4) byl za Boha
vyhlášen; 5) božská čest mu byla pro příští slávy velikého Boha, a Spasitele
našeho Ježíše Krista. Tit. 2, 13.
kazována.
A víme, že Syn boží přišel, a dal
1. Kristus se nazývá Bohem.
nám smysl, abychom poznuli pravého
Trůn tvůj Bože (trvá) na věky věků : Boha, a byli v pravém Synu jeho.

] V. Kristus jest pravý Bůh.

berla pravosti jest berla

království

tvého. Zalm 44, 7; Žid. 1, 8.
Aj panna počne a porodí syna, a
nazváno bude jméno jeho Emmanuel
(Bůh s námi). Is. 7, 14; Mat. 1, 23.
Nebo Maličký narodil se nám a syn
dán jest nám, a učiněnojest knížetství
na rameni jeho: a nazváno bude jméno
jeho Podivný, Rádce, Bůh, Silný, Otec
budoucího věku, kníže pokoje. Is.
9, 6.

I řekne (jcdenkaždý) v ten den: Aj,
tento jest Bůh náš, očekávali jsme ho,
a vysvobodil nás: on jest Hospodin,
očekávali jsme ho, plesati, a veseliti se
budeme v spasení jeho. Is. 25, 9.
A. rcete malomyslným: Posih'ite se,
anebojte se; aj Bůh váš pomstu při—

Tent' jest pravý 'Bůh a život věčný.
I. Jan 5, 20.
Kdo svitězi,

budet' těmi

věcmi vlá—

(lnouti, a buduť jemu Bohem, a on mi
bude synem. Zjev. 20, 7.
A chrámu jsem v něm neviděl. Nebo
Pán Bůh všemohoucí chrám jeho jest,
a beránek. Zjev. 21, 22.
2. Kristus jest jednorozeny' Syn boží.

Hospodin řekl ke mně: Syn můj jsi
ty, já dnes zplodil jsem tebe. Zalm
2, 7.

A
jest
sobč
Mar.
Petr

tu hlas s nebe řkoucí: Tentoť
syn můj milý, v němž jsem
zalíbil. Mat. 3, 17; Mat. 17, 5;
1, 11; Luk. 3, 22; 9, 35; II.
1, 17.
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A aj zkřikli duchové zlí, řkoucc:
Co je nám a tobě, Ježíši Synu boží?
Přišel jsi před časem trápiti nás?
Mat. 8, 29.
Ti pak, kteříž na lodičce byli, při
stoupivše, klaněli se jemu, řkouce: Ji
stě Syn boží jsi ty. Mat. 14, 33.
Odpověděv Simon Petr, řekl: Ty
jsi Kristus, Syn Boha živého. Mat.16,16.
Kníže pak kněžské řeklo Ježíši: Za
klínám tě skrze Boha živého, abys
nám pověděl, jsi—lit-y Kristus Syn boží?
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V tomt' se ukázala láska božík nám,
že Syna svého jednorozeného poslal
Bůh na svět, abychom živi byli skrze
něho. I. Jan 4, 9.
A víme, že Syn boží pi-išel atd.

I. Jan 5, 20.
3.

Ježíši

Kristu

přičítají

se

božské

vlastnosti a dokonalosti: a) věčnost,- [))
všemohoucnost; c) vševědoucnost; (1)moc,
hříchy odpouštčtí, kteráž toliko Bohu
]n'iz'slus'í; e) stejná bytost a moc 3 Bo
hem Otcem; f) jiné vlastnosti toliko Bohu
přináležejz'a'.

I řekl: Ty jsi pravil. Mat. 26, 63.
Uzřev pak Ježíše, zdaleka běžel, a
poklonil se jemu; a křičc hlasem ve
a) Hospodin řekl ke mně: Synvmůj
likým, řekl: Co jest tobě do mne Je jsi ty, já. dnes zplodil jsem tebe. Zalm
žíši, Synu Boha nejvyššího? Zaklínám 2, 7.
Pi'isáhl Hospodin, a nebude toho že
tě skrzc 'Boha, abys mne netrápil.
Mar. 5, 6. 7.
leti: Ty jsi knězem _na věky podlé řádu
Viděv pak setník, kterýž naproti Melchisedechova. Zalm 109, 4.
Rozmnoženo bude panování jeho, a
stál, že tak volaje, vypustil duši, řekl:
Jistě byl tento člověk Syn boží. Mar. pokoje nebude konce; na stolici Davi
dově, a na království jeho seděti bude,
15, 39.
I viděli jsme slávu jeho, slávu ja aby utvrdil je, & upevnil v soudu a
kožto jednorozeného od Otce, plného v spravedlnosti, od tohoto času až na
věky: horlivost Hospodina zástupů to
milosti a pravdy. Jan 1, 14.
A já viděl, a svědectví jsem vydal, učiní. Is. 9, 7.
že tento jest Syn boží. Jan 1, 34.
I dal jemu moc ačest, i kralovstvi:
Odpověděl jemu Nathanael, a řekl: & všickni lidé, pokolení, a jazykové
Mistře, ty jsi Syn boží, ty jsi král sloužiti budou jemu: panství jeho, jest
israelský. Jan 1, 49.
panství věčné, kteréž nebude odjato:
A my jsme uvěřili, a poznali, že jsi a království jeho, kteréž nebude zru
šeno. Dan. 7, 14.
ty Kristus, Syn boží. Jan 6, 70.
A bude kralovati Hospodin nad ním ,
Uslyšel Ježíš, že ho vyvrhli ven:
a když jej nalezl, řekl mu: Věříš-li ty na hoře Sion, od toho času, až na
věky. Mich. 4, 7.
v Syna božího? Jan 9, 35. ,
Řekla jemu Marta: Ovšem Pane,
A ty Betléme Efrata, maličký jsi v
já. jsem uvěřila, že jsi ty Kristus, Syn tisících judských: z tebe mi vyjde,
Boha živého, kterýž jsi na tento svět jenž bude panOVníkem v Israeli, a vý
přišel. Jan 11, 27.
chodové jeho od počátku, ode dnů
V domě Otce mého jsou mnozi pří věčnosti. Mich. 5, 2.
Dá jemu Pán Bůh stolici Davida,
bytkové. Jan 14, 2.
Nebo, co nemožné bylo zákonu, v otce jeho, a kralovati bude v domě
Jakubově na věky. Luk. 1, 32.
čem byl mdlý pro tělo: to (způsobil)
Bůh poslav Syna svého v podobenství
Na počátku bylo Slovo. To bylo
těla hříchu, a z hříchu odsoudil hřích na počátku u Boha. Jan 1, 1.2
na těle. Řím. 8, 3.
Amen, amen pravím vám, prvé nežli
Ale když přišla plnost času, poslal Abraham byl, já jsem. Jan 8, 58.
Bůh Syna svého, učíněného z ženy,
Odpověděl jemu zástup: My jsme
učiněného pod zákonem. Gal. 4, 4.
slyšeli z zákona, že Kristus zůstává. na
V těchto dnech mluvil nám skrze věky; a kterakž ty pravíš: Musí po
Syna. Zid. 1, 2.
výšen býti Syn člověka? Kdo jcst ten
A každý, kdož má tuto naději v Syn člověka? Jan 12, 34.
A on jest hlava těla církve, kterýž
něm, posvěcuje sebe, jakož i on svatý
jest. Io Jim 3, 3
jest počátek, prvorozený z mrtvých: aby

Kristus.

236

on ve všem povolnost

držel.

Kor.

1, 18.

Ale tento, protože _zůstává na věky,
má kněžství věčné. Zid. 7, 24.
Co bylo od počátku, co jsme slyšeli,
co jsme svýma očima viděli, co jsme
spatřili, a čeho se naše ruce dotýkaly
v slovu života atd. I. Jan 1, ].
Píši vám otcové, že jste poznali to
ho, kterýž jest od počátku. Píši vám
mládenci, že jste přemohli zlostníka.
I. Jan 2, 13.

Byl jsem mrtvý; a aj živ jsem na
věky věků, a mám klíče smrti i pekla.
Zjev. 1, 18.

Jáť jsem Alfai Omega, počátek i
konec. Zjev. 21, 6; 1, 8; 22, 13.,
b) A přistoupiv Ježíš, mluvil jim,
řka: Dána jest mi všeliká moc na nebi
i na Zemi. Mat. 28, 18.
Všccky věci skrze ně učiněny jsou:
a bez něho nic není učiněno, co uči
něno jest. Jan 1, 3.

Kterýž promění tělo ponížení na
šeho, aby připodobněno bylo k tělu
jasnosti jeho, podlé působení, kterýmž
také může podmaniti sobě všecky věci.
Filip. 3, 21.
Kterýžto jest obraz Boha nevidite
dlného, prvorozený všeho stvoření. Ne
bo skrze něho stvořeny jsou všecky
věci, na nebi i na zemi, viditedlné i
neviditedlné, buďto trůnové, nebo pan
stva, buďto knížatstva neb mocnosti,
všecky věci skrze něho, a v něm stvo
řeny jsou. Kol. 1, 15. 16.
Kterýžto jsa oblesk slávy, a obraz

podstaty jeho,

a nesa všecky věci

slovem moci své, očištění hříchův uči

niv, sedí na pravici velebnosti na vý
sostech. Zid. ], 3.
Jáť jsem Alfa i Omega,

počátek i

konec, praví Pán Bůh, kterýž jest, a
kterýž byl, a kterýž přijíti má, vše
mohoucí. Zjev. 1, 8; 19, 15. 16.
Všemohoucnost jeho dokazují ufž zá
zraky jeho. Viz: zázraky.
6) A vida Ježíš myšlení jejich, řekl:
Proč myslíte zlé věci v srdcích svých.
Mat. 9, 4.

Vyšedše pak Fariseové, drželi proti
němu radu, kterakby jej zahladili. Vě
da pak to Ježíš, šel odtud: a šli za
ním mnozí, a uzdravil je všecky. Mat.
12, 14. 15.

Ježíš pak znaje myšlení jejich, dí
jim atd. Mat. 12, 25.
Poznav hned Ježíš zlost jejich, řekl:
Co mne pokoušíte pokrytci ? Mat. 22, 18.
Poznav to pak Ježíš duchem svým,
žeby tak u sebe myslili, dí jim: Co
myslíte v srdcích svých? Mar. 2, 8.
Poznav pak Ježíš myšlení jejich, od
povídaje řekl k nim: Co myslíte v
srdcích svých? Luk. 5, 22.
Ale on věděl myšlení jejich; i dí
člověku, kterýž měl ruku uschlou atd.
Luk. 6. 8.
Ježíš pak věděv myšlení srdce jejich,
vzal pachole, a postavil je vedlé sebe
atd. Luk. 9, 47.
Ale on znaje myšlení jejich, řekl
jim atd. Luk. 11, 17.
'
Fariseus pak u sebe rozmejšleje,
počal praviti, proč se před obědem
neumyl. I řekl Pán k němu: Nyní
vy Fariseové. co zevnitř jen konvice
a mísy čistíte, ale což vnitř ve vás
jest, plno jest loupeže a nešlechelnosti.
Luk. 11, 38. 39.
Odpověděl Ježíš, a řekl mu: Prvé,
nežli tě Filip zavolal, když jsi byl pod
fíkem, viděl jsem _tebe. Odpověděl je
mu Nathanael, a řekl: Mistře, ty jsi
Syn boží, ty jsi král israelský. Jan
1, 48. 49.
Sám pak Ježíš nesvědčil jim sebe,
protože on znal všecky, a že mu ne
bylo potřebí,. aby kdo svědectví vydal
o člověku: neb sám věděl, coby bylo
v člověku. Jan 2, 24. 25.
Ale vás jsem poznal, že milování
božího nemáte v sobě. Jan 5 , 42.
Věda pak Ježíš sám u sebe, žeby
učenníci jeho proto reptali, řekl jim':
To—livás pohoršuje? Jan 6, 62.
Tedy i-ekl jim Ježíš zjevně: Lazar
umi'el. Jan 11, 14.
Nebo věděl, kdoby byl, jenž ho měl
zraditi, protož řekl: Nejste čistí vši
ckni. Jan 13, 11.
Již nyní vám (o tom) pravím, prvé
než se (to) stane: abyste, když se sta-.
ne, uvěřili, že já jsem. Jan 13, 19;
14, 29; 16, 5.
Maličko, a již neuzříte mne, a opět
maličko a uzi'íte mne; neb jdu k Otci.
Jan 16, 16.
Nyní víme, že víš všecko, a není
tobě potřebí, aby se kdo tebe tázal:

Kristus.

proto věříme, že jsi

od Boha vyšel.

Jan 16, 30.
Ježíš pak věda všecko, co na něj
přijíti mělo, šel proti nim, a řekl jim:
Koho hledáte? Jan 18, 4.
_ Tedy když poobědvali, řekl Ježíš

Simonovi Petiovi: Simone Janův, mi
luješ--li mne více nezli tito? Dí jemu:
Ovšem Pane, ty víš, že tě miluji. Rekl
jemu: Pasiž belánky mé. Řekl jemu
podruhé: _Simone Janův, miluješ-li
mne? Dí jemu: Ovšem Pane, ty víš,
že tě miluji. Řekl jemu: _Pasišberánky
mé. Řekl jemu po třetí: Simone Janův,
miluješ-li mne? Zarmoutil se Petr,
protože mu řekl po třetí: Miluješ-li mne?
i řekl jemu: Pane, ty víš všecko, ty
víš, že tě miluji. Řekl jemu: Pasiš
ovce mé. Jan 21,15. 16. 17.
Vím skutky své, že máš jméno, ja
kobys byl živý, a jsi mrtvý. Zjev.
3, 7. 15.

d) Abyste věděli, žet' mat“ Syn člo
věka moc na zemi odpouštěti hříchy,
tedy (lí šlakem poraženému: Vstaň,
vezmi lože své a jdi do domu svého.

Mat. 9, 6; viz 'též: v. 1—8; Mar.
2, 1—12.
Jejichžto víru když uzřel, řekl: Člo
věče, odpouštějí se tobě hříchové tvoji.
Luk. 5, 20; „Luk. 5, 17—26.
1 řekl k ní (Magdaleně): Odpouště
jít' se tobě hříchové. Luk. 7, 48—50.
1 řekl Ježíš Zacheovi: Dnes stalo
se spasení domu tomuto, protože i on
jest syn Abrahamův. Luk. 19, 9.
e) Boha nikdy žádný neviděl: je
dnorozený Syn, kterýž jest v lůnu
Otce, ten vypravil. Jan 1, 18.
Ježíš pak odpověděl jim: Otec můj
až dosavad dělá, i ját' dělám. Tedy
Židé tím více hledali ho zabiti: že
netoliko lušil sobotu, ale že i Otcem
svym nazýval Boha, rovného se číně
Bohu. 'ledy odpověděl Ježíš a řekl
jim: Amen, amen plavím vam: Ne
můžeť Syn ničehož sám od sebe činiti,
jediné co uzi'í, že činí Otec; neb což
koli on činí, to činí podobně i Syn.
Jan 5, 17—19.
Já a Otec jsme jedno. Jan 10, 30.
Nevěříte—liž, že já. jsem

v Otci,

a

(že) Otec ve mně jest? Slova, kteíz'íž
já mluvím vam, sám od sebe nemlu
vím: ale Otec ve mně zůstavaje, ont'
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činí skutky. Což nevěříte, že já (jsem)
v Otci, a (že) Otec ve mně jest?
Aspoň pro samy skutky věřte. Jan
14, 10—12.
V ten den vy poznáte, že já jsem
v Otci svém, a vy ve mně, a já vvas.
Jan 14, 20.
Všecko, cožkoli má. Otec, mé jest;
protož jsem řekl, že z mého vezme,
(Duch sv.) a zvěstuje vám. Jan 16,15.
Neprosím pak toliko za ně, ale i za
ty, kteříž skrze slovo jejich uvěří ve
mne: aby vs'ickni jedno byli, jako ty
Otče ve mně, a já v tobě, aby i oni
v nás jedno byli. Jan 17, 20—21.

To zajisté cit'te v sobě, což ivKri
stu Ježíši, kterýž jsa v způsobě boží
nepoložil sobě toho za loupež, že jest
rovný Bohu. Filip. 2, 5. 6.
Pakli ještě zakryto jest evangelium
naše před tělní, kteříž hynou, zakryto
jest: před nevěřícími, jejichžto mysli
Bůh tohoto světa oslepil, aby se jim
nezasvítilo světlo evangelium slávy
Kristovy, kterýž jest obraz boží. II.
Kor. 4, 3. 4.
V něm (v Kristu) přebývá všecka
plnost božství tělesně. Kol. 2, 9.
f)

171;ch bozskjch vlastností Páně.

1. Skrze ného všecky vecí učme'ny jsou.

Všecky věci skrze ně (Slovo) uči
něny jsou: a bez něho nic není uči
něno, co učiněno jest. Jan 1,3.
Skize něho stvořeny jsou všecky
věci na nebi i na zemi viditedlné i ne
viditedluě atd. Kol. 1, 16.
Bůh v těchto dnech mluvil n'ám

skize Syna,

jejž ustanovil dědicem

všech věcí, skrze něhož i věky učinil.

Žid. 1,2.

Toto plaví Amen, svědek věrný a
pravdivý, kterýž jest počátek stvoření
božího. Zjev. 3, 14.
2. On propí'g'čzg'e moc, divy činiti.

Nemocné uzdravujte, mrtvé křeste,
malomocně čist'te, zlé duchy vyrriítejte.
Mat. 10, 8.

A svolal dvanácte (učenníků), a po
čal je ppsílati po dvou, adal jim moc
nad duchy nečistýmí. Mar. 6, 7.
Tato pak znamení následovati bu
dou těch, kteříž uvěří: Budou ve jmé
nu mém zlé duchy vymítati, novými

Kristus.
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jazyky mluviti, hady bráti a jestliže
by co jedovatého pili, neuškodí jim;
na nemocné budou ruce vzkládati, &
(ti) se dobře míti budou. Mar. 16,17.
Aj dal jsem vám moc šlapati na
hady, a na štíry, a na všelikou moc
nepřítele: a nic vám neuškodí. Luk.
10,- 19.

Já jsem vzkříšení i život: kdo věří
ve mne, byť také umřel, živ bude.
Jan 11, 25.
Nebo zajisté skrze člověka smrt,
skrze člověka i vzkříšení z mrtvých.
A jakož v Adamovi všickni umírají,
tak i skrze Krista všickni obžíveni
budou. I. Kor. 15, 21. 22.

Amen, amen pravím vám, kdo věří ve
mne, skutky, kteréž já činím, i on činiti
bude, a většínad ty činiti bude. Jan 14,12.

Tedy řekl Petr: Zlata a stříbra ne
mám, ale co mám, to tobě dám: Ve
jménu Ježíše Krista Nazaretského vstaň,
a chod!

Sk. ap. 3, 6.

Vida pak to Petr, promluvil k lidu:
Muži israelští, co se divíte tomuto,
anebo co na nás hledíte, jakobycliom
svou silou aneb mocí byli učinili?. . .
A u víře ve jménu jeho utvrdilo to
hoto , jehož vy vidíte a znáte, jméno
jeho: a víra, kteráž jest skrze něho,
dala celé toto zdraví před obličejem
všech vás. Sk. ap. 3, 12. 16.

Byli pak tu Pavel a Barnabáš po
dlouhý čas, důvěrně sobě počínajíce
vPánu, kterýž svědectví vydával slovu
milosti své, čině, aby se dáli divové
a zazrakové skrze ruce jejich. Sk. ap.
14, 3.
3. On jest původce našeho z mrtvých
vstánz'.

Nebo jako Otec mrtvé křísí, a obži

vuje: tak iSyn, kteréž chce, obživuje.
Jan 5, 21.
Amen, amen pravím vám , že při
chází hodina, a nyní jest, kdežto mrtvi
uslyší hlas Syna božího: akteří uslyší,
živi budou. Jan 5, 25.
Tatoť pak jest vůle toho, kterýž mne
poslal, Otce: abych z toho, co mi dal,
ničehož neztratil, ale vzkřísil to v den
nejposlednější. A tato jest vůle Otce

mého, kierýž mne poslal, aby každý
kdo vidí Syna avěi—iv něho, měl život
věčný, a já ho vzkí—ísímv den nejpo
slednčjší. Jan 6, 39. 40.

Žádný nemůže přijíti ke mně, leč
-Ote-c, kterýž mne poslal, přitáhne jej:
a já ho vzkřísím v den nejposlednější.
Jan 6, 44.
Kdo jí mé tělo, a pije mou krev,
má život věčný: a já ho vzkřísímv den
nejposlednější. Jan 6, 55.

4.

On byl za Boha vyhlášen.
a) Od Otce na nebi.

A aj (při křtu) hlas s nebe řkoucí:
Tentoť jest Syn můj milý, v němž jsem
sobě zalíbil. Mat. 3, 13; Mar. 1, 11;
Luk. 3, 22.
A (na hoře Tábor) oblak světlý za
stínil je. A aj hlas z oblaku řkoucí:
Tentoť jest Syn můj milý, v němž jsem
si dobře zalíbil, toho poslouchejte. Mat.
17, 5; Luk. 9, 35.
Přijalt zajisté od Boha Otce čest i
slávu, když se stal k němu takovýto hlas
od velebné slávy: Tentoťjest Syn můj
milý, v němž jsem sobě zalíbil, jeho
poslouchejte. II. Petr 1, 17.
Otče oslaviž jméno své. Tedy přišel

hlas s nebe: I eslavil jsem, aještě
oslavím. Jan 12, 28.
11) Od svatých mužů na zemi.

Odpověděv Šimon Petr, řekl: Ty
jsi Kristus, Syn Boha živého. Mat.
16, 16.

Vidělijsm'c slávu jeho, slávu jakožto
jednorozeného od Otcc, plného milosti
a pravdy. Jan 1, 14.
Já Viděl, a svědectví jsem vydal, že
tento jest Syn boží. Jan 1, 34.
Odpověděl jemu Nathanael, a řekl:
Mistře, ty jsi Syn boží, ty jsi král isra
elský. Jan 1, 49; 5, 17; 5, 21.
My jsme uvěřili, a poznali, že jsi ty
Kristus, Syn Boha živého. Jan 6, 70.
Mnohokráte a. mnohými způsoby mlu
víval někdy Bůh otcům skrze proroky:
a nejposléze v těchto dnech mluvil nám
skrze Syna, jejž ustanovil dědicem všeeh
věcí.

Zid. 1, 2. 3.

Víme, že Syn boží přišel, a dal nám
smysl, abychom poznali pravého Boha,

a byli v pravém Synu jeho. Tent jest
pravý Bůh a život věčný. I. Jan 5, 20.
c) I sami zlz' duchové vydávají svědectví.

Zlí duchové zkřikli, řkouce:

Co je

Kristus.

nám, a tobě, Ježíši Synu boží? Mat.
8, 29.
Uzřev (posedlý) Ježíše zdaleka, běžel,

a poklonil se jemu; a křiče hlasem
velikým, řekl: Co jest tobě do mne
Ježíši, Synu Boha Nejvyššího? Mar.
5, 6. 7.

Od mnohých vycházeli zlí duchové,
křičíce a říkajíce: Ty jsi Syn boží.
Luk. 4, 41.
Ten (posedlý) jak uzřel Krista, padl
před ním, a zki'ik, hlasem velikým,
i'ekl: Co jest ti do mne, Ježíši, Synu
Boha Nejvyššího? Luk. 8, 28.
5) Ježíši Kristu slus'z'se klane'tz'; jakož se
mu božská pocta prokazovala.

Viz: Klanění se Bohu a Ježíši.

V. V Kristu Pánu

byla spojena s

božstvím téz" lidská přirozenost,
spolu pravý člověk.

on byl

1. Tomu se učí:
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A zjevně veliké jest tajemství pobo
žnosti, kteréž zjeveno jest v těle, ospra
vedlnčno jest v duchu, ukázalo se an
gclům, kázáno jest národům, a uvěřeno
jest na světě, přijato jcst v slávě. I.
Tim. 3, 16.
Pro kteroužto příčinu nestydí se (Ježíš)
jich nazývati brati'ími, řka: Zvěstovati
budu jméno tvé bratřím svým: u pro
střed shromáždění chváliti budu tebe.
A opět: Já v něm doufati budu. A Opět:
Aj já, a dítky moje, kteréž mi dal
Bůh. Poněvadž tedy dítky měly ouča
stenství těla a krve, i on též podobně
oučasten byl jich, aby skrze smrt zkazil
toho, kterýž měl vládu smrti, to jest
ďábla. Zid. 2, 11—14.
'
Po tomto poznán bývá duch boží:
Všelíký duch, kterýž vyznává, že Ježíš
Kristus přišcl v těle, z Boha jest. 1.
Jan 4, 2.
3. Kristus jest pravy/' člověk, neboť slzg'e

syn Abrahamův, syn Davidův, kořen Jesse,
To zajisté cit'tc v sobě, což i vKri
stu Ježíši, ktcrýž jsa v způsobě boží, pochází z pokolení Juda, jest syn p. Jilm—ie.
Kniha rodu Ježíše Krista, syna Da
nepoložil sobě toho za loupež, že jest
rovný Bohu: ale sebe samého zmařil vidova, syna Abrahamova. Mat. 1, 1.
Neboť neujal se angelů, ale semene
přijav způsobu služebníka, ku podo
benství lidí učiněn, a v způsobu nale Abrahamova se ujal. Žid. 2, 16.
A když se vyplní dnové tvoji, a
zen jako člověk. Filip. 2, 5—7.
usneš s otci svými, vzbudím símě tvé
2. On často slzg'e člověkem, synem člověka. po tobě, kteréž vyjde z života tvého,
Ježíš pravil: Lišky doupata mají a a utvrdím království jeho. II. Král.
ptactvo nebeské hnízda: a Syn člověka 7, 12.
nemá, kdeby hlavu sklonil. Mat. 8,
Přisáhlt' Hospodin Davidovi pravdu,
20; srv. 1, 11; 12, 23. 40.
a nezmaří ji (řka): Z plodu života
Vida pak setník, co se bylo ,stalo, tvého posadím na stolici tvou. Žalm
velebil Boha, řka: Jistě člověk tento 131, 11.
Z jeho semene vyvedl Bůh podlé za
byl spravedlivý. 'Luk. 23, 47.
A slovo tělem učiněno jest, a pře slíbení Israelovi spasitele Ježíše. Sk.
ap. 13, 23.
bývalo mezi námi. Jan 1, 14.

Pavel, služebník Ježíše Krista, po
volaný apoštol, oddělený- k božímu
evangelium, kteréž (Bůh) prvé byl za
slíbil skrze proroky své vPismcch sva
tých, o Synu svém, jenž mu učiněn
jest z semene Davidova podlé těla.
Řím. 1, 1—3.
Z nichžto (Israelských) jest. Kristus

podlé těla, kterýž jest nade všecko
Bůh poželmaný na věky. Amen. Řím.
9, 5.

Jedenť jest zajisté Bůh, jeden také
prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk
Kristus Ježíš. I. Tim. 2, 5.

Pamatujž, že Pán Ježíš Kristus vstal
z mrtvých (jenž byl) z semenu Davi
dova, podlé evangelium mého. 11.
Tím. 2, 8.
_Já jsem kořen a rod Davidův, hvě
zda jasná a jitřní. Zjev. 22, 16.
A vyjde prut z kořene Jesse, a květ
z kořene jeho vystoupí. Is. 11, 1;
v. 10; Řím. 15, 12.
Zjevno zajisté jest, že z Judy pošel
Pán náš: při kterémžto pokolení Mojžíš
nic o kněžích nemluvil. Zid. 7, 14.
I řekl mi jeden ze starců: Neplač!
| aj, svítězil lev z pokolení Judova, ko
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řen Davidův, aby otevřel knihu, a roz
lomil sedm pečetí jejich. Zjev. 5, 5.
Nepřátelství položím mezi tebou a,
ženou, a mezi semenem tvým: a se
menem jejím, onat' potře hlavu tvou,
a ty budeš činiti ouklady patě její. I.
Mojž. 3, 15.
Aj panna počne a porodí syna, a
nazváno bude jméno jeho Emmanuel.

v jesle:
spodě.

protože neměli místa v ho
I sstoupil s nimi, a přišel do

Nazareta, a byl jim poddán. A matka
jeho zachovávala všecka slova ta v srdci
svém. A Ježíš prospíval moudrostí
a věkem, a milostí u Boha i u lidí.
Luk. 2, 7. 51. 52.
A postiv se čtyřiceti dnů a čtyři
ceti nocí, potom zlačněl. Mat. 4, 2;
Mat. 21, 18; Mar. 11, 12.
Is. 7, 14.
Jakub pak zplodil Josefa, muže Ma
Protož ustav na cestě Ježíš, posadil
rie, z nížto se narodil Ježíš, jenž slove se tam na studnici. Jan 4, 6.
Kristus. Mat. 1, 16.
A když se _přiblížil , vida město,
I všedše do domu, nalezli dítě s plakal nad ním. Luk. 19, 41; Jan
Marií, matkou jeho: a padše, klaněli 11, 35.
se jemu: a otevřevše poklady svě, obě—
Ježíš pak opět zvolav hlasem veli
tovali mu Tlary: zlato, kadidlo a myr kým, vypustil duši. Mat. 27, 50.
hu. Mat. 2, 11.
A zvolav Ježíš hlasem velikým řekl:
Vstaň a vezmi dítě i matku jeho,
Otče, v ruce tvé poroučím ducha svého.
a jdi do země israelskě: neboť jsou
A to pověděv, vypustil duši. Luk.
zemřeli ti, jenž hledali bezživotí dí 23, 46.
Vizte ruce mě, i nohy, žeť já jsem
těte. Kterýžto vstal a vzal dítě ima
tku jeho, a přišel do země israelskě. to: dotýkejte se a vizte; nebo duch
Mat. 2, 20. 21; Luk. 8, 20.
nema těla a kostí, jako mne míti vi—
Aj počneš v životě, a porodíš syna, ' díte. A pověděv to , ukázal jim ruce
a nazveš jméno jeho Ježíš. Luk. 1, 31. i nohy. Luk. 24, 39. 4..
I řekla matka jeho k němu: Synu,
Potom dí Tomášovi: Vlož prst svůj
proč jsi nám tak učinil? aj otec tvůj .sem, a viz ruce mě, a vztáhní ruku
a já s bolestí hledali jsme tebe. Luk. svou, a vpusť v bok můj; a nebudiž
nevěřící, ale věřící. Jan 20, 27.
?, 48.
Poněvadž tedy dítky měly oučasten
A když se nedostalo vína, řekla
matka Ježíšova k němu: Vína nemají. ství těla a krve, i on těž podobně ou
Jan 2, 3.
časten byl jich, aby skrze smrt zkazil
Stály pak blízko kříže Ježíšova matka toho, kterýž měl vládu smrti, to jest
jeho, a sestra matky jeho, Maria Kleo ďábla, a protož měl ve všem připo
l'ášova, a Maria Magdalena. Jan 19, 25. dobněn býti bratřím, aby milosrdný
Ti všickni byli trvajíce jednomyslně byl, a věrný biskup u Boha, aby vy
na modlitbě s ženami, i s Marií, ma čistil hříchy lidu. Nebo proto, že sám
tkou Ježíšovou, a bratřími jeho. Sk. trpěl a byl pokoušen,'mocen jest i těm,
kteříž pokoušeni bývají, zpomáhati.
ap. 1, 14.
Ale když pi'išla plnost času, poslal Žid. 2, 14. 17. 18.
Bůh Syna svého, učiněného z ženy,
VI. Kristus jako Bůh a člověk jest
učiněněho pod zákonem. Gal. 4, 4.
zmllbený výkupitel světa.
4. Kristus býl pravý člověk, neboť me'l
te'lo jako my, býl podroben všem mdlobám
tělesným,jako my; býl narozen 1 rostl;
trpěl hlad ; unavil se; plakal, cítil bolesti
a konečně umí-el.

V pravdě neduhy naše on-nesl, bo
lesti naše on snášel: a my počtli jsme
ho jako malomocného, a ubitého od
Boha a sníženého. Is. 53, 4.
I porodila syna svého prvorozeného,
& plenkami jej obvinula, a položila ho

1. On se nazývá zřejmě Spasitelem světa.

I řekne jedenkaždý v tento den:
Aj, tento jest Bůh náš, očekávali jsme
ho, a vysvobodil nás: on jest Hospo
din, očekávali jsme ho, plesatí a ve
seliti se budeme v spaseníjeho. Is. 25, 9.
Aj Hospodin ohlásil v končinách
země, rcetež dceři sionskě: Aj Spasitel
tvůj běře se: aj mzda jeho s ním, a
dílo jeho před ním. Is. 62, 11.
Plesej velice dcero sionská, vesel se

Kristus.

241

dcero jerusalémská: Aj král tvůj při
jde tobě spravedlivý a Spasitel: sám
chudý, a sedě na oslici, a na oslátku

Zjevil pak časy svými slovo své
skrze kázaní, kteréž svěřeno jest mně“
podlé poručení Spasitele našeho Boha.
mladém oslice. Zach. 9, 9.
Tit. -1, 3.
Jakož (také) Syn člověka nepřišel,
Kterýž (Kristus) dal sebe samého
aby mu bylo slouženo, nýbrž aby slou za nás, aby nás vykoupil od všeliké
žil, i aby život svůj dal na vykoupení nepravosti, a očistil (nás) sobě lid
za mnohé. Mat. 20, 28.
vzácný, následovný dobrých skutků.
Nebo neposlal Bůh Syna svého na Tit. 2, 14.
svět, aby soudil svět, ale aby byl spa
Ale když se ukázala dobrota a vlí
sen svět skrze něho. Jan 3, 17.
dnost Spasitele našeho, Boha, ne z
A ženě (samaritánce) pravili: Již skutků spravedlnosti, kteréž jsme my
ne pro tvou řeč věříme: neb jsme sa učinili, ale podlé svého milosrdenství,
mi slyšeli, a .víme, že tento jest právě spaseny nás učinil skrze obmytí dru
hého narození a obnovení Ducha sva
Spasitel světa. Jan 4, 42.
A uslyší-li kdo slova má, a ne tého, kteréhož vylil na nás hojně, skrze
ostříhá-li jich: já ho nesoudím; nebo Ježíše Krista, Spasitele našeho. Tit.
nepřišel jsem, abych svět soudil, ale 3, 4—6.
abych svět spasil. Jan 12, 47.
Víte, že ne porušitelnýmivěcmi, zla
. Toho knížete a Spasitele povýšil tem nebo stříbrem vykoupení jste ze
Bůh pravicí svou, aby bylo dáno lidu svého marného obcování dle otcov
israelskému pokání, a odpuštění hří ského ustanovení: nýbrž drahou “krví
chů. Sk. ap. 5, 31.
_
Krista, jakožto Beránka nevinného a
Z jeho (Davidova) semene vyvedl Bůh nepoškvrněného. I. Petr 1, 18. 19.
podlé zaslíbení Israelovi Spasitele Je
Hoden jsi, Pane, vzíti knihu, a ote
žíše. Sk. ap. 13, 23.
vříti pečeti její; nebo jsi byl zabit, a
Skrze něho pak vy jste v Kristu vykoupil nás svou krví Bohu ze vše
Ježíši, kterýž jest nám učiněn od Bo likého pokolení a jazyku, i lidu, i ná
ha moudrostí, i spravedlností, i po rodu. Zjev. 5, 9.
'
svěcením, i vykoupením. I. Kor. 1, 30.
2.
Kristus
jest
od
Boha
na
svět
poslán
Kristus nás vykoupil z zlořečenství
"čel
zákona, učiněn byv pro nás zlořečen k vykoupení a vysvobození lidí.
jeho vtělení a příští.
stvím; nebo psáno jest: Zlořečený ka
ždý, kdož visí na dřevě; ale mezi ná
Já Hospodin povolal jsem tě vspra
rody požehnání Abrahamovo stalo se vedlnosti, a uchopil jsem ruku tvou,
skrze Krista Ježíše, abychom přijali a zachoval jsem tebe. A dal jsem tě
zaslíbení Ducha skrze víru. Gal. 3, v smlouvu lidu, za světlo národům:
13. 14.
abys otevřel oči slepých, a vyvedl z
Když přišla plnost času, poslal zavření vězně, a z domu žaláře ty,
Bůh Syna_ svého, učiněného z ženy, kteříž sedí ve tmách. Is. 42, 6. 7.
učiněného pod zákonem, aby ty, kteříž
Toto praví Hospodin: V čas při
pod zákonem byli, vykoupil, abychom jemný vyslyšel jsem tě, a v den spa
zvolení za syny přijali. Gal. 4, 4. 5. sení spomohl tobě: a zachoval jsem tě,
Naše obcování v nebesích jest:
a dal jsem tě v smlouvu lidu, abys
odkudž i Spasitele očekáváme, Pána vzbudil zemi, a vládl dědictvími roz
našeho Ježíše Krista. Filip. 3, 20.
ptýlenými: abys řekl těm, kteříž u vě
Věrné slovo, a všelikého oblíbení zení jsou: Vyjděte; a těm, kteříž ve
hodno, že Kristus Ježíš přišel na tento tmě: Zjevte se. Na cestách pásti se
svět, aby hříšníky spasil, z nichžto já budou, a na všech rovinách pastvy
jejich. Is. 49, 8. 9.
první jsem. I. Tim. 1, 15.
Jedent' jest zajisté Bůh, jeden také
Duch Hospodinův nade mnou, pro
prostředník mezi Bohem a lidmi, člo tože Hospodin pomazal mne: k zvě
věk Kristus Ježíš, kterýž dal sebe sa stování tichým poslal mne, abych léčil
mého na vykoupení za všecky na svě skroušené srdcem, a kázal jatým pro
puštění, a zavřeným otevření (žaláře),
dectví časy svými. I. Tim. 2, 5. 6.
Eucyklopacdic.
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Abych kázal léto milostivě od Ho
spodina, a den pomsty od Boha naše
ho: abych těšil všecky kvílící: abych
dal kvílícím sionským, abych dal jim ko
runu za popel, olcj radosti za smutek,
plášť chvály za ducha truchlosti: a slouti
budou v něm silní spravedlností, štípení
Hospodinovo k oslavení. Is. 61, 1—3.
Pojďtež ke mně všickni, kteříž pra—
cujete, a obtíženi jste, a já vás ob
čerstvím. Mat. 11, 28.

kterýž mne poslal, Otce: abych ztoho
co mi dal, ničehož neztratil, ale vzkři—.
sil to v den nejposlednější. Jan 6,
38. 39.
Kdo sám ze sebe mluví, chvály
vlastní hledá: ale kdo hledá chvály

toho, kterýž ho poslal, ten jest prav
domluvný, a nespravedlnosti v něm
není. Jan 7, 18.

Mnohot' mám o vás mluviti, a sou
diti, ale kterýž mne poslal, pravdo
Pojďme do okolních městeček, &.měst,
mluvný jest: a. já, což jsem od něho
abych i tam kázal: neb na to jsem slyšel, to mluvím na světě. Jan 8, 26.
Kterýž mne poslal, ten se mnou
přišel. Mar. 1, 38.
Nepotřebují zdraví lékaře, ale ne jest, a neopustil mne samého, neb co
mocní. Jdouce pak učte se, co jest libého jemu jest, to já činím vždycky.
(to): Milosrdenství chci, a ne oběti. Jan 8, 29.
Ját' musím dělati dílo toho, kterýž
Nebo nepřišel jsem volat Spravedli
vých, 'ale hříšných. Mat. 9, 12. 13. mne poslal, dokudž den jest: přichází
Duch Páně nade mnou a pročež po noc, kdežto žádný nemůže dělati.
mazal mne, a poslal mne kázat evan Jan 9, 4.
Já (jako) světlo přišel jsem na svět:
gelium chudým, uzdravovat skrouše
ných srdcem, zvěstovat jatým propu— aby žádný, kdo věří ve mne, nezůstal
štění, a slepým vidění, propustit sou ve tmě. A uslyší—li kdo slova má, a
Žených na svobodu, zvěstovat vzá neostříhá-li jich: já ho nesoudím; nebo
cného léta Páně, a dnu odplaty. Luk. nepřišel jsem. abych svět soudil, ale
4, 18. 19.
abych svět spasil. Jan 12, 46. 47.
Nebo já jsem sám od Otce nemlu
I. jiným městům musím zvěstovati
království boží; nebo na to jsem po vil: ale kterýž 'mne poslal, Otec, ten
slán. Luk. 4, 43.
mi dal přikázaní, co bych pravil, a co '
Nepřišelť jsem volat spravedlivých, bych mluvil. Jan 12, 49.
Kdybych byl nepřišel, a jim nemlu
ale hříšných ku pokání. Luk. 5, 32.
Syn člověka nepřišel duše zatraco vil, hříchuby neměli: ale nyní nemají
vat, ale spasit. Luk. €), 56.
výmluvy z .hříchu svého. Jan 15, 22.
Přišel Syn člověka, aby hledal a
Tentoť pak ' jest život věčný, aby
spasil, co bylo zahynulo. Luk. 19, 10. poznali tehe samého pravého Boha, a
, Neposlal Bůh Syna svého na svět, kteréh'ož jsi poslal Ježíše Krista. Jáť
aby soudil svět, ale aby byl spasen jsem tě oslavil na zemi: dokonal jsem
svět skrze něho. Jan 3, 17.
dílo, kteréž jsi mi dal, abych_(je) či
Můj pokrm jest, abych činil vůli nil. A nyní oslaviž mne ty, Otče, u
sebe samého, slávou, kterouž jsem měl
toho, kterýž _mneposlal, bych dokonal
vůli jeho. Jan 4, 34.
u tebe, prvé nežli byl svět. Jan 17,
Nemohuťjá sám od sebe ničehož činiti. 3. 4. 5.
Jak slyším, (tak) soudím, a soud můjje
Já jsem se k tomu narodil, a proto
spravedlivý: nebo nehledám vůle své, jsem na. svět přišel, abych svědectví
ale vůle toho, kterýž mne poslal. Jan vydal pravdě: každý, kdo jest z prav
5, 30.
dy, slyší hlas můj. Jan 18, 37.
Já pak mám větší svědectví, nežli
Vám nejprve Bůh, vzbudiv Syna
'Janovo; nebo skutkové, kteréž mi dal svého, poslal jej dobrořečícího vám:.
Otec, abych je vykonal, ti skutkové, aby se odvrátil jedenkaždý od nepra
kteréž já činím, svědectví o mně vy vosti své. Sk. ap. 3, 26.
dávají, že mne Otec poslal. Jan 5, 36.
Nebo co nemožné bylo zákonu, v
Nebo jsem sstoupil s nebe, nc abych čem byl mdlý pro tělo:. to (způsobil)
činil vůli svou, ale Vůli toho, kterýž Bůh poslav Syna svého v podobenství
.mne poslal. Totoť pak jest vůle toho, těla hříchu, a z hříchu odsoudil hřích
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na těle, aby spravedlnost zák na byla
vyplněna v nás, kteříž nechodíme po
dlé těla, ale podlé ducha. Rím. 8, 3. 4.
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Miloval jsi spravedlnost, a nenáviděl
jsi nepravosti: proto pomazal tebe, Bože,
Bůh tvůj olejem radosti, nad spoluouá
častníky tvé. Žid. 1, 8. 9.
l))Aj dnové jdou, dí Hospodin: a vzbu-'
dím Davidovi kmen spravedlivý: a kra-'
lovati bude jako král, a moudrý bude:
a konati bude soud a spravedlnost na
zemi. Jer. 23, 5.
Plesej velice, dcero sionská, vesel se,
dccro jerusalémská: aj Král tvůj přijde
tobě Spravedlivý, a spasitel: sám chudý,
a sedě na oslici, na oslátku mladém
oslice. Zach. _9, 9; Mat. 21, 5; Jan

Pravím totiž, že Kristus Ježíš byl
služebníkem obřízky pro pravdu boží,
k potvrzení slibů otcům (učiněných):
(pohanští) pak národové, že mají z
(prokázaného jim) milosrdenství osla
vovati Boha, jakož psáno jest: Protož
vyznávati budu tebe, Pane, mezi ná
rody, a jménu tvému budu zpívati.
Rím. 15, 8. 9.
Ale když přišla plnost času, poslal
Bůh Syna. svého, učiněného z ženy,
učiněného pod zákonem, aby ty, kteříž 12, 15.
Tent' bude veliký, a Syn Nejvyššího
pod zákonem byli, vykoupil, abychom
zvolení za syny přijali. Gal. 4, 4. 5. slouti budc, a dá jemu Pán Bůh sto-'
Věrné slovo, a všelikého oblíbení lici Davida otce jeho, a kralovati bude
hodno, že Kristus Ježíš přišel na tento vdomě Jakobově na' věky. Luk. 1, 32.
Nebo musí to býti, aby on kralo
svět, aby hříšníky spasil, z nichžto já
val, dokudž nepoloží všech nepřátel
první jsem. I. Tim. 1, 15.
A víte, že on se proto zjevil, aby pod nohy jeho. Kor. 15, 25.
Onť mi ustaví dům-, a já utvrdím'
sňal hříchy našc, 'a hříchu v něm není.
1. Jan 3, 5.
trůn jeho až na věky. A ustanovím
Kdo činí hřích, z ďábla jest; nebo jej v domu Svém, a v království svém,
ďábel od počátku 'hřeší. Na toť se až na věky.: a trůn jeho bude pře—
ukázal Syn boží, aby zkazil skutky pevný na věky., I. Par. 17, 12. 14.,
Rozmnoženo bude panování jeho,
ďáblovy. I. Jan 3', 8.
V tomť se ukázala láska boží knám,
a pokoji nebude konce; na stolici Da
že Syna svého jednorozeného poslal vidově, a na království jeho sedětiv
Bůh na svět, abychom živi byli skrze bude, aby utvrdil je, a upevnil v soudu
něho. V tomt' je láska: ne žebychom a v spravedlnosti, od tohoto času až
my byli Boha milovali, ale že on prvé ' na věky: horlivost Hospodina zástupů,
miloval nás, a poslal Syna svého v to učiní. Is. 9, 7.
Za dnů pak království těch, vzbudí
(oběť) slitování za hříchy naše. I. Jan
4, 9. 10.
Bůh nebeský království, kteréž na věky
nebude
rozptýleno, a to jeho králov
VII. Ku vykoupení a
asenz'poko
lení lidského zastával
ristus trojí ství nebude lidu jinému dáno. “Dan.
2, 44.

úřad: A. královský; B. prorocky' a

učitelský; C. kněžský.
A. Kristus jest král ,- jes'to a) od Otce
ustanoven jest králem a I)) takto se na
zývá, a sice: králem židovským, králem
spravedlnosti, mírným, králem nad králi,
jehož království není z tohoto světa.

a) Já pak ustanoven jsem králem
od něho na Sionu, hoře svaté jeho,
jenž ohlašují přikázaní jeho. Spravo
vati je budeš prutem železným, a jako
nádobu hrnčířskou roztříštíš je. Zalm
2, 6. 9.

K Synu pak (pravil Otec): Trůn
tvůj, Bože (trvá) na věky věků: berla
pravosti (jest) berla království tvého.

Kde jest ten, kterýž se narodil král
židovský? Mat. 2, 2.
A vstavili nad hlavu jeho vinu jeho

napsanou: Tentoť jest Ježíš, král ži
dovský. Mat. 27, 37; Mar. 15, 26;
Jan 19, 19.
Pilát pak otázal se ho, řka: Ty-li'
jsi král židovský? A on odpovědév,
řckl: Ty praví'š. Luk. 23, 3.
Odpověděl jemu Nathanael, a řekl:
Mistře, ty jsi Syn boží, ty jsi král
israelský. Jan 1, 49.
Tedy všel Pilát opět do radního
domu, a povolal Ježíše, a řekl jemu:
Ty-li jsi král židovský? Odpověděl Je-1
žíš: Sám-li od sebe to 16pravíš, čili jim?
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tobě pověděli o _mně? Odpověděl Pilát:

Zdaliž jsem já Zid? Národ tvůj, a nej
vyšší kněží vydalimi tebe; co jsi uči
nil? Odpověděl Ježíš: Království mé
není z tohoto světa. Kdyby z tohoto
světa bylo království mé, služebníci
moji zajisté brániliby, abych nebyl
vydán Židům: ale nyní, království mé
není odsud. I řekl jemu Pilát: Tedy

Slepí vidí, kulhaví chodí, malomocní
se očišťují, hluší slyší, mrtví z mr
tvých vstávají, _chudým se evangelium
zvěstuje. Mat. 11, 5.

Lidé pak pravili: Tento jest Ježíš,

prorok z Nazareta, galilejského. Mat.
21, 11.
A hledajíce ho jíti, báli se zástupů:
neb ho měli za proroka. Mat. 21, 46.
I poslali k němu učenníky své s He
král jsi ty? Odevěděl Ježíš: Ty pra
víš, já jsem král. Já jsem se k tomu rodiány, řkouce: Mistře, víme, že prav
narodil, a proto jsem na svět přišel, domluvný jsi, a cestě boží v pravdě
abych svědectví vydal pravdě; každý, učíš, a nedbáš na žádného; nebo ne
kdo jest z pravdy, slyší hlas můj. patříš na osobu lidskou. Mat. 22, 16.
Jan 18, 33—37.
Aniž se nazývejte mistři: nebo jeden
Kterýž zajisté nejprvé se vykládá jest mistr váš, Kristus. Mat. 23, 10.
Pojala pak všecky bázeň, a velebili
král spravedlnosti, potom pak i král
Sálem, to jest král pokoje. Zid. 7, 2. Boha, řkouce: Prorok veliký povstal
A od Ježíše Krista, kterýž jest svě mezi námi, a Bůh navštívil lid svůj.
dek věrný, prvorozený z mrtvých, Luk. 7, 16.
Jáť zajisté vám dám ústa a mou
a kníže králů země; kterýž zamiloval
nás, a umyl nás svou krví od hříchů drost, kteréžto nebudou moci odolati
našich. Zjev. 1, 5.
ani odmlouvati všickni protivníci naši.
Luk. 21, 15.
Tit! bojovati budou s Beránkem:
a Beránek svítězí nad nimi, neboť Pán
I řekli (učenníci do Emauz jdoucí:
Pánů jest, a Král Králů, i ti, kteříž Mluvíme) o Ježíšovi Nazaretském, jenž
jsou s ním povolaní, vyvolení a věrní. byl muž prorok,_ mocný v skutku i
Zjev. 17, 14.
řeči , před Bohem i přede vším lidem.
A má na rouchu, a na bedrách Luk. 24, 19; 24, 32.

svých napsáno: Král králů, a Pán
pánů.

Zjev. 19, 16.

B. Kristus jest prorok a učitel.
'
Proroka z národu tvého, a z bratří
tvých, jako mne, vzbudí tobě Hospo
din Bůh tvůj: jeho poslouchati budeš.
Proroka vzbudím jim z prostředku
bratří jejich, podobného tobě: a vlo—

žím slova má v ústa jeho,

a bude

mluviti k nim všecko, což mu přikáži.
V. Mojž. 18, 15. 18.
Vypravovati budu jméno tvé bratřím
svým: u prostřed shromáždění chváliti
budu tebe. Zalm 21, 23.
Aj za svědka národům dal jsem jej,
za vůdce a přikazatele národům. Is.
55, 4.

Dí jemu žena: Pane, vidím, že jsi
ty prorok! Jan 4, 19.
Tedy ti lidé, uzřevše div, kterýž byl

učinil Ježíš, pravili: Tentoť jistě Pro
rok, kterýž má přijíti na svět. Jan
6, 14.

Tedy (mnozí) z toho zástupu, usly
ševše tyto jeho řeči, pravili: Tentot'
jest právě prorok! Jan 7, 40.
Tedy opčt řekli slepému: Co ty
pravíš o tom, kterýž otevřel oči tvé?
A on řekl: Jest prorok. Jan 9, 17.
Vy víte, kterak pomazal Bůh Ježíše
z Nazareta Duchem svatým a moci,
kterýžto chodil dobře číně, a uzdra
vuje všecky poražené od ďábla, nebo
Bůh byl s ním. Sk. ap. 10, 38.
C. Kristus jest kněz, a sice:

Duch Hospodinův nade mnou, pro
tože Hospodin pomazal mne: k zvě
stcvání tichým poslal mne, abych léčil
skroušené srdcem, a kázal jatým pro
puštění, a zavřeným otevření (žaláře)
Is. 61, 1; Luk. 4, 18.

A on vzdělá chrám Hospodinu: a on
ponese slávu, a seděti, a panovati bude
na stolici své: a bude knězem na sto
lici své, a rada pokoje bude mezi těma

_ A on mluviti bude pokoj národům.
Zach. 9, 10.

dvěma. Zach. 6, 13.
A protož měl ve všem připodobněn

1. Nejvyšší kněz (biskup) nového zákona_

Kristus.

býti bratřím, aby milosrdný byl, a věrný
biskup u Boha, aby vyčistil hříchy
lidu. Žid. 2, 17.
Protož, bratří svatí, oučastníci ne
beského povolání, pozorujte na apo
štola a biskupa vyznání našeho, Ježíše.
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by obětoval. A však kdoby byl na
zemi, nebylby knězem, poněvadž" by
byli (jiní), kteřížby obětovali dary podlé
zákona, ti jenž slouží podobenství
a stínu nebeských věcí, jakož řečeno
jest Mojžíšovi, když dodělával stánek:
Žid. 3, 1.
Hlediž (prý), ať uděláš všecko ku po
Protož majíce (tak) velikého nejvyš dobenství, kteréž jest tobě ukázáno na
šího kněze, kterýž pronikl nebesa, Je hoře. Nyní pak tím lepšího posluho
žíše, Syna božího, držmež to vyznání. vání došel, čímž i lepší smlouvy pro
Nebo nemáme nejvyššího kněze, kterýž středníkem jest, kterážto lepšími zaslí
by nemohl míti lítost nad mdlobami beními utvrzena jest. Zid. 8, 1—6.
našimi, ale zkušeného ve všem po
Kristus přišed (jako) nejvyšší kněz
dobně (nám), kromě hříchu. Žid. 4, budoucího dobrého, skrze větší a do
14. 15.
konalejší stánek, ne rukou uděla
Všeliký zajisté nejvyšší kněz, z lidí ný, to jest , ne tohoto stavení, ani
vzatý, pro lidi bývá ustanoven v těch skrze krev kozlů ncb telat, ale skrze
věcech, kteréž jsou boží, aby obětoval vlastní krev, všel jednou do_ svatyně
dary, a oběti za hříchy. Tak i Kristus
a nalezl vykoupení věčné. Nebo jestli
ne sám sebe oslavil, aby byl nejvyšším že krev kozlů neb telat & popel jalo
knězem, ale ten, který k němu řekl: vice, pokropujíc poškvrněných, posvě
Syn můj jsi ty, já dnes zplodil jsem cuje (jich) k očištění těla: čímž více
tebe. Zid.5, 1. 5. 6.
krev Kristova, kterýžto skrze Ducha
Přisáhl Hospodin, a nebude toho svatého sebe samého obětoval nepo
želeti: Ty jsi knězem na věky podlé škvrněného Bohu, vyčistí svědomí naše
řváduMelchisedechova. Žalm 109, 4;
od skutků_mrtvých, k sloužení Bohu
živému? Žid. 9, 11—14.
Zid. 7, 17.
Ale nyní jednou při skonání věků
Kamžto (do nebe) jako předchůdce pro
nás všel Ježíš, učiněnjsa nejvyšším kně ukázal se na shlazení hříchů skrze
obětování sebe samého. A jakož ulo
zem na věky podlé řádu Melchisede
chova. Žid. 6,20.
ženo jest lidem jednou umříti, a potom
Přisálíl Pán,
a nebudet'v toho lito— soud: tak i Kristus jednou jest oběto
vati: Ty jsi kněz na věky. Žid. 7, 21. ván k shlazení mnohých (lidí) hříchů;
Takovéhoť zajisté potřebí nám bylo podruhé se ukáže bez hříchu těm,
míti nejvyššího kněze, svatého, nevin kteříž ho čekají k spasení. Zid. 9,
ného, nepoškvrněného, odděleného od 26— 28.
A (mají) kněze velikého nad do
hříšníků, a kterýž jest vyšší nad ne
besa; kterýž nepotřebuje na každý mem božím. Žid. 10,21.
den, jako kněží, nejprv za své hříchy
2. Kristus, co kněz, přinesl za nás oběť,
obětí konati, potom za (hříchy) lidu:
totiž sebe same'ho.
neboť to učinil jednou, sebe samého
Klistus vydán jest pro hříchy naše,
obětovav. Zákon zajisté ustanovil za
kněží lidi, mající nedostatky: ale slovo a vstal z mrtvých pro ospravedlnění
přísahy, kteréž se stalo po zákonu, naše. Řím. 4, 25; Gal. 1,4.
Zivt' pak jsem již ne já, ale živ jest
ustanovilo Syna na věky dokonalého.
ve mně Kristus. Což pak nyní živ
Žid. 7, 26— 28.
jsem
v těle, živ jsem u víře v Syna
Hlavní pak obsah toho, co se praví,
jest: Máme takového nejvyššího kněze, božího, kterýž zamiloval mne, a vydal
kterýž se posadil na pravici trůnu ve sebe samého za mne. Gal. 2, 20.
Choďte v lásce, jakož i Kristus mi
lebnosti v nebesích, služebníkem jsa
svatyně, a pravého stánku, jejž posta loval nás, a vydal sebe samého za nás
vil Pán, a ne člověk. Všeliký zajisté v obětování a oběť Bohu, k vůni r'oz
kněz nejvyšší k obětování darů a (ko košné. El. 5, 2.
Jedenť jest zajisté Bůh, jeden také,
nání) obětí ustanoven bývá: a protož
potřebí jest, aby _i tento měl něco, co „prostředník mezi Bohem a lidmi, člo

Kristus.
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věk Kristus Ježíš, kterýž dal sebe sa
mého na. vykoupení za všecky, na své
dectví časy svými. I. Tim. 2, 5. 6.
Abychom pobožně živi byli na tomto
světě, očekávajíce blahoslavené naděje,
a příští slávy velikého Boha, a Spasi

tele našeho Ježíše Krista, kterýž dal
sebe samého za nás, aby nás vykoupil
od všeliké nepravosti, a očistil (nás)
sobě lid vzácný, následovný dobrých
skutků. Tit. 2, 13. 14.
Kristus očištění hříchů učiniv, sedí
na pravici velebnosti na výsostech.
Zid. ], 3.
. Takovéhoť zajisté potřebí nám bylo
míti nejvyššího kněze, svatého, nevin
ného, nepoškvrněného, odděleného od
hříšníkův, & kterýž jest vyšší nad ne
besa. Zid. 7, 26.
_ Nebo jednou obětí učinil na věky
dokonalými ty, kteří posvěcení jsou.
Zid. 10, 14.
3. Protož také “sluje Beránek boží.

Obětován jest, proto že sám chtěl,
a neotevřel úst svých: jako ovce k za
bití veden bude, a jako beránek před
tím, kterýž ho střiže, oněmi, a neotevře
úst svých. Is. 53, 7; Sk. ap. 8, 32.

2. Kristus se narodil : ]lIarie panny.
Aj panna počne, a porodí syna.,
a nazváno bude jméno jeho Emmanuel.
Is. 7, 14.
Jakob zplodil JOSela, muže Marie,
z nížto se narodil Ježíš, jenž slove
Kristus. Mat. 1, ]6.
'
'
Joscf nepoznal jí (Marie), až poro—
dila syna svého prvorozeného a nazval
jméno jeho Ježíš. Mat. 1, 25.
I řekl jí angel: Neboj se Maria,
nebo jsi nalczla milost u Boha. Aj
počneš v životě, a porodíš Syna, ana—
zůveš jméno jeho Ježíš. Luk. ], 30. 31.
Stalo se pak, když tam byli, že se
naplnili dnové, aby porodila. I poro
dila syna svého jednorozeného, a plén—
kami jej obvinula, a položila ho v jesle:
proto že neměli místa vhospodě. Luk.
2, (5. 7.

I řekl angel pastýřům: Nebojtež se,
nebo aj zvěstuji vám radost velikou,
kteráž bude všemu lidu; nebo narodil
se vám dnes Spasitel, jenž jest Kristus
Pán, v městě Davidově. Luk. 2, 10. 11.
3) Narozen jest v Betlémě.
A ty Betléme Efram, maličký jsi v ti—

sících judských:

z tebe mi vyjde, jenž

Hle beránek boží , který snímá hří— bude panovníkem v Israeli, a výcho
chy světa. Jan 1, 29. 36.
dové jeho od počátku, ode dnů věčnosti.
' Vyčisťte kvas starý, abyste byli nové Když se tedy narodil Ježíš v Betlémě

skropení, jakož jste nekvašení. Nebo
Beránek náš velikonoční obětován jest
Kristus. I. Kor. 5, 7.
Vědouce, že ne porušitedlnými vě
cmi, zlatem nebo stříbrem vykoupení
jste ze svého marného obcování dle
otcovského ustanovení: nýbrž drahou
krví Krista, jakožto Beránka nevin—
ného a nepoškvrněného. I. Petr 1,

Judově za dnů Herodesa krále, aj mu
drci od východu přijeli do Jerusaléma.
Mat., 2, 1; Luk. 2, 11.
Zdaliž nedí Písmo, že z semene Da
vidova, a z městečka Betléma, kdež
byl David, přijíti má Kristus? Jan 7, 42.
4) Kristus jest beze hříchu.

S hříšnými počten jest: a on hříchy
1-8, 19. Viz: Zjev. 17, 14; 19, 16. mnohých nesl, a za přestupníky prosil.
Is. 53, 12.
Kdo vás bude trestati z hříchu?
VIII. Pozemsky' život Páně.
Jestliže pravdu mluvím vám, proč mi
1.—Kristus jest počat z Ducha sv.
nevěříte? Jan 8, 4. 6.
Toho, kterýž hříchu neznal, učinil za
Řekl angel k Marii: Duch svatý
vstoupí v tě a moc Nejvyššího zastíní nás hříchem, abychom my učinění byli
tebe, a protož co se z tebe svatého na— spravedlností boží skrze něho. II. Kor.
rodí, slouti bude Syn boží. Luk. 1, 5. 5, 21.
Nebo nemáme nejvyššího kněze, kte
Angel Páně ukázal se Josefovi ve
snách řka: Joseíe, synu Davidův, ne 1'ýžby nemohl míti lítost' nad mdlobami
boj se vzít-i(sobě) Marii manželku svou;
našimi, ale zkušeného ve všem podo
nebo což 'v ní zrozeno jest, z Ducha bně (nám), kromě hříchu. Zid. 4, 15.
sv. jest. ' Mat. 1, 20.
Takovéhoť zajisté potřebí nám bylo_

Kristus.

míti nejvyššího kněze, svatého nevin
ného, nepoškvrněného, odděleného od
hříšníkův, a kterýž jest vyšší nad nc
besa. Zid. 7, 26.
Nebo ktomu jste povoláni, poněvadž
i Kristus trpěl za nás, pozůnstaviv nám
příklad, abyste následovali šlepějí jeho,
kterýž hříchu neučinil, aniž jest nale
zena lest v ústech jeho. I. Petr 2.
21. 22.
A víte, že on se proto zjevil, aby
sňal hříchy naše: a hříchu v něm není.
1. Jan 3, 5.
5) Kristus byl obřezán.

A když se naplnilo dní osm, aby
obřezáno bylo dítě, nazváno jest jméno
jeho Ježíš, kterýmž nazváno bylo od
angela, prvé než se v životě počalo.
Luk. 2, 21.
6. Byl pokřtěn v Jordánu.
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a veleben
14. 15.

byl ode

všech.

Luk. 4,

I vstoupiv na jednu z lodí, kteráž
byla Simonova, prosil ho, aby od země
odvezl maličko. A sedě, učil z lodičky.
Luk. 5, 3.
I stalo se v jeden den, že seděl uče.
Luk. 5, 17.
Učil pak v jejich škole v sobotu.
Luk. 13, 10.
'
I učil na každý den v chrámě. Luk.
19, 47;

20, 1.

—

I býval ve dne v chrámě, uče: ale
v noci vycházeje, přebýval na hoře,
kteráž slove Olivetská. Luk. 21, 37.
Když pak se již polovice svátků vy
konala, vstoupil Ježíš do chrámu, a
učil. Jan 7, 14. 28.
A na úsvitě přišel zase do chrámu,
a všecken lid přišel k němu, a on
posadiv se učil je. Jan 8, 2. 20

A pokřtěn jsa Ježíš, vystoupilihned

8. Kristus jest světlopohanů a celého světa.

z vody: a aj otevřína jsou mu nebesa,
aviděl Ducha božího sstupujícího, jako
holubicí, a přicházejícího na něj. Mat.

v světle Hospodinově. Is. 2, 5.
Lid, kterýž chodil ve tmě, viděl světlo

3,

veliké: a bydlícím vkrajině stínu smrti,

16.

_

I stalo se: V těch dnech přišel Ježíš
z Nazareta (města galilejského) apokřtěn
jest od Jana v Jordáně. Mar. 1, 9.
I stalo se, když všecken lid se křtil,
a když se pokřtil i Ježíš, a se modlil,
že se otevřelo nebe. Luk. 3, 21.
7. Kristus učil a kázal.

Od toho času počal Ježíš kázati, a
praviti: Ciňte pokání; neboť se při
blížilo království nebeské. Mat. 4, 17.

I otevřev (Ježíš) ústa svá, učil je.
Mat. 5, 2; 3—11.
Obcházeje pak Ježíš všecku Galilei,
učil v jejich školách, a kázal evange
lium království, a uzdravoval všelikou
nemoc, i všeliký neduh v lidu. Mat.

4, 23; 11,1,

13, 54; 21, 23.

Když pak byl vsazen Jan, přišel
Ježíš do Galilee, a kázal evangelium
království božího, a pravil: Naplnil se
čas, a přiblížilo se království boží:
čiňte pokání, a věřte evangelium. Mar.

1,14.15;21a

29; 2, 2. 13; 4, 2;

6, 2, 6; 9, 31; 10,1;

12, 35.

I navrátil se Ježíš vmoci ducha do
Galilee: a vyšla pověst o něm po vší
krajině. A on učil ve školách jejich,

Dome Jakobův pojďte,

a choďme

světlo vzešlo jim. Is. 9, 2.
Dal jsem tě ve smlouvu" lidu, za svě
tlo národům. Is. 42, O.

Aj dal jsem tě za světlo národům,
abys byl spasení mé až do končin země.
Is. 49, 6.
Vstaň, osvěť se Jerusaléme; nebo
přišlo světlo tvé, a sláva Hospodinova
nad tebou vzejde. Is. 6, 1 ; Sk. ap. 13, 47.
Nebude tobě více (potřebí) slunce
k svícení přes den, ani blesk měsíce
tě osvěcovati bude: ale bude tobě Ho—
spodin světlem věčným, & Bůh tvůj
slávou tvou. Is. 60, 19.
Lid, kterýž seděl v temnosti, viděl
světlo veliké, a sedícím v krajině stínu
smrti, světlo vzešlo jim. Mat. 4, 16.
Nebo viděly oči mé spasení tvé, kteréž
jsi připravil před obličejem všech lidí,
světlo k zjevení pohanům, a k slávě
lidu svého israelského. Luk. 2, 30—32.
V něm byl život, a život byl světlo
lidí: a světlo ve tmě svítí, a tma ho
neobsáhla. Jan 1, 4. 5.
Nebyl on světlo, ale aby svědectví
Bylo světlo pravé,
* vydal o světle.
kteréž osvěcuje každého člověka při

cházejícíhona

tento svět. Jan 1, 8. 9.

Kristus.
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Tentot' pak jest soud: že světlo přišlo
na svět, a milovali lidé více tmu, nežli
světlo; nebo skutkové jejich byli zlí.
Jan 3, 19.

Tedy opět mluvil jim Ježíš, rka:
Já jsem světlo světa; kdo mne násle
duje, nechodí ve tmě, ale bude míti
světlo života. Jan 8, 12.
.Dokudž jsem na světě, jsem světlo
světa. Jan 9, 5.

Tedy řekl jim Ježíš: Ještě na malý
čas jest mezi vámi světlo. ()hodte,
dokud máte světlo , ať vás nezachvátí
tma: nebo kdo chodí ve tmě, neví, kam
jde. Jan 12, 35.
Já (jako) světlo přišel jsem na svět:
aby žádný, kdo věří ve mne, nezůstal
ve tmě. Jan 12, 46.

A toto jest zvěstování, kteréž jsme
slyšeli od něho, a zvěstujeme vám: že
Bůh jest světlo, a temnosti vněm není
žádné. I. Jan 1, 5.
- A město nepotřebuje slunce, ani mě
síce, “aby svítili v něm; nebo jasnost
boží osvítila je, a svíce jeho jest Be—
ránek. Zjev. 21, 23.
9. Kristus jest pravý pastýř.

Jako pastýř stádo své pásti bude:
v rameni svém shromáždí beránky, a
v klín svůj podzdvihne je, březí pak
sám ponese. Is. 40, 11.
A vzbudím nad nimi pastýře jednoho,
kterýžby je pásl, služebníka svého Da
vida: tent' je pásti bude, a ten bude
jejich pastýřem. Ezech. 34, 23.
A služebník můj David bude králem
nad nimi, a pastýř jeden bude vše
chněch jich: v soudech mých budou
choditi , a přikázaní mých ostříhati, a
budou je činiti.' Ezech. 37, 24.
I státi, a pásti je bude v síle Ho
spodinově, u výsosti jména Hospodina
Boha svého: a (oni) obrátí se, nebo
nyní zveleben bude až do končin země.
Mich. 5, 4.
Bí pastýře a rozprclmou se ovce.
Zach. 13, 7; Mat. 26, 31; Mar. 14, 27.
Já- jsem pastýř dobrý. Dobrý pastýř
dává život svůj za ovce své. Jan 10,
11. 1.4.

Bůh pak (dárce) pokoje, kterýž ve
likého pastýře ovcí, Pána našeho Je
žíše Krista., skrze krev smlouvy věčné
z mrtvých vzkřísil. Zid. 13, 20.

Nebo jste byli jako ovce bloudící,
ale nyní obráceni jste k pastýři a bi
skupu duší vašich. I. Petr 2, 25.
A když se ukáže kníže pastýřů, ve
zmete neporušitelnou korunu slávy. I.
Petr 5, 4.
10. Kristus

le'čz'l všechny nemoce.

Obcházeje pak Ježíš všecku Galilei,
učil v jejich školách , a kázal evange
lium království, a uzdravoval všelikou
nemoc, i všeliký neduh v lidu. Mat.
4, 23.

Jdouce povězte Janovi, co jste sly
šeli a viděli: Slepí vidí, kulhaví chodí,
malomocní jsou očištěni, hluší slyší,
mrtví vstávají z mrtvých, chudým se
zvěstuje evangelium. Luk. 7, 22.
11. Kristus proměnil se na hoře Tábor.
A proměnil

se

před

nimi.

I za—

skvěla se tvář jeho jako slunce: a
roucho jeho učiněno jest bílé jako sníh.
Mat. 17, 2.
A po šesti dnech pojal Ježíš Petra,

a Jakoba, a Jana, i vedl je na horu
vysokou, soukromí samotné, aproměnil
se před nimi. A učiněno jest roucho
jeho skvoucí, a bílé velmi jako sníh,
jak bílého bělič na zemi učiniti ne
může. Mar. 9, 1. 2.
A když se modlil, učiněna jest způ

Soba obličeje jeho jiná, a oděv jeho
bílý, a slkvoucí. Luk. 9, 29.
12. Kristus

moudrostí svou svz'te'zz'lnad

nepřáteli.
Biti bude zemi prutem úst svých,
a duchem rtů svých zabije bezbožného.
Is. 11, 4.
A tehdáž bude zjeven ten nešleche
tník, kteréhož Pán Ježíš zabije du
chem úst zvých, a zkazí ho jasností
příští svého. II. Tes. 2, 8.
I řekl mu Ježíš: Zase psáno jest:
Nebudeš pokoušeti Pána Boha svého.
Tehdy dí mu Ježíš: Odejdiž satane!
nebot psáno jest: Pánu Bohu svému
se klaněti, a jemu samému sloužiti
budeš. Mat. 4, 7. 10.
Tedy dí jim: Dávejtež tedy, co jest
císařovo, císaři, a co jest božího, Bohu.
A uslyševše to, divili se: a nechavše
ho odešli. Mat. 22, 21. 22; Mar. 12,
13—17.

Kristus.

Fariseové pak uslyševše, že byl
k mlčení přivedl Saducejské, sešli se
v jedno. Mat. 22, 34; 23—34; Mar.
12, 18—27; Luk. 20, 20. 27—38.
A žádný nemohl jemu odpovědíti
slova: aniž se kdo od toho dne osmělil
jeho se tázati. Mat. 22, 46; 35—46;
Mar. 12, 28—37; Luk. 20, 39—44.
I hledali ho jíti: ale báli se zástupu;
nebo poznali, že to podobenství o nich
pověděl. A nechavše ho, odešli. Mar.
12, 12; 1—12.
I nemohl slova jeho stíhati před
lidem: a divíce se odpovědi jeho,
mlčeli. Luk. 20, 26; 21—26.
N cčiním-li skutků Otce svého, nevěřte
mi: pakli činím, a nechcete-li věřiti
mně, skutkům věřte, abyste poznali a
věřili, že Otec ve mně jest, a já v Otci.
Jan 10, 37. 38; 30—38.
IX. Ifr—ístovoutrpení a smrt.
1. Obrazy a proroctví a utrpení a Smrti

Krista Pána.

Vezmi syna svého jednorozeného,
kteréhož miluješ, Isáka, a jdi do země
vidění: a tam ho budeš obětovati
v oběti zápalnou, na jedné hoře, kte
rouž ukáži tobě. ]. Mojž. 22, 2.
I mluvil I-Iospodin k němu: Udělej
hada měděného, 3 polož ho na zna
mení: kdožby uštknut jsa pohleděl na
něho, živ bude. Udělal tedy Mojžíš
hada měděného, a položil ho na zna
mení: na nějž když uštknutí hleděli,
uzdravení bývali. IV. Mojž. 21, 8. 9.
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podoby ani krásy: a viděli jsme ho,!
a nebylo vzezření, a (ne) žádali jsme
ho: 1 pohrdaného , a nejposlednějšího
z mužů, muže bolestí,

a znajícího ne—

moc: a jako skrytý byl obličej jeho,
a potupen', pročež jsme ho sobě ani
nevážilig V pravdě neduhy naše on
nesl, bolesti naše on snášel: a my
počtli jsme ho jako malomocného,
a ubitého od Boha a sníženého; (On
pak raněn jest pro nepravosti naše,
potí'ín jest pro hříchy naše: kázeň
pokoje našeho leží na něm, a zsinalostí

jeho uzdravcni jsme. Všickni my jako
ovce zbloudili jsme; jedenkaždý na ce
stu svou uchýlil se: a Hospodin složil
na něj nepravost všech nás.) Obětován
jest, proto že sám chtěl, a neotevřel
úst svých: jako ovce k zabití veden
jest, a jako beránek před tím, kterýž
ho
stříže, oněmí,
a neotevřel
Z ouzkosli,
a soudu
vyňat úst
jest:svých?
ro

jeho kdo vypraví? Is. 53, 2.
?"“ Po Iéhodncch šedesáti dvouzabit

ude Ifílšms; a nebude lid jeho, kte-'

\:
\ .

rýž ho zapře. Dan. 9, 26.
Od té chvíle počal Ježíš učenníkům
svým oznamovati, že musí jíti do Je
rusaléma, a mnoho trpěti od starších
a zákonníků, a od knížat kněžských,
& zabit býti, a třetího dne z mrtvých
vstáti. Mat. 16, 21; Mar. 8, 31.
Ale pravím vám, že Eliáš již přišel,
a nepoznali ho, ale učinili jemu, což—
koli jsou chtěli. Takťi Syn člověka
od nich trpěti bude. A když byli
v Galilei, řekl jim Ježíš: Syn člověka
(T,—Bože,Bože můj,.2 shlédniž na mne,
proč jsi mne opustil?.._\ .. Já pak cerv bude vydán v ruce lidské. Mat. 17,
jsem, a ne člověk: pohanění lidí, a 12. 21.
Aj vstupujeme do Jelusaléma, a Syn
a povrhel obce. Všickni vidouce mne,
posmívali se mi: mluvili rty, a hý člověka bude vydán knížatům kněžským,
& zákonníkům, a odsoudí ho na smrt,
bali hlavou.) Jako voda vylit jsem:
a rozptýleny jsou všecky kosti mé. a vydají ho pohanům ku posmívání,
Učiněno jest srdce mé jako vosk roz a bičování, a ukřižování, a třetího dne
vstane z mrtvých. Mat. 20, 18. 19.
pouštějící se u prostřed těla mého.
Odpovídaje pak Ježíš, řekl: Nevíte,
ÍVyprahla jako střepina síla má, a jazyk
můj přilnul k dásním mým: a v prach
oč prosíte. Můžete-li píti kalich, kte
smrti přivedl jsi mne.) Nebo obklíčili rýž já píti budu? Mat. 20, 22.
I učil své učenníky, a pravil jim:
mne psi mnozí: lřota zlostníků oblehla
mne. Zbodli ruce mě i nohy mé: zčetli Syn člověka vydán bude v ruce lidské,
a zabijí ho, a byv zabit, třetího dne
všecky
kosti mé. Oni21,1.
pak 7'pozmovali
a z mrtvých vstane. Mar. 9, 30.
hledělimneJŽalm
7..8 15—19.
Syn člověka musí mnoho trpěti, a za
Viz cel_/ žalm.
,4/1 vzejde jako proutek před ním, vržen býti od starších, a od knížat
kněžských, i od zákonníků, &.zabit
.a.jako kořen ze země žíznivéďnemá
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býti, & třetího dne z mrtvých vstáti.
Luk. 9, 22.
Ale prvé musí mnoho trpěti, a za—
vržen býti od národu tohoto. Luk.
17, 25.
Tedy pojav Ježíš dvanácte, řekl jim:
Aj vstupujeme do Jerusaléma, a do
koná se (tam) všecko, co psáno jest
skrze proroky o Synu člověka. Nebo
vydán bude pohanům, a bude posmí
ván, a bičován, i uplván; a když jej
ubičuií, zabijí ho, a třetího dne vstane
z mrtvých. Luk. 18, 31—33.
A jako Mojžíš povýšil hada na
poušti, takt musí povýšen býti Syn
člověka; aby žádný, kdo v něho věří,
nezahynul, ale měl život věčný. Jan
3, 14. 15.

Protož řekl jim Ježíš: když pový
šíte Syna člověka, tehdáž poznáte, že
já jsem, a sám od sebe nic nečiním,
ale jako mne naučil Otec, tak mluvím.
Jan 8, 28.

Nebo nesoudil jsem, že bych co ji
ného mezi vámi uměl, než Ježíše Kri
sta, a to ukřižovaného. I. Kor. 2, 2.
Neb ačkoli ukřižován jest znemoci:
ale živ jest z moci boží. II. Kor.
13, 4.
Nebo proto, že sám trpěl a byl po
koušen, mocen jest i těm, kteříž po
koušeni bývají, spomáhati. Žid. 2, 18.
Poněvadž tedy Kristus trpěl (za nás)
na těle, i vy týmž myšlením ohražení
bud'te; nebo kdo trpěl na těle, přestal
od hříchů. I. Petr 4, 1.

Viz: Mat. 26, 31;

27;

27; Mar. 14,

15; Luk. 22, 37; 23; Jan

18, 19.
3. Proč volil Ježíš trpe'a' a umříti?

Jakož (také) Syn člověka nepřišel,
aby mu bylo slouženo, nýbrž aby slou
žil, i aby život svůj dal na vykoupení
za mnohé. Mat. 20, 28; Mar. 10, 45.
Toho pak neřekl (Ježíš) sám ze sebe :
2. Kristus ukřižován jest , umřel na
ale jsa toho léta nejvyšším knězem, proro
kříži a byl pohřben.
koval, že Ježíš mčl umříti za lid,
Ježíše z uložené rady', a přesvědčení a netoliko za lid, ale aby syny boží,
božího, vydaného skrze ruce nepravých kteříž rozptýleni
byli,
shromáždil
ukřižovavše, usmrtili jste. Sk. ap. 2, 23. v jedno. Jan 11, 51. 52.
Bůh pak co předzvěstoval skrze ústa
Amen, amen pravím vám : Zrno pše
všech proroků, že měl Kristus jeho ničné, padši v zem, neumře-li, samotné
trpěti, tak naplnil. Sk. ap. 3, 18.
zůstane: pakli umře, mnoho užitku
\ Známa bud' všechněm vám, i všemu přinese. A.já. když budu povýšen od
lidu israelskému: Ve jménu Pána na— země, všecko potáhnu k sobě. Jan
šeho Ježíše Krista Nazaretského, které 12, 24. 25. 32.
hož jste vy ukřižovali, jehož Bůh
Buďtež bedlivi sebe,- i všeho stáda,
vzkřísil z mrtvých, skrze toho stojí v němžto Duch svatý ustanovil vás
tento před vámi zdráv. Sk. ap. 4, 10. biskupy, abyste spravovali církev boží,
A žádné příčiny smrti na něm ne ktcréž dobyl svou krví.
Sk. ap.
nalezše, prosili Piláta, aby jej usmrtil. 20, 28.
Nebo proč Kristus, když jsme ještě
A když dokonali všecko, což o něm
psáno bylo, složívše ho s dřeva, polo mdlí byli podlé času za bezbožné
žili jej do hrobu. Sk. ap. 13, 28. 29. umřel? Nebo sotva kdo za spravedli
vého umírá: ale snad za dobrého odvá
Nebo že umřel hříchu, umřel je
dnou: že pak jest živ, živ jest Bohu. žilby se někdo umříti. Dokazujeť pak
Řím. 6, 10.
Bůh lásky své knám; nebo když jsme
“ Kterýž ani vlastního Syna svého ne ještě hříšníci byli, podlé času umřel
šanoval, ale za nás za všecky ho vy Kristus za nás: mnohem tedy více
dal: kterakž nám také s ním všeho nyní, ospravedlnění jsouce krví jeho,
nedá? Řím. 8, 32.
osvobozeni budeme od hněvu skrze
Kdo jest, ještoby (je) odsoudil? Kri něho. Rím. 5, 6—9.
stus Ježíš (jest), kterýž za nás umřel,
Jenž vydán jest po hříchy naše,
ano kterýž i z mrtvých vstal, kterýž a vstal z mrtvých pro ospravedlnění

jest na pravici boží_, kterýž se také naše. Rím. 4, 25.
Na toť zajisté Kristus umřel, i zmrw
přimlouvá. za nás. Rím. 8, 34.
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tvých vstal, aby i _nad mrtvými i nad
živými panoval. Rím. 14, 9.
Nepřivozujž pokrmem svým k zahy
nutí toho, za kteréhož Kristus umřel.
Řím. 14, 15.
Vyčist'te kvas starý, abyste byli nové

skropení, jakož jste nekvašeni. Nebo
Beránek náš velikonoční obětován jest
Kristus. I. Kor. 5, 7.
Vydal jsem zajisté vám nejprvé, což
jsem i přijal: že Kristus umřel za
hříchy naše, 'podlé Písem. I. Kor.
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šiclí, a v neobřízcc těla vašeho, spolu
obživil s ním, odpustiv vám všecky
hříchy, smazav zápis úsudku, kterýž
byl proti nám, kterýž nám byl od
porný, i vzal jej zprostřed, pi—ibivjej
na kříži. Kol. 2, 13. 14.
Nebo nepostavil nás Bůh k hněvu,
ale k nabytí spasení skrze Pána na—
šeho Ježíše Krista, kterýž umřel za
nás, abychom budto že bdíme, budto
že spíme, spolu s nim živi byli. I. Tes.
5, 9. .10.

Jedenť jest zajisté Bůh, jeden také

15, 3.

Láska zajisté Kristova pudí nás, jenž
takto soudime, že poněvadž jeden za
všecky umřel , tedyť všickni (v něm)
zemřeli: a za všecky umřel Kristus,
aby ikteří živi jsou, již ne sami sobě
živi byli, ale tomu, kterýž za ně umřel,
i z mrtvých vstal. II. Kor. 5, 14, 15.
Milost vám a pokoj od Boha Otce,
a Pána našeho Ježíše Krista, kterýžto
vydal sebe samého za hříchy naše, aby
vytrhl nás z přítomného věku nešle

prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk
Kristus Ježíš, kterýž dal sebe samého
na vykoupení za všecky, na svědectví
časy svými. Tim. 2, 5. 6.
Očekávajíce blahoslavené
naděje,
a příští slávy velikého Boha, a Spasi

tele našeho Ježíše Krista, kterýž dal
sebe samého za nás, aby nás vykoupil
od všeliké nepravosti, a očistil (nás)
sobě lid vzácný, následovný dobrých

skutků. Tit. 2, 13. 14.
chetného, podlé vůle Boha a otce na—
A protož nové smlouvy prostřední—
šeho. Gal. 1, 3. 4.
kem jest: aby prostředkem smrti (pod
S 'Kristem ukřižován jsem.
Živ stoupené) k vyplacení těch předstou

pak jsem již ne já,

ale živ jest ve

mně Kristus. Že pak nyní živ jsem
v těle, živ jsem u víře v Syna božího,
kterýž zamiloval mne, a vydal sebe sa
mého za mne. Gal. 2, 20.
Kristus nás vykoupil z zlořečenství
zákona, učiněn byv pro nás zlořečen—
stvím; nebo psáno jest: Zlořečený
každý, kdož visí na dřevě. Gal. 3, 13.
Zrušiv' zákon přikázaní ustanoveními,
aby dva vzdělal v sobě samém v je
dnoho - nového člověka, čině pokoj,
a (aby) smířil oba vjednom těle sBo
hem skrze kříž, zabiv nepřátelství na
samém sobě. Ef. 2, 15. 16.
Choďte v lásce, jakož i Kristus mi
loval nás, a vydal sebe samého za nás
v obětování a oběť Bohu, k vůni roz
košné. Ef. 5, 2.

Muži, milujte manželky své, jakož
i Kristus miloval církev, a vydal sebe
samého za ni, aby jí posvětil, očistiv
ji obmytím vody skrze slovo života,
aby sobě učinil církev slavnou, nema
jící poškvrny , ani vrásky, neb cokoli
takového, ale aby byla svatá a ne
poškvrněná. Ef. 5, 25—27.
A vás, když jste byli „mrtví v hří

pení, kteráž byla za první smlouvy,
přijali zaslíbení věčného dědictví ti,
kteříž jsou povolaní. Zid. 9, 15.
Sic jinak bylby musel častokrát od
počátku světa trpěli: nyní jednou při
skonání věků ukázal se na shlazení
hříchu skrze obětování sebe samého.

Ajakož uloženo jest lidem jednou
umříti, a potom soud: tak i Kristus
jednou jest obětován k shlazení mno
hých (lidí) hříchů; podruhé se ukáže
bez hříchu těm, kteříž ho čekají k spa
sení. Žid. 9, 26—28.
Protož i_ Ježíš, aby posvětil lidu
krví svou,- venku za branou trpěl.
Zid. 13, 12.
Kterýžto hříchy naše sám na svém
těle vnesl na dřevo, abychom hříchům
zemrouce spravedlnosti živi byli; je
hožto zsinalostí uzdravení jste. ]. Petr
2, 24.

Lepéťjest zajisté, abyste (bude-li chtíti
vůle boží) dobře činíce trpěli, nežli
zlé činíce. Nebo i Kristus jednou za.
hříchy naše umřel, spravedlivý za ne
spravedlivé, aby nás přivedl k Bohu,
urnrtven sice podlé těla, ale obživen
podlé ducha. l. Petr 3, 18.
.
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Pakli v světle chodíme, jakož i on
v světle jest, máme ve spolek obecen

ství a krev Ježíše Krista, Syna jeho,

láři, přišed kázal; jenžto byli někdy
nevěřící, když očekávali trpělivosti boží
za dnů Noe. I. Petr 3, 18—20.

očišťuje nás od všelikého hříchu. I.

2) Kn'stus vstal z mrtvých.

Jan 1,7

Pakliť by kdo i zhřešil, přímluvce
máme u Otce Ježíše Krista spravedli
vého. A on jest obět' slitování za hří
chy naše, a netoliko za naše, ale i za
všeho světa. I. Jan 2, 1. 2.
Potomť jsme poznali lásku boží, že
on život svůj za nás položil: imyt'
máme za bratří život klásti. I. Jan

Kristus často se ziem'l po svém vzkří
šení svým učennikům a jiným osobám;

jakož Magdaleně: Mar. 16, 9; Jan 20,
]6; druhým nábožným ženám na cestě
od hrobu: Mat. 28, 9; Simonovi: Luk.
24,

34;

dve'ma učennz'lcům v Emaus-:

Mar. 16, 12; Luk. 24, 15—32; učen
nz'kům v Jerusale'me', v nepřítomnosti To

3, 16.

mášove': Luk. 24,

A od Ježíše Krista, kterýž jest svě
dek věrný, prvorozený z mrtvých, a kní
že králů země; kterýž zamiloval nás
a umyl nás svou krví od hříchů na

19; všem učennz'lcůmi s Tomášem: Jan

20, 26—29;

36—43;

Mar. 16, 14;

Jan 20,

Sk. ap.

1, 3; 10, 41; 13, 31; učenm'kům u
jezera tiberiadske'ho: Jan 21, 1. 14;
šich, a učinil nás královstvím a kně— na jedné hoře v Galileji pěti stům bratří:
žími Bohu a Otci svému: jemu (bud) Mat. 28, 16. 17; I. Kor. 15, 7; Ja
sláva a panování na věky věkův. kobovi: I. Kor. 15, 7; na hoře olivet
Amen. Zjev. 1, 5. 6.
. ske' před svým na nebe vstoupenim: Mar.

Hoden jsi, Pane, vzíti knihu, a ote
vřítí pečeti její; nebo jsi byl zabit,
a vykoupils nás svou krví Bohu ze
všelikého pokolení, a jazyku, i lidu
i národu,'a učinil jsi nás Bohu našemu
královstvím a kněžími, a budeme kra
lovati na zemi. Zjev. 5, 9. 10.

X.

Stav povýšeni Krista Pána.

1. Kristus vstoupil po smrti své do před
peklz', abývysvobodil duše zemřelých
spravedlivých.
(Naznačenz' ve st. zákoně.)

Očekávám-li , hrob jest dům můj,
a ve tmách ustlal jsem ložce své. Job
17, 13.
Nebo nezanecháš duše mě v hrobě:
aniž dáš svatému svému vidět-i poru
šení. Zalm 15, 10; Sk. ap. 2, 31.
Hospodin umrtvuje i obživuje, uvodí
do pekel azase vyvodí. I. Král. 2, 6.
Proniknu všecky nižší strany země,
a shlédnu všecky, kteříž spí, a osvítím
všecky doufající v Pána. Sir. 24, 45.
Vstoupiv na výsost, jaté vedl vězně,
dal dary lidem. Že pak vstoupil, což
jest, než že i sstoupil prvé do nižších
stran země? Kterýž sstoupil, jest ten,
kterýž i vstoupil nade všecka nebesa,
aby naplnil všecko. Ef. 4, 8—10.
Umrtven (jest Kristus) sice podlé
těla, ale obživen podlé ducha; v kte
rémž i těm duchům, kteříž byli v ža

16, 19. 20;
15, 7
Viz také:

Sk. ap. 1, 9; I. Kor.
Vzkříšení Páně.

3) Kristus vstoupil na nebesa.

Vstoupil Bůh s radostným zpíváním
a Hospodin se zvukem trouby. Žalm
46, 6.

' Vstoupil jsi na výsost a jal jsi vězně,
vzal jsi daíy v lidech ano i ty, jenž
nevěří, že bydlí zde Hospodin Bůh.

Žalm 67,19.

A zajisté Pán Ježíš, když jim od
mluvil, vzat jest do nebe, a sedí na
pravici boží. Mar. 16, 19.
I stalo se, když je žehnal, bral se
od nich, a nesen jest do nebe. Luk.
24, 51.
A nížádný nevstoupil na nebe jediné
ten, kterýž stoupil s nebe, Syn člo
věka, kterýž jest v nebi. Jan 3, 13.
Což pak, když uzříte Syna člověka,
an vstupuje, kdež prvé byl? 6, 63.
A to pověděv, ani na to hledí', vy
zdvižen jest, a oblak vzal jej z očí je
jich. Sk. ap. 1, 9.
Pročež zní: Vstoupil na výsost, jal
vězně: vzal daly v lidech (Žalm 67,
19). Že pak vstoupil, cožjest, než že
i sstoupil pívé do nižších stran země?
kterýž vstoupil nade všecka nebesa, aby
naplnil všecko. Ef. 4, 8—10.
Protož majíce tak velikého nejvyššího

Kristus.

kněze, kterýž pronikl nebesa, Ježíše
Syna božího, držmež to vyznání. Zid.
4, 14.

4) Kristus sedí na pravici boží.

Řekl Hospodin ku Pánu mému: Seď
na pravicí mé. Dokavadž nepoložím
nepřátel tvých za podnoží noh tvých.
Žalm 109, 1 ; Mat. 22, 44; Žid. 1, 13.

A Pán Ježíš, když jim odmluvil,
vzat jest do nebe, a sedí na pravici
boží. Mar. 16, 19.
Od této pak chvíle bude Syn člo
věka seděti na pravici moci boží. Luk.
22:. 69.
Stěpán pak, jsa pln Ducha svatého,
pohleděv do nebe, uzřel slávu boží, a
Ježíše stojícího na pravici boží. I řekl:
Aj vidím nebesa otevřená, &Syna člo
věka stojícího na pravici b'oží. Sk.
ap. 7, 55.

Kdo jest, ještoby (je) odsoudil? Kri
stus Ježíš (jest), kterýž za nás umřel,
ano kterýž i z mrtvých vstal, kterýž
jest na pravici boží, kterýž se také
přimlouvá za nás. Řím. 8, 34.
Bůh dejž vám osvícené oči, abyste
věděli převznešenou moc jeho k nám,
kteroužto působil v Kristu, vzkřísiv jej
z mrtvých a posadiv (ho) na pravici
své v nebesích. Ef. 1, 20.
Jestli jste s Kristem povstali, těch
věcí, kteréž svrchu jsou, hledejte, kdež
Kristus jest sedě na pravici boží.
Kol. 3, 1.

Ale tento jednu oběť obětovav za
hříchy, sedí na věky na pravici boží.
Žid. 10, 12.
Patříce na původce a dokonávatele
víry, Ježíše, kterýž místo předložené
sobě radosti Stl'pěl kříž, nedbaje hanby,
a sedí na pravici stolice boží. Zid. 12, 2.
Kterýž jest na pravici boží, pohltiv
smrt, abychom života věčného dědicové
učinění byli: všed v nebe, poddav sobě
angely, imocnosti, i síly. 1. Petr 3, 22.
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Syn zajisté člověka přijde v slávě
Otce svého s angely svými: a tehdáž
odplatí jednomu každému podlé skutků
jeho. Mat. 16, 27; 25, 21.
A tehdy se ukáže znamení Syna člo—

věka na nebi: a tehdy budou kvíliti
všecka pokolení země: a uzří Syna
člověka přicházejícího v oblacích nebe
ských, s mocí velikou, a s velebností.
A pošle angely své s troubou a s hlasem
velikým: a shromáždí vyvolené jeho
ode čtyr větrů, od končin nebes, až
do končin jejich. Mat. 24, 30. 31.
Nebo jako blesk blýskající se pod
nebem, na ty věci, kteréž jsou pod ne
bem svítí: tak bude Syn člověka ve
dni svém. Luk. 17, 24; II. Thes. ], 7.
Aniž pak Otec soudí koho: ale ve
škeren soud dal Synu. Jan 5, 22.
A přikázal nám kázati lidu, a svě
dčiti, že on jest, kterýž ustanoven jest
od Boha, soudce živých i mrtvých.
Sk. ap. 10, 42.
Proto že uložil den, v kterémž sou
diti bude svět v spravedlnosti, skrze
muže, kteréhož (k tomu) zřídil, dávaje
víru všem, vzkřísiv ho z mrtrých. Sk.
ap. 17, 31.
V ten den, kdyžto Bůh souditi bude
tajné věci lidské, podlé mého evange
lium skrze Ježíše Krista. Řím. 2, 16.
Osvědčuji před Bohem a Ježíšem
Kristem , kterýž souditi bude živé

imrtvé, v příchodu svém a království
svém. II. Tim. 4, ].
Kteříž vydávati budou počet tomu,
jenž hotov jest souditi živé i mrtvé.
I. Petr 4, 5.
Prorokoval pak také o nich sedmý
od Adama Enoch, řka: Aj, přichází
Pán s svatými tisíci svými, aby učinil
soud proti všechněm, a trestal všecky

bezbožně ze všech skutků bezbožnosti
jejich, jimiž bezbožně činili, i ze všech
tvrdých (řečí), kteréž mluvili proti Bohu,
hříšníci bezbožní. Jud. v. 14. 15.
Aj béře se s oblaky, a uzříť jej vše
5. Přý'de Soudit živých i mrtvých.
liké oko, i ti kteříž ho bodli; abudou
Radujte se pole, i všecko, cožkoli kvíliti nad sebou pro něho všecka po
na nich jest. Tehdáž veseliti se bude kolení země: jistě, Amen. Zjev. 1, 7.
všecko stromoví lesa před tváří Ho
I viděl jsem trůn veliký bílý, a se
spodina, nebť se béře: aby soudil dícího na něm, před jehož obličejem
zemi. Souditi bude okršlek země v'pra— utekla země i nebe, a místo jim není
vosti, a národy v pravdě své. Zalm nalezeno. I viděl jsem mrtvé, veliké
95, 12. 13.
i malé, stojící před obličejem trůnu, a

Krmě. — Krvosmilství.
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otevříny jsou knihy: a jiná
—knilia ote
ví-ína jest, kteráž jest (kniha) zivota;
i souzeni jsou mrtví z těch věcí, kteréž
byly psány v knihách , podlé skutků
jejich. Zjev. 20, ]1. 12.
6. Jest prostředníkem a přimluvčim našim
u Otce.

Žádný nemůže přijíti ke mně, leč
Otec, kterýž mne poslal, přitáhne jej:
a já ho vzkřísím v den nejposlednější.
I pravil: Protoť jsem vám řekl, že
žádný nemůže pi'ijiti ke mně, lečby
jemu dáno bylo od Otce mého. Jan
6, 44. 66.

Tedy opět řekl jim Ježíš: Amen,
amen pravím vám, že já jsem dvéře
_ovcí. Já jsem dvéí'e.

Skrze mne ve

jde-li kdo, spasen bude : avejde. ivyjde,
a pastvy nalezne. Jan 10,7. 9.

Dí jemu Ježíš: Já jsem cesta, a
pravda, i život. Žádný nepiíchází
k Otci, než skrze) mne. Kdybyste mne
znali, zajisté byste í Otce mého byli

poznali: a od této chvíle poznáte jej,
a viděli jste jej. Jan 14, 6. 7.
A_ není v žádném jiném spasení;
neboť není jiného jména pod nebem
daného lidem, skrze kteréž bychom měli
spasení býti. Sk. ap. 4, 12.
Ospravedlněni (pak) bývají darmo
skrze milost jeho, pro vykoupení, kte
réž jest skrze Ježíše Krista. Rím. 3, 24.
Ospravedlněni tedy jsouce z víry,
pokoj mějme s Bohem skrze Pána na
šeho Ježíše Krista: skrze něhož ipři
stup máme skrze víru k milosti té,
v kteréž stojíme, a chlubíme se nadějí
slávy synů božích. Rím. 5, 1. 2.

Kdo jest, ještoby (je) odsoudil?
Kristus Ježíš (jest), kterýž za nás umřel,
ano kterýž i z mrtvých vstal, kterýž jest

Nyní pak tím lepšího posluhováuí
došel, čímž i lepší smlouvy prostřední
kem jest, kterážto lepšími zaslíbeními
utvrzcna jest. Žid. 8, 6.
A'protož nové smlouvy prostředníkem
jest: aby prostředkem smrtí (pod
stoupené) k vyplaCem' těch přestoupení,
kteráž byla za první smlouvy , píijali
zaslíbení věčného dědictví ti,kte11jsou
povoláni. Žid. 9, 15.
Přistoupili jste k pl ostředníku nového
zákona,

k JG'/.ÍŠOVÍ,a k pokropení k1v1,

kteráž lépe mluví než Abelova. Žid.
12, 24.
Synáčkové moji , totoť vám píši,
abyste nehřešili. Paklit'by kdo í 'zhře
Šil, pí'ímluvce máme u Otce, Ježíše
Krista spravedlivého. A on jest oběť
slitování za hříchy naše, a netoliko za
naše, ale i za všeho světa. 1. Jan
2, 1. 2.

V tomť se ukázala láska: ne žeby
rchom my byli Boha milovali, ale že
on prvé miloval nás , a poslal Syna
svého (v oběť) slitování za hříchy naše.
]. Jan 4, 10.
Viz také : Messiás'.

Krmě.

Viz: pokrm.
Kroeeni sebe. Viz.' panovánz'nad sebou.
Kropeni. Kropeni krví a vodou bylo
v zákoně Alojžz'sove' prostredkem a vý
minkou očištěni a rozhřešení co obiaz
sejmutí hííchů. Kropeni krvi Kn'stovou
bylo poukazování na podotčená čištění
a znamená smíření a na milost při

jmutí skrze krev Ježíšovu: 1. Petr
1, 2; Žid. 9, 10 atd.; 12, 24; srov.
Is. 52, 15.

'

'

Krvosmílství jest každé te'Zesne'obco
vání s osobami příbuznými v stupni při
buzenstvi neb švagrovstvi, v ktere'mz' nelze

na pravici boží , _kterýž se také při— jim dle zákona platné v manželství
mlouvá za nás. Rim. 8, 34.
vstoupiti.
Ale pl ostíedníka není jednoho: Bůh
Zapovz'dá se přísně zákonem příro
zeným a daným. III. Mojž. 18, 6 atd.;
pak jest jeden. Gal. 3, 20.

Jedenť jest zajisté Bůh , jeden také
plostředník mezi Bohem a lidmi, člo
věk Kristus Ježiš, kterýž dal sebe sa
mého na vykoupení za všecky, na svě
dectví časy svými. 1. Tím. 2, 5. 6.
Ale jiných zajisté mnoho učiněnojest

kněžími, proto že jím smrt bránila
trvati: ale tento, protože_pozůstává na
yěky, mákněžstvívěčné. Zii. 7, 23. 24.

20, 11. 14; V. Mojž. 22, 30; Ezech.
22, 11; I. Kor. 5, 1.
Krvosmilstvz'zpáchali: Dcery Lotovy:
I. Mojž. 19, 33—435. Ruben: I. Mojž.

35, 22; Judas, syn Jakobův s Thám
mar: I. Mojž. 38, 15. 16. Absolon:
II. Král. 16, 22 atd. Ammon: II. Král.
13, 14. Herodes: Mat. 14, 3. Muž
v Korintu: I. Kor. 5, 1 atd.

Křest svatý.
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Křest svatý. 1. Předobrazení sva'
Jan zajisté křtil vodou, ale vy po—
tosti křtu v starém Zákoně bylo obře křtěni budete Duchem svatým, ne po
zón! a přechod přes moře rudé, a po— mnohých těchto dnech. Sk. ap. 1, 5.
topa světa.
Jan kázal křest pokání všemu lidu
Viz: obřezám'; potopa. I. Kor. 10, 1; israelskému. Sk. ap. 13, 24.
Jant' křtil lid křtem pokání, řka, aby
I. Petr 31, 21.
v toho, kterýž měl po něm přijíti, vě
2. Křest sv. také se předobrazuje řili, to jest, v Ježíše. Sk. ap. 19, 4.
a vyznačuje očištova'ním židovským.
Křest Janův z' Kristus přijal. Mat.
Vyleji vody na žižnivou, a potoky 3, 16; Mar. ], 9; Luk. 3, 21; Jan
na suchou zemi: vyleji ducha svého 1, 33.
na símě tvé, a požehnání mě na kmen
4. Ustanovení a potřeba křtu.
tvůj. A pučiti se budou mezi byli
Jdouce, učte všecky národy, křtíce
nami, a jako vrbí podlé tekoucích vod.
je ve jménu Otce, i Syna, i Ducha
Is. 44, 3. 4.
_ ,
'
A vyliji na vás vodu čistou, a oči svatého. Mat. 28, 19.
Kdo uvěří a pokřtěn bude, spasen
štěni budete ode všech poškvrn svých.
bude. Mar. 16, 16.
Ezech. 36, 25.
Amen, amen pravím tobě, nenarodí-li
V ten den bude studnice otevřena
domu Davidovu, i obyvatelům jerusa se kdo znova z vody a z Ducha 'sva—
lémským, k obmytí hříšníka. Zach. tého, nemůže vjíti do království božího.
Jan 3, 5.
13, 1.
3.

V ZcUcone'novém byl křest Janův

předobrazením svátosti křtu.
Tedy vycházeli k němu z Jerusa
léma, a ze všeho Judska, i ze vší kra
jiny při Jordánu: a křtčni byli od
něho v Jordánč vyznávajíce hříchy své.
Mat. 3, 5. 6. Viz v. 7

Já křtím vás vodou ku pokání: ten
pak, kterýž po mně přijde, mocnější
jest ncžli já, jemuž nejsem hoden obuvi
nositi, tent' vás bude ki'títi Duchem
svatým a ohněm. Mat. 3, 11; Mar.
1, 8; Luk. 3, 16; Jan 1, 26.
Křest Janův odkud byl? s nebe-li,
či z lidí? Mat. 21, 25; Mar. 11, 30.
Byl Jan na poušti křtě, a káže křest
pokání na odpuštění hříchů. Mar. 1, 4.

I chodil Jan

po vší krajině jordán

ské, & kázal křest pokání na odpuštění
hříchů. Luk. 3, 3.
A slyše to všecken lid, i publikáni,
velebili Boha, byvše pokřtěni křtem

Janovým. Luk. 7, 29.
I otázali se ho, a řekli jemu: Proč
tedy křlíš, když nejsi Kristus, ani Eliáš,
ani prorok? Jan 1, 25. Viz v. 33.
Potom přišel Ježíš & učenníci jeho
do země judské, & tu přebýval s nimi
a křtil. Křtil pak také Jan v Enon
u Sálim: neb tam bylo mnoho vody,
i přicházeli tam, a dali se ki'titi. Jan

3, 22. 23; srov. 4, l.

5. Udělování křtu skrze apoštoly.
Tedy ti, kteříž (ochotně) přijali řeč
jeho, pokřtěni jsou: a připojilo se. duší
v ten den okolo tří tisíců. Sk. ap.
2, 41.
Ale když uvěřili obyvatelé samařští
Filipovi hlásajícimu o království bo
žím, křtili se ve jménu Ježíše Krista
muži i ženy.

Sk. ap. 8, 12.

A hned Spadly s očí jeho jako lu
piny, a přijal zrak: i vstav pokřtěn
jest. Sk. ap. 9, 18.
A když Filip a komorník jeli ce
stou, přijeli k jedné vodě: i řekl ko
morník: Aj tot' voda, což zabraňuje,
abych nebyl pokřtěn? Řekl pak Filip:
Věříš-lí celým srdcem, může to býti.
A on odpověděv, řekl: Věřím, že Ježíš
jest Kristus, Syn boží. I rozkázal státi
vozu: a sstoupili obá do vody, i Filip,
i komorník, a pokřtil ho. Sk. ap. 8,
36—38.
Odpověděl Pet-r: Zdali může kdo
zabrániti vody, aby nebyli pokřtěni
tito, kteříž Ducha svatého přijali, jako
i my? I rozkázal je pokřtiti ve jménu
Pána Ježíše Krista.
Sk. ap. 10,
47. 48.
A jedna žena jménem Lydia, pro
davačka šarlatu z města Thyatirských,
ctitelkyně boží, poslouchala.: jejížto
srdce otevřel Pán, že pozorne. byla na
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Křesťané.

to, co se od Pavla pravilo. Když pak
pokřtěna byla, i dům její, prosila
řkouc atd. Sk. ap. 16, 14. 15.

A strážný žaláře pojav Pavla aSíla
tu hodinu v noci, umyl rány jejich:
a pokřtěn jest hned on, i všecka čeleď
jeho. Sk. ap. 16, 33.
A nyní co prodléváš? Vstaň a dej

Opustivše počáteční řeč Kristovu,
k dokonalejším věcem přistupme, nie
kladouce opět základu v pokání z skutků
mrtvých, a o víře v Boha, učení o křtu
atd.

Zid. G, 1. 2.

Jako i vás nyní podobného způsobu
křest spaseny činí: ve složení tělesných
poškvrn, ale dotázání dobrého svědomí
se pokřtíti, a obmej hříchy své, vzý— před Bohem, skrze vzkříšení Ježíše
Krista. I. Petr 3, 21.
vaje jméno jeho. Sk. ap. 22, 16.
I řekl Pavel: Jan křtil lid křtem
Ne ze skutků spravedlnosti, kteréž
pokání, řka, aby v toho, kterýž měl jsme my činili, ale podlé svého milo
po něm přijíti, věřili, to jest, v Ježíše.
srdenství spaseny učinil nás skrze
To uslyševše, pokřtěni jsou ve jménu obmytí druhého narození a obnovení
Pána Ježíše. Sk. ap. 19, 4. 5.
Ducha svatého . . . abychom ospra
Ale Krispus, kníže školy, uvěřilvPána
vedlnění jsouce milostí jeho, byli dědi
se vším domem svým: & mnozí z Ko cové podlé naděje života věčného. Tit.
rintských slyšíce věřili, a byli pokřtěni. 3, 5. 7.
Sk. ap. 18, 8.
7. Způsobové mluvení z ohledu křtu:
6. A100 a působeni křtu sv.
V smrt Krista pokřtěnu býti, znamená
Petr řeklŽidům : Čiňtepokání, pokřtěn státi se účastným ovocí smrti Kri
bud jeden každý z vás ve jménu Je stovy. Řím. 6, 3; Gal. 3, 27. —- Vne'
žíše Krista na odpuštění hříchů svých, koho b_tjtipoki'te'nu,jest někomu býti po
a přijměte dar Ducha svatého. Sk. drobenu. I. Kor. 10, 1. 2. — Za mrtvé
ap. 2, 38.
se dáti pokřtít: znamená přispění jim
Nyní co prodléváš? Vstaň a dej se skutky dobrými jmenovitě vlastním utr
pokřtít-i, a obmej hříchy své, vzývaje pením. I. Kor. 15, 29.
jméno jeho. Sk. ap. 22, 16.
Křestané. 1. Tak byli nejprvé v
Amen, amen pravím tobě: Nenaro
nazýváni vyznavači učení
dí-li se kdo z vody a z Ducha svatého, Antiochii
Kvistova.
nemůž vejíti do království božího.
Jan 3, 5.
I byli tu přes celý rok v církvi: a
Zdaliž nevíte, že kteřížkoli pokřtěni učili zástup mnohý, takže učenníci nej
jsmev Krista Ježíše, v smrt jeho po— prv v Antiochii nazváni jsou křesťané.
křtěni jsme? Nebo pohřbčni jsme spolu V těch pak dnech přišli z Jerusaléma
s ním skrze křest v smrt: abychom proroci v Antiochii. Sk. ap. 12,26. 27.
Tehdy řekl Agrippa Pavlovi: Po
jako Kristus vstal z mrtvých skrze
slávu Otce , tak i my v novotě života někud mne nakloňuješ, abych byl kře
chodili. Řím. G, 3. 4.
sťanem. A Pavel: Žádám od Boha,
Nebo zajisté skrze jednoho Ducha abyste i poněkud i zcela, netoliko ty,
ale také všickni, kteříž mne slyší, byli
my všickni v jedno tělo pokřtěni jsme,
budto Zidé, budto pohané 'bud'to slu dnes takoví, jakýž i já jsem, kromě
žebníci, aneb svobodní; a všickni jsme okovů těchto. Sk. ap. 26, 28. 29.
Má-li kdo naději o sobě, žeby Kristův
jedním Duchem napojeni. I. Kor. 12, 13.
Nebo všickni jste synové boží skrze byl, pomysliž zase sám u sebe na to,
víru, kteráž jest v Krista Ježíše. Nebo že jakož on jest Kristův, taki my.
II. Kor. 10, 7.
kteřížkoli jste v Kristu pokřtěni, Krista
jste oblíkli. Gal. 3, 26. 27.
2. Křesťané slouli druhdy svatí.
Jeden Pán, jedna víra, jeden křest.
A podav Pavel Tabítě ruky po
Ef. 4, 5.
Pohřbeni jsouce s ním na křtu, zdvihl jí'. A povolav svatých, a. vdov,
v kterémž jste i vstali z mrtvých skrze ukázal jim ji živou. Sk. ap. 9, 41;
víru působení božího, kteréž vzkřísil 20, 32.
„
Všechněm, kteříž jsou v Rímě, mi
jej z mrtvých. Kol. 2, 12.

Křesťané.

láčkům božím, povolaným svatým'(po
zdravení).
Milost vám a pokoj od
Boha Otce našeho, a Pána Ježíše Kri
sta. Řím. 1, 7.
V potřebách se svatými se sdělujte,
hostinství ochotně prokazujte. Nyní
pak půjdu do Jerusaléma, abych po
sloužil svatým. Řím. 15, 25.
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byl list tento všechněm bratřím. I.
Tes. €), 27; Kol. 3, 12; I. Tim. 5,

10; Zid. 3,1;

2,11;

10, 10. 14.

29; 13, 12.
'
Neboť Bůh není nespravedlivý, aby
zapomenul na vaši práci, a na milo
vání, kteréž jste ukázali pro jméno je
ho, slouživše svatým, a (ještě) sloužíce.
Pozdravte Filologa i Julie, Nérea Zid. 6, 10.
a sestry jeho, iOlympiady, i všech
Pozdravujte všech správců svých, i
svatých, kteříž jsou s nimi. ím. 16, 15. všech svatých. Pozdravují vás bratří
Pavel církvi boží, kteráž jest v Ko— z Vlach. Zid. 13, 24.

rintu, posvěceným v Kristu Ježíši,
povolaným svatým, se všemi, ktei'íž 3. Pravý křesťan jest ten, kterýž ve
vzývají jméno Pána našeho Ježíše Kri jménu trojjediného Boha okřtěn jest,
sta, po všem místě jejich i našem. I. celému a pravému učení rz'siovu věří,
v jednotě církve stojí a dle víry své
Kor. 1, 2.
živ ;est.
Jakž jen smí někdo z vás, maje při
s druhým, souditi se před nepravými, a
Jdouce, učte všecky národy, křtíce
ne před svatými? I. Kor. 6, 1.
je ve jménu Otce, i Syna, i Ducha
Bůh není milovník různice, ale po svatého. Mat. 28, 19.
koje, jakož i ve všech církvích sva
Kolikož pak koli přijali ho, dal jim
tých učím. I. Kor. 14, 33.
moc býti syny božími, těm, kteříž věří
Pavel, apoštol Ježíše Krista skrze ve jménu jeho, kteřížto ne z krve, ani
vůli boží, a Timotheus bratr, církvi z vůle těla, ani z vůle muže, ale z
boží, kteráž jest v Korintu, se všemi Boha rozeni jsou. Jan 1, 12. 13.
svatými, kteříž jsou ve vší Acháji. II.
Amen, amen pravím tobě, nenarodí-li
Kor. ], 1. Viz též: Fil. 1, 1; 4,21;
se kdo znova z vody a z Ducha sva
Kol. 1, 1. 2.
tého, nemůže vjíti do království bo
O službě, kteráž se děje na svaté, žího. Co se narodilo z těla, tělo jest:
jest mi zbytečné psáti vám. II. Kor.
a co Se narodilo z ducha, duch jest.
Jan 3, 5. 6.
9, 1.
Pozdravujtež jedni druhých polibe
Kdo věří v Syna, má život věčný:
ním svatým. Pozdravují vás všickni ale kdo jest nevěřící Synu, neuzří ži
svatí. II. Kor. 13, 12.
vota, nýbrž hněv boží zůstává na něm.
Já uslyšel o víře vaší, kteráž jest Jan 3, 36.
v Pána Ježíše, a o lásce ke všem
Přikázaní nové dávám vám: abyste
svatým. El. ], 15.
se milovali vespolek, jakož (já) jsem
miloval vás, (tak) abyste i vy vespolek
Mně, nejmenšímu ze všech svatých,
dána jest ta milost, abych zvěstoval se milovali. Po tomt' všickni poznají,
mezi národy (pohanskými) to nestíhlé že jste moji učenníci, budete-li "míti
bohatství Kristovo; abyste mohli pocho— lásku jedni k druhým. Jan 13, 34. 35.
Kdo má přikázaní má, a zachovává je,
piti se všemi svatými, která jest širo
kost a dlouhost, a vysokost, ahlubokost, tent' jest, kterýž mne miluje. A kdo
i poznati lásku Kristovu. Ef. 3, 8. 18. miluje mne, milován bude od Otce
A Bůh dal některé zajisté apoštoly, mého: ijáť budu jej milovati, a zje
některé pak proroky, jiné pak evange vím jemu samého sebe. Miluje-li kdo
listy, jiné pak pastýře a učitele, k do mne, řeč mou zachovávati bude, a
konání svatých, k dílu posluhování, ku Otec můj bude jej milovati, a k němu
vzdělání těla Kristova. Ef. 4, 11. 12. přijdeme, a. příbytek u něho učiníme:
Všelikou modlitbou a prosbou a mo kdo mne nemiluje, řečí mých nezacho
váva. Jan 14, 21. 23. 24.
dlíce se každého času v duchu, a v
JM“jsem vinný kmen, vy (jste) ra
tom bedlivi jsouce se. vší ustavičností,
tolesti: kdo zůstává ve mně, a já v
a prošením za všecky svaté. Ef. 6, 18.
Zavazujit' vás skrze Pána, aby čten něm, ten, nese ovoce mnohé: nebo
Encyklopaedic.
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Křesťané.

beze mne nemůžete ničeho učiniti.
'Jan 15,
Ne teno jest (pravý) Žid (křesťan),
'kterýž jcst zevnitř (Židem): aniž to
jest pravé obřezání, kteréž jest zevnitř
na těle: ale ten jest (pravý) Žid, kte
rýž vnitř jest (Židem): a (pravé obře
zání) jest obřezání srdce v duchu, a
ne podlé litery, jehožto chvála ne z
lidí, ale z Boha jest. Rím. 8, 28. 29.
Budeš-li vyznávati ústy svými Pána
Ježíše, a v srdci svém včřiti, že ho
Bůh vzkřísil z mrtvých, spasen budeš.
Srdcem se zajisté věří k spravedlnosti:
ale ústy se děje vyznání k spasení.
Řím. 10, 9. 10.

4. Pravý křesťan má v písmě rozličná

jména: on sluje.
a) Synem božím.

Kteřížkoli ducbem božím vedeni bý
vají, tiť jsou synové boží. Nepřijali
jste "zajisté ducha služebnosti opět k
bázni, ale přijali jste ducha vyvolení
synů, v němžto voláme Abba (Otce)
Ten zajisté Duch svědectví vydává
duchu našemu, že jsme synové boží.
Řím. &, 14—16.
Ne kteříž (jsou) synové těla, ti jsou
(také) synové boží: ale kteříž jsou
synové zaslíbení, ti se počítají za símě.
Řím. 9, 8.
Všickni jste synové boží skrze víru,
kteráž jest v Krista Ježíše. Gal. 3, 26.
b) Oudem Ió'ísta v církvi jeho.

Nevíte-liž, že vaše těla jsou oudové
Kristovi? Což tedy vezma oudy Kri
stovy, učiním je oudy ncvčstky? Od
stup to. I. Kor. 6, 15.
'
Všccky věci poddal' pod nohy jeho:

v (listu Ježíši skrze evangelium. Ef.
3, 6.
d) Tělem Kristovým.

Protož prosím vás, bratří, skrze mi
losrdenství boží, abyste vydávali těla
svá v obět' živou, svatou, Bohu libou,
rozumnou službu svou. Nebo jako v
jednom těle mnohé oudy máme, ale
nemají všickni oudové jednostejného
díla: tak jsme mnozí jedno tělo v Kri
stu, a každý zvláště jeden druhého
(spolu) oudem. Rím. 12,1. 4.5
Jeden chléb, jedno tělo mnozi jsmc,
všickni, kteříž jednoho těla oučastni
jsme. I. Kor. 10, 17.
e) Chrámem Bohu zasvěceným.

Nevíte-liž, že chrám boží jste, a (že)
Duch boží přebývá ve vás? Jestliže
pak kdo chrám boží poškvrní, toho
zatratí Bůh; nebo chram boží jest
svatý, kteříž jste vy. I. Kor. 3, 16. 17.
])

Spolume's'fanem svatých a domácím
božím.

Již nejste hosté a příchozí: ale jste
(Spolu-) měšťané svatých, a domácí
boží, vzdělaní na základ apoštolů, a
proroků, kdež“ jest nejhlubší uhelní
kámen sám Ježíš Kristus: na němžto
všecko stavení (příslušně) vzdělané ro
ste v chrám svatý v Pánu, na kterémž
ivy spolu vzděláváte se v příbytek
boží v Duchu. Ef. 9, 19—22.
ÚIV

h) Nosíčem jména Jezzzova.
Kdo svítězí, učiním jej sloupem v

chrámě Boha svého, a nevyjde více
ven; a napíši na něm jméno Boha
svého, nového Jerusaléma, kterýž sstu
pnje s nebe od Boha mého, i jméno
své nové. Zjev. 3, 12. Srov. I.
a jej dal, aby byl hlavou nade vší cír— Petr 2, 9.

kví, kteráž jest tělo jeho, a'plnost to
ho, kterýž všecko ve všem naplňuje.
_Ef. 1, 22. 23.

c) Dědicem božím a spolude'ďicem Krí
stovým.

A jestliže synové, (tedy) jsme dědi
_cové, dědicové zajisté boží, a spolu

dědicóvé Kristovi: jestliže však spolu
(s ním) trpíme, abychom i spolu osla
veni byli. Rím. 8, 17.
Pohané jsou spoludědicové, &jedno

tělo, ispoluoučastníci

zaslíbení jeho

:) Pomazany'm Ducha

svatého,

knězem

a králem.

Vy máte pomazání od_svatého, a.
znáte všecko. I. Jan 2, 20; srov. I.
Petr 2, 9; Zjev. 1, 6; 5, 10.

5. Pravý křesťan má důkladnou zná
most víry své, kterouž jeví v dobrých
skutcích.
Pána Krista posvčcujte v srdcích
svých, hotovi jsouce, vždycky k dosti
učinění každému žádajícímu od vás

Křesťané.

počet 2 naděje té, kteráž jest v vás.
I. Petr 3, 15. '
Jakož nám všecky věci jeho božské
moci, kteréž k životu a ku pobožnosti
(náležejí), darovány jsou skrze poma
zání toho, kterýž povolal nás vlastní
slávou a moci, skrze nějž nám velmi
veliká a drahá zaslíbení daroval, (tak)
abyste skrze ně božského 'pi-irození ou
častni učinění byli, utíkajíce porušení
žádosti té, kteráž jest na světě. Pro—
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Duch, kteréhož udal nám.
21—24.

I. Jan 3,

7. Pravý křesťan est milovník slova
božflto.

Marta měla sestru, jménem Marii,
kteráž také sedíc u nohou Páně,

slouchala slova jeho.

po—

Ale Marta byla

pečlivá při mnohé službě: kteráž se
zastavila, a řekla: Pane, nemáš-ližr o to
péče, že sestra má nechala mne samu
tož vy všeeku péči přikládajíce, při— sloužiti? protož rci jí, ať mi pomůže.
pojujte k víře- své ctnost, a k ctnosti A odpověděv, řekl jí Pán: Marto,
umění, k umění pak zdrželivost, k Marto, pečlivá 'jsi, a rmoutíš se při
zdrželivosti pak trpělivost, k trpělivosti mnohých věcech; ale jednohoť jest po
pobožnost, k pobožnosti pak milování třebí. Maria nejlepší stránku vyvolila,
bratrstva, a k milování bratrstva lásku kterážto nebude odjata od ní. Luk.
(ke všem lidem). Nebo budou-li při 10, 39—42. Srov. Sk. ap. 16, 14.
Kdo z Boha jest, slovo boží slyší.
vás tyto 'věci, a rozhojní-li se, ne prá—
zdné ani bez 'užitku postaví vás v po— Jan 8, 47.
znání Pána našeho Ježíše Krista. Ne
8. Obeovcínz'jeho jest v nebi.
bo při komž těch věcí není, slepý jest,
Naše obcování v nebesích jest, od
a rukou makající zapomenuv na oči
štění svých starých hříchů. Protož, kudž i Spasitele očekáváme, Pána na
bratří, více se snažte, abyste skrze šeho Ježíše Krista, kterýž proměn-í
dobré skutky jisté učinili své povolání tělo penížení našeho, aby připodobně
a vyvolení: nebo to činíce, nezhřešíte no bylo k tělu jasnosti jeho, podlé
nikdy. II. Petr ], 3—10.
působení, kterýmž také může podma
nití sobě všecky věci. Filip. 3, 20.
(3. Pravý křesťan je s Kristem spojen. 21; srov. Mat. 6, 33; I. Kor. 14,
Zůstaňtež ve mně, a já.. v vás. Ja
40; Filip. 1, 10; Kol. 3, 1. 2; I.
ko ratolest nemůže nésti ovoce sama Petr 4, 8.
od sebe, nezůstane-li při kmenu: tak
následuje příkladu
ani vy leč zůstanete ve mně. Ját' 9. Pravý křesťan
IG'istova.
jsem vinný kmen, vy (jste) ratolesti:
kdo zůstává ve mně, ten nese ovoce
Protož prosím vás, buďte následo
mnohé: nebo beze mne nemůžete ni vníci moji jako i já jsem Kristův. I.
čeho učiniti. Jestliže kdo ve mně Kor. 4, 16; viz také: Ef. 5, 1; Filip.
nezůstane, vyvržen bude Ven, jako ra 3, 17; I. Tes. ], 6.
Nebo já skrze zákon umřel jsem
tolest, i usclme, i seberou jej, & uvr
hnou na oheň, a hoří. Jan 15, 4—6.
zákonu, abych živ byl Bohu: s Kri—
Kdo jí mé tělo, a pije mou krev, stem ukřižován jsem. Gal. 2, 19.
To zajisté cit'te v sobě, což i vKri
ve mně přebývá, a já v něm. Jan
6, 57.
.
stu Ježíši. Filip. 2, 5.
_
Pakli v světle chodíme, . jakož i on
Nejmilejší, jestližet'by nás srdce naše
netrestalo, máme doul'ání v Boha: a v světle jest, máme spolek obecenství,
začkoli prosili budeme, vezmeme od a krev Ježíše Krista, Syna jeho, oči
něho; nebo pi-ikázaní jeho ostí'íháme, šťuje nás od všelikého břichu. I. Jan.
a to, co jest libého před ním, činíme. 1, 7.
Kdo praví, že v něm zůstává, máť,
A totoť jest přikázaní jeho :. Abychom
věřili ve jménu Syna jeho Ježíše Kri jakž on chodil, i sám chodili. I. Jan
sta, a milovali jedni druhé, jakož nám 2, .
Každý, kdož má tuto naději v něm,
dal přikázaní. A kdo zachovává při
kázaní jeho, zůstává v něm, a on v posvěcuje sebe, jakož i on svatý jest.
něm, a z toho víme, že zůstává -v nás [. Jan 35 3—
17“
&

Křesťanství.
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10. Pravý křesťannalezá mnohé a ve
liké překážky. Jemu klade překážky:

12. Pravý“ křesťan bude někdy

a) svět. Jestliže vás svět nenávidí,
vězte, žeť mne prvé než vás v nená
visti měl. Kdybyste byli ze světa,
milovalby svět, co jeho jest: ale že
nejste ze světa, nýbrž' já ze světa vy
volil jsem vás, proto vás svět nenávidí.

Slouží—li mi kdo, následujž

Jan'15,

18. 19.

Nedivtež se bratří, jestliže vás svět
nenávidí. My víme, že jsme přene
šeni ze smrti do života, protože milu
jeme bratři: kdo nemiluje, zůstává v
smrti.“ I. Jan 3, 13. 14.
l)) te'lo. Tělo žádá proti duchu, duch

pak proti tělu: ty se zajisté sobě ve
spolek protiví, abyste ne, cožbyste

u Krista.

mne:

&

kdež jsem já, tuť i můj služebník bude.
Bude—li mi kdo sloužiti, poctí ho Otec

můj. Jan 12, 26.
V domě Otce mého jsou 'mnozí pl'í
bytkové. Kdyby nebylo tak, bylbych
pověděl vám; nebot' jdu, abych vám
připravil místo. Jan 14, ?.
Otče, chci, aby kde jsem já, i oni,
které jsi mi dal, se mnou byli, by vi
děli slávu mou, kterou jsi mi dal:
nebo jsi mne miloval před ustanove
ním světa. Jan 17, 24.

13. Nepravy' křesťan.
Nebudeš křivě přisáhati ve jméno
mé, aniž poškvrníš jména Boha svého.
Jedenkaždý bývá pokoušen, jsa od
Já Hospodin. III. Mojž. 19, 12.
své žádosti zachvácen a přilouzen.
Nepoškvrňujte jména mého svatého,
Jan 1, 14.
'
abych posvěcen byl u prostřed synů
c) ďábel. Není bojování naše (to israelských. Já Hospodin, kterýž po—
liko) proti tělu a krvi: ale proti kní— svěcuji vás. III. Mojž. 22, 32.
žatům a mocnostem, proti správcům
Kdožby pak zapřel mne před lidmi,
světa temnoty té, proti duchovním zlo zapřímťi já ho před Otcem svým,
stem v povětří. Ef. 6, 12.
kterýž jest v nebesích. Mat. 10, 33.
Střízliví budte, a bděte; nebo pro
Přistoupivše' pak služebníci hOSpo
tivník váš ďábel jako lev řvoucí ob dářovi, řekli jemu: Pane, zdaliž jsi
chází, hledaje, kohoby sežral. ]. Petr nenasel dobrého semene na poli svém?
5, 8.
odkudž tedy má koukol? Mat. 13, 27.
Vyznávají, že Boha znají, ale sku
11. Neschcízz' mu však zbraně.
tky zapírají; ohavní jsouce a nevěřící,
Protož vezměte odění boží, abyste a ke všelikěmu dobrému skutku nezpů
mohli odolati v den zlý, a ve všem sobní. Tit. 1, 16.
dokonalí státi. Stůjtež tedy, majíce
Ty věříš, že jeden jest Bůh: dobře
podpásaná bedra svá pravdou, a oble činíš; i zlí duchové věří a třesou se.
čeni jsouce, v pancíř spravedlnosti Jak. 2, 19.
a obuté majíce nohy přípravou, evan
Nebo pl'i komž těch věcí není, slepý
gelium pokoje, přede vším berouce štít jest, a rukou makající zapomenuv na
víry, kterýmž byste mohli všecky šípy očištění svých starých hříchů. II. Petr
ohnivé nešlechetníka uhasiti: a ve 1, 9.
_
změte lebku (naděje) spasení a meč
A po tomt' víme, že jsme ho po
ducha (jenž jest slovo boží) všelikou znali, jestliže pl'ikázaní jeho ostřiháme.
modlitbou a prosbou, modlíce se ka— Kdo praví, že ho zná, a pí-ikázanijeho
ždého času v duchu, a v tom bedliví neosti'íhá, lhář jest, & pravdy v něm
jsouce se vší ustavičnosti a prošením není. I. Jan 2, 3. 4,
za všecky svaté. Ef. 6, 13—18.
Křesťanství jest křesťanské nábožen
Srovnej jiná místa v písmě, l_(dežse
ství, ktere'z' Syn boží založil a ustanovil
jiné prostředky udávají: vz'ra: l_iim. 1, a kteréž církev jeho , katolická, chová,
17;vJak. 2, 14. 17; naděje: Rím. 5, pěstzy'e a rozs'z'ňg'e.
2; Zid. 3, 6 ; láska: Mat. 22, 37—39;
1. Bylo dříve předpověděno.
Řím. 5, 5; I. Kor. 13, 13; trpělivost:
Kteréhožto spasení vyhledávali, a
Luk. 8, 15; 21, 19; Rím. 5, 3. 4;
Žid. 10, 35. 36.
(jež) zpytovali proroci, kteříž omilosti,
chtěli, to činili.

Gal. 5, 17.

Křesťanství.

jenž se vám státi měla, prorokovali:
zpytujíce na který aneb jaký čas uka
zovalby v nich Duch Kristův, předpo
vídaje to, kteráž jsou vKristu utrpení,
a zadními jdoucí slávy; kterýmžto zje
veno jest, poněvadž ne samým sobě,
ale vám přisluhovali těmi věcmi, jenž
vám jsou nyní zvěstovány skrze ty,
kteříž vám kázali evangelium Duchem
svatým s nebe seslaným, na něhož
angelévpatřiti žádají. I. Petr 1, 10—12.
Srv. Zalm 125; Is. 2, 2—4; 25, 8;
32, 15—17; Dan. 9, 21—27; Oseáš
13, 14; Joel 2, 23; Hab. 3, 3 atd.;
Rím. 1, 1. 2.

2. Ustanoveno jest pro všechny lidi.
Jdouce po všem světě, kažte evan
gelium všemu stvoření. Kdo_uvěří a
pokřtěn bude, spasen bude: kdož pak
neuvěří, bude zatracen. Mar. 16, 15. 16.
Mámt' i jiné ovce, kteréž nejsou z to
hoto ovčince: i ty_musím přivésti, a
hlas můj slyšeti budou, a bude jeden
ovčinec, a jeden pastýř. Jan 10, 16.
Zdali Bůh jest toliko Bůh Zidů?
Není—ližipohanů ? Jistě i pohanů; nebo

zajisté jeden jest Bůh, kterýž ospra
vedlňuje obřízku z víry, 'a ne obřízku
skrze víru. Bůh chce, aby všickni lidé
spaseni byli, a k_upoznání pravdy přišli.
Jedenť jest zajisté Bůh, jeden také pro
středník mezi Bohem a lidmi , člověk
Kristus Ježíš, kterýž dal sebe samého
na vykoupení za všecky, na svědectví
časy svými, nakteréžto (svědectví) po
staven jsem já za kazatele a apoštola,
pravduť pravím, neklamám, za učitele
národů ve víře a pravdě. I. Tim. 2,

4—7.

3. ]lIcí se pokládali za veliký dar boží
a vděčně přijímače.
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Bylo světlo pravé, kteréž osvěcuje
každého člověka přicházejícího na tento
svět. Jan 1, 9.

Vizte povolání své, bratří, že ne
mnozí (jsou) moudří podlé těla, ne
mnozí mocní, nemnozí urožení: ale co
jest u světa bláznivé, vyvolil Bůh, aby
zahanbil moudré, a co jest u světa
mdlé,'vyvolil Bůh, aby zahanbil silné,
a neurozené světa, a potupené vyvolil
Bůh, a to co není, aby to, co jest,
zkazil, aby se nechlubilo žádné tělo
před obličejem jeho. I. Kor. 1, 26—29.
4. Křesťanství jest zákon svobody synů
božích.

Tak, bratří moji, i vy umrtveni jste
zákonu skrze tělo Kristovo: abyste byli
jiného, kterýž z mrtvých vstal, abychom
ovoce nesli Bohu. Nebo když jsme
byli v těle, žádosti hříchů, kteréž byly
skrze zákon, provozovaly moc svou
v oudech našich, aby ovoce nesly smrti.
Nyní pak jsme osvobození od zákona
smrti, v němž jsme drzáni byli, tak
abychom již sloužili v n_ovotě ducha,
a ne u vetchosti litery. Rím. 7, 4—6.

Zákon ducha života v Kristu Ježíši
vysvobodil mne od zákona hříchu a
smrti. Nebo co nemožné bylo zákonu,
v čem byl mdlý pro tělo: to (způ
sobil) Bůh poslav Syna svého v podo
benství těla'hříchu, a z hříchu odsoudil
hřích na těle, aby spravedlnost zákona
vyplněna byla v nás, kteříž nechodíme
podlé těla, ale podlé ducha. , Řím.
8, 2—4.
Což tedy zákon? Pro přestupování,
dokudžby nepřišlo símě, jemuž zaslíbil,

přidán jest, zřízený skrze angelyvruce
prostředníka. Gal. 3, 19. Srov. násl.
verše.
Vy v svobodu povoláni jste, bratří:
toliko at' neužíváte svobody k příčině
těla, ale posluhujte sobě vespolek skrze
lásku ducha. Gal. 5, 13.

Chválím tě Otče, Pane nebe izemě,
že jsi skryl tyto věci před moudrými
a opatrnými, a zjevil jsi je maličkým.
Ano Otče: neb tak se líbilo tobě.
Všecky věci dány jsou mi od Otce
mého: a žádný nezná Syna, jediné“
Otec: aniž Otce kdo zná, jediné Syn,
a komuž bude chtíti Syn_zjeviti. Mat.
11, 25—27.
.
Podobno jest království nebeské člo
věku hospodáři, kterýž vyšel na usvitě,
aby najal dělníky na vinici svou. Mat.

Aby potěšena byla srdce jejich, spo
jena jsouce láskou, a to ke všelikému
bohatství plnosti rozumu, ku poznání
tajemství Boha Otce, i Krista Ježíše.

20,

Kol. 2, 2.

1

5. Výhody a přednosti křesťanství.
a) Onoťposkytuje pravě známostí Boha.
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Kříž.

b) Úcty boží v duchu a pravdě.

Bůh jest duch: a ti, kteřížse jemu
klaní, v duchu av pravdě mají se kla
něti.

Jan 4, 24.

c)

Ono naskrze

posve'czg'e člověka.

Život jest zjeven, a viděli jsme, a
svědčíme, a zvěstujeme vám život vě
čný, kterýž byl u Otce, a ukázal se
nám. Pakli v světle chodíme, jakož
i on v světle jest, máme vespolek obe
cenství a krev Ježíše Krista, Syna jeho,
očišťuje nás od všelikého hříchu. I. Jan
1, 2. 7.
d) Poskytuje nejlepších prost7'5edkůk dosa
žení časně a' věčně blaženosti.

Blahoslavení chudí duchem: neb je
jich jest království nebeské atd. Mat.

nepoškvrnění před obličejem jeho vlásce.
Ef. 1, 4.

Víte, že on se proto zjevil, aby sňal
hříchy naše: a hříchu v něm není. I.
Jan 3, 5; srov. Tit. 2, 11. 12.
c) Úplně obnovení padle'lw člověčenstva a
kletbou stížene' přírody.

Jestliže Kristus v vás jest:

(tedy)

tělo sice mrtvé jest pro hřích, ale duch
jest živ pro ospravedlnění. Jestliže pak
duch toho, kterýž vzkřísil Ježíše z
mrtvých, přebývá v vás: (tedy) který
vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých , tenť
obživí i smrtelná těla vaše, pro přebý—
vajícího v vás Ducha jeho. Řím. 8,

10.11.

Marnosti zajisté poddáno jest stvo
ření nechtě, ale (poddáno jest) pro toho,
Tentot! jest pak život věčný, aby po kterýž je poddal v naději. Stvoření
znali tebe samého pravého Boha, a kte— vysvobozcno bude od služebnosti po
réhož jsi poslal, Ježíše Krista. Jan 17, rušení, v svobodu slávy synů božích.
5, 3 atd.

3; srv. Luk. 6, 47—49; Žalm2, 13.
C. Cíl a konec křesťanství.
a) Sdělení milostí.

Zákon skrze Mojžíše dán jest, milost

a pravda skrze Ježíše Krista se stala.
Jan 1, 17.
Spravedlnost pak boží (přichází) skrze
víru Ježíše Krista, ke všem a na vše
cky, kteříž věří v něho; neboť není
rozdílu. Všickni zajisté zhřešili, a po
třebují slávy boží. Ospravedlněni (pak)

bývají darmo skrze milost jeho, pro
vykoupení, kteréž jest skrze Krista Je
žíše, jehož Bůh vydal za smn ce skrze
VÍlu v krvi jeho, k ukázání spravedl
nosti své, pro odpuštění předešlých
hříchů, a (v čas) shovívání božího,
k ukázání spravedlnosti své v času
tomto: aby sám spravedlivý byl , i
ospravedlňující toho , kdož jest z víry
Ježíše Krista. Rim. 3, 23—26; srov.
5, 1 atd.

b) Mravní dokonalost.

Protož neníť již žádného zatracení
těm, kteříž jsou vKristu Ježíši, kteříž
nechodí podlé těla. Nebo zákon ducha
života v Kristu Ježíši vysvobodil mne
od zákona, hříchu a smrti. Rím. 8,
1. 2; srov. kap. 6.
Jakož nás vyvolil v něm před usta
novením světa, abychom byli svatí a

Rím. s, 20. 21.

(Í) Pravá blaženost.

Nestydím se za evangelium; moc
zajisté boží jest k spasení každému vč
řícímu, Židu předně, 1 Reku. Řím. ], 16.
Myt' máme co dékovati Bohu vždy
cky z vás, bráti-í od Boha milovaní,
že vyvolil vás'Bůh prvotiny k spasení,
v posvěcení ducha, a u víře pravdy:
ku kterémuž povolal vás skrze evan
gelium naše, k dojití slávy Pána na—
šeho Ježíše Krista. II. Tes. 2, ]2. 13.
Bůh všeliké milosti, kterýž povolal
nás k věčné slávě své v Kristu Je
žíši, onť vás, když maličko potrpíte,
dokonalé učiní, utvrdí i upevní. I.
Petr 5, 10.
.
Kříž co nástroj křižování bylo dřevo
rovné spatřeno na hoře s jiným pří
čným dřevem, na kteréž druhdy zlo
činci přibíjeni bývali a takto zdlouhavou
a bolestnou smrtí častoi po několika
dnech zemříti musili. Někdy měl po
dobu latinské písmeny X neb řecké'T,
obyčejný způsob jeho pak jest: +.
Trest kříže nalezá se nazvíce u sta
rých národů, a jim se trestali loupe—
žníci a bi-iči: Est. 2, .23; Mat. 27,
38. I božský Spasitel utrpěl jej :. Mat.
27, 26—50; Mar. 15, 20—37; Luk.

23, 26. 32—38; 44—46; Jan 19,
16—24. 30; a tak sňal ohavnost a

Kříže. — Kupcové.

kletbu sněho: V. Mojž. 21, 23; Gal.
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2. Jest důkazem prozřetedlnostz' boží.
Patřte na kvítí polní, kterak roste:
nepracuje ani vnepí'ede. Pravím pak
vám, že ani Salamoun ve vší slávě
Kříže. Viz protívenství a utrpení.
své tak odín nebyl, jako jedno z nich.
Poněvadž “tedy trávu polní, kteráž dnes
Kšeft.
Viz závěť.
jest, a zítra do peci uvržena bývá,
KVdS. Viz hody.
Bůh tak odívá: čím více vás malé
Kvítíf 1. Jest obraz pomíjqu'cnostz' víry? Mat. G, 28—Í30;Luk. 12, 27. 28.
& slabosti lidské.
Kupcové. Povinnostijejich jsou:
'1. Poctivost a spravedlnost.
Člověk vychází jako květ, a se—
ti'in bývá, a utíká jako stín, a nikdy
Nečiňte nic nepravého v soudu, v
v témž stavu nezůstává. Job 14, 2. loktu, v váze, v míře: váha sprave
Clověk, jako tráva jsou dnové (ži dlivá, a rovná ať jsou závaží, sprave—
vota) jeho, jako květ polní tak od— dlivý korec, a spravedlivý žejdlík. Já
kvete. Nebo vítr pl'ejde po něm, a Hospodin Bůh váš, kterýž jsem vyvedl
nezůstane: a nepozná více místa svého. vás z země egyptské. III. Mojž. 19,
Zalm 102, 15. 16.
35. 36; V. Mojž. 25, 13. 15.
Všeliké tělo jako seno zvetší, ajako
Váha falešná ohavností jest Hospo
listí mladistvé na stromě zeleném. Je
dínu: ale závaží pravé jest vůle jeho.
dno se pučí, a druhé opadává: tak chž bude pýcha, tu bude ipohanění:
ipokolení z těla a krve, jedno sko ale kde jest pokora, tu (jest) i mou
nává, a druhé se rodí. Sir. 14, 18. 19. drost. Sprostnost spravedlivých spra—
Běda koruně pýchy, opilým Efraim vovati je bude: ale oklamání převrá—
ským, a květu pršícímu, slávě plesání cených vyhubí je. Neprqspějeť bohat
jeho, těm, kteříž byli na vrchu oudolí ství v den pomsty (boží); ale sprave
nejtučnějšího, bloudíce od vína. A dlnost vysvobodí od smrti. Spravedl—
bude květ pršící slávy plesáni jeho, nost upřímého zpravovati bude cestu
kterýž jest na vrchu oudolí (věcí) tu jeho: ale pro hezbožnost svou padne
šných, jako ranné ovoce před dozráním bezbožný. _Spravedlnost upřímých vy
podzimním: na kteréž když pohledí svobodí je: ale v oukladech svých .po
(někdo) vida je, hned jakž rukou ujme, lapeni budou nepraví. Když umře člo—
zžíře je. Is. 28, 1. 4.
věk bezbožný, žádné naděje nebude (mu)
Hlas i'koucího: Volej. I řekl jsem: více: a očekávání pečlivých zahyneý
Co budu volati? Všeliké tělo jako trá Přísl. 11, 1—7.
va (jest) , a všeliká sláva jeho ja—
2. Važování se každého podvodu.
ko květ polní. Uschla tráva a spadl
Zlé jest, zlé jest, říká každý, kdož
květ, protože Duch Hospodinův povanul
na něj. V pravděť tráva jest lid: kupuje: a když odejde, tedy se chlu—
bití
bude. Přísl. 20, 14.
uschla tráva a spadl květ: ale slovo
Ohavnost jest Hospodinu závaží dvo
Hospodina našeho zůstává na věky. Is.
jí: a váha falešná není dobrá. Přísl.
40, 6—8.
Nebo všeliké tělo jest tráva a vše— 20, 23.
Dvě věci zdály mi se nesnadné a
cka sláva jeho jako květ strávy: uschla
tráva a květ její spadl. I. Petr nebezpečné: Nesnadně se zbavuje kupec
nedbanlivosti: a nebude ospravedlněn
1, 24.
Chlubiž pak _se bratr ponížený v po krčmář od hříchů rtů. Sir. 26, 28.
Jakož u prostřed spojení kamenů
výšení svém, a zase bohatý v poníže
nosti své; nebo jako květ byliny po vražen bývá kolík, tak i u prostřed
mine: nebo vzešlo slunce s horkostí, prodávání a kupování vtírá _se hřích.
'
a usušilo bylinu, a květ její spadl, a Sir. 27, 2.
ušlechtilost jejího obličeje zhynula:
Nestyď se . . . . za rovnost váhy
a závaží.....
za zrušení koupěa
takť i bohatý v svých cestách usvadne.
_kupců. Sir. 42, 2. 4. 5.
Jak. 1, 9—11. ,

3, 10. 13. Na kříž pak se pověsil
nápis se jménem, rodištěm a zločinem.
Jan 19, 19.
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Lában. — Lakomství.

3. Mají též pamatovati na tresty boží.
Chanan, v ruce jeho váha falešná,
utiskováni miloval. Os. 12, 7.
Ještě oheň v domě bezbožného, po
kladové nepravosti, a míra menší hněvu
plná. Zdaliž ospravedlním váhu bez
božnou, a závaží v pytlíku lstivá?

Víte zajisté, jaká přikázaní dal jsem
vám skrze Pána Ježíše . . . . . a aby
žádný nepřestíhal, ani oklamával v je
dnání bratra svého,- nebo mstitel jest
Pán toho všeho, jakož jsme vám před
pověděli a osvědčili. I. Tes. 4, 2. 6.
Viz : obchod, podvod.

Mich. 6, 10. 11.

L.
Lában. Syn Batuele, bratra Rebeky,
manželky Isákovy, a otec Ráchel aLíe,
žen Jakobových: I. Mojž. 24, 29; 25,
20; 28, 5; 2.9, 16 atd. Přijal vlídně
služebníka Abrahamova: 24, 31 atd.,
přivolil k zasnoubení sestry své Re
beky s Isákem: v. 50, 51; uvital
syna jeho Jakoba přívětivě: 29, 13;
srov. 27, 43; 28, 2. 5; 29, 5; však
ale dal mu lestně Líu, dceru svou za
manželku místo Ráchel, za kterouž 7
let sloužil: 29, 23; a když byl Jakob
ještě sedm dalších let sloužil za Rachel
(v. 18, 20. 27), dal mu pak i tuto:
v. 28. Jakob pak chtěl vystoupiti ze
služby, ale Lában zadržel jej novými
slibyasmlouvami: 30, 25. 27. 31. 43.
Jakoba obohacení se uvodilo jej v ne
návist tchána a synů jeho: 31, 1. 2;
protož i prchl Jakob, jehož Lában stí—
hal: v. 17, 23, byl ale od Boha vy
střežen od všelikého nepřátelství proti
Jakobovi: v. 24; předce však mu činil
rozličné výčitky: v. 26 atd., jako
výmiž mu též Jakob oplácel: v. 36
atd., a zvláště vytýkal mu nespra

Jaká jest naděje pokrytce, jestliže
lakomě vydře, ancvysvobodí Bůh duše
jeho? Zdaliž křik jeho vyslyší Bůh,
když přijde na něho ouzkost? Job
27. 8. 9.

V pravdě pomíjí člověk jako stín:
a nadarmo kormoutí se. Poklady skládá:
a neví, komu je shromažduje. Zahn 38, 7.
Nenaj de lstivý zisku : ale statek bedlivé
ho člověka bude cena zlata. Přísl. 12, 27.
Lepšíť jest málo s bázní Hospodino
vou, než mnoho pokladů, ale bez na
sycení. Přísl. 15, 16.

Kdo následuje lakomství, kormoutí
dům svůj, ale kdož nenávidí darů, živ
bude. Přísl. 15, 27.
'
Král spravedlivý vyzdvihuje zem, ale
muž lakomý ji kazí. Přísl. 29, 4.
Jest sám jediný, a druhého nemá,
ani syna, ani bratra, a však pí-acovati
nepřestává, aniž se nasycují oči jeho
zbožím, aniž pomyslí, řka: Pro koho
pracují a ujímám duši své dobrého?
I v tom také marnost jest, a trápení
nejhorší. Kaz. 4, 8.
Lakomý nenasytí se penězi: a kdo
vedlnost, již navzdor mu předc dva— miluje bohatství, nevezme užitku z něho
cet let byl sloužil: v. 41. Konečně a to tedy marnost. Kde jest mnoho
pak smířili se, & vešli v smlouvu: v.
zboží, bývá. mnoho těch, kteří jcdí je.
44 ; Lában požehnav ještě dítkám Jako— A co to prospívá pánovi, jediné, že
bovým, navrátil se do země své.—v. 55.
hledí na bohatství očima svýma ? Sladký
jest sen pracujícímu; byť málo neb
Lahoděni víz: pochlebovám'.
mnoho jedl: ale sytost bohatého ne
Lakomství jest nezřz'zenážádost statků
dopouští mu spáti. Kaz. 5, 9—11.
a zboží světa, kdežto člověknepřestává na
Mají zato, že jest hříčka život náš,
svém losu, ale víc a víc statků shromaž—
a obcování života že jest způsobeno
ďuje, na ne'spolehá a jich náležitě neužívá.
k zisku, a že musejí odkudkoli, také
1. Projevem' a nepravost jeho.
ize zlého zisku hledat-i. Moudr. 15, 12.
Nad lakomce pak nic není nešle
Nechodili synové Samuele po cestách
chetnějšího. Sir. 10, 9.
jeho, ale uchýlili se po lakomství, bral
Někdo bohatne skoupě sobě počínaje,
dary, a převracovali soud. I. Král. 8, 3'i

Lakomství.
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Běda, ktei'íž pi'ipojujete dům k domu,
a ten jest díl odplaty jeho, že dle toho '
říká: Nalezl jsem odpočinutí sobě a a pole s polem spojujete až ku konci
nyní jísti budu ze zboží svého sám. místa: zdali budete bydliti vy sami u
Sir. 11, 18. 19.
prostřed země? V uších mých jest to,
Nenasycené jest oko lakomého v po dí I—Iospodin zástupů: jistě že ti do
dílu nepravosti: nenasytí se, až i stráví mové mnozí zpustnou, ti velicí a krá
a vysuší duši svou. Sir. 14, 9.
sní, bez obyvatele budou. Is. 5, 8. 9.
Pro nepravosť lakomství jeho roz
A psi nejnestydatější neznají sytosti:
a sami pastýři neznají rozumnosti: vši lměval jsem se, a ubil jsem jej: skryl
ckni na cestu svou se uchýlili, jeden jsem před tebou tvář svou & rozhně
každý k lakomství svému, od nejvyš val jsem se: i odešel toulavý cestou
šího až do nejposlednějšího. Is. 56, 11. srdce svého. Is. 57, 17._
Od nejmenšího až do největšího vši
Dám ženy jejich cizozemcům, pole
ckni hledí lakomství.— a od proroka až jejich dědicům: nebo od nejmenšího
až do největšího všickni lakomství ná
do kněze všickni činí lest. Jer. 6, 13.
Koroptva vychovala to, čehož ne sledují: odproroka až do kněze vši
zplodila: (tak kdo) učinil bohatství, a ckni činí lež. Jer. 8, 10.
Kterýž bydlíš nad vodami mnohými,
ne v sóudu: v polovici dnů svých opu
stí je, a \! posledku svém moudrý bude. bohatý v pokladech, přišel konec tvůj,
Jer. 17, 11.
míra přeřezání tvého. Jer. 51, 13.
A požádali polí, a násilím je brali,
Anižť jsme zajisté kdy užívali řeči
pochlebné, jakož víte, ani příležitosti a mocí odjímali domy: a utiskali muže,
k lakomství; Bůh jest svědek. I. Tes. i dům jeho: muže i dědictví jeho.
2, 5.
Protož to praví Hospodin: Aj já myslím

2. Ohavnost a zhoubnost nepravosti
této; výstraha před ní.
Lepšít'jest maličko spravedlivému, nad
bohatství hříšníků mnoháf Žalm 36,16.
Nakloň srdce mého k svědectvím svým,
a ne k lakomství. Přísl. 118, 36.
Stezky lakomého uchvacují duše těch,
jenž mají. Přísl. 1, 19.
Kdo doufá v bohatství své, padne,
ale spravedlivý jako zelený list rozplodí
se.

Přísl. 11, 28.

Kdo nenávidí lakomství, jeho dnové
budou dlouzí. Přísl. 28, 16.
Clověk, který chvátá zbohatnouti, a
jiným závidí, neví, že nouze na něj
přijde. Přísl. 28, 22.
I v tom také marnost jest atrápení
nejhorší. Kaz. 4, 8.
Všecka práce jest pro ústa jeho:
ale duše nebude naplněna. Kaz. 6, 7.
Pro chudobu mnozí zhřešili: akdož
hledí bohat býti, odvrací oko své. Sir.
27, 1.

Kdo miluje zlato, nebude spravedliv:
a kdo následuje porušení, naplněn bude
jím. Mnozí přišli ku pádu pro zlato
a učiněno jest v kráse jeho záhuba je
jich. Dřevo ourazu jest zlato obětujících;
běda těm, kteříž následují ho akaždý

neopatrný zahyne jím.

Sir. 31,5—7.

zlé proti

čeledi té: z něhož _neodne

sete hrdel vašich, a nebudete choditi
pyšní, nebo čas nejhorší jest. Mich.
2, 2. 3.

Zdaliž ospravedlním váhu bezbožnou,
a závaží v pytlíku lstivá? Jimiž bohatí
jeho naplnění jsou nepravostí, & bydle
jící v něm mluví lež, a jazyk jejich
lstivý jest v ústech jejich. Protož
počal jsem i já tebe bíti pohubením
pro hříchy tvé. Mich. 6, 11—13.
Běda tomu, kterýž shromáždí lakom
ství zlé domu svému, aby bylo na vý
sosti lmízdo jeho, a zproštěna se býti
mní z ruky jeho. Mak. 2, 9.
Viděl jsem Pána stojícího na oltáři,
a řekl: Udeř v stěžeje, a nechť se
pohnou veřeje: nebo lakomství jest
v hlavě všech, a posledního z nich
mečem zabijí: nebude jim outěku;
utíkati budou, a nebude zproštěn z nich,
kterýž uteče. Amos 9, 1.
Ale ti, kteříž s Simonem byli, lakom
stvím vedeni jsouce, dali se některým
z těch, jenž na věžech byli, penězi na
mluviti= a sedmdesáte tisíc peněz vzavše,
dopustili některým utéci. II. Mak.
10, 20.
Neskládejte sobě pokladů na zemi,
kdežto rez a mol kazí, a kdež zloději
vykopávajía kradou: ale sltládejte sobč
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pokladyv nebi, kdežto ani rez ani mol
nekazí, a kdež zloději nevykopávají ani
nekradou. Mat, 6, 19, 20; srov. Luk.
12, 23; I. Tim. 6, 9.
Tehdy vida Jidáš, kterýž jej zradil,
žeby odsouzen byl, želeje toho, navrátil
zase třidceti stříbrných knížatům kněz
ským a starším, i'ka: Zhřešil jsem
zradiv krev spravedlivou. Ale oni ře
kli: Co nám do toho, ty viz. A po
vrb stříbrné v chrámě, odešel: a odšed
osidlem se oběsil. Mat. 27, 3—5;
srov.

Sk. ap. 1, 18.

Nebo z vnitřku zsrdce lidského po
cházejí zlá myšlení, krádeže, lakomství,
nešlechetnosti, lest. Mar. 7, 21. 29.
Nebo co prospěje člověku, by vše
cken svět získal, duše pak své škodu
trpěl? Mar. 8, 36.
I řekl k nim: I'Ileďte a vystříhejte
se všelikého lakomství; neboť žádného
život nezáleží v hojnosti těch věcí, kte
rými vládne. Luk. 12, 15.
I řekl jemu (bohatci) Bůh: blázne,
této noci požádají duše tvé od tebe,
to pak eos připravil, čí bude? Takt

.Ani měkeí, ani samoložuící, ani zlo
dčji, ani lakomci, ani opilei, ani zlola
jící, ani dráči, nebudou královstvím bo
žím vládnouti. I. Kor. G, 10.
Smilství pak, a všeliká nečistota neb
lakomství, nebuď ani jmenováno mezi
vámi, jakož sluší na svaté. El. 5, 3.
Protož mrtvěte oudy své, kteříž jsou
na zemi- smilství, nečistotu, chlípnost,
zlou žádost, a lakomství, jenž jest mo
dlám sloužení, pro kteréžto věci při
chází hněv na syny nevěry. Kol. 3, 5. G.
Nebo kteříž chtějí zbohatnouti, upa
dávají v pokušení, a v osidlo ďáblovo,
a v žádosti mnohé neužitečné i ško
dlivé, kteréž pohřižují lidi v zahynutí
a zatracení. I. Tim. 6, 9.
Neboť biskup má býti bez ouhony, . . .
ne mrzkého zisku žádostivý. Tit. ], 7.
Neboť jsou mnozí také neposlušní,
marnomluvní, asvůdcové, zvláště kteříž
jsou zobřízky, jenž mají býti trestáni,
kteříž celé domy podvracují, učíee co ne
sluší, pro mrzký zisk. Tit. 1, 10. 11.
Obcování (vaše buď) bez lakomství,
dosti mějte na tom, co máte. Žid.

jest, když sobě někdo ShPOmažďuje po—

13, 5.

klady, a neni bohatý v Bohu. Luk.
12, 20. 21.
Peníze tvé buďtež s tebou na za
tracení: proto že jsi se domníval,
žeby dar boží mohl za peníze koupen

šlenými slovy o vás kupčiti budou . . .
srdce majíce vycvičené v lakomství,
synové zlořečenství. II. Petr 2, 3. 14.

býti.

Sk. ap. &, 20.

A vidouce páni její, že odešla na
děje zisku jejich, chytivše Pavla a Síla,
vedli je na náměstí ke knížatům. Sk.
ap. 16, 19.

A jakož nedbali míti Boha v zná
mosti: tak vydal je Bůh v převrácený
smysl, aby činili eo nesluší, jsouce na
plnění vší nepravostí, zlostí, smilstvem,
lakomstvím, nešleehetností, plni závisti,
vraždy, sváru, lsti, šihalství jsouce na
dýmači.

Rím. 1, 28. 29.

Psal jsem vám v listu, abyste se
nesměšovali se smilníky. Ne však se
smilniky tohoto světa, neb s lakomei,
nebo s dráci, aneb smodlaři; sic by—
ste museli z tohoto světa vyjíti: ale
nyní jsem vám psal, abyste se s nimi
nesměšovali, jestliže ten, kterýž se jme
nuje bratr, jest smilník neb lakomec,
neb modlář neb zlolajce, neb opilec,
neb dráč: s takovým ani nejezte. I.
Kor. 5, 9—11.

Falešní proroci z lakomství vymy

3. Přikladové, jak Bůh trestal lakom- 
, ství a zištnost.
Ofni a Finees, synové I-Ieli, zhynuli
v bitvě proti Filistínským: I. Král 4, 17;
Nábala porazil I-Iospodin, že zemřel:
I. Král. 25, 38; Achab umřel, šípem
jsa poraněn a psi lízali krev jeho: III.
Král. 22, 34—38 ; Giezi potrestán ina
lomocenstvím: IV. Král. 5, 27; Achan
byl ukamenován: Jos. 7, 25.

4. Jiní přikladové lakomstvi a zištnosti.
Lában, jenž často Jakobovi měnil
mzdu: I. Mojž. 41, 31; Dalila, kteráž
za peníze zradila Samsona: Soudc. 16,
5 atd.;

synové Samuelovi, kteří dary

brali a práva rušili:

I. Král. 8, 3;

Aclzab pi'iosobil sobě vinici Nábothovu:
III. Král. 21, 15; vznešem'a představeni

města Jerusaléma,

kteří líchvili: II.

Eed. 5, 7; taktéž židovští vladařove':
Esdr. 8, 15; Fariseove': Luk. 16, 14;

Jidáš,

kterýž zradil Krista.: Mat. 26,

267

Lámech. — Láska.

15; Jan 12, 4. 5; vladař Felz'ar, jenž

doufal, že mu dá Pavel peníze: Sk.
ap\ 24, 26; Ananíáš a Safíra: Sk. ap
5, 1—10.
Viz: též : bohatství a zíštnost.

Lámech, syn Mathusaele: I. Mojž.
4, 18; 5, 25; a otec Noemův: 5,
29; byl první, jenž pojal dvě“ženy:
4, 19; Spáchal vraždu: v. 23; dosáhl
věku 777 let: 5, 31. Lámech nachází se
též v _l'odopisu Ježíše Krista: Luk.
3, 36.

Láska vůbec jest náklonnost neb pří
chylnost

vůle člověka k něčemu, co na

sobě v pravde'dobre' jest neb sejím zdá býti.
Jeví se jako zalíbení ve věci ,té

(amor beneplaciti),

a plynoucí z něho

kterouž Bůh má k nám. Bůh láska
jest: a kdož zůstává v lásce, v Bohu
zůstává, a Bůh v něm. Jan 4, 16.

2. Láska boží jest neskončená, všeobe
cná, všeobsahzgjícl a neznajz'cl žádného

přijímání osoby.
Bůh činí soud sirotku i vdově, mi
luje také příchozího, a dává jemu ži
vnost i oděv. V. Mojžt 10, 18.
I—IOSpodine až k nebi

(jest)

milosr

denství tvé: a pravda tvá až k obla
kům. Žalm 35, 6.
Milostivý v lítostivý jest Hospodin:
trpělivý a velmi milostivý. Dobrotivý
jest

I—IOSpodinku všechněm:

a slito

vání jeho (jde) na všecky tvory jeho.

Zalm 144, 8. 9.
prokazování
dobrodiní či dobočz'nnost
Bůh nepřijímá osob knížat, aniž zná
(amor benevolentiae). A jest buď pi'z mocnáře, když rozepři vede proti chu
rozená neb nadjniz'rozená dle podnětu
dému: nebo dílo rukou jeho jsou vši
svého.
ckni. Job 34, 19.
Předměty lásky jsou: Bůh, Kristus
Bohatý a chudý potkali se spolu:
Ježíš, bližní a vlastní osobnost. Vy učinitel obou jest Hospodin. Přísl.
pisuje se láska překrásně: ]. Kor. 13, 22, ?.
1—8. _13; 3, 14; Řím. 13, 10.
Pakli vtip co dělá: kdož jest větší
]. Láska bOŽÍ, t. j. láska, kterouž řemeslník těch věcí, kteréž jsou, nežli
prokazuje Bůh lidem, a kteráž jest vlast ona? Moudr. 8, 6.
nost jeho, dle kteréž lidem dobře chce
a toliko spasení jqfích vyhledává.

]. Bůh jest láska.
Když Hospodin pomíjel před Mojží
šem, řekl: Panující I'IOSpOdine Bože,
milosrdný a milostivý, trpělivý a mno
hého slitování, a pravdomluvný. II.
Mojž. 34, 6.
Ty jsi, Pane, líbezný, a tichý a
mnohého milosrdenství všechněm, kte

Ty Bože náš, dobrotivý jsi a prav
domluvný, trpělivý, a Všecko řídě V
milosrdenství.
Moudr. 151 1.
Nepřijme Pán osoby proti chudému,
a prosbu uraženého- vyslyší. Nejpo

hrdne prosbou sirotka,

ani vdovou,

když bude vylévati řeč lkání. Zdaliž
slze vdovy nesstupují na líce, „a křik
její na toho, kterýž je vyvádí? atd.
Sir. 35, 16. 17. 18 atd.
Otec v nebesích slunci svému velí
říž vzývají tě. Zalm 85, 5. Viz cely/' vycházeti na dobré i na zlé: a déšť
žalm.
dává na spravedlivé i na nespravedlivé.
Bůh, kterýž jest bohatý v milosr Mat. 5, 45.'
denství pro převelikou lásku svou, kte
Bůh dobrotivý jest k nevděčníkům
rouž zamiloval nás, když i my jsme a zlým. Protož budte milosrdní, ja
byli mrtví v hříších, Spolu obživil nás kož i Otec váš milosrdný jest. Luk.
v Kristu (jehožto milostí spasení jste),
6, 35. 36.
Tak Bůh miloval svět, že Syna své
a spolu vzkřísil (nás), a učinil, aby
chom spolu seděli v nebesích skrze ho jednorozeného dal, aby žádný, kdo
Krista Ježíše, aby ukázal v budoucích v něho věří, nezahynul, ale měl život
časích hojné bohatství své skrze do věčný. Jan 3, 16.
brotu k nám v Kristu Ježíši. Ef. 2,
V pravdě jsem shledal, že Bůh není
4—7.
přijímač osob: ale že v každém náro
nebo
Kdo nemiluje, nezná Boha;
du, kdož se ho bojí, a činí spravedl
Bůh jest láska. 1. Jan 4, 8.
nost, příjemný jest jemu. Sk. ap. 10,
34. 35.
Myť jsme poznali, a uvěřili lásce,
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Zavřel Bůh všecko v _nevěře, aby
se nade všemi smiloval. Rím. 11, 32.
Za všecky umřel Kristus, aby i kteří
živi jsou, již ne sami sobě živi byli,
ale tomu, kterýž za ně umi—el,i z mr

tvých vstal. II. Kor. 5, 15.
3. Láska boží chce blaženost tvarů a
jest věčná a nezměnitelncí.
Oslavujtc Hospodina, neboť dobrý
jest:? nebo na věky (trvá) milosrden
ství jeho. Zalm 117, 1.
Bůh neučinil smrti, aniž se veselí
ze zahynutí živých. Moudr. 1, 13.
Hory pohnou se a pahrbkové zatře
sou se: ale milosrdenství mě neod
stoupí od tebe, a smlouva pokoje mé
ho se nepohne: praví slitovník tvůj
Hospodin. Is. 54, 10.
Milosrdenství Hospodinova, že jsme
do konce nevyhynuli: nebo nezhynula
milosrdenství jeho. Pláč 3, 22.
Zdaliž vůle má jest smrt bezbožné
ho, praví Pán Bůh, ,a ne (raději) aby
se obrátil od cest svých a živ byl?
Ezech. 18, 23.

gelů, slávou a ctí korunoval jsi jej: a
ustanovil jsi jej nad dílem rukou svých.
Všecko jsi položil pod nohy jcho, ovce
i_ voly všecky, nadto i zvěř polní.
Zalm 8, 6 atd.; srov. I. Mojž. 1, 28.
Položil strach jeho (člověka) na vše
likě tělo, (aby) panoval nad zvěří a nad
ptactvem. Stvořil z něho pomocníci
podobnoujemu: radu, ajazyk, i oči, i
uši, i srdce dal jim k vymýšlení:
a uměním rozumu naplnil je. Sir.
17, 45; srov. Jer. 33, 11; Sk. ap.
14, 16.
Nepečujte o život svůj, cobyste je—
dli, ani o tělo své, čímbyste se odívali.
Zdaliž není život více nežli pokrm, a

tělo více ncžli oděv? Pohleďte na pta
ctvo nebeské, žeť neseje ani žne, ani
shromažďuje do stodol: a Otec náš
nebeský krmí je.
Zdaliž vy nejste
dražší nežli ono? atd. Mat. 6, 25.
26 atd.
,
b) Když pomíjel Hospodin před
Mojžíšem, řekl: Panující Hospodine
Bože, milosrdný, a milostivý, a trpě
livý, a mnohého slitování, a pravdo—
mluvný. H. Mojž. 34, 6.
4. Bez zásluhy naší miloval dříve
Bůh nás.
Stvořil jim umění ducha, smyslem
Bůh ani vlastního Syna svého ne-h naplnil srdce jejich: adobré i zlé věci
šanoval, ale za nás za všecky ho vy ukázal jim: Položil oko své na srdce
dal: kterakž nám také s ním všecko jejich, aby jim ukázal velikost skutků
svých, aby jméno svatosti chválili, a
nedá? Řím. &, 32.
Bůh předzřídil nás k zvolení sobě chlubili se divnými věcmi jeho, a ve
za syny skrze Ježíše Krista, podlé likosti vypravovali skutků jeho.: Přidal
uložení vůle své, a chvále slávy mi jim umění, a zákon života i dědictví
losti syě, kterouž nás dobrotivě ob dal jim. Smlouvu věčnou učinil s ni
dařil v milém Synu svém. Ef. 1, 5. 6. mi, a spravedlnost i soudy své ukázal
Pohledte, jakou lásku prokázal nám jim. A velikost cti vidělo oko jejich,
Otec, abychom synové boží slouli a a čest hlasu slyšely uši jejich, a řekl
jim : Pilně se varujte všelikě nepravosti.
byli. I. Jan 3, 1.
Sir. 17, 6—11.
V tomt' se ukázala láska boží knám,
Dokazuje Bůh lásky své k nám;
že Syna svého jednorozeného poslal
Bůh na svět, abychom živi byli skrze . nebo když jsme ještě hříšníci byli,
něho. V tomt' jest láska: ne žeby podlé času umřel Kristus za nás: mno
chom my byli Boha milovali, ale že hem tedy více nyní ospravedlnění jsou
on prvé miloval nás, a poslal Syna ce krví jeho, osvobozeni budeme od
hněvu sklgze něho. Řím. 5, 8. 9.
svého v (oběť) slitování za hříchy naše.
Věrnýt' jest Bůh, kterýž nedopustí
I. Jan 4, 9. 10.
My tedy milnjme Boha, nebo Bůh vás pokoušeti, nad to, což můžete
(snésti), ale učiní s pokušením také
prvé miloval nás. I. Jan 4, 19.
prospěch, abyste mohli snésti. I. Kor.

5. Láska boží jeví se nám a) ohledem
na pozemskou blaženost, zvláště však
b) ohledem na blaho věčné.

a) Učinils člověka málo menším an

10, 13.

Živť pak jsem již ne já, ale živjest
ve mně Kristus. Což pak nyní živ
jsem v těle, živ jsem u víře v Syna
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božího, kterýž zamiloval mne, a vydal
sebe samého za mne. Gal. 2, 20.
Bůh zajisté jest. kterýž působí v vás
chtění, i vykonání, podlé dobré vůle
(své). Filip. 2, 13.
Pán spravnj srdce vaše v lásce boží,
a v trpělivosti Kristově. Il. Tes. 3, 5.,
Potom poznali jsme lásku boží, že
on život svůj za nás položil: imyt'
máme za bratří život klásti. I. Jan
3, 16.
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Bůh v nás, a láska jeho v nás doko—
nalá jest. Po tomt' poznáváme, že v
něm zůstáváme, a on v nás, že z Du

cha svého dal nám. I. Jan 4, 12. 13.
Bůh láska jest: a kdož zůstává v
lásce,? v Bohu zůstává, a Bůh v něm.
]. Jan 4, 16. — Viz: Bůh.
ll. Láska !: Bohu !. j. láska., m
rouž k Bohu míti máme; a záleží v
onom snw'm vůle, dle kteréhošto Boha
nade všecko sobě vážíme a se jem'u celí
se vším ochláváme.

6. Láska boží jest základ a )oča'tek
vyšs'ího života našeho, .a do 'onalost 1. Boha nade všec/co milovali "jest Jr
tohoto života není nic jiného leč
vní a nejdůležitější povinností kažc ého
láska tato.
člověka.
Uvedl mne do sklepu vinného, spo
řádnl ve mně lásku. Pís. Sal. 2, 4.

Láska boží rozlita jest v srdcích
našich skrze Ducha svatého, kterýž
dán jest nám. Řím. 5, 5.
Kteřížkoli duchem božím vedeni by
vají, tit' jsou synové boží. Nepřijali
jste zajisté ducha služebnosti opět k
bázni, ale přijali jste ducha vyvolení
s_ynů, v němžto voláme: Abba (Otče).
Rím. 8, 14. 15.
Poněvadž pak jste synové, poslal
Bůh Ducha Syna svého v srdce vaše
volajícího: Abba, Otče. Gal. 4, (i.
Nedal nám Bůh ducha bázně, ale
moci, a milování, a střízlivosti. II.
Tim. ], 7.
Známo jsem učinil jméno tvé, azná
mo učiním: aby milování, kterýínž jsi
mne miloval, bylo v nich, a já v nich.

Jan 17, 26.
Kdo nás odloučí od lásky Kristovy?
Rím. 8, 35.

Nyní zůstávají víra, naděje, láska,
tyto tři: ale větší z nich jest láska.
I. Kor. 13, 13.
Nemilujte světa, ani těch věcí, kte
réž na světě jsou. Miluje-lit kdo svět,
neníť lásky Otcovy v něm. I. Jan
2, 15.

Pohled'te, jakou lásku prokázal nám
Otec, (totiž) abychom synové boží slouli,
a byli. I. Jan 3, 1.
Nejmilejší, milujme se vespolek;
nebo láska jest z Boha. A každý,
kdož miluje, z Boha se zrodil, a zná

Boha.

Kdo nemiluje, nezná Boha;

nebo Bůh jest láska.- I. Jan 4, 7. 8.
Milujeme-li se vespolek, zůstává

Milovati budeš
ho z celého srdce
své, a ze vší síly
Ceho žádá od

Hospodina Boha své
svého, a ze vši duše
své. V. Mojž. G, 5.

tebe Hospodin Bůh
tvůj, jediné aby se bál HospodinaBo
ha svého, a chodil po cestách jeho, a
aby miloval ho, a sloužil Hospodinu,
Bohu svému z celého srdce svého, a
ze vší duše své. V. Mojž. 10, 12.
Jestliže tedy budete poslouchati při
kázaní mých, kteráž já dnes přikazuji
vám, abyste milovali Hospodina Boha
svého, sloužili jemu z celého srdce svého,
a ze vší duše své: dá déšť zemi vaší
časnýr i pozdní, abyste sklízeli obilí i
víno, i olej. V. Mojž. 11, 13—14.
' Milujž Hospodina Boha svého, a za
chovej přikázaní jeho, i řády posvátné,
soudy, i rozkazy po všecken čas. V.
Mojž.. 11, 1. 22.
Obřeže Hospodin Bůh tvůj srdce
tvé, i srdce semene tvého: abys milo
val Hospodina Boha 'svého, z celého
srdce svého, a z celé duše tvé, abys
mohl živ býti. V. Mojž. 30, 6.
Milujte Hospodina Boha svého, a
choďte po všech eestách jeho a zacho
váveite pi'ikázaní jeho, a přidržte se
ho, a služte jemu celým srdcem, a.
celou duší svou. Jos. 22, 5.
Ze vší síly své miluj toho, kterýž tě
učinil: a služebníků jeho neopouštěj.
Sir. 7, 32.
Kdo miluje otce aneb matku více
nežli mne, nenít' mne hoden: a kdož
miluje syna neb dceru více nežli mne,
neniť mne hoden. Jde-li kdo ke mně,
a nemá v nenávisti otce svého, i má—
teře, i ženy, i synů, i bratří, i sester,
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a ještě i života svého, nemůž býti mým dobrého, a víry ncošemetné (neb- ne
učenníkem. Mat. 10, 37 ; Luk. 14, 26. pokrytě nejen na oko, ale upřímně a
Mistře, které jest přikazaní veliké pravě). I. Tim. 1, 5.
aneb (největší) v zákoně? I řekl mu
Každý kdož věří, že Ježíšjest Kri
Ježíš: Milovati budeš Pána Boha své stus, z Boha se narodil (syn boží, pravý
ho z celého srdce svého, a ze vší křesťan jest). A každý, kdož miluje
duše své, a ze vší mysli své. Tot' toho, kterýž zplodil, milujeť i toho,
jest největší a první přikázaní. Mat. kdo se narodil z něho. I. Jan 5, 1.
22, 36—38. (V. Mojž. 30, G.)
A Ježíš odpověděl jemu, že první 2. Hlavní pohnúika k lásce k Bohu
jest, že nás Bůh miloval dříve a bez
ze všech přikazaní jest: Slyš Israeli,
naší zásluhy.
Pán Bůh tvůj, Bůh jeden jest. A pro
tož milovati „budeš Pána svého ze
Syn' člověka nepřišel, aby mu slou
všeho srdce svého a ze vší duše své ženo bylo, ale aby on sloužil, a aby
a ze vši mysli své, i ze vší síly své. dal duši svou na vykoupení za mnohé.
To jest první přikázaní. Mar. 12, 29. Mar. 10, 45.
30; srov. Luk. 10, 27,
Tak Bůh miloval svět, že Syna svého
A aby milován byl z celého srdce jednorozeného dal, aby žádný, kdož
a ze všeho rozumu a ze vší duše i ze věří v něho, nezahynul, ale měl život
vší síly. A milovati bližního svého ja věčný. Nebo neposlal Bůh Syna svého
ko sebe samého, toť jest větší nade na svět aby soudil svět, ale aby spasen
všecky zápalné i jiné oběti. Mar. byl svět skrze něho. Jan 3, 16. 17.
Větší lasky nad to žádný nema, než
12, 33.
Milování bližního zlého nečiní. A aby život svůj kdo položil za přátele
protož plnost zákona jest milování. své. Jan 15, 13.
Řím. 13, 10.
Kterýž ani vlastního syna ncušetí—il,
Bychjazyky lidskými mluvil i angel ale za nás za všecky vydal jej, i kte
skými, a lásky kdybych neměl, učiněn rakžby _také s ním nedal nám všech
jsem jako měď zvučící, anebo zvonec věcí. Rím. 8, 32.
Dokazujeť pak Bůh lasky své k nám :
znějící. A bychť měl proroctví, aznal
všecka tajemství, i všelikého umění nebo když jsme ještě hříšníci byli, po
došel: a kdybych měl všecku víru, dlé času Kristus umřel za nás: mno
tak žebych hory přenášel, lásky pak hem tedy více 08pravedlněni jsouce
kdybych neměl, nic nejsem. A kdy krví jeho, spasení budeme od hněvu,
bych rozdal na pokrmy chudých ve trestáni & pokuty pro naši předešlou
škeren statek svůj, a bych vydal tělo zkázu zkrze něho. Nebo poněvadž ne
své k spálení, lásky pak kdybych ne— přátelé byvše, smíření jsme s Bohem,
měl, nic mi to neprospívá. ]. Kor. „skrze smrt syna jeho: mnohem více
13, 1—3.
smíření jsouce, spasení budeme, skrze
Nyní pak zůstávají víra, naděje, život jeho. Rím. 5, 8—10.
láska, tyto tři věci: ale největší znich
Za všecky umřel Kristus: aby i ti,
kteříž jsou živi, již ne sami sobě živi
jestit' láska. I. Kor. 13, 13.
Nemiluje-li kdo Pána našeho Ježíše byli, ale tomu, kterýž za ně umřel,
Krista, budiž proklatý (z církve Kri i z mrtvých vstal. Il. Kor. 5, 15.
stovy vyvržen). Maranetho (přišelt' neb
Živť jsem pak již_ ne já: ale živ jest
příjde Pan naš s pomstou). I. Kor. ve mně Kristus. Ze pak nyní živ jsem
v těle: živ jsem u víře Syna božího,
16, 22.
Nebo v Kristu Ježíši ani obřízka kterýž zamiloval mne a vydal sebe sa
nic neplatí, ani neobřízka: ale víra, mého za mne. Gal. 2, 20.
Bůh předzi'ídil nas kzvolení za syny
která skrze lásku působí. Gal. 5, G.
Mějte lasku, kteráž jest svazek do zkrze Ježíše Krista v něho podlé ulo
konalosti (nejdokonalejší věřících, neb žení vůle své. K chvále slávy milosti
své, kterouž vzácné nás učinil v milém
vší církve). Kol. 3, 14.
Ješto konec přikázaní jest láska, po Synu svém. V němžto máme vykou
cházející z srdce čistého, a svědomí i pení skrze krev jeho, totiž odpuštění
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hříchů podlé bohatství
Ef. 1, 5—7.

milosti jeho.
.

Potomt' jsme poznali lásku boží, že
on život svůj za nás položil: imyt'
tedy máme, (bylo-liby potřebí), za bratří
život klásti. I. Jan 3, 16.
V tomt' se pak obzvláště ukázala
láska boží k nám, že Syna svého je
dnorozeného poslal Bůh na svět, aby
chom hříchů sproštěni a ctně živijsouce,
právě živi a šťastni byli skrze něho.
V tomť jest láska, ne: žebychom my
Boha milovali, ale že on prvé miloval
nás, a poslal Syna svého oběť slito—
vání za hříchy naše. I. Jan 4, 9. 10.
Nejmilejší, poněvadž Bůh tak milo
val nás: i myt' máme jedni druhé mi
lovati. I. Jan 4, 11.
A myť jsme poznali a uvěřili o lásce,
kterouž Bůh má k nám. Bůh jest

láska: a kdož zůstává vlásce, v Bohu
zůstává a Bůh v něm. I. Jan 4, 16.
My tedy milujmež Boha, nebo Bůh
prvé miloval nás. I. Jan 4. 19.
Srov : Bůh.

3. Líska k Bohu má se jeviti plněním
přikázaní jeho.
A nyní Israeli, čeho Hospodin tvůj
žádá od tebe, jedině aby se bál Ho
spodina Boha svého , a chodil po ce
stách jeho, a aby miloval ho a sloužil
HosPodinu Bohu svému z celého srdce
svého,"z celé duše své. V. Mojž.
10. 12.

Jestliže tedy budete poslouchati při
kázaní mých, kteráž já dnes přikazuji
vám, abyste milovali Hospodina Boha
svého a sloužili jemu z celého srdce
svého a ze vší duše své. V. Moj.
11, 13.
Milujž tedy Hospodina Boha svého.
a zachovej přikázaní jeho. V. Mojž.
11, 1. 22.
Hleďte, abyste ostříhali pilně, asku
tkem plnili přikázání, i zákon, kterýž
přikázal vám Mojžíš služebník Hospo
dinův, abyste milovali Hospodina Boha
svého, a chodili po všech cestách jeho,
azachovávali přikázaní jeho, apřidrželi
se ho, a sloužili jemu celým srdcem,
a celou duší svou. Jos. 22, 5.
Kteříž se bojí Pána, nebudou ne—
věřící slovu jeho: a kteří milují ho,
zachovají cestu jeho. Ktcříž se bojí
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Pána dotazovati se budou na ty věci,
kteréž dobrolíbezné' jsou jemu: a. kteří
jej milují, naplnění budou zákonemjeho.
Kteří se bojíPána, připraví srdc'e svá,
a před obličejem jeho posvětí duší svých.
Kteří se bojí Pána, ostříhají přikázaní
jeho a trpělivost míti bude,až do vze
zřeni jeho. Rkouce: Nebudeme-li po
kání činiti, upadneme v ruce Páně, a ne
v ruce lidské. Sir. 2, 18—22.
Tak tedy po ovocích jejich poznáte
je. Ne každý kdož mi říká: Pane,
pane, vejde do království nebeského:
ale ten kdož činí vůli Otce mého, kte
rýž v nebesích jest, ten vejde do krá
lovství nebeského. Mat. 7, 20. 21.
Co pak mi říkáte:'Pane,'Pane, a ne
činíte, což pravím? Luk. 6, 46.
Milujete—limne, přikázaní má zacho
vejte. Jan 14, 15.
Kdož má přikázaní má, a zacho
vává je, tent' jest, kterýž miluje mne.
A kdož miluje mne, milován bude od
Otce mého; iját' jej budu milovati,
a zjevím jemu samého sebe. Jan 14, 21.
Miluje-li kdo, řeč mou zachovávati
bude, a Otec můj bude jej milovati, a
k němu přijdeme, a příbytek u něho
učiníme. Kdož pak nemiluje mne, ne
zachovává řečí mých a řeč, kterouž
„jste slyšeli, nenít' má: ale toho, kterýž
mne poslal, Otce. Jan 14, 23, 24.
Zůstaňtež v milování mém. Bude
teli zachovávati přikázaní má, zůsta
nete v mém milování: jakož i já při
kázaní Otce svého zachoval jsem i zů
stávám v jeho milování. Jan 15, 9—10.
Vy přátelé moji jste, učiníte-li to,
což já přikazuji vám. Jan 15, 14.
Láska trpělivá jest, dobrotivá jest:
láska nezávidí, nečiní zle, nenadýmá se.
Není cti žádostivá, nehledá, což jest
jejího, nezpouzí se, nemyslí zlého. Ne
raduje se z nepravosti, ale spolu ra
duje se v pravdě. Všecko snáší, vše
mu věří, 'všeho se naděje, všeho trpě
livě čeká. I. Kor. 13, 4—7.
V Kristu Ježíši ani obřízka nic ne
platí, ani neobřízka: ale víra, kteráž
skrze lásku působí. Gal. 5, 6.
Synáčkové moji, nemilujmež slovem,
ani jazykem, toliko ale skutkem a.
pravdou. A potomť poznáváme, že
jsme z pravdy: a před obličejem jeho
spokojime srdce svá. I. Jan 3, 18. 19.
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Tato jest láska boží, abychom pří
kázaní jeho ostříhali: a pi-ikázaní jeho
nejsou těžká. Jan 5, 3.
A totoť jest láska, abychom chodili
podlé přikázaní jeho. Nebo toto jest
to hlavní přikázaní, jakž jste slýchali
od počátku, abyste v něm chodili. II.
Jan 6.
Díme—
—li, že sním

obecenství máme,

a ne podlé osvícení náboženství kře
sťanského, ale ve tmách chodíme, lže
me a pravdy nečiníme. I. Jan 1, 6.

4. Láska k Bohu a Ic bližnímu jsou
nerozlučz'telně spojeny.

Toto pak obzvláštně-a nade všecko
přikazuji vám, abyste se milovali vc
spolek. Jan 15, 17.
Milování bližního zlého nečiní. A
protož plnost zákona jest milování. Rím.

13,10.

My víme, žejsme přenešeni ze smrti
do života, nebo milujeme bratří. Kdož
nemiluje, zůstává v smrti. Každý, kdož

nenávidí bratra tvého, vražedlník jest,
a víte, že žádný vražedlník nemá- ži
vota věčného v sobě zůstávajícího. I.
Jan 3, 14. 15.
Nejmilejší, poněvadž Bůh miloval nás,
imyt'máme jedni druhé mílovatí. Boha
žádný nikdy neviděl. Ale milujeme-lit
se vespolek, Bůh vnás zůstává, a láska
jeho v nás dokonalá jest. ]. Jan 4,

protivenství čili meč (jakož psáno ješt:
pro tebe mrtvení býváme celý den:
i jmíni jsme jako ovce oddané k za
bití). Ale v tom ve všem přemáháme
pro toho, kterýž nás zamiloval. Jíst
jsem zajisté, že ani smrt, ani život,
ani'angelé, ani knížatstvo, ani mocno
sti, ani přítomné věcí, ani budoucí,
ani síla, ani vysokost, ani hlubokost,
ani jiné stvoření, nebude moci nás od
loučiti od lásky boží, kteráž jest v K1istu
Ježíši Pánu našem. Rím. 8, 35— 39.
Mně živu býti Kristus jest, a umříti
zisk. Filip. 1, 21.

6. Láska k Bohu musí býti stálá.
Přede dnem slavným velikonočním věda.

Ježíš, že přišla hodina jeho, aby šel
z tohoto světa k Otci: milovav své,
kteříž byli na světě, až do konce je mi
loval. Jan 13, ].
Zůstaňtež v milování nám. Bude

te-li zachovávatipřikázaní má, zůsta
nete v mém milování: jakož i já při
kázaní otce svého zachoval jsem, i
zůstávám v jeho milování. Jan 15,
9. 10.

Milostboží budiž se všemi, kteříž
milují Pána našeho Ježíše Krista v ne
porušení.' Ef. 6, 24.
A za to se modlím, aby láska vaše
ještě více a více se rozhojňovala v umělo
sti a ve všelikém smyslu. Filip. ], 9.
A my jsmet' poznali a uvěřili o lásce
_11. 12.
_
Řekl-liby kdo, že miluje Boha, a dokonalé ujištění jsouce, poznali tu,
bratra svého nenávidělby, lhář jest. kterouž Bůh má k nám. Bůh láska
Nebo kdo nemiluje bratra svého, kte ' jest: a kdož zůstává v lásce, v Bohu
réhož vidí; Boha, kteréhož nevidí, zůstává, a Bůh v něm. I. Jan 4, 16.
Mámt' něco proti tobě, totiž že jsi tu
kterak může mílovati? I. Jan 4, 20. 21.
Potomt' poznáváme, že milujeme první lásku svou opustil. Zjev. 2, 4.
syny boží, když Boha milujeme, a
7. Účinkové lásky k Bohu.
pi-ikázaní jeho ostřiháme. I. Jan 5, 2
Činím milosrdenství nad tisící, těm,
5. Kdo Boha opravdu miluje,jest hotov kteříž milují mne, a ostříhají přikázaní
pro něho všecko obětovali.
mých. A zvíš, že I-Iospodin Bůh tvůj,
Silné jest milování jako smrt, tvrdé ont' jest Bůh silný a věrný, a ostříha
jako peklo horlení: lampy jeho jsou jící úmluvy, a milosrdenství těm, kte—
lampy ohně a plamenů. Vody mnohé říž milují ho, a těm, kteříž ostříhají
nemohou uhasití lásky, aniž řeky za přikázání jeho do tisícího kolena. Il.
topí ji: dával--liby člověk všecken statek Mojž. 20, 6; V. Mojž. 7, 9.
domu svého za milování, jako ničímž
Jestliže budete poslouchati přikázaní
pohrdne jím. Push 8,6. 7.12/14'f4ť'5 mých, kteráž já dnes příkazuji vám,
Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? abyste milovali Hospodina Boha svého
Zdali soužení.? aneb ouzkost nebo hlad? a sloužili jemu z celého srdce svého a
zdali nahota? čili nebezpečenství, zdali ze vší duše své: dá déšť zemi vaší

Čehož oko nevídalo, aní ucho neslý
časný í pozdní , abyste sklízeli obilí,
chalo, ani na srdce lidské nevstoupilo,
i víno i olej í seno s polí k pokrmení
dobytku, a dá všeho hojnost, abyste i připravil Bůh těm,- kteříž jej milují.
vy jedlí a nasycení byli. V. Mojž. 11, I. Kor. 2, 9.
13—15.
Jestliže kdo miluje Boha, ten jest
Vy, kteříž milujete Hospodina, v ne poznán od něho. I. Kor. 8, 3.
Rozhojníla se náramně milost Pána
návistí mějte to, což zlého jest:\0stříhát'
HOSpodin duší svatých svých, z ruky _ našebmke mně., ..a.Věrou a, _mílováním,
hříšníka vysvobodí je. Zalm 96, 10.' kteréž jest v Kristu Ježíši. I. Tím.
Já milující mne, milují: a kteříž 1, 14.
v jítře bdí ke mně, naleznou mne. Přísl.
Blahoslavený muž, kterýž snáší po
8, 17.
.
kušení; nebo když bude zkušen, ve
Tehdy- odpověděv Petr řekl mu: Aj zme korunu života, kterouž zaslíbíl Bůh
my opustili jsme všecky věci, ašli jsme těm, jenž ho milují. Jak. 1, 12.
Především pak společnou mezi se
za tebou: což tedy nám bude dáno
za to? Ježíš pak řekl jim: Amen bou lásku ustavičnou mějte: Nebo lá
pravím vám, že vy, kteříž jste násle— ska přikrývá množství hříchů. I. Petr
'
dovali mne, v druhém narození když 4, s.
Boha žádný nikdy neviděl. Milu
sedětí bude syn člověka na stolicí ve—
lebnosti své, budete seděti i vy na dva jeme-lít se vespolek, Bůh v onás zů—
nácti stolicích, soudíce “dvanáctero po stává, a „láska jeho v nás dokonalá
kolení ísraelské. A každý, kdož opustí jest. I. Jan 4, 12.
A .myť jsme poznali a uvěřili lá
dům, neb bratry, neb sestry, neb otce,
neb" matku, neb manželku, neb syny, sce (dokonale ujištěníjsouce, poznali tu
aneb pole pro jméno mé, stokrát více lásku), kterouž Bůh má k nám. Bůh
vezme, a životem věčným vládnoutí láska jest a kdož zůstává v lásce, v
Bohu zůstává a Bůh v něm. I. Jan
bude. Mat. 19, 27—29.
Odpouštějít' se jí (Marii Magdaleně) 4, 16.
hříchové mnozí : neboť milovala mnoho.
Komu pak se méně odpouští, m'énět' 8. Největší překážka lásky k Bohu
jest smyslnost lidská.
miluje. Luk. 7, 47.
Kdož má přikázaní má a zachovává
Žádný nemůže dvěma pánům slou
je, tent' jest, kterýž miluje mne. A žiti. Nebo zajisté jednoho nenávidětí
kdož miluje mne, milován bude od Otce bude a druhého mílovati, aneb jednoho
mého: i ját' jej budu milovati, a zje strpí, a druhým polu-dne.—protož ne
vím jemu samého sebe. Jan 14, 21. můžete Bohu sloužiti í mamoně. Mat.
6, 24.
Miluje-li kdo mne, řeč mou zachová
Moudrost těla jest nepřítelkyní bo
vatí bude, a Otec můj bude jej mílo—
vatí a k němu přijdeme, a příbytek u ží: nebo zákonu božímu nenípoddaná:
a aniž pak může býti. Protož ti,
něho učiníme. Jan 14, 23.
., Tedy když poobědvali, řekl Ježíš kteříž jsou v těle, Bohu se líbití ne
Simonovi Petrovi: Simone, miluješ-li mohou. Řím. 8, 7. 8.
Což nevíte, že přízeň tohoto světa
mne více, nežli tyto? Řekl jemu: O
všem, Pane, ty víš, že milují tebe. Dí jest nepřítelkyní boží. Aprotož kdoby
jemu: Pasíž beránky mé. . .. Řekl mu koliv chtěl býti přítelem toho světa,
po třetí : Simone Janův, miluješ-li mne? nepřítelem božím učiněn bývá. Jak. 4, 4.
Nemílujte světa, ani těch věcí, kte
I zarmoutil se Petr proto, že mu řekl
réž na světě jsou. Milujet-li kdo svět,
po třetí: Miluješ-li mne. I řekl jemu:
Pane, ty znáš všecko; ty víš, že tě není lásky otcovy v něm. Nebo vše
miluji. Řekl jemu Ježíš: Pasíž ovce cko, což jest na světě, jest žádost těla,
mé. Jan-21, 15—17.
a žádost očí a pýcha života, kteráž
Vímet' pak, že mílujícím Boha vše— není z Otce, ale jest z světa. A svět
cky věcí napomáhají k dobrému, totiž pomíjí í žádost jeho: ale kdož činí
těm, kteříž podlé uložení jeho povo vůli boží, ten zůstává na věky. I. Jan
2, 15—17.
lání jsou svatí. Řím. 8, 28.
18
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Láska Ježíšova, t. j. láska,

kterouž me'l Pán Ježíš k nám. 'On mí
lzg'e nás vůbec jako tvory nejznamenitější,

zvláště pak

dokázal

lásky sve' k nám

svým vtělením & vykoupením naším..

2. Láska tato má se jevili:
a) vděčným uznávám'm dobrodinz'jeho, tou
hou po dokonalejším poznání jeho, a po
spojení s ním, zvláště pak plněním při
kázanz' jeho.

Jakož mne miloval Otec, ijá milo
val jsem vás. Zůstaňtež v milování
mém. Budete-li zachovávati přikázaní
má, zůstanete v mém milování: jakož
i já jsem přikázaní Otce svého zacho
val, a 'zůstávám v jeho milování. Jan

Viz svrchu: Jan 14, 21. 23.
Doul'ánlívé pak mysli jsme, a dobrou
_vůlí máme raději z těla vyjití, a při
tomni býti Pánu. II. Kor. 5, 8.
Mně živu býti Kristus jest, a umříti
zisk. Filip. 1, 21.
15, 9. 10.
Ouzko mi jest zajisté s obou stran;
Včtšíhoť milování nemá žádný nad žádost maje rozdělen býti, a býti s
to, by kdo život svůj položil za přá Kristem, cožby mnohem lépe bylo.
tely sve. Jan 15, _13.
Filip. 1, 23.
Sotva kdo za spravedlivého umírá:
Co mi bylo zisk, položil jsem sobě
ale snad za dobrého odvážilby se ně pro" Krista za škodu. Anobrž všecky
kdo umříti. Dokazujeť pak Bůh lá věci pokládám býti škodou, pro vyvý
sky své k nám; nebo když jsme ještě šenou známost Ježíše Krista, Pána
hříšníci byli, podlé času umřel Kristus
mého, pro nějž jsem všecko ztratil, a
za nás: mnohem tedy více nyní, ospra mám jako za lejno, abych Krista ziskal.
vedlnčni jsouce krvi jeho, osvobozeni
budeme od hněvu skrze něho. Řím. Filip. 3, 7. &.
Kteréhožto neviděvše milujete, v kte
5, 7—9.
réhož také nyní nevidoucí včříte. I.
Láska Kristova pudi nás, jenž tákto Petr 1, 8.
soudime, že poněvadž jeden za všecky
umřel, tedyť všickni (v něm) zemřeli. I:) Radostným v_i/máváním jména a sva
II. Kor. 5, 14; srov. násl. mista: Jan te'ho náboženství jeho, jakož i následová
13, 1. 34; 14, 3. 13. 14.
ním jeho příkladu.

W. Láska li Ježíši, !.j. ona láska, kte

rouž máme míti k Ježíšovi.

1. K la'sce této jsme zavázáni :
Kdo miluje otce neb matku více nežli
mne, neni mne hoden: a kdo miluje
syna neb dceru vice nežli mne, neni
mne hoden. Mat. 10, 37.
Kdo má přikázaní má, a zachovává
je, tentr jest, kterýž mne miluje. A
kdo miluje mne, milován bude od Otce
mého: i jáť budu jej milovati, a zje
vím jemu samého sebe. Di jemu Ju
das, ne onen iškariotský: Pane, co se
stalo, že zjeviš sebe samého nám, a
ne světu? Odpověděl Ježiš, a řekl je
mu: Miluje-li kdo mne, řeč mou za
chovávati bude, a Otec můj bude jej
milovati, a k němu přijdeme, a při
bytek u něho učiníme.
Jan 14,

21—23.
.'Nemiluje-li kdo Pána našeho“Ježíše
Krista, budiž proklat. I. Kor. 16, 22.
Láska Kristova převyšuje všelikon

vědomost.

I'll. 3, 19.

Kdožkoli vyzná mne před lidmi, to—

ho i já vyznám před Otcem svým,
jenž jest v nebesích: kdožby pak za
přel mne_ před lidmi, zapřímt ijá ho
před Otcem svým, kterýž jest v nebe
sích. Mat. 10, 32. 33.
Nestydím se za evangelium; moc
zajisté boží jest k spasení každému
věřicimu, Zidu předně i Řeku.
im.
1, 16.

Nestyd se za svědectví Pána našeho,
ani za mne, vězně jeho: ale pracuj
spolu při evangelium podlé moci boží.
11. Tím.

1, 8.

Budeme-li (s nim) trpěli, budeme s
ním také kralovati: pakli (ho) zapře
ine, i on nás zapře.

II. Tim. 2, 12.

c) Povrhovánz'm všech pozemských pro
spěchá a snášenz'm protiuenstvz', žádá-li
to láska k Spasitelz'.

Každý, kdož opusti dům, neb bra—
try, neb sestry, neb otce, neb' matku,
neb manželku, neb syny, neb pole, pro
jméno mé, stokrát více vezme, & ži

Láska.

votcm věčným vládnoutí bude. Mat.
19, 29.
Apoštolé pak šli z toho shromáždění
radujíce se, že hodní učinění jsou tr
pěti pohanění pro jméno Ježíše. Sk.
np. 5, 41.

Bychť pak i obětován byl, pro oběť
a posloužení víře vaší, radují se a
spolu radují se se všemi vámi. Filip.
2, 17.

Pro dílo Kristovo až k smrti se při
blížil (sv. Pavel), vydav život svůj,
aby doplnil to, čehož se vám nedo
stávalo při posloužení mně. Filip.
2, 30.

V. Láska k bližnímu. ]. Jest po
vinnost naše, abychom bližni milovali,
kterážto láska jest podstatná známka
křesťana.
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jste činiti, a potom byloby na to do
stí času oněch neopouštětí. Mat. 23. 23.
Přistoupil k němu jeden z zítkonníků,
kterýž je byl slyšel hádující se, a
vida, že jim dobře odpověděl, otázal
se ho, které by bylo přikázání první
ze všech? A Ježíš odpověděl jemu:
První ze všech přikázání jest: Slyš

Israeli: Pán Bůh tvůj jeden jest: a
protož milovatí budeš Pána Boha své

ho ze všeho srdce svého a ze vší du
še své a ze vší myslí své, i ze vší
moci své. To jest první přikázaní.
Druhé pak podobné jest tomu: Mílo—
vati budeš bližního svého, jako sebe
samého. Většího přikázaní jiného nad
tato není. Mar. 12, 28—31.
Mílovati budeš Pána Boha svého
z celého srdce svého, z celé duše své i ze
vší síly své i ze všímyslí své: a bližního
svého, jako sebe samého. Luk. 10, 27.
Příkázaní nové dávám vám: Abyste
se milovali vespolek, jakož já miloval
jsem vás, tak aby, i vy milovali se ve—
spolek. Po tomť poznají všickní, že
jste moji učennící, budete-lí míti lásku
jedni k druhým. Jan 13, 34. 35.

Nebudeš nenávidětí bratra svého v
srdci svém, ale zhřešil-liby, tedy zje
vně potrescí ho slovy, abys neměl nad
ním hříchů. Nehledej pomsty, aniž
pamatovatí budeš na křívdu spolumě
šťanů svých. Mílovatí budeš přítele
svého jako sebe samého. Já Hospo
din. III. Mojž. 19, 17—18.
Totoť jest přikázání mé: Abyste se
Nepomineš. vola. aneb ovce bratra
milovali vespolek, jakož i já miloval
sveho, když uhlídáš, že bloudí: ale jsem vás. Jan 15, 12.
přivedeš je k bratru svému. Byť pak
Toto pak obzvláštně a nade všecko
nebyl blízký bratr tvůj a byt' ho i ne přikazují vám, abyste se milovali ve
znal: uvedeš je do domu svého, abu— Spolek. Jan 15, 17.
dou u tebe, dokudž by jich nehledal
Zádnému nebývejte nic dlužní, než
bratr tvůj, & zase nevzal. V. Mojž. to, abyste se vespolek milovali: nebo
kdož
miluje bližního, zákon naplnil.
22,_ 1—2.
\
Cehož nenávidíš, aby od jiného dálo Nebo to přikázání: Nezcízoložíš; ne
se tobě: hleď, abys i ty toho nikdy ji zabíješ; nepokradeš; nepromluvíš kří
nému nečinil. Tob. 4, 16.
vého svědectví, nepožádáš: a jestli
Všecko tedy, cožkoliv chcete, aby které jiné těm podobná přikázaní v
vám lidé činili, i vy číňte jím. Toť tomto slovu se zavírá: Milovati budeš
zajisté jest zákon í proroci. Mat. 7, 12. bližního svého jako sebe samého. Mi
Cti otce í matku svou: a mílovatí lování bližního zlého nečiní. A ro—
budeš bližního svého, jako sebe samé tož plnost zákona jest milování.
ím.
ho. Mat. 19, 19; 22, 39.
13, 8—10.
Druhé pak jest podobno tomu: Mí
Bych jazyky lidskými mluvil í an
lovatí budeš bližního svého, jako sebe gelskýmí, & lásky kdybych neměl, uči
samého. Na těch dvou přikázaních něn jsem jako měď zvučící, anebo
všecken zákon záleží i proroci. Mat. zvonec znějící. A bychť měl proro
22, 39—40.
ctví, a znal všecka tajemství, i všeli
Běda vám zákonníci, Fariseové, po kého umění došel: a kdybych měl
krytcí, kteříž dáváte desátky z máty všecku víru, tak žebych hory přenášel,
a z kopru, a z kmínu; a opustili jste lásky pak kdybych neměl, nic nejsem.
to, což těžšího jest v_zákonč, totiž soud A kdybych rozdal na.pokrmy chudých
& milosrdenství, & víru, tyto věci měli veškeren statek svůj, a“Evydal tělo
18
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své k spálení, lásky pak kdybych ne
měl, nic mi to neprospívá.

Láska

„ Láska bratrská zůstávejž mezi vámi.

tr— Zid. 13, 1.

pělivá jest, dobrotivá jest: láska ne
závidí, nečiní zlé, nenadýmá se. Není
cti žádostivá, nehledá, což jest jejího,
nezpouzí se, nemyslí zlého. Neraduje

Jestliže pak plníte zákon královský,
(hlavní království Messiášova) podlé pí—
sem: Milovati budeš bližního svého
jako sebe samého: dobře činíte. Jak.

se z nepravosti, ale spolu raduje se v
pravdě. Všecko snáší, všemu věří,
všeho se naděje, všeho trpělivě čeká.
Láska nikdy nevypadá: buďto že se
proroctví vyprázdní, buďto že jazykové
přestanou, buďto že umění neb učení

2, 8.

zkaženo-budeíl. Kor. 13, 1—8.
Nyní pak zůstávají víra, naděje,
láska, tyto tři: ale největší z nich jest
láska. I. Kor. 13, 13.
Prokazujte se jako služebníci boží
v čistotě, v umění, v dlouhočekání,
v dobrotivosti v Duchu svatém, v lá
sce neošemetné. II. Kor. 6, 6.
V Kristu Ježíši ani obřízka, ani
neobřízka, ale víra, kteráž skrze lásku
působí. Gal. 5, 6.
Vy v svobodu povoláni jste bratří:
toliko abyste svobody k příčině těla
neužívali, ale skrze lásku ducha po
sluhujte sobě vespolek. Nebo všecken
zákon v jedné řeči se naplňuje: Milo
vati budeš bližního svého, jako sebe
samého. Gal. 5, 13. 14.
Pravdu činíce v lásce, rostme vše
likterak v toho, kterýž jest hlava, to
tiž Kristus. Z kteréhož všecko tělo
příslušně spojené a svázané po všech
kloubích přisluhování podlé působení
v míru jednoho každého oudu, roz
množení těla činí k vzdělání svému

'

Duše své očišt'ujte v poslušenství
lásky, v milování bratrstva z upřímné—
ho srdce vespolek se milujte snažně.
I. Petr 1, 22.
Všeck-y ctěte, bratrstvo milujte, Bo
ha se bojte: krále v poctivosti mějte.
I. Petr 2, 17.
Především pak

společnou,

mezi se—

bou lásku ustavičnou mějte: nebo lá
ska přikrývá množství hříchů. I. Petr
4, 8.
K pobožnosti přidejte milování bra
trstva, k milování pak bratrstva lásku
ke všechněm lidem. Nebo budou-lit
při vás tyto ctnosti, a rozhojní-li se ne—
prázdné, ani bez užitku postaví vás
v poznání Pána našeho Ježíše Krista.
Nebo při komž není těchto věcí, sle
pýt' jest, a rukou makaje, zapomenuv
na očištění svých starých hříchů.
11. Petr

1, 7— 9.

My víme a to budiž naše dostate
čná náhrada, že jsme přenešeni z smrti
do života, nebo milujeme bratří. Kdož
nemiluje, zůstává v smrti. Každý,
kdož nenávidí bratra svého, vražedlník

jest (jako Kain, má smysl a srdce
Kainovo, jemu jest podobný). Víte,
že žádný vražedlník nemá života ve
čného v sobě zůstávajícího. ]. Jan 3,
14. 15.
.
v lásce. Ef.. 4, 15. 16.
Choďtež v lásce, jakož i Kristus mi- '
Totoť jest to hlavní přikázaní jeho:
loval nás, a vydal sebe samého za Abychom věřili ve jménu Syna, Ježíše
nás na smrt v obětování a oběť Bohu Krista: a milovali jedni druhé, jakož
rozkošnou. Ef. 5, 2.
nám dal přikázaní. Jan 3, 23.
Nad to nade všecko mějte lásku,
Nejmilejši,'-řnilujme_se*v'espolčk', ne
kteráž jest svazek dokonalosti. Kol. bo láska z Boha jest. A každý, kdož
3, 14.

O lásce pak bratrské nenít' potřebí
psáti vám: nebo vy sami jste se od
Boha tomu naučili, abyste milovali je
dni druhé. A zajisté činíte to vše
chněm bratřím ve vší Macedonii. Pro
síme pak vás bratří, abyste se v tom
ještě více rozhojnili. ]. Tes. 4, 9. 10.
Konec přikázaní jest láska, pochá
zející z srdce čistého, a svědomí do
brého, a víry neošemetné. I. Tim. 1, 5. ,

miluje, z Boha se narodil, a zná Boha.
Kdo nemiluje, nezná Boha; nebo Bůh
láska jest. I. Jan 4, 7. 8.
Řekl-liby kdo, že miluje Boha, a
bratra svého nenávidí, lhář jest. Nebo
kdo nemiluje bratra svého, kteréhož
vidí; Boha, kteréhož nevidí, kterak
může milovati? A totoť přikázaní má
me od Boha: aby ten, kdož miluje
Boha, miloval i bratra svého. I. Jan
4, 20. 21.
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a nedali jste mi jisti: žíznil jsem, a
nedali jste mi píti; hostem jsem byl
a nepřijali jste mne; nah*a neodivali
jste mne; nemocen a v žaláři jsem byl
vNenávist vzbuzuje sváry; ale láska a nenavštívili jste mne. Tehdy i od
vsecka provinění přikrývá. Přísl. 10,12.
p'nvčdi jemu i oni, řkouce: Pane, kdy
Milosrdenstvím a pravdou vykupuje jsme tebe viděli lačného, neb žíznivěho,
se nepravost: a skrze bázeň Hospodi aneb hosta, nebo nahého, neb nemo—
.novu uchyluje se člověk od zlého. cného, aneb v žaláři, a neposloužili
Přísl. 16, 6.
jsme tobě? Tehdy odpoví jim, řka:
Kdo se chce mstíti, od Pána _najde Amen pravím vám, pokudž jste neči
pomstu, a hříchy jeho chovaje, zacho nili jednomu z menších těchto, aniž
vá. Odpusť bližnímu svému, kterýž jste mně činili. I půjdou tito do trá
tobě škodí, a když se modliti budeš, pení věčného: ale spravedliví do života
hříchové tvoji rozvázání budou. Sir. věčného. Mat. 25, 31—46.
28, 1. 2.
Protož pravím tobě: Odpouštějít' se
Nebo jestliže odpustíte lidem hříchy jí hříchové mnozí: neboť milovala mno
jejich, odpustit i vám Otec váš ne ho. Komu se pak méně odpouští,
beský. Mat. 6, -14.
ménět' miluje. Luk. 7, 47.
Takt i Otec můj nebeský učiní vám,
Především p_ak společnou mezi se
jestliže neodpustíte jeden každý bratru bou lásku ustavičnou mějte: nebo lá
svému z srdcí svých. Mat. 18, 35. ska přikrývá množství hříchů. I. Petr
A když přijde Syn člověka v vele 4, 8.
bnosti své, a všickni angelé s ním,
tedy posadí se na trůn velebnosti své. 3. Způsob projevení lásky k bližnímu
.A. shromážděni budou před něj všickni
Cehož nenávidiš, aby od jiného dálo
národové (k soudu, jakož poddaní). I se tobě, hleď, abys i ty toho nikdy ji
rozdělí je na různo, jako pastýř oddě nému nečinil. Tob. 4, 16. _
luje ovce od kozlů. A postaví ovce
Radoval-li jsem se ku pádu toho,
zajisté na pravici své, kozly pak na kterýž mne nenáviděl, & plesal-li jsem,
levici. Tehdy dí Král těm, kteříž na žeby nalezlo jej zlé? Job 31, 29.
Vněnezůstal host, a dvéře mě po
pravici jeho budou: Pojďte požehnaní
Otce mého, vládněte královstvím vám cestnému otevříny byly. Job 31, 32.
Nelenuj
navštíviti nemocného: ne
připraveným od ustanovení světa. Nebo
jsem lačnil, a dali jste mi jisti: žíznil ho pro takové věci utvrzen budeš
jsem, a dali "jste mi píti: hostem jsem v, milování. Sir. 7, 39.
Nezpomínej "na každou křivdu bli
byl, a přijali jste mne, nah jsem byl,
a- přioděli jste mne: nemocen jsem byl žního svého, a žádnému nečiň v skut
a navštívili jste mne: v žaláři jsem cích křivdy. Sir. 10, 6.
Ve třech věcech líbí se duchu mé
byl a přišli jste ke mně. Tehdy od
povědí jemu spravedliví, řkouce: Pane, mu, kteréžto schváleny jsou před Bo
kdy jsme tě viděli lačného, a krmili hem i před lidmi. Svornost bratři a
jsme tebe: žíznivého, a dávaliť jsme milování bližních, a muž a žena do—
nápoj? Kdy pak jsme tě viděli hostem, bře se snášející. Sir. '25, 1—2.
Neodpírej zlému: ale udeří-li tě kdo
a přijali jsme _tebe, aneb nahého, a
přiodili jsme tebe? Aneb kdy jsme té v pravé líce tvé, nasaď mu radějii
viděli nemocného, aneb v žaláři, a při druhého. A tomu, kdož se stebou
cházeli jsme k tobě? A odpovídaje chce souditi, a sukni tvou vzíti, nech
Král, dí jim: Amen pravím vám, po mu raději i pláště (nežlibys se s ním
kudž jste činili jednomu z bratří těchto soudil). Anutí-li tě kdo jíti jednu mílis
mých nejmenších, mně jste činili. Po sebou, jdi s ním i jiné dvě. Prosící—
tom dí i těm, kteříž na levici budou:
mu tebe, dej mu, a od toho, kdoby
Odejděte ode mne zlořečení do ohně chtěl vypůjčiti od tebe, neodvracuj se.
V216těž: Mat. 25,
věčného, kterýž jest připraven ďáblu Mat. 5, 39—42.
a_angelům jeho._ Neboť jsem lačnil, 31—461

2. Prokazování lásky k bližnímu činí
nás hodny odpuštění hříchů, a kra'
lovství božího.

278

Láska.

Kdo tedy z těch tří zdá se tobě bli
žním býti, kterýž upadl mezi lotry?
A on řekl: Ten, kterýž učinil milo
srdenství nad ním. I řekljemu Ježíš:
Jdi, i ti učiň též. Luk. 10, 36—37.
Milování buď bez pokrytství. . . . Ra
dujte se s radujícími, plačte s plačí
cími. Řím. 12, 9. 15.
Máme pak mdloby a neumělost ne
mocných snášeti, a ne sami sobě se
líbiti. Ale jeden každý z vás lib se

bližnímu svému k dobrému jeho a k
vzdělání. Řím. 15, 1. 2.
Zádný nehledej jen toho, což jest
vlastního jeho, ale také a mnohem ra
ději toho, což jest druhého. I. Kor.
10, 24.
Nebo vy v svobodu povoláni jste,
bratří: toliko abyste svobodyk příčině
těla neužívali, ale skrze lásku ducha
posluhnjte sobě vespolek. Gal. 5, 13.
Jeden druhého břemena neste, a pak
naplníte zákon Krista. Gal. 6, 2.
Se vší pokorou a tichosti snášejte
se vespolek v lásce. Ef. 4, 2.

Kornelius byl nábožný a bohabojný
se vším domem svým, čině mnohé
almužny lidu a modle se Bohu vždy
cky. Sk. ap. 10, 2.
Pavel pravil: Žádám od Boha, aby
ste i poněkud i zcela, všickni, kteříž
mne slyší, byli dnes takoví, jakýž i jsem
já, kromě okovů těchto. Sk. ap. 26, 29.
Pravduť pravím v Kristu, neklamámť;
neb mi svědectví vydává svědomí mé,
v Duchu svatém: že mám veliký zá.
rmutek a ustavičnou bolest v srdci svém.
Nebo žádal jsem já sám zavržen býti
od Krista pro své bratří, kteříž jsou
moji příbuzní podlé těla, kteřížto jsou

Israelštíjjejichžto jest přijetí za syny,
i sláva,

i smlouva , i zákona dání, i

služba boží, i zaslíbení, jejichž jsou
otcové, z nichžto jest Kristus podlé
těla, kterýž jest nade všecko požehnaný
Bůh na věky. Rím. 9, 1—5.
Vůle zajisté srdce mého i modlitba
z Boha děje se za ně (bratry) k spa
sení.

Řím.

10, 1.

—

Jsa ode všech svoboden, učinil jsem
se všech služebníkem, abych jich více

Nic nečiňte skrze svár, ani pro mar
nou chválu: ale v pokoře jedni druhé získal.....
Učiněn jsem mdlým jako
za vyší, nežli sami sebe držíce. Ne mdlý, abych mdlé získal. Všechněm
hledíce jeden každý svých věci, ale všecko učiněn jsem, abych všecky k spa
toho, což jest jiných. Filip. 2, 3_, 4. sení přivedl. I. Kor. 9, 20—22.
Vizte, aby žádný žádnému nic zlého
Vl. Láska k nepřátelům záležív tom,
za zlé ueodplacoval: ale vždycky což abychom nepřátelům ze srdce odpustilz',
dobrého jest, čiňte sobě vespolek i jím Slania; obecně lásky prokazovali , a
všechněm. I. Tes. 5, 15.
žádají-li toho, s nimi se ochotně smířili.
Po tomt' jsme poznali lásku boží, že
1. Velí se :
on život svůj za nás položil; i myt
tedy máme (bylo-liby potřebí) za bratří
Treíil-libys na vola nepřítele svého
život klásti. I. Jan 3, 16.
aneb na osla, an bloudí, zase přiveď
ho kněmu. Uzřel-libys, an osel toho,
4. Láska k bližminu jeví se zvláště jenž tě nenávidí, leží pod břemenem,
v péči o spasení jeho.
— nepomineš, ale pozdvihneš ho s ním.
Mojžíš pravil (k Hospodinu): Ne II. Mojž. 23, 4. 5.
Nebudeš nenáviděti bratra svého v
učiníš-li toho (neodpuštíš-li lidu hřeší
címu), vymaž mne z knihy své, kte srdci svém, ale zjevně potresci ho, abys
rouž jsi napsal (života). II. Mojž. neměl nad ním hříchu. Nehledej po
24, 24.
.
msty, aniž pamatovati budeš na křivdu
Ježíš pravil: Otče, odpusť jim, neb spoluměšťanůsvých. Já Hospodin. III.
nevědí, co činí. Luk. 23, 34.
Mojž. 19, 17. 18.
Ondřejnalezl bratra svého a dí jemu:
Radoval-li jsem sezpádu toho, kte
Nalezli jsme Messiáše (jenž se vykládá rýž mne nenáviděl , a plesal-li jsem,
Kristus). A přivedl ho k Ježíšovi. žeby nalezlo jej zlé? Nedopustilt jsem
Jan 1,_41. 42.
zajisté hřešiti hrdlu svému, abych zlo—
A (Stěpán) poklek na kolena, zvolal řečením žádal duše jeho. Job 31,
hlasem velikým: Pane, nepokládej jim 29. 30.
.
_
toho za hřích. Sk. ap- 7, 59.
I řekl král ísraelskýk Eliseovi, když
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Ale pravím vám, kteříž (mne) sly
šíte: Milujte nepřátely své, dobře čiňte
těm, kteříž vas nenávidí. D'obrořečte
těm, kteříž vám zlořečí, a modlete se
chléb a vodu před ně, at“ pojedí a na— za ty, kteříž vám utrhají. Akdo tebe
bije v líce, nastav i druhé: a tomu,
pijí se, a odejdou ku pánu svému. IV.
Král. 6, 21. 22.
kdo ti odjímá plášť, nebraň ani sukně.
Luk.
6, 27—29.
Když se zlíbí I-Iospodinu cesty člo
Protož milujte nepřátely své, dobře
věka, také i nepřátely jeho obrátí ku
pokoji. Přísl. 16, 7.
čiňte, a půjčujte, ničeho se za to ne
Neříkej: Odplatím se zlým. Přísl. nadějíce: a budeť odplata vaše mnohá.
20, 22.
Luk. 6, 35.
Kdyby padl nepřítel. tvůj , neraduj
Dobrořečte těm, kteříž vám proti
se, a v pádu jeho nechat“ neplesá srdce venství činí; dobrořečte a nezlořečte.
tvé. Přísl. 24, ]7.
Řím. 12, 14.
Žádnému zlého za zlé neodplacujte.
Jestližebylačněl nepřítel tvůj, nakrm
jej: žížnil—liby,dej mu vody píli: nebo Řím. 12, 17.
uhlí řeřavé shromáždíš na hlavu jeho,
Ne sami se zastávejte, nejmilejší,
a Hospodin odplatí tobě. Přísl. 25, ale dejte místo hněvu (božímu); nebo
21. 22.
'
psáno jest: Mně pomsta, jáť odplatím,
Kdo se chce mstíti, u Pána najde praví Pán. Ale lační-li nepřítel tvůj,
pomstu, a hříchy jeho chovaje zachová. nakrm jej, žízní-li, dej mu píti; nebo
Odpusť bližnímu svému, kterýž tobč to číně, uhlí řeřavé shrneš na hlavu
škodí: apak když se modliti budeš, hří jeho. Řím. 12, 19. 20.
*
chové tvoji rozvázání budou. Sir. 28, 1. 2.
—I—Iněvejte se a nehřešte:
slunce ne
Pomni na poslední věci, a přestaň zapadej na hnčvivost vaši. Ef. 4, 26.
nepřátelství provozovati. . . . Pomni na
Vizte, aby žádný žádnému zlého za
bázeň boží, a nehněvej se na bližního. zlé neodplacoval: ale vždycky, co do
Pomni na 'smlouvu Nejvyššího , a po brého jest, čiňte sobě vespolek, i vše
hrdni nevědomostí bližního. Sir. 28, chněm. I. Tes. 5, 15.
6. 8. 'J.
Neodplacujte zlého za zlé, ani zloře
Milujte nepřátely své, dobře čiiitc čení za zlořečení, ale naproti tomu do
těm, kteříž vás nenávidí, a modlete se brořečíce; nebo k tomu povoláni jste,
za ty, kteříž vám protivenství činí, a abyste požehnáním dědičně vládli. I.
utrhají vám: abyste byli synové Otce Petr 3, 9.
svého, jenž jest v nebesích : jenž slunci
2. Příkladové lásky k nepřátelům.
svému velí vycházeti na dobré ina
Mluvil jim (k Abimelechovi a jeho
zlé: a déšť dává na spravedlivé i na
nespravedlivé. Mat. 5, 44. 45.
průvodčím) Isák-' 'Co jste přišli ke
Jestliže odpustíte lidem hříchy je—„ mně, člověku, jehož jste nenáviděli, a
jich, odpustít' i vám Otec váš nebeský vyhnali jste od sebe? . . . Tedy učinil
hříchy vaše. Pakli neodpustíte lidem, jim hody, a po jídle a pití vstavše
uni Otec váš odpustí vám hříchů va ráno, zapřisáhli se sobě vespolek: i pro
“ šich. Mat. 6, 14. 15.
pustil je Isák pokojně na místo jejich.
Zdaliž jsi i ty neměl se smilovati I. Mojž. 26, 27. 30. 31.
nad spoluslužebníkem svým, jakož i já
Jakob sám napřed jda poklonil se
smiloval jsem se nad tebou? Mat. schýliv se k zemi posedmkrát , až se
18, 33.
přiblížil bratr jeho. Bčže tedy Esau
A když se postavíte k modlení, od vstříc bratru svému, objal ho: a sti—
pouštějte, máte-li co proti komu: aby skaje šíji jeho, a líbaje plakal. I. Mojž.
i Otec váš, kterýž jest- v nebesích, od 33, 3. 4.
pustil vám hříchy vaše. .Pakli neod
Josef k bratřím dobrotivě řekl:
pustíte: ani Otec váš, kterýž v nebe Přistupte ke mně. A když přistoupili
blízko,
řekl: Já jsem Josef, bratr váš,
sích jest, neodpustí vám hříchů vašich.
Mar. 11, 25. 26.
kteréhož jste prodali do Egypta. Ne—
jej uzřel: Mám-liž je (nepřátele) po
biti, otče můj? A on řekl: Nepobíjej:
však jsi jich nezjímal mečem, ani lu
čištěm svým, abys je pobil: ale polož
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skyni: a pomyslil jsem, abych zabil
tebe: ale odpustilo tobě oko mé; nebo
jsem řekl: Nevztáhnuť ruky své na
pána svého, poněvadž pomazaný Ho
spodinův jest. Nýbrž otče můj, viz,
a poznej kraj pláště svého v ruce mé:
dým; a potom smělost .vzali sobě mlu
žeť' když jsem řezal kraj pláště tvého,
viti k němu. I učinili synové Israele,
jakož jim přikázáno bylo. Jimžto dal nechtěl jsem vztálmouti ruky své na
tebe. Znamenej a viz, žeť není v ruce
Josef vozy, podlé rozkazu Faraonova:
ipokrmy na cestu. Jednomu každému mé zlého, ani nepravosti, aniž jsem
zhřešil proti tobě: ty pak ouklady
také rozkázal přinesti dvoje roucho:
Benjaminovi pak dal tři sta stříbrných činíš duši mé, abys ji odjalý Sudiž
s paterýmrouchem nejlepším. I. Mojž. Hospodin mezi, mnou a tebou, a nechť
pomstí mne Hospodin nad tebou: ruka
45, 4. 5. 15. 21. _22.
,
Josef odpověděl bratřím: Nebojte se, pak má. ať není na tebe. Jakož se
zdaliž můžeme vůli boží odepříti? Vy i říká v starém přísloví: Od bezbo—
jste myslili o mně zlé, ale Bůh obrátil žných vyjde bezbožnost: ruka tedy má
to v dobré, aby povýšil mne, jakož ať není na tebe. Koho honíš , králi
nyní vidíte, a zachoval mnohé lidi. israelský? Koho honíš? Psa mrtvého
Nebojtež se; já budu krmit-i vás, & honíš, a jednu' blechu. Budiž Hospo
dítky vaše. I potěšil jich, a lahodně din soudce, a nechť rozsoudí mezi
i k upokojení jich mluvil. I. Mojž. mnou a tebou: &. nechť pohledí, &.
50, 19. 20. 21.
soudí pi—i
mou, avysvobodí mne zruky
Jefte spěchal ku pomoci bratřím svým, tvé. I. Král. 24, 4—16.
ačkoli jej zavrhli. Soudc. 12, '1 atd.
Přišli tedy David a Abisaz' k lidu v
I přišel Saul k stájím ovcí, kteréž noci, a nalezli Saule, an leží a spí
se mu navrhly jdoucímu: a. byla tam v stanu, a kopí vetknuté v zemi u
jeskyně, do kteréž Všel Saul na po hlavy jeho: Abnera pak & lid, ani spí
třebu. David pak , a muži jeho dále vůkol něho. I řekl' Abisai k Davi
11vnitřní straně té jeskyně kryli se. dovi: zavřel Bůh dnes nepřítele tvého
I řekli služebníci Davidovi k němu: v rukou tvých, protož nyní jej proba—
Aj den, ,o kterémž mluvil Hospodin dnu kopím do země pojednou, a po
k tobě řka: Já dám nepřítele tvého druhéť nebude potřebí. I řekl David

lekejte se, ani sobě stěžujte toho, že
jste mne prodalido těchto krajin: nebo
pro zachování vaše poslal mne Bůh před
vámi do Egypta. . . . . I políbil Josef
všech bratří _svých, a plakal nad kaž

tobě, abys učinil jemu, jak se koli

k Abisai:.Nezabíjej

líbiti bude před očima tvýma. Vstal
tedy David, a uřezal tiše kraj pláště
Saulova. Potom udeřil se v srdce své
David, proto že odřezal kraj pláště
Saulova. I řekl mužům svým: Budiž
mi milostiv Hospodin, abych nečinil té
věci pánu mému, pomazanému Hospo
dinovu, abych vztáhl ruku svou na něj,
nebo pomazaný Hospodinův jest. I
obměkěil David muže své (těmi) řečmi,

vztáhna ruku svou na pomazaného Ho
spodinova, bude nevinný? I řekl Da
vid: Zivť jest Hospodin, že leč Ho
spodin porazí ho, aneb den jeho přijde,
že umře, aneb vstoupě do boje zahyne,
milostiv bud' mi_ Hospodin, abych ne
vztáhl ruky své na pomazaného Ho
spodinova. Ale nyní vezmi kopí, kte
réž jest u hlavy jeho , a číši vodní, a
odejděme. Vzal tedy David 'kopí, a
číši vodní, kteráž byla u hlavy Saulo
vy, a odešli: a nebyl žádný, kdoby je
viděl a zvěděl, a procítil , ale" všickni
spali, nebo sen Hospodinův připadl byl
na ně. I. Král. 26, 7—12.
I řekl David: Jestli ještě kdo po
zůstalý z domu Saulova, abych učinil
s ním milosrdenství pro Jonathu? II.

a nedopustil jim, aby povstali proti
Saulovi: Saul pak vstav z jeskyně,
bral se cestou svou. Vstal paki David
po něm: a vyšed z jeskyně, volal za
Saulem, řka: Pane můj králi. I ohlédl
se Saul za sebe, a sehnuv se David
tváří k zemi, poklonil se, a řekl Sau
lovi: Proč posloucháš řečí lidských,
kteříž praví: David hledá zlého proti
tobě?

Hle dnes vidí oči tvé , že vy—

dal tebe Hospodin v ruku mou v je

ho:

nebo kdož

Král. 9, 1.

David dal muži egyptskému, jenž
byl z vojska. Amalekitských, nepřá
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telů jeho,

pokrm a nápoj. I. Král.

30, 11 atd.
David truchlil při zprávě o smrti
Saulově. II. Král. 1, 11 atd.
David ušetřil Semeje, kterýž mu zlo
řečil. II. Král. 16, 5. 10.
I přikázal král (David) Joabovi , a

Abisajovi, a Etajovi, řka: “Zachovejte
mi syna Absolona. A veškeren lid sly
šel, když přikazoval král všechněm kní
žatům o Absolonovi. I zarmoutiv se
král, vstoupil do večeřadla brány, a
plakal. A jda, mluvil takto : Synu můj
Absolone, Absolone, synu můj; kdož
mi dá, abych já umřel za tebe, Abso
lone synu můj , synu můj Absolone.
II. Král. 18, 5. 33.
Ježíš nazýval zrádce svého Jidáše
přítelem. Mat. 26, 50.
Tedy řekl Ježíš (na kříži): Otče,
odpusť jim; neboť nevědí, co činí.
A rozdělivše roucho jeho, metali (o ně)
losy. Luk. 23, 34.
I kamenovali Stepána, modlícího se
a řkoucího: Pane Ježíši, přijmi ducha
mého. A poklek na kolena, zvolal
hlasem velikým, řka: Pane, _nepokládej
jim toho za hřích! Ato pověděv usnul
v Pánu. Savel pak přivolil k usmr
cení jeho. Sk. ap. 7, 58. 59.
Zlořečí nám, a my dobrořečíme;
protivenství trpíme, a (mile je) snáší
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2. Pravá láska k sobě samému jeví se
nejlépe tím, že spasení duše vyble
dáváme.
Hledejte nejprv království božího a
spravedlnosti jeho: a toto všecko bude
vám přidáno. Mat. 6, 33.
S bázní a třesením spasení své ko
nejte. Filip. 2, 12.
O _věci, kteréž svrchu jsou, pečujte,
ne o ty, kteréž jsou na zemi._ Kol. 3, 2.

3. Dobře zřízená láska k sobě samému
má také zřetel na dobré bližního.
Žádný ať nehledá (toliko) toho, což
jest jeho vlastní (zisk) , ale což jest
druhého. I. Kor. 10, 24.
Láska nehledá (toliko), což jest je
jího. Kor. 13, 5.
Sv. Pavel píše: Nehledám věcí, kte
réž vaše jsou, ale vás. II. Kor. 12, 14.
Nehleďte jeden každý těch věcí, kte
réž jeho jsou, ale těch, kteréž jsou ji—
ných. Filip. 2, 4.
Budou lidé sami sebe milující, la
komí,"lirdí . . . těch se varuj. II. Tim.
3, 2. 5.

Vlll. Láska tělesná, nečisté. Není do
volená jakož pocházející z nezřízene' vášne',
totiž žádostí te'lesne', potlačzg'íc bázeň a
lásku boží a způsobzg'íc člověku množství

strastí.

Vyšla Dina, dcera Líe, aby spatřila

me. I. _Kor. 4, 12.
ženy krajiny té, kterouž, když uzřel
Viz také : pomsta, smíření, ocbms'te'm'. Sichem, syn Hemora Hevejského, kníže

VII. Láska k sobě samému záleží

země té, zamiloval ji; i uchvátil ji,
spal s ní, násilí učiniv panně.

a

I při—

v křesťanské péčí o svou časnou a ve'
čnou spásu.

pojila se duše jeho k ní, a smutnou
ochlácholil lahodnými slovy. I. Mojž.

1. Jestz'ť dovolená, ano jest povinnost
sebe mílovatí.

34, 1. 2.

Dobře činí duši své muž milosrdný.
Přísl._ 11, 17.

Kdo jest sobě zlý, komu jinému
bude dobrý? Sir. 14, 5.
Milovati budeš bližního svého, jako
sebe samého. Mat. 22, 39.
Všecken zákon v jedné řeči se na
plňuje: Milovati budeš bližního svého
jako sebe samého. Gal. 5, 14.
Kdo _miluje manželku svou, sebe
samého miluje. Zádný zajisté nikdy
těla svého neměl v nenávisti: ale krmí
&.chová je..

Ef. 5, 28. 29.

Po mnohých dnech vrhla paní Putifara
očima svýma na Josefa, a řekla: Spi
se mnou. I. Mojž. 39, 7.
Svolala k sobě lidi domu svého a
řekla k nim: Hle, uvedl muže hebrej
ského, aby nám posměch učinil: .všel
ke mně, aby se sešel se mnou: akdyž
jsem já zkřikla, a on slyšel hlas můj,
nechal pláště, kterýž jsem držela, a.
utekl ven. ]. Mojž. 39, 14. 15.
Stalo se potom, že Absolona, syna
Davidova, sestru velmi krásnou, jmé

nem Thámar, zamiloval Amnon, syn
Davidův, a zamiloval ji velmi, tak že
pro milost k ní r0znemohl se: nebo

Lazar.. -

Lohkověrnost.

poněvadž byla panna, nesnadné mu se | bré: a kdož jest kvapných noh, zavádí.
zdálo, aby s ní něco nepoctivého pro— Přísl. 19, 2.
vedl. u. Král. 13, 1. 2.
Ve všech skutcích svých pamětliv
A vzal ji (potom) Amnon v 'nená- ' buď na poslední věci své, a na věky
vist velikou velmi: tak že větší byla ' nezhřešíš. Sir. 7, 40.
nenávist, kterouž nenáviděl jí, nežli
(llovčk moudrý při všem se obává,
milost, kterouž ji prvé miloval. II. Král. a ve dnech hříchu pilně se varuje lc
13, 15.
nosti. Sir. 18, 27.
I rančno jest srdce Holofernovo:
Muž rady (soudný) nezavrže rozum
nebo hořel žádostí její. Judith 12, 16. nosti; cizí pak (nesmyslný) a pyšný
I vídali ji ti starci na každý den nebude se lekati bázně; také i když
(tam) vcházející, a procházející se: a by učinil něco sám z sebe bez rady, a
zapálili se žádosti k ní: a převrátili však potom svými netečnostmi trestán
smysl svůj, a schýlili oči své, aby bude. Synu bez rady nic nečiň, a po
oučinku nebudeš želeti. Sir. 32, 22—24.
neviděli nebe, ani rozpomenuli sena
soudy spravedlivé. Byli tedy oba ra
Srdce dobré rady zjednej sobě: ne
něni milostí k ní, aniž oznámili sobě máš zajisté jiného lepšího (rádce) nad
vespolek bolesti své. Dan. 13, 8—10. . ně. Sir. 37,
Nevíte-li, že těla vaše oudové jsou
Přede všemi skutky slovo pravé
Kristovi? Což tedy vezma oudy Kri (moudrá rada) předcházej tě a před
stovy učiním je oudy nevěstky? Od všelikým činem rada stálá. Sir. 37, 20.
stup to. I. Kor. 6, 15.
Viztež tedy bratří, kterak byste opa—
Viz: nečistota, smz'lstvo.
trně chodili (běh života svého konali);
lX. Láskak světu t. j. k věcempozem ne jako ncmoudří ale jako moudří; vy
kupujíce čas, (času dobře užívajíce).
ským, a ke všemu, což ve světe"jest, se
Ef. 5, 15. 16.
zapovídá.
/
Cizoložníci, zdali nevíte, že přátel
2. Příklaďové lehkomyslnosti:
ství tohoto světa jest nepřátelství eBo
Eva: I. Mojž. 2, 6; Esau: I. Mojž.
hem? Protož kdoby koli chtěl býti pří 25, 34; marnotratný syn: Luk. 15, 12;
telem toho světa, nepřítelem božím vladař Feliv: Sk. ap. 24, 25; král
učiněn bývá. Jak. 4, 4.
Agrippa: 26,24—32; Pilát : Jan 18,38.
Nemilujte světa, ani těch věcí, kte
Viz také : povážlz'vost, opatrnost.
_réž na světě jsou. Miluje-lit kdo svět,
LehĚOVĚIDOSt jest náklonnost, něco
není lásky Otcovy v něm. I. Jan 2, 15.
Viz: sve't.

Lazar: 1) chudý: Luk. 16, 20. atd.;
2) bratr Marie a Marty v Bethánii, jejž
zvláště miloval Kristus: Jan 11, 1. 3.
5. 36; onemocněl: v. 1, 6. a zemřel:
v. 14, 17; byl pak' od Krista vzkří
žen: v. 43, 44; seděl s ním u stolu:
12, 2; byl od Zidů pronásledován: 12, 10.
Léčky.

Viz: úklady.

Lehkomyslnost & lehkovážnost jest
onen stav duše,

v ne'mz'to člove'k slepě a

nepředložene' následuje náklonností a oka
mžitých nápadů, nedbaje, zdaliž slušně a
prospěšné jest, co před sebe be'í'e.

]. Výstraha před nl.
Chytrý všecko s radou (s rozumem)
činí; ale kdo blázen jest, ukazuje své
bláznoství. Přísl. 13, 16.
Kdež není' umění duše, tut není do

k výpovědi jiných bez náležitého skoumám'
za prave' míti.

1. Jest sama sebou pošetila'..
Kdo rychle věří, lehkého srdce jest,
a umenšen bude: a kdož hřeší proti
duši své, za nic jmin bude. Sir. 19,4.

2. Jl/[a'me se jí varovali zvláště v obco

vání s jinými.
Slyšel-lis slovo prot-i bližnímu svému,
necht' stebou umře: a věř, že tě ne
roztrhne. Sir. 19, 10.

Pokárej přítele: nebo častokrát to
bývá pomluva. A ne každému slovu
věř. Někdo klesá jazykem, ale ne
z oumysla. Nebo kdo jest, ještoby
nezavinil jazykem svým? Sir. 19, 15-17.
Kdožby ponížil hlasu svého, nevěř
jemu: nebo sedmerá nešlechetnost jest
v srdci jeho. Přísl. 26, 5.

Lékař. — Lonivost.
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Těmi věcmi uleví hojič bolesti, a apa
tekař učiní lékařství lahodná, a složí
masti k zdraví, a nebudou míti konce
díla jeho. Pokoj zajisté boží jest nad
tváří země. Synu v nemoci své ne
viz, a bdíti budeš. Sir. 13,12.16. 17. pohrdej sám sebou, ale modli se Pánu,
a on uzdraví tě. Sir. 38, 1—9.
3. Ne zřídka dává podnět k nesprave
I roznemohl se Aza . . . na nohy
dlnostz'.
přetěžkou nemocí, a ani v nemoci své
Ty věci uslyšev pán, a příliš věře nehledal Hospodina, ale více doufal v
slovům manželky, rozhněval se velmi: lékařské umění. I usnul s otci svými
a dal Josefa do žaláře, kdež vězňové & umřel. II. Par. 16, 12. 13.
Viz král Ezechiás': IV. Král. 20,
královští ostříháni bývali , a byl tam
1—7.
zavřín. I. Mojž. 39, 19. 20.
Žena, kteráž tok krve mčla dva
Lid israelský spíše věřil křivým zprá
vám o Kanánu, než pravdivým výpo nácte let, a mnoho přetrpěla od mno
věděm Šlechetných vyzvědačů. IV. Mojž. hých lékařů: a vynaložila všecken sta
tek svůj: aniž jí co bylo prospělo, ale
13. a 14. kap.
Král Assuerus bez okolků uvěřil vždy se hůře měla.“ Uslyševši 0 Je
nespravedlivému obvinění Amana proti žíšovi, přišla v zástupu po zadu a do
Židům. Est. 3, 8—15.
tkla se roucha jeho. Mar. 5, 26. 27
atd.; Mat. 9, 20; Luk. 8, 43.
4. Zvláště se jí máme varovatz' ve vě—
Lékaři Pána prositi budou, aby spra
cech náboženských.
voval odpočinutí jejich, a zdraví, pro
Křesťané nemají býti maličká pacho obcování jejich. Sir. 38, 14.
Viz. - nemoc.
lata, sem a tam se zmítající, a nemají
se točiti každým větrem učení skrze
Lenivost, lenost jest nechuť ke ko—
nešlechetnost lidskou. Ef. 4, 14; I. nání věcí,jež požadujz namáhání a hor
Jan 4, 1.
lz'lvostz Jest dvojí; duševní a telesnú.
Pavel ostře domlouval Galatským pro
lehkověrnost jejich bludnému učení ži
A. Lenost ve věcech časných.
dovskému: Gal. 1, 6. 7; 3,1—3; 5, 7.
1. Výstraha před ní.

Povolán jsa od mocnějšího, odejdi,
nebo tím více tě k sobě volati bude . . .
Chraň se, a sluchem svým pilně po
zoruj, nebo s podvrácením svým cho
díš . . . Slyše pak ty věci jako ve snách,

Lékař.
V nemoci máme hledatz' po
moci jeho, jej pak míti v uctívostz', ne
však jedině v ne'ho důvěřovatz'.

Všelikého mocnářství krátký jest ži
vot. Neduh prodlenější obtěžuje lé
kaře. Sir. 10, 11.
Před neduhem přijímej lékařství: a
před soudem taž se sám sebe, a před
obličejem božím nalezneš smilování.
Před neduhem poniž se, a v čas ne
moci ukaž obrácení své. Sir. 18, 20. 21.
Cti lékaře pro potřebu, nebo i jej
stvořil Nejvyšší. Od Boha zajisté jest
všeliké lékařství, a od krále vezme da
ry. Umění lékaře povýší hlavy jeho,
a před obličejem velikomocných chvá
len bude. Nejvyšší stvořil ze země
léky, a muž opatrný nezoškliví jich
sobě? Zdaliž neosladla od dřeva voda
hořká? K poznání lidskému jest moc
jejich, a dal umění, lidem Nejvyšší,
aby ctěn byl v divokých skutcích tvých.

I řekl David k Abnerovi: Zdaliž ty
nejsi muž? A kdo jiný podobný tobč
v Israeli? Proč jsi tedy neostříhal
pána svého krále? Nebo všel jeden z
zástupu, aby zabil krále, pána tvého.
Není to dobře, co jsi učinil: živť jest
Hospodin, že vy hodni jste smrti, proto
že jste neostříhali pána svého, poma—
zaného Hospodinova. I. Král. 26, 15. 16.
Když pak byli vešli do domu, Isbo
žet Spal na loži svém v pokojíku a
udeřivše, zabili ho. II. Král. 4, 7;
Viz též: II. Král. 11 ; II. Par. 24, 5. 6.
Jdi k mravenci, o lenochu, a zpy
tuj cesty jeho, a uč se moudrosti:
kterýž nemaje vůdce ani přikazatele,
ani knížete, připravuje sobě v létě po
krm, a shromažďuje ve žni, coby (po
tom) jedl. Přísl. 6, 6—8.
Kdo shromažďuje ve žni, jest syn

moudrý: ale kdož v létě chrupe, jest
syn zahanbení. Přísl. 10,5.
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Lenivost.

Jako ocet zubům a dým očím, tak
(jest) lenivý těm, kteříž jej poslali.
Přísl. 10, 26.
Kdo vzdělává zem svou, nasycen
bude chlebem: ale kdo následuje za
hálky, blázen jest. Přísl. 12, 11. ,
Chce se i nechce lenivému: duše
pak pracujících ztuční. Přísl. 13, 4.
Cesta lenivých (jest) jako plot z
trní: cesta (pak) spravedlivých (jest)
bez ourazu. Přísl. 15, 19.
Lenocha poráží strach: duše pak
zženilých lačněti budou. Přísl. 18, 8.
Lenoch schovává ruku svou pod

páždí, ani k 'ústům'svým ji nevztáhne.
Přísl. 19, 24.
Zádosti zabíjejí lenivého: nebo ne
chtěly ničehož ruce jeho dělati: celý
den žádá a dychtí. Přísl. 21, 25- 26.

Říká lenoch: Lev jest vně:

na

prostřed ulic bylbych zabit. Přísl.22,13.
Kdo jest rozmařilý a nedbalý v práci
své, bratr jest toho, kterýž díla svá
promrhává. Přísl. 18, 9.
Říká lenoch: Lev jest na cestě, a
lvice na cestách: jakož se dvéře obra
cejí na stěžcjích svých, tak lenivý na
lůžku svém. Schovává- lenivý ruku
pod páždí své, a těžko mu, když ji
má'k ústům svým vztálmouti. Zdá se
lenivému, že jest moudřejší nežli sedm
mužů, kteříž mluví moudré průpovědi.
Přísl. 26, 13—16.
"
Nebývej neužitečný a nedbanlivý
při prácech svých. Sir- 4, 34.
Kamenem zbláceným kamenován jest
lenoch, a všickni mluviti budou o opo
vrženosti jeho. Lejnem volským uhá
zen jest lenoch; a každý, kdožby se
ho dotekl, otřese (sobě) ruce. Sir.
_-22,. 1. 2.

Služebníku zlovolnému mučení a pou
ta: pošli ho na dílo, at' nezahálí: ne
bo mnohé zlosti naučila zahálka. V
práci jej postav: neb tak sluší na něho.
Sir. 83, 28—30.
Aj tatot' byla nepravost Sodomy,
sestry tvé, pýcha, sytost chleba a hoj

nost, a prázdnost její, a dcer jejich:
a ruky nuznému a chudému nepodá
valy. Ezech. 16, 49.
Co tu stojíte, celý den zahálejíce?
Mat. 20, s.
Služebník zlý a lenivý atd. Mat.
25, 26 "atd. '

2. „Následkove' lenosti te'to.

Dokudž lenochu spáti budeš? Kdy
vstaneš ze sna svého? Maličko (ještě)
pospíš, maličko podřímeš, maličko slo
žíš ruce, abys pospal: & (v tom) .při
jde na tebe (rychle) jako pocestný
chudoba, a nouze jako muž ozbrojený.
Pakli nebudeš lenivý, přijde jako stu
dnice žeň tvá, a chudoba uteče daleko
od tebe. Přísl. 6, 9—11.
Nouzi způsobila ruka lenivá: ruka
pak silných obohacuje. Přísl. 10, 4.
Pro zimu lenoch nechtěl orati; pro
čež žebrati bude v létě, a nebude mu
dáno. Přísl. 20, 4.
Nemiluj snů, abys nezchudl: otevři
oči své, a nasytíš se chlebem. Přísl.
20, 13.
'
Myšlení silného jest vždycky v hoj

nosti: ale každý lenoch vždycky v nouzi
jest. Přísl. 21, 5.
Přes pole. člověka lenivého šel jsem,
a přes vinici muže blázna: a hle vše
cko porostlo kopřivami, a trní přikrylo

svrchek jeho, a ohrada kamenná byla
zbořena. To když jsem viděl, vložil
jsem to v srdce své, a příkladem tím
naučil jsem se_kázni. Málo, pravím,
p08píš, maličko podřímeš, maličko slo
žíš" ruce, abys odpočinulz' a přijde na
tebe nouze jako běhoun, a žebrota ja
ko muž ozbrojený. Přísl. 24, 30—34.
Kdo vzdělává zemi svou, nasycen
bude chlebem: ale kdo následuje za
hálky, naplněn bude nouzi. Přísl. 28, 19.
Pro lenost nakloní se krov, a pro
lenost rukou kopati bude do domu.
Kaz. 10, 18.
Když pak lidé zesnuli, přišel _nepří
tel jeho, a nasel koukole mezi pšenici,
a odešel. Mat. 13, 25.
Viz také: pracovitost, zahálka.
B. Lenivost ve věcech ducha se
týkajících.
1. Pramenove' lenz'vostz' duševní jsou

dz'

lem slabost víry, dílem pohrdání mílostmz',
dílem také hříšnost a pokažencst srdce.

O blázni, a zpozdilí srdcem k vě
ření všemu, což mluvili proroci! Luk.
24, ' 25.
A protož složíce všeliké břímě i hřích
obkličující nás, skrze trpělivost běžme
k uloženému sobě boji. Zid. 12, 1.

Lepost. — Léto milostivě.

Rozpomínejte se na toho, kterýž ta
kové proti sobě od hříšníků snášel od
mlouvání: abyste neustávali v myslech
svých hynouce. Zid. _12, 3.
Jakož nám všecky věcí (od) božské
moci jeho, kteréž k životu a k pobo—
žnosti darovány jsou, skrze poznání
toho, kterýž povolal nás vlastní slá
vou _n mocí, skrze nějž velmi veliká
a drahá zaslíbení nám daroval, abyste
skrze ně učinění byli božského přiro
zení oučastni: utíkajíce porušení té

žádosti, kteráž jest na světě. II. Petr
1, 3. 4.

2. Zapovídá se zvláště křesťana přísně.
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k zamezení úkladu a k obhájení sebe
ve válce. Tak činili: Abraham a Isák
s manželkami svými: I. Mojž. 20, 2—13;
26, 6—10; Josue ve válce: Jos. 8,
12 atd.; Gabaoníts'tz': Jos. 9, 3. 4;
Jaob a žena : Tekua: II. Král. 14,
1—3. 4; Salamoun při rozsudku: III.
Král. 3, 23.
Naproti tomu nedovolenájest lest co
chytrost a důvtip na zlé druhým a ku
překažení dobrého: II. Mojž. 21, 14;
III. Mojž. 35, 20. 21'; Skut. ap. 13,
10; Rím. 1, 29; I. Tes. 2, 3.
Přz'kladověnepravosti; této: Saul proti
Davidovi: I. Král. 18, 17. 21 ; David

proti Uriášovi: II. Král. 11, 6—17;

Zlořečenýy kdož dělá dílo Hospodi
novo lstivě. Jer. 48, 10.
_

Absolon proti Amnonovi: II. Král. 13,

A vida Ježíš jeden fíkový strom po
dlé cesty, přišel k němu: a nic na
něm nenalezl, než listí toliko: i dí
jemu: Nikdy neroď se z tebe ovoce
na věky. I uschl fík ten pojednou.
Mat. 21, 19.
Přistoupil pak ten, kterýž byl vzal
jednu hřivnu, řekl: Pane, vím, že jsi
člověk přísný: žneš kde jsi nerozsíval,
a sbíráš, kdež jsi nerozsypal; a boje
se, odešel jsem a skryl jsem hřivnu
tvou v zemi: aj, teď máš, což tvého
jest. Odpovídaje pak Pán jeho řekl
mu: Služebníče zlý a lenivý, věděl jsi,
že žnu, kde nerozsívám & sbírám, kde
jsem nerozsypal. Protož měl jsi peníze
mé poručiti penězoměncům, a já přijda,
byl bych jistě vzal, což jest mého s
požitkem. Vezmětež tedy od něho
hřivnu, a dejte tomu, kterýž má deset
hřiven: Nebo každému majícímu bude
více dáno, a budet hojně míti: od to
ho pak, kterýž nemá, i to, co má,
bude odjato. Mat. 25, 24—30.
Ale že jsi'vlažný, a nejsi ani stu
dený, ani horký, počnu tebe vyvrho

28; Herodes: Mat. 2, 8; Fariseove':
Mat. 22, 15; 26, 4—5; napraví apo
s'tole'a proroci: Řím. 16, 18; II. Kor.
11, 13.; Satan: I. Mojž. 3, 1; II. Kor.

26—28; Jeroboam: III. Král. 12, 26.

11, 3. 14.

Bůh sám překazuje úklady_lstivých a
tresce je: Tob. 5, 12. 13; Zalm 100,
5; Jer. 5, 26—29.
.
Viz také: Faleš, lež, oklamovánz',podvod.

Letnice (po řecku Pentekoste t. j.
padesátý den), jedna ze tří velikých
slavností židovských, kteráž se slavila
padesátý den po prvním dnu veliko
nočním, odkudž také jméno její: III.
Mojž. 23, 15; II. Mojž. 23, 16 ; IV. Mojž.
28, 26 atd.; V.Mojž. 16, 9.10. Tato sla
vnost sluje též slavnost týhodnů : Il. Mojž.
34, 22; V. Mojž. 16, 10; srov. IV.
Mojž. 28, 26; a slavnost žní, anebo
slavnost prvotin: Il. Mojž. 23, 16;
34, 22; IV. Mojž. 28, 26. Ustano
vena byla na památku zákonadání na
Sinai, kteréž se stalo padesátý den po
vyjití z Egypta, a bylo předobrazení
křesťanských lctnic, kteréž se slaví na
památku vylití Ducha sv. na apoštoly
vati—z úst svých.
Zjev. 3, 16.
co prvotin církve a vyššího zákona
Viz také: netečnost.
dání totiž zákona lásky: Sk. ap. 2,
1 atd. Pavel chtěl o letnicích býti
Lepost. Viz : krása.
vJerusalémě: Sk. ap. 20, 16; zůstal až
Lest aneb chytrost jest způsobnost k letnicům v Efesu: I. Kor. 16, 8; po
užívání prostředků, druhému nepovedo letnicích udeřil Judas Makabejský na
mých, k dosažení úmysla sve'ho zvláště
nepřátelského vůdce Gorgiáše: II. Mak.
pak (v užším smyslu) k oklamám' jiných : 12, 32.
Job 13, 7; Zahn 37, 13; Sir. 11, 31;
25, 22.
Léto milostivě byl závěrek doby
Takováto lesť jest dovolená toliko sedmkrát sedm let, totiž sedmero týdnů ron.
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Lán.

čních a počínalo se desáte'ho dne měsíce
sednw'lwTím (října) troubením. — Usta
noveníjeho: Zečteš také sobě sedm té

se zmocnila u vás ruka příchozího, a

dete síti ani žíti toho, co se samo od

učiní počet s ním podlé počtu let, a
navrátí kupci (za to), co pozůstává
let, spočtu mzdu (za léta), v kterých
prvé sloužil: nebude ho trápiti násilně
před obličejem tvým. Pakli těmi způ
soby nebude moci vyplacen býti, léta
milostivého vyjde s dětmi svými. Moji
zajisté jsou služebníci synové israelští,
kteréž jsem vyvedl ze země egyptské.
III. Mojž. 25, 8—16, 28—33, 39—41.
47—55.

hosté, a ochudna bratr tvůj prodalby
se jemu, aneb někomu z rodu jeho po
hodnů let, to jest sedmkrát sedm, ješto * prodání může zase vyplacen býti. Kdož
spolu činí čtyřidceti devět let, a budeš bude chtíti zbratří jeho, vyplatí ho...
troubiti troubou sedmého měsíce, času Pakli i on sám bude moci, vyplatí se,
slitování po vší zemi vaší. A posvě počítaje toliko léta od času prodání
tíš léta padesátého, a nazůveš je pro svého, až do léta milostivého: & zečta
puštění všech obyvatelů země své: nebo peníze, za kteréž byl prodán, podlé
toť jest léto milostivé. Navrátí se člo počtu let, a rozvážení, co sluší na ná
věk ku vladařství svému, a jedenkaždý
denníka. Jestliže více bude let, kte
zase přijde k čeledi prvnějši: nebo říž zůstávají až do léta milostivého,
milostivě jest a padesáté léto. Nebu vedlé nich dá iplat.
Jestliže málo,
sebe zrodí, a prvotin vinic nebudete
sbírati, pro svěcení léta milostivého:
ale co se hned nahodí, jísti budete.
Léta milostivého navrátí se všickni
k vladařstvím svým. Když prodáš něco
měštěnínu svému, aneb koupíš od něho,
nezarmucuj bratra svého, ale vedlé po
čtu let milostivého léta koupíš od něho,
a vedlé počtu ourod, prodá tobě. Cím
více let zůstane po milostivém létě, tím
více vzroste i cena: a čím méně času
počítati budeš, tím méně i koupě státi
bude: nebo čas ourod prodá tobě . ..

LČVÍ.

1. Třetí syn Jakoba s Líou

Pakliby nenalezla ruka jeho, aby na
vrátil cenu, bude míti kupec, což byl
koupil, až do léta milostivého. Nebo

zplozený: I. Mojž._ 29. 34; pomstil
s bratrem svým Simonem sprznění
sestry své Diny na Sichemitských způ
sobem ukrutným: 34, 25 atd.; a byl
proto pokárán od otce: v. 30; srov.

v něm všeliké prodání navrátí se k pánu
a vladaři prvnímu. Kdoby prodal dům
ve zděch města, bude míti svobodu vy
placení, dokud se nevyplní jeden rok.
Jestliže nevyplatí, a celý rok vyjde,

Egypta: 46, 11, a dosáhl věku 137
let: 11. Mojž. 6, 16. Proroctví Jako
bovo o potomcích Lévi: I. Mojž. 49,
5 atd.; Mojžíšovo požehnání: V. Mojž.

kupec vládnouti bude jím, ipotomci
jeho na věky, a nebude moci vyplacen
býti, také v milostivém létč. Jestliže
pak ve vsi bude dům, kterýž nemá
zdí, polním právem prodán bude. Jest
liže prvé vyplacen nebude, v milosti
vém létu. navrátí se zase ku pánu.
Domové levitů, kteříž jsou v městech,
vždycky mohou vyplacení býti: jestliže
nebudou vyplacení, v milostivčm létu
navrácení budou pánům: nebo domové
měst levitských jsou za vladařství mezi
syny israelskými
Jestliže chudo
bou přinucen jsa prodal se tobč bratr
tvůj, nebudeš ho potlačovati službou
pacholků, ale jako nájemník a obyva
-tel ti bude: až do léta milostivého dě
lati bude u tebe, apotom vyjde sdětmi
svými, a. navrátí se ku“ příbuzenství, a
k vladařství otců svých
Jestližeby

49, 5.

Měl tři syny, s nimiž táhl do

33, 8 atd.
2. Od něho pochází pokolení Le'm':
IV. Mojž. 3, 17 atd.; I. Par. 6, 1
atd.; kteréž bylo ustanoveno od Boha
k přisluhování stánku: IV. Mojž. 1,

49 atd.; 3, 6 atd.; 3, 12. 41; 8,
16; nedostalo však žádného zvláštního
podílu v zemi israelské: IV. Mojž. 18,
20. 23; 26, 62; V. Mojž. 10, 9; 18,
1. 2; Jos. 13, 14; nýbrž obdrželo
toliko jednotlivá města, počtem 48, za
bydliště, a jich obvody k pastvinám:
IV. Mojž. 35, 2 atd.; v. 7. 8; Jos.
21, 1 atd.; taki desátek a podíl na
obětech: III. Mojž. 27, 30; 7, 6. 10.
31; IV. Mojž. 18, 21. 24; V. Mojž.
18, 1. Svěcení levítú: IV. Mojž. 8, 6
atd.; úřad-(zpovímzostíjejich: IV. Mojž.
1, 49 atd.; 3, 6 atd.; 4; 7; 8; 18,
2 atd.; III. Mojž. 10, 8 atd.; V. Mojž.

Lež.
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10, 8 atd.; 31, 10 atd. Práce jq'z'ch
za časů Davidových a později: I. Par.
G, 31 atd; 15, 2; 16, 4; 23; 24;
25; 26; II. Par. 8, 14; 17, 8; 19,
8; 20,—19; 23, 2 atd.; 23, 18; 24,
5. 11; 29, 4 atd.; 30, 15 atd.; 31,
2; 34, 9; 35, 3; I. Esdl'. 3, 8 atd.;
Ezech. 44, 11.

svém neměj doufání: nebo každý bratr
potrhu je a.každý přítel lstivě choditi bude.
A muž bratru svému posmívati se bude
a pravdy nebudou mluvili: nebo na
učili jazyk svůj mluviti: aby neprávě
činili, usilovali. Jer. 9, 3—5.
Ale buď řečvaše, jest, jest: ne, ne;
což pak na to více jest , to od zlého
jest. Mat. 5, 37.
LCŽ. Slovo to má v pz'sme' sv. rozli
Dobrý člověk z dobrého pokladu
čnc' významy, vůbec pak znamená řeč,
jenž odporuje vnitřnímu přesvědčení, a vynáší dobré: a zlý člověk z zlého
pokladu vynáší zlé. Ale pravím vám,
ve'dmnz'— tudiž každou : úmyslu pra
že z každého slova prázdného, kteréž
renou nepravdu.
budou mluviti lidé, vydá počet v den
1. Vůbec se zapovídá, nechť jest ja
soudní. Nebo z slov svých osprave
kákoliv.
dlněn budeš, a z řečí svých budeš od
Nebudeš přijímati hlasu lživého, ani souzen. Mat. 12, 35—37.
spojíš'ruky své, abys za bezbožného
Vy z otce ďábla jste: a žádosti otc-e
pravil křivé svědectví proti bližnímu svého chcete činiti. On byl vražedlník
svému. II. Mojž. 23, 1.
od počátku a v pravdě nestál: neb
pravdy v něm není: když mluví lež,
Lži se vystříhati budeš. 11. Mojž.
z vlastního mluví, neb jest lhář aotec
23, 27.
.
Nebudete lháti aniž kdo oklamá bli lži. Jan 8, 44. '
Pročež složíce lež , mluvtež pravdu
žního svého. IV. Mojž. 19, 11.
Sest věcí jest, kteréž nenávidí I—Io jeden každý k bližním svým, nebo jsme
spodin a sedmou v ohavnosti má duše vespolek oudové. Ef. 4, 25.
jeho: očí vysokých, jazyka lživého.
Nelžete jedni druhým,_ svlékouce ze
Přísl. 6, 16. 17.
sebe starého člověka skutky jeho. Kol.
Ohavností jsou I—Iospodinurtové lživí:

3, 9.

ale ti, jenž věrně činí, líbí se jemu.
Přísl. 12, 22.
Slovo lživé v ohavnosti míti bude
spravedlivý: bezbožný pak zahanbuje
a zahanben. bude. Přísl. 13, 5.
Svědek věrný nelclamá: ale svědek
falešný mluví lež. Přísl. 14, 5.
Nepřijímej tváři proti tváři své ani
proti duši své klamu. Sir. 4, 26.
Nerozsívej klamu proti bratru svému:

Dokudž jest dýchání ve mně, a duch
boží vdechnutý v chřípích mých, ne
budou mluviti rtové moji nepravosti
ani jazyk můj vynášeti lži. Job 27,
3. 4; Zalm 5, '7.
Zdržuj jazyk svůj od zlého: a rty
tvé ať nemluví lsti. Žalm 33, 14.
Ukrývaji nenávist rtové lživí: kdož

aniž čiň co takového příteli. Nedo
pouštčj se žádného klamu, nebo usta

najevo pronáší svou nenávist, a tak
se vydává v hanění druhého, nemou

vičnost jeho není dobrá. Sir. 7, 13. 14.
Lstivého nádobí nejhorší jsou: nebo
on myšlení skládal k zahlazení tichých
řečí lživou, když mluvil chudý soud.
Is. 32, 7.
Proč tedy odvrátil lid se tento, kte
rýž je v Jerusalémě odvrácením urpu
tným? Chytili se lži a nechtěli se na
vrátiti. Jer. 8, 5.
A natáhli jazyk svůj jako lučiště ke lži
a nepravdě, posilnění jsou na zemi, nebo
ze zlého ve zlé vyšli od nepravosti a mne
nepoznali, praví Hospodin. Jeden každý
střezse bližního svého a v žádném bratru

drýť jest. Přísl. 10, 18.
Zlý člověk rád poslouchá jazyka ne
pravého, a podvodný rod poslouchá
rtů lživých. Přísl. 17, 4.
Nesluší na blázna sláva ozdobná;
ani na kníže ústa lživá. Přísl. 17, 7.
Clověk potřebný milosrdný jest: a lepší

2. Lež jest Boku i lidem protivná.

jest chudý,

nežli muž lživý.

Přísl.

19, 22.
Ohyzda zlá na člověku jest lež, &
v ústech neuvedených budou ustavičně.
Lepší jest zloděj, nežli ustavičnost muže
lživého: oba však zahynutí dědičné ob—
drží. Mravové lidí lživých jsou beze

Lež.

cti: a hanba jejich jest při nich bez Bůh zkazí do konce: vytrhne tě &
přestání. Sir. 20, 26—28.
přestěhuje tě ze stánku tvého, a k_ořen
Tři pak věci nenáviděla duše má, tvůj vytrhne z země živých.
Zalm
a. velmi těžce nesu život jejich: chu . 51, 5—7.
Nebudeť bydliti u prostřed domu
dého, pyšného : bohatého lživého, starce
pošetilého a nerozumného. Sir. 25, 34. mého, kdož činí pýchu: kdo mluví ne
3. Lež se přísně trestá a ma' vůbec
zhoubné následky.
Kdo spoléhá na klamy, ten pase vě
try, a též také jako ptáci létící stíhá.

pravé věci, velebil se před obličejem
očí mých. Zalm 100, 7.

Hospodine, vysvoboď i také mou
duši od rtů nepravých, a od jazyku lži
vého. Co bude dáno tobě, aneb co
Přísl. 10, 4.
bude přiloženo tobě na ten tvůj jazyk
Rtové pravdy utvrzeny budou na lstivý. Střely ostré s uhlím do spu
věky, kdož jest pak svědek kvapný, štění vypalujícím. Žalm 119, 2—4.
.ekli jste: Učinili smlouvu se smrtí,
skládá jazyk lži. Přísl. 12, 19.
Slovo lživé v ohavnosti míti bude a s peklem. Bič rozvodnilý, když při-'
spravedlivý: bezbožný zahanbuje pak cházeti bude, nepřijde na nás: nebot
a zahanben bude. Přísl. 13, 5.
jsme položili lež za naději naši a lži
Kdož převráceného jest srdce, nena schráněni jsme. Protož toto praví Pán
lezne dobrého: a kdož obracuje jazyk, Bůh : Aj já položím v základech sionských
kámen, kámen zkušený, uhelný, drahý,
upadne ve zlé. Přísl. 17, 20.
Svědek falešný _nebude bez pomsty:
v základě založený: kdož tomu uvěří,
a kdož mluví lež, neuteče. Přísl. 19, 5. nepospíchej odtud, a položím u váze
Svědek falešný nebude bez pomsty, a soud, a spravedlnost u míře: a pod
kdož mluví lež, zahyne. .Přísl. 19, 9. vrátí krupobití naději lži a obranu
Chutný jest člověku chléb lži: ale vody zatopí a tak shlazena bude umlu
potom naplněna budou ústa jeho ka va vaše s smrtí, a smlouva vaše s pe
ménkem. Přísl. 20, 17.
klem neostoií; bič rozvodnilý, když při
Kdož shromažďuje poklady jazykem cházeti bude, budete jemu v pošlapání.
lživým, marný jest a nesmyslný, a ve— Is. 28, 15—18.
hnán bude v osidla smrti. Přísl. 21, 6.
Bázlivým pak a nevčřícím a pro
Kníže, kterýž rád poslouchá slov lži klatým a modlái—ůmi_všechněm lhářům,
vých, všecky služebníky mívá bezbo díl jejich bude v z jezeře, kteréž hoří
žné. Přísl. 29, 12.
ohněm a si_rou: jenž jest smrt druhá.
Ostříhejtež se tedy od reptání, kte Zjev. 21, 8.
réž nic neprospívá, a utrhati jazyku
A nevejdeť do něho nic poškvrně
nedopouštějte, nebo řeč tajná na prá ného, ani činícího ohavnost, a lež než
zdno nepůjde: ústa pak, kteráž pak toliko ti, kteříž jsou v knize života
lhou, zajisté zabíjejí duši.' Moudr. napsání. Zjev. 21, 27.
Vně pak budou psi a čarodějnici,
1, 11.
Nedopouštěj se žádného klamu, ne a nestydatí a vražedlníci, a modloslu
bo ustavičnost jeho jest zlá. Sir. 7,14. žebnící, i každý kdož miluje a činí lež.
Lepší jest zloděj, nežli ustavičnost Zjev. 22, 15.
muže lživého: obá však zahynutí dě
41.Příkladové lží.
dičné obdrží. Mravové lidí lživých
a) Lhalí jsou vůbec: had v ráji: I.
beze cti jsou: a hanba jejich jest při
Mojž. 3, 1 atd.; žena Putzj'arova: I.
nich bez přestání. Sir. 20, 27. 28.
N enáviděl jsi všech, kteříž činí ne Mojž. 39, 17; Gabaonz'tštz':Jos. 9, 8;
pravost: zahubí všecky, kteří mluví Samson: Soudc.16, 13; křívz'svědkové
lež. Muže krví a lstivého v ohavnosti proti Nábothoví: III. Král. 21, 13:
Gíezz': IV. Král. 5, 25; Hazael: IV.
míti bude Hospodin. Zalm 5, 7.
Miloval jsi zlost nad dobrotivost; Král. 8, 14; Aman: Esth. 3, 8 ; starší
nepravost více než mluvití pravost. proti Susanne: Dan. 13, 36; Petr:
Miloval jsi všeliká. slova ku pádu bli Mat. 26, 70; strážní u hrobu Ježíšova:
žního jazykem lstivým. Protož i tebe Mat. 28, 11 atd.; Ananíás' a Safíro:
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Lla. .- Lot.
Šk. ap. 5, 2 atd;

křz'ví svědkové proti

Štěpánu. Sk. ap. 6, 13; Kretenske'naf

:ývá sv. Petr lháři: Tit. 1, 12.

ili) Přz'kladove' lz'z'služebně :' báby isra

elské v Egyptě: II. Mojž. 1, 19;
Rahab: Jos. 2, 5; ]lIz'chol: I. Král.
19, 17; Eliseus: IV. Král. 6, 19;
Judith: Jud. 10, 11 atd.
Viz také: pravda, pravdomluvnost.

Lia, nejstarší dcera Lábanova: I.
.VIojž.29, 16. 17; byla nejprvé lsti
rým způsobem od otce svého Jako
bovi za manželku přivedena, potom pak

)d tohoto skutečně vmanželství pojata:
v. 23 atd.; ale méně od něho vážena,

než sestra její Ráchel; v. 30, 31. Po
rodila mu šest synů a jednu dceru:

29, 32—35; 30, 17—21; uprchla

cizímu. Bratru pak svému bez lichvy,
toho, čehož potřebuje, půjčíš: aby po—
žehnal tobě Hospodin Bůh tvůj vkaž
dém skutku tvém v zemi, do kteréž
_vejdeš , abys jí vládl. V. Mojž. 23,
19. 20.
Hespodine , kdož bude přebývati
v stánku tvém? . . . Kdo peněz svých
nedává na lichvu, va darů proti nevin
nému nepřijímá. Zalm\1 4, 1. 5.
Kdo skrývá obilí, zlořečen bude od
lidí: ale požehnání '(přichází) na hlavu
těch, kteříž je prodávají. Přísl. 11, 26.
Kdo následuje lakomství, kormoutí
dům svůj. Přísl. 15, 27.
Kdo utiskuje chudého, aby rozmnožil
bohatství své, dá sám (potom) bohat—
šímu, a nouzi trpěti bude. Přísl. 22, 16.
Kdo shromažďuje zboží a ouroky
lichvou, štědrému k chudým jc shro
mažďuje. Přísl. 28, 8.
Lakomý nenasytí se penězi: a kdo
miluje bohatství, nevezme užitku z něho.

s ním pak do Chanán: 31, 4 atd.;
kdež také zemřela: 49, 31.
Libanon (tolik co bílé hory), pohoří
na severní straně Palestiny, bydliště
Sidonských,Hevitských atd.: Soudc. 3,
Kaz. 5, 9.
3; 111. Král. 5, 6; TV. Mojž. 34,7;
jsem, aniž kdo mně půjčí
V. Mojž. ], 7; \11, 24; Jos. ], 4; ' na Nepůjčil
lichvu: všickni mi zlořečí. Praví
9, 1; 13, 5. Salamoun bral odtud
cedry a kamení k stavění chrámu: III. Hospodin: Zajisté budou ostatk'ové tvoji
Král. 5, 6. 17. 18; II. Par. 2, 8 atd.; k dobrému; zajisté vyjdu tobě vstříc
III. Král. 7, 2; 10, 17; srov. III. Král. v čas trápení a v čas soužení proti
9, 19; II. Par. 8, 6; též Zorobabel: nepříteli. Jer. 15, 10. 11.
Nebude-li na lichvu půjčovati, a více
LES. 3, 7. ÚrodaLibanonu vypisuje
se: Žalm 71,16;
Vys. pís. 4, 14; bráti: . , ten spravedlivý jest, životem

5,15; Oseáš14,7.

živ bude,

Lícoměmost.
Viz pokrytstm'.
Lichota & lichocení. Vizpochlebovánz',
podvod.
Lichva jest přílišný zisk , jenž v ob
chodu se vyhledává, zvláště : pzy'c'eny'ch
peněz. Výstraha před ní.
Půjčíš-li peněz lidu mému chudému,

Na lichvu by dával, a více bral:
Zdaž bude živ? Nebude živ, smrtí
umře, krev jeho bude na něm. Ezech.

kterýž bydlí s tebou, nebudeš naň na
stupovati jako dráč, aniž ho lichvami
obtížíš. II. Mojž. 22, 25.
Jestližeby zchudl bratr tvůj , a byl
mdlý na ruce, a přijalbys ho jako pří
chozího a pocestného, a živ-by byl
s tebou, nebeř lichev od něho, ani víc,
než jsi dal. Boj se Boha svého, aby
živ býti mohl bratr tvůj u tebe. Peněz
svých nedáš mu na lichvu, a z obilí
nepožádáš přídavku. III. Mojž. 22,
35—37.
Nedáš bratru svému peněz na lichvu,
ani obilí, ani kterékoli jiné věci: ale
Encyklopaodie.

praví Pán Bůh.

Ezech.

18, 8. 9.

18, 13.

Lichvu a nádavek bral jsi, a lako
mě si bližním svým nátisk činil. Ezech.
22, 12.
A budeteli půjčovati těm, od kte
rýchž se nadejete zase vzíti, jakou máte
milost? nebo i hříšníci hříšníkům puj
čují, aby zase tolikéž vzali. Protož
milujte nepřátely své, dobře čiňte, a
půjčujte, ničeho se za to nenadějíce:

a budet odplata vaše mnohá, a bu
dete synové Nejvyššího: nebo on do
brotivý jest (i) k nevděčným a zlým.
Luk. 6, 34. 35.
Lot syn Arana, bratra Abiamova:
I.Mojž. 11,27, šel s dědemjeho Tháre
zUr do Háran: v. 31, odtud s Abra
mem do země Chanán: 12, 4. Od
19
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Loučení. — “Lukáš.

trhnul se pak od něho, a usadil se
v Sodomě: 13, 12; srov. v. 5 atd.;
přišel v zajetí : 14, 12, a byl od Abrama
osvobozen: v. 16. Od dvou angelů,
jež hostinsky přijal: 19, 1 atd. a od
nichž hanebný úmysl obyvatelů sodom
ských odvrátiti se snažil: v. 5 atd.,
vyveden byl z nastávající zkázy Sodomy:
19, 12, opustil se svými město: v.

15 atd., a utekl se do chor:

v. 22,

23. Manželka jeho ohlédla se na vzdor
zákazu angelů na útěku , a byla pro
měněna v sloup solný: v. 17, 26. Lot
utekl se pak od Segor do jedné jeskyně
horní: v. 30, a spáchal tu, ač nevě
domě, se svýma oběma dcerama krvo
smilství: v. 33, 35, ze kteréž Moab
a Ammon pošli, dva praotcové Moa
bitských & Ammonských: v. 36 atd.
Srov. V. Mojž. 2, 9; Žalm 82, 9;
Sir. 16, 9; Luk. 17, 28; II. Petr 2, 7.
Loučení 80, či rozžehnánz' se s ne'ja—
kým mistem neb osobou : Loučili se :

rodiče s Rebe/sou: T. Mojž.

24, 61;

Isák a Lában s Jakobem: I. Mojž.
28, 1. 2; 31, 35; Jakob se svými
syny: I. Mojž. 43, 14; Jakob umíra
jící: 49, 1 atd. Mcy'žz's'
s Jetro:

II. Mojž.

4, 18. — David s Jonathanem :, I. Král.
20, 41. 42; pak umíraje s Salamou—
nem: III. Král. 2, 1 atd. Noemi s
Orfan: Ruth 1, 8. 14. M&hatiás' se
syny: I. Mak. 1, 49. — Též Pavel
častěji: Sk. ap. 18, 18. 21; — II.
Kor. 2, 13; — srov. Luk. 9, 61; 24,
50. 51. —

Loupež jest násilím provedená krádež.
1. Loupež liči se v písmě sv.
Synu můj, jestližeby tě lákali hříšníci,
nepřivoluj jim. Jestližeby řekli: Pojď
s námi, oukl'ady čiňme krvi, polékněme
v skrytě léčky nevinnému bez příčiny:
poblt'me ho jako peklo živého, a celého
jako toho, jenž sstupuje do hrobu. Vše
lijaké drahé zboží najdeme, naplníme
domy své loupeží. Vrz s námi los, a
necht" jest jeden měšec všech nás. Synu

můj, nechodiž s_ nimi, zdrž nohu svou

od stezek jejich. Nebo nohy jejich ke
zlému běží, a pospíchají, aby vylili
krev. Však nadarmo vrže se sít' před
očima ptáků. Oni také sami proti krvi
své ukládají, a kují lsti proti duším svým.
Tak (jsou) stezky každého lakomého,
uchvacují duše těch, jenž mají. Přísl.
1, 10—19.

2. Zatraouje se každá loupež a kdo
se jí dopustí, má smrtí umrtí/,i.
Kdobykoli vylil krev lidskou, vylita
bude krev jeho: nebo k obrazu boží
mu učiněn jest člověk. I. Mojž. 9,6.
V tu hodinu řekl Ježíš zástupům:
Jako na lotra vyšli jste s meči a s kyj
mi jímat mne. Mat. 26, 55. Mar. 14,
48; Luk. 22, 52.
3. Zakuzuje se obcování s loupežníku,
kteréž vylučuje z království nebeské/zo.

Psal jsem vám v listu, abyste se ne
směšovali se smilníky. Ne však se smil
níky tohoto světa, neb s lakomci, neb
s dráči, aneb s modláři; sic byste mu—
sili z tohoto světa vyjíti: ale nyní jsem
vám psal, abyste se (s nimi) nesměšo

vali, jestliže ten, kterýž se jmenuje
bratr, jest smilník, neb lakomec, neb
modlář, neb zlolajce, neb opilec, neb
dráč; s takovým ani nejezte. I. Kor.
5, 9—11.
Ani mčkcí, ani samcoložníci, ani zlo
ději, ani lakomci,

ani opilci,

ani zlo—

lajci, ani dráči, nebudou královstvím
božím vládnouti.. I. Kor. 6, 10.
4. Příkladove' loupeže.
Antiochus vzav z chrámu tisíc a osm
set. hřiven, rychle se navrátil do An—
tiochie. II. Mak. 5, 21.
Viz-' krádež a vražda.

Lukáš, evangelista, zprvu pohanský
lékař: Kol. 4, 14, byl po obrácení
svém ustavičným průvodčím a porno
cníkem sv. Pavla: Sk. ap. 16, 10 atd.;
20, 6. 13. 14; 27, 27 atd.; II. Tim.

4, 11; Filem. 24; srov. II.Kor.8, 18.
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Medián. — Majetek.

M.
I koupil díl pole, na kterémž byl
“rozbil stany, od synů Hemora, otce
Simechova, za sto beránků. I. Mojž.
33, 19.
ských.
Kdyžby někdo umřel, nemaje syna,
Majetek jesti věc, kterouž sami a vý
dceři jeho dostane se dědictví. Pakliby
hradně držíme k libovolnému užívání.
ani dcery neměl, bude míti nápadníky
1. Spravedlivému majetm'ku žehná Bůh.
bratry své. Jestližeby pák ani bratří
Lepšíť jest málo s bázní Hospodino-i nebylo, dáte dědictví bratřím otce jeho.
vou, než mnoho pokladů, ale bez na Jestližeby pak ani strýců neměl, dáno
bude 'dědietví těm, kteříž jemu nej
sycení. Přísl. 15, 16.
'
,
Dobrý jest statek, při kterémž není bližší jsou. A bude to synům israel
hříchu v svědomí. Sir. 13, 30.
ským ustanoveno zákonem věčným,
Milostivost jest jako ráj v'požehnání, jakož přikázal Hospodin Mojžíšovi IV.
a milosrdenství na věky zůstává. Sir. Mojž. 27, 8—11. Srov. 33, 34.
Medián, Medianšti. Madián, čtvrtý
syn Abrahama z Ketury: I. Mojž. 25,
2. 4; I. Par. 1, 33; praotec Madian

40, 17.



2. Nabývá se ho pilností, spořivostz',
koupí aneb dědictvím.

Statek spěšně dobytý umenšen bude:
ale který se pomalu
kou, (ten) rozmnožen
Při všelikém díle
kde mnoho slov, tu

"shromažďuje ru
bude. Přísl. 13,11.
bude hojnost: ale
častokráte nouze.

Přísl. 14, 23.

Moudrosti vystaven bude dům, a
opatrností upevněn. Skrze umění na
plněny budou komory, všelijakým sta
tkem drahým a překrásným.
Přísl.
24, 3. 4.

3. Nepra'vny' majetek zavrlmje se.
Lepší- jest maličko s spravedlností,
než mnoho užitku s nepravostí. Přísl.—
16, 8.
Kdo skrývá obilí, zlořečen“bude od
lidí: ale požehnání (přichází) na hlavu
těch, kteříž je prodávají. Přísl 11, 26.

Kdo-kormoutí dům svůj, vládnouti
bude větry: a kdož blázen jest, slou
žiti bude moudrému. Přísl. 11, 29.
Chutný jest člověku chléb lži, ale
potom naplněna budou ústa kamínkem.
Přísl. 20, 17.

.

Dědictví, k němuž se s počátku po
spíchá, bude naposledy zbaveno pože
hnání. Přísl. 20, 21.
Zehnání & křivdy v nic obrátí' sta
tek: a dům, kterýž příliš bohatý jest,
v nic uveden bude pro pýchu: tak
statek pyšného vykořeněnbude. Sir. 21,
5; srov. 5, 10; 40, 10. 15.
Aniž nasyceno jest břicho bezbožného :
akdyž míti bude, čehož žádal, nebude
moci tím vládnouti. Nic nepozůstalo
z pokrmu jeho, a protož nic nezůstane
z dobrých věcí jeho. Když nasycen
bude, soužen bude, rozpálí se, a vše—
liká bolest připadne na něho.
by
naplněno bylo břicho jeho, aby vypu
stil na něho hněv prchlivosti své,
a dštil na něho boj svůj. Job 20,

Připrav venku dilo své, a pilně vzdě
lávej roli svou: abys potom vystavěl
dům svůj. Přísl. 24, 27.
Kdo vzdělává zemi svou, zvýší sto
hu obilí. Sir. 20, 30.
Což když uslyšel Abraham, odvážil
peníze, kterých požádal Efrom, an to
slyšeli synové Heth, čtyři sta lotů Stří
bra dobré mince obecné. I ut-vrzeno
jest pole někdy Efronovo, na němž
byla jeskyně dvojitá, ležící proti Mam
bre, tak ono, jako jeskyně, a všecko
stromoví jeho po všech mezech jeho
vůkol, Abrahamovi k vládnutí, před
očima synů Heth, & všech, kteříž vchá
zeli do brány města toho. I. Mojž.
23, 16—18.
Přijmi požehnání, kteréž jsem při— 20—23.
Běda, kteří ustanovují práva nepra
nesl tobě, a kterýmž mne obdařil Bůh,
dávající všecko. I. Mojž. 33, 11.
vá: a píšíce, napsali nespravedlnost
19"

Majetek.

aby potlačili v soudu chudé, a násilí
učinili při ponížených lidu mého: vdo
vy, aby byly kořistí jejich, a sirotky
aby loupili. Is. 10, 1. 2
Slyštež to, jenž potíráte chudého, a
vyhlazujete nuzné země, říkajíce: Kdy
pomine nový měsíc, a budeme prodá
vati zboží? a sobota, a otevřeme obil
nice? abychom zmenšili míru, a zvět
šili závaží, a podvrhli váhy lstivé, aby
chom vládli za stříbro nuznými a chu
dými za obuv, a otřebky obilné pro
dávali: Přisáhl Hospodin proti pýše
Jakobově: eť nezapomenuaž do kon
ce všech skutků jejich. Amos 8, 4—7.
Nuže nyní boháčové, plačte kvílíce
nad bídami svými, kteréž přijdou na
vás. Zboží vaše shnilo, a roucha va
še jsou od molů pokažena. Zlato a
stříbro vaše zrezivělo a rez jejich bu
de na svědectví proti vám, a žráti
bude těla vaše jako oheň. Shromáždili
jste sobě hněv ve dnech posledních.
“Aj mzda dělníků, kteříž žali krajiny

vaše, kterouž jste jim zadrželi, křičí:
a křik jejich vešel v uši 'Pána zástu
pů. Hodovali jste na zemi, a v buj
nosti vykrmili jste srdce svá ke dni
zabití. Jak. 5, 1—5.
4. Majetek bližního budiž neporuši
telný.
Nepokradeš. II. Mojž. 20, 15.
Nepožádáš domu bližního svého:
aniž požádáš manželky jeho, ani slu
žebníka, ani děvky, ani vola, ani osla,
ani ničehož, což jeho jest. II. Mojž.
20, 17.; V. Mojž. 5, 19. 21.
Dal nejvyšší kněz správu, žeby to
skladové byli, a živnosti vdov a si
rotků: některé pak_ věci mezi těmi, o
kterýchž bezbožný Simon oznámil, že
jsou Hirkána (vnuka) Tobiášova, muže
velmi vznešeného: všeho pak stříbra
že jest čtyři sta hřiven, a zlata dvě
stě. A že nikoli to býti nemůže, aby
oklamáni byli ti, kteříž svěřili místu
a chrámu, kterýž po všem světě se
ctí, pro jeho poctivost a svatost. ll.
Mak. 3, 10—12.

?

Dobře činí duši své muž milosrdný:
ale kterýž jest ukrutný, i příbuzné za
mítá. Přísl. 11, 17.
Poklad žádoucí a olej (bývá) v pří
bytku spravedlivého: ale člověk ne
moudrý rozptýlí to. Přísl. 21, 20.
Kdo se chlubí aroztahuje, ten vzbu
zuje sváry: ale kdo doul'á v Hospodina,
zdráv bude. Přísl. 28, 25.
Muž, kterýž miluje moudrost, ob
veseluje otce svého, ale ten, kdo vy
*držuje nevěstky, ztratí statek. Přísl.

. 29, 3.

_Lakomý nenasytí se penězi: a kdo
' miluje bohatství, nevezme užitku z ně

ho: i to tedy marnost. Kde jest
mnoho zboží, bývá mnoho i těch, kte
říž jedí je. A co prospívá Pánu, jc
diné, že hledí na bohatství očima svý
ma? Sladký jest sen pracujícímu, hyt
málo, neb mnoho jedl: ale sytost bo
hatého nedopouští mu spáti. Jest i
jiný piezlý neduh, kterýž jsem viděl
. pod sluncem: bohatství nachované ke
l zlému pána svého. Kaz. 5, 9—12.
Oko zlé (hledí) ke zlému: a nena
sytí se chlebem, ale nedostatek trpěti,
a v zármutku bude za stolem svým.
Sir. 14, 10.
Toto praví Hospodin: Nechlub se
moudrý v moudrosti své, ani se chlub
silný v síle své, aniž se chlub bohatý
v bohatství svém. Jer. 9, 23.
Bohatým tohoto světa přikazuj, &!
nejsou vysokomyslní, ani doufají v ne
jistém zboží, ale v Bohu živém, kterýž
nám dává všecky věci hojně ku poží
vání. I. Tim. 6, 17.
Obcování vaše buď bez lakomství:
dosti mějte na tom, co máte. Žid.
13, 5; srov. podobenství o muži blá

znivém. Luk. 12,16—21.
6. Máme téz" býti opatrni, bychom ma
jetek svůj zachovali.

Soužen bude zlým, kdož slibuje za
cizího: ale kdož se vystříbá osidel,
bezpečen bude. Přísl. 11, 15.
Mezi pyšnými ustavičně jsou svá—
5. Držice majetek nemáme býti naň , rové: ale ti, jenž všecko s radou činí,
pyšní, aniž lakomi neb mrhavi.
spravují se moudrostí. Přísl. 13, 103
Kdo doufá v bohatství své, padne:
Neslibuj nad možnost svou: paklis
ale spravedlivý jako zelený list roz slíbil, mysli, jakbys splnil. Sir. 8, 16h
srov. Mat-. 12, 11. 12.
plodí se. Přísl. 11, 28.

Makabejšti.

Makabejští,

Judas

makabejský a

ostatní: 1. Mak. 2, 1 atd.; viz zvlá
štní názvy. — Děje mučennické smrti
sedmi bratrů makabejských a matky
jejich viz: II. Mak. 7.
Malachiáš, poslední prorok starého
zákona: Mal. 1, 1; na'ríkal nad lidem,
a jmenovitě nad kněžstvem, a hrozil
jim: kap. 1, 2; předpověděl obět' či
stou zákona nového, k. 1, 11; příští
Messiáše & předchůdce jeho: k. 3; na
pomínal lid k napravení a ostříhání
zákona: k. 3; ohlašoval soudy bezbo
žných a potěšení pobožných pak pří
chod předchůdce Messiášova k. 4.
Malaleel, 1) syn Kainana, děd He
nocha: I. Mojž. 5,12. 15. 15; 2) otec

Járedův: v. 15; žil 895 let: v. 17;
I. Par. 1, 2; Luk. 3, 37.
Malchus, služebník nejvyššího kněze
Kaifáše, jenž od Petra poraněn, od
Ježíše opět byl uzdraven: Mat. 26,
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-'—Malomyslnost.

Malomyslnost jest přílišná úzkostli
vost 0 čas souženz' a protivenstvz'.

1. Důvěřujtce v pomoc boží nemáme
se oddatz' “malomyslnosti.
Očekával jsem toho, kterýž mne spa
sena učin_il od malomyslnosti ducha a
bouře. Zalm 54, 9.
Zoufáš-li ustálý jsa V den soužení:
zmenšena bude síla tvá. Přísl. 24, 10.
Kdo se bojí člověka (z bázně ne
stojí ku povinnosti své), tudíž padne;
ale kdož (beze všeho strachu konaje
povinnosti své) doufá v HOSpodina,
pozdvižen bude. Přísl. 29, 25.
Běda těm, ježto jsou kleslého srdce,
kteří se nedůvěřují v Boha; a protož
nebudou ochráněni od něho. Běda
těm, kteříž ztratili trpělivost. Sir. 2,
15.

16.

_

Myšlení rozumného, nebude v žádné do
bě bázní porušeno. Jako kolové na VÝSO'
stecha kamení do zdi bez obvržení (ovr—
21; Mar. 14, 47; Luk. 22, 50; Jan hnutí vápna) položené proti větru neobsto
18, 10.
jí; tak i srdce bázlivého v mysli blázna
Malomocenství, velmi nakažlivá a proti outoku bázně neobstojí. Sir. 22,
20—22.
ošklivá nemoc ve východních krajinách.
1. Rozeznává se trojí druh nemoci
Rcete 'malomyslným: Posilňte se a
te'to: bílé, zažloutlé a elefantíasis t. j. nebojte se; aj Bůh váš přivede pomstu
nejvyšší stupeň její. Lidé a také s'at i odměnu; Bůh sám přijde a Spasí
a obydlí byli jí obtz'ženi. Tato nemoc vás. Is. 35, 4.
Neboj se, nebo jsem já s tebou;
popiswje se: III. Mojž. 13. kap.
Očišťovám' malomocenstvz' na lidech a
neuchyluj se (ode mne), nebo já jsem
lomech vypisqje se: kap. 14. Malo— Bůh tvůj; já posilňuji tebe a pomá
hám tobě, a přijala tě pravice svatého
mocní musili od jiných odloučeni žíti:
III. Mojž. 13, 44—46; IV. Mojž. 5, tvého. Aj zahanbeni budou a zastydí
2; II. Par. 26, 21, '23.
se -všickni, kteříž bojují proti tobě;
2. Malomocenstvz'm od Boha za trest budou jakoby nebyli, a zahynou muži
ti,
kteří odporují tobě . . . Nebo já
rcme'm'byli: Afaria, sestra Mojžíšova:
lV. Mojž. 12 kap.; Giezi pro lakom HOSpodin jsem Bůh tvůj, ujímaje tě
ství: IV. Král. 5, 27 ; Azariáš, že mo za ruku a řka tobě: Neboj se, já po
dloslužby docela nezrušil: IV. Král. máhati budu tobě. Neboj se červe
15, 5; Oziáš, že v svatyni chtěl kaditi, Jakobův, kteří jste jako zemřeli z Isra—
ele, já pomáhati budu tobě, praví Ho
:ož jenom kněžím příslušelo: II. Par.
26, 18. 19.
spodin, a já jsem Vykupitel tvůj svatý
3. Jez'z's' uzdravil mnohé malomocne':
israelský. Is. 41, 10. 11. 13. 14.
Nebojž se, nebo já jsem s tebou.
Mat. 8, 2; 11, 5; Luk. 5, 12; 7,
22; 17, 12; ješte' pak od malomo Is. 43, 5.
Neboj se, služebníče můj Jakobe, dí
censtvz' očištěni jsou: malomocná ruka
Mojžíše od Boha: II. Mojž. 4, 7;
Hospodin, aniž se strachuj ó Israeli;
Náman Syrský od proroka Elizea: IV. nebo aj já vysvobodím tě z země da
Král. 15, 14; malomocenstvím pak mimo leké. Jer. 30, 10.
Nebojte se od tváři krále babylonského,
7menovane'ješte" ohtz'z'em'jsou;
čtyři mu
žové: IV. Král. 7, 3; Simon: Mat. jehož Vy bázlivístrachujete se; nebojte
26, 6; Mar. 14, 3.
seho, di Hospodin; nebot já s vámi

294

Mamon. — Manželství.

jsem, abych vás vysvobodil, a vytrhl fílístínské, a bál se, a uleklo se srdce
z ruky jeho. Jer. 42, 11.
jeho příliš. I dotazoval se Hospodina,
Řekl Judas (Makabejský) mužům i neodpověděl jemu, ani skrze sen, ani
těm, kteří byli s ním: Nebojte se množ skrze kněží, ani skrze proroky. I. Král.
ství jejich a útoku jejich nestrachujte 28,'4—6.
Odevšad strašiti budou bezbožného
se. Pomněte, kterak vysvobození jsou
otcové naši v moři rudém, když je hrůzy a zapletou nohy jeho. Job
18, 11.
honíl Farao s vojskem velikým. I.
Mak. 4, 8. 9.
Viz též svrchu: Přísl. 3, 21 atd.;
Proč se bojíte malé víry? Mat. 8, 26. Sir. 22, 20--22.
Nepřijali jste zajisté (k víře Krí
Příkladove' malomyslnostz': Lot : I. Mojž.
stově vedeni jsouce) ducha služebnosti "19, 19; Israelští: II. Mojž. 14, 10;
opět k bázni (abyste se báli jako za 20, 18; IV. Mojž. 13, 14; Saul &
starého zákona co otroci); ale přijali veškeří Israelští: I. Král. 17, 11.
Viz také : bázeň, strach, zármutek.
jste ducha vyvolení synů, v. němžto
Mamon.
Viz lakomství.
důvěrně voláme k Bohu : Abba (Otče).
Rím. 8, 1.5.
Man, manna, manhu, podivný pokrm
Nedal nám Bůh ducha bázně, ale
Israelských na poušti: II. Mojž. 16,
moci, a milování, a střízlivosti. II.
15; V. Mojž. 8, 3. G; II. Es. 9, 20;
Tim. 1, 7.
Bázcň není v lásce; ale dokonalá též chlebem nebeským, angelským na
zvaný: Zahn 77, 24. 25; Moudr. 16,
láska vyhání ven bázeň; nebo bázeň 20; jeho vlastnosti: II. Mojž. 16, 31;
trápení má; kdož se pak bojí, není
IV. Mojž. 11, 7_; uschování: H. Mojž.
dokonalý v lásce. I. Jan 4, 18.
16, 32; srov. Zid. 9, 4; připravo
2. Malonzyslnost a bázlívost jsou často vání: IV. Mojž. 11, 8, a přestání:
následkové hříchů.
Jos. 5, 12. Manna byla obrazem nej
Nebudeš-li ostříhatí a činiti všech světější svátosti oltářní, pravého to
chleba nebeského: Jan 6, 31. 32. 35.
slov zákona tohoto (kteráž napsána
49. 58. 59; I, Kor. 10,3. 6; Zjev. 2,17,
jsou v této knize) a nebudeš-li se bátí
M&DQSSCS,
prvorozený patriarchy J 0
jména jeho slavného a hrozného, to
jest, Hospodina Boha svého; rozmnoží scl'u, z Asenethy, dcery Putifarovy:
Hospodin rány tvé, i rány semene tvého I. Mojž. 41, 51; byl od děda svého
rány veliké a trvanlivé, a nemoci nej přijat za syna a požehnán: 48, 14,
horší . . . . rozptýlí tebe Hospodin ale mladší bratr Eli-aim měl před ním
mezi všecky národy, od jednoho konce přednost: v. 20. Potomky jeho viz:
země až do druhých končin jejich, a IV. Mojž. 26, 29. Od něho béře svůj
sloužiti budeš tam bohům cizím, kte původ pokolení Manasse.
rých ty neznáš ani otcové tvoji, dře
Manželství, stav manželský, jest ne
vům a kamenům.
Také mezi těmi rozvížítelný svazek, kterýmž se dvě osoby
národy neodpočineš, aniž bude míti od svobodně a křesťanské, muž a žena, řádné
počinutí Spodek nohy tvé. Nebo dá s sebou al(lávajz' k pospolíte'mu a boba
tobč (dopustí na tebe) Hospodin tam bojne'muobcování, rozmnožení pokolení líd
srdce leknvé, a oči od pláče pošlé, a ske'ho a k náležitému vychování dítek:,
duší utrápenou žalostí. A bude život k čemuž se jim také potřebná milost
tvůj nejistý jako na nitce zavěšený před zu'le'lnje.
tebou; háti se budeš v noci i ve dne,
a nebudeš jist životem svým. Ráno 1. Stav manželský byl od Boha v ráji
ustanoven.
díš: Dočkám-li se večera? a u- večer
Stvořil Bůh člověka.k obrazu svému:
díš: Dočkám-li se rána? pro strach
srdce svého, jímž se le'kati budeš a pro k obrazu božímu stvořil ho, muže a
ty věci, kteréž svými očlma uzříš. V. ženu stvořil je. I požehnal jim Bůh,
Mojž. 28, 58. 59; 64—67.
a řekl: Rosťtež, a množte se. a na
Shromáždil Saul všeho Israele apře
plňte zem-i atd. 1. Mojž. 1, 27. 28.
šel do Gclboe. I viděl Saul ležení
I nazval Adam jmény jejich všeclma
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hovada, a všecko ptactvo nebeské, i
všecka zvířata země: Adamovi pak ne
nalezal se pomocník podobný jemu. I.
Mojž. 2, 20.
Rekl H05podin Bůh: Není dobré člo
věku, býti- samotnému: učiůmež mu
pomoc podobnou jemu. I. Mojž. 2,18.
I řekl Adam: Tato jest kost nyní
z kostí mých, a tělo z těla mého: tato
leuti bude mužice, nebo z muže vzata
jest. Protož opustí člověk otce svého,
i matku, a přidržeti se bude manželky
své: a budou dvá,v jednom těle. ].
Mojž. 2, 23. 24.
Ježíš řekl l'ariseům: Což jste ne
čtli, že ten, jenž učinil člověka s po
čátku, muže a ženu učinil je? a řekl:
Protož opustí člověk otce i matku, a
přidrží se manželky své, i budou dva
v jednom těle. A tak již nejsou dvá,
ale jedno tělo. A' protož co Bůh Spo
jil, člověk nerozlučuj. Mat. 19, 4—'G.

2. V novém zákoně jest manželství za
svátost povýšeno; co obraz spojení
Krista s církví jeho, má tedy z ohledu
toho též za svaté se držeti.
Muž jest hlava ženy, jako jest Kri—

stus hlava církve: ont (jest) spasitel
těla svého. Ale jako církev poddána
jest Kristu, tak i ženy mužům svým
(poddány budte) ve všem. Muži, mi
lujte manželky své, jakož i Kristus mi
loval církev, a vydal sebe samého za
ni, aby jí posvětil, očistiv ji obmytím
vody skrze slovo života, aby sobě uči—

nil církev slavnou, nemající poškvrny,
ani vrásky, neb cokoli takového, ale
aby byla svatá a nepoškvrněná. Takt
i muži mají milovati manželky své,
jako svá těla. Kdo miluje manželku
svou, sebeť samého miluje. Žádný za
jisté nikdy těla. svého neměl v nená
visti: ale krmí a chová je, jako Kri
stus církev; nebt jsme oudové těla
jeho, z masa jeho, a z kostí jeho.
Protož opustí člověk otcei matku svou,
a přidrží se manželky své: a budou
dvá v jednom těle. Tajemství _totove
liké jest, ale já pravím v Kristu a
v církvi. Ef. 5, 23—32.
Zena spasena bude rozením dětí,
jestliže setrvá u víře, a lásce, av po
svěcení se střízlivostí. I. Tim. 2, 15.
Manželství (buď) ve všem poctivé,
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a lože nepoškvrněné: nebo smilníky
a cizoložníky souditi bude Bůh. Zid.
13, 4.

3. Manželstvíustanovenojest: a) k roz
množova'ní pokolení lidské/zo; b) ku
vzájemné pomoci manželů; a) co ro—
středek proti nezřízené tělesné žcíjdsti.
.Požehnal jim Bůh a řekl: Rosťtež a
množte se, a naplňte zemi. I. Mojž. 1, 28.
I požehnal Bůh Noé a synům jeho.
A řekl k nim: Rosťtež a množte se,
a naplňte ze'mi. I. Mojž. 9, 1; 8, 17.
A když pomine třetí noci, vezmeš
pannu s bázní boží, milostí synů více
nežli chlipností veden jsa, abys v se
meni Abrahamově požehnání v synech
došel. Tob. b', 22.

Anyní Pane ty víš, že ne pro smil
ství pojímám sestru svou za manželku,
nýbrž jedině z lásky k potomstvu,
v němžby bylo požehnáno jméno tvé
na _věky věků. Tob. 8, 9.
Rekl také Hospodin : Není dobré člo
věku, býti samotnému: učiňmež mu
pomoc podobnou jemu. I. Mojž. 2, 18.
Ty jsi učinil Adama z hlíny země,
a dal jsi mu pomocníci Evu. Tob. 8, &'
Krása ženy obveseluje tvář muže
svého, a uvede člověku žádost nade
všecku žádost. Jestli jazyk (je jí) uzdra
vení, jestli i zkrocení a milosrdenství:
není muž její jako synové lidští. Kdo
má ženu dobrou, má základ jmění:
pomoc podlé něho jest, i sloup jako
odpočinutí. Kde není hradby, roze
bráno bude jmění: &.kde není ženy,
vzdychá nuzný. Sir. 36, 24—27.
Přítel a tovaryš, když se v čas schá
zejí, a nad oba jest žena s mužem.
Sir. 40, 23.
O čem jsme my pak psali: Dobře
jest člověku ženy se nedotýkati: ale
pro uvarování se smilství měj jeden
každý svou manželku, .a jednakaždá
měj svého muže. I. Kor. 7, 1. 2.
Neoklamávejte se vespolek, leč ze spo
lečného svolení na čas, abyste se uprá
zdnili' k modlitbě: a zase k témuž se
navrat'te, aby vás nepokoušel satan pro
nezdrželivost vaši. I. Kor. 7, 5.
Pakliť se nemohou zdržeti, at vstoupí
v. stav manželský; nebo lépe jest v stav
manželský vstoupiti, nežli se páliti. I.
Kor. 7, 9.
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Protož chci, aby se, mladší (vdovy)
vdávaly, děti rodily, hospodyněmibyly,
a žádné příčiny protivníků k utrhání
nedávaly. I. Tim. 5, 14.
l

4. Úmyslové, kteréž máme míti při
vstoupení do stavu manželského.
Ty víš Pane, že jsem nikdy nepo
žádala muže , a čistou jsem zachovala
duši svou od všeliké zlé žádosti. Muže
pak sbázní tvou, a ne z chlípnosti své
povolila jsem pojíti. Tob. 3, 16. 18.
Tehdy angel Rafael řekl jemu: Slyš
mne, a povím tobě, kteří jsou ti, nad
nimiž dábelství má moc. Ti zajisté,
kteříž v manželství tak vcházejí , že
Boha od sebe, i od své mysli odlučují,

a své chlípnosti tak hoví, jako kůň
a mezek, v nichžto není rozumu: nad
takovými má dábelství moc. Tob. 6.
16. 17.

Ženu statečnou kdo nalezne? Zda
leka, a z posledních končin jest cena
její. Přísl. 31, 10.
Neodcházej od ženy rozumné a dobré,
kteráž tobě se dostala v bázni Páně:
milost zajisté stydlivosti její nad zlato
jest. Sir. 7, 21.
Vdej dceru, a veliký skutek uděláš,
a člověku rozumnému dej jí. Sir. 7, 27.
Nechval—muže pro krásu jeho,

aniž

pohrdej člověkempro pohled jeho. Sir.
11, 2.

Jako vstupování písečné pro nohy
starého, tak jest žena štěbetná muži
pokojné mu. Neohlédej se na krásu
ženskou, a nepožádej ženy pro sličnost.
Sir. 25, 27. 28.
Milost ženy pilné obveselí muže
svého, a roztuční kosti jeho. Kázeň
její dar boží jest. Zena rozumná a
mlčelivá není proměnění vycvičené duše.
Milost nad milost jest žena svatá a
stydlivá. A všeliká vážnost není do
stojna zdrželivé duše. Sir. 26, 16—20.
(Jako) základové věční na skále pe
vné, (tak) i přikázaní božív srdci ženy
svaté. Sir. 26, 24.
(Jako) kroužek zlatý na chřípích
svině, (tak jest) žena pěkná a bláznivá.

A když pomine třetí noc, vezmeš
pannu s bázní boží, milostí synů více
“nežli chlípnosti veden jsa, abys v se
meni Abrahamově požehnání v synech
došel. Tob. 6, 22.
Tehdy napomenul pannu Tobiáš, a
řekl jí: Sáro, vstaň, a modleme se
Bohu dnes, i zejtra, apozejtřku: nebo
tyto tři nocí s Bohem se spojujem :- a Přísl. 11, 22.
Zena pilná jest koruna muže svého:
když bude po třetí noci, v našem bu
deme manželství. Nebo synové svatých ale (jako) hnis v kostech jeho jest ta,
jsme, a nemůžeme se tak spojiti, jako kteráž hanebné věci činí. Přísl. 12, 4.
pohané, ježto neznajíBoha. Tob. 8, 4. 5. ' Bolest otce, syn bláznivý: a (jako)
A nyní Pane ty víš, že ne pro smil střecha, škrze kterou ustavičně kape,
ství pojímám sestru svou za manželku, (tak jest) žena svárlivá. Přísl. 19, 13.
Lépe jest bydliti v zemi pusté, než
nýbrž jediné z lásky k potomstvu, v němž
by bylo požehnáno jméno tvé na věky “s ženou' svárlivou a zlobivou. Přísl.
věků. Tob. 8, 9.
21, 19.
Otce, i muže zahanbuje žena smělá,
5. Při volení manželky neb manžela a od bezbožných nebude umenšena: od
nemá se zřetel bráti tak na zevnější obou pak bude neuctěna. Sir. 22, 5.
přednosti jako více na přednosti a do
Všeliká rána, jestiť zármutek srdce:
konalosti mravní a duc/ta.
a všeliká zlost, nešlechetnost ženy. A
Ať nepožádá krásy ženy srdce tvé, všelikou ránu ale ne ránu srdce spatří:
aniž buď jat pokynutím jejím. Přísl. a všelikou nešlechetnost, ale ne nešle—
6, 25.
chetnost ženy. Sir. 25, 17—19.
Zena milostná najde slávu: a silní
Není horší hlavy nad hlavu hada:
budou míti bohatství. Přísl. 11, 16. a není hněvu nad hněv ženy. (Více)
Moudrá žena vzdělává dům svůj:
líbiti se bude bydliti se lvem a sdra—
nemoudrá také vystavený (vlastníma) kem, nežli bydliti se ženou zlou. Zlost
rukama zboří. Přísl. 14, 1.
ženy proměňuje obličej její: a zamra
Bohatství přidává přátel mnoho: ale čuje obličej svůj jako medvěd: a jako
od chudého ití, kteréž měl, odstupují. pytel jej ukazuje. U prostřed nejbliž
Přísl. 19, 14.
ších jejích zoupěl muž její, a slyše
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(o ní) zdychl maličko. Maláť jest vše
liká zlost' proti zlosti ženské, los

člověk, kterýž se bojí Hospodina. Žalm
127, 1—4.
.
Dům a zboží dáno bývá od rodičů:
22—26.
ale od Hospodina toliko (dána bývá)
Srdce ponížené, a tvář smutná, & manželka opatrná. Přísl. 19, 14.
rána srdce, jest zlá žena. Sir. 25, 31.
Díl dobrý jest žena dobrá, za podíl
Jako jho volů, kteréž se viklá, tak bojícím se Boha dána bude muži pro
i žena—zlá: a kdož ji má, jest jako činy dobré. Sir. 26, 3.
ten, kdož uchopí štíra. Sir. 26, 10.
7. Také svatební slavnost má se při
měřeně konatí.
6. Vstav manželský má se s bázní boží
vstupovati.
'
A když všickni řekli: Amen, při

hříšníků připadniž

na

ni.

Sir. 25,

Angel Rafael řekl Tobiášovi: Slyš
mne: a povím tobě, kteří jsou ti, nad
nimiž ďábelství má moc. Ti zajisté,
kteříž v manželství tak vcházejí, ž-e
Boha od sebe, i od své mysli odlučují
a své chlípnosti tak hovějí, jako kůň
a mezek, v nichžto není rozumu: nad
takovými má. ďábelství moc. Ale ty,
když pojmeš ji, vejdak ní do pokojika,
za tři dni zdrž se od ní, a nic jiného
nebudeš dělati, jediné s ní se módliti.
Tob. 6, 16—18.
Napomenul pannu Tobiáš, a řekljí:
Sáro, vstaň, & modleme se Bohu dnes,

stoupili k hodování: též i s házní boží
svatební hody drželi. Tob. 9, 12.
Jan 2, 1—11.

8. Manželství jest nerozlučitelné.
Ale já pravím vám, že kdožkoli pro
pustilby manželku svou kromě příčiny
smilstva, uvádí ji v cizoložství. Mat.
5, 32.
I přistoupili k němu Fariseové po
koušejíce ho, řkouce: Sluší-li člověku
propustiti manželku svou 2 kterékoli
příčiny? Kterýžto odpovídaje, řekljim:
Což jste nečtli, že ten, jenž učinil člo
izejtra, a pozejtřku: nebo tyto tři věka s počátku, muže a ženu učinil je ?
noci s Bohem se spojujem: a když a. řekl: Protož opustí člověk otce i
bude po třetí noci, v našem budeme "matku, a přidrží se manželky své, i
budou dvá v jednom těle. A tak již
manželství. Synové svatých jsme, ane
nejsou dvá, ale jedno tělo. A protož
můžeme se _tak spojiti, jako pohané,
ježto neznají Boha. Tedy vstavše spolu, co Bůh spojil, člověk nerozlučuj! Řekli
modlili se obádvá snažně, aby zdraví jemu: Proč tedy rozkázal Mojžíš dáti
dáno bylo jim. I řekl Tobiáš: Pane listek zapuzení, a propustiti? Dí jim:
Bože otců našich, dobrořečtež tobě ne Pro tvrdost vašeho srdce dopustil vám
besa izemě, i moře, istudnice, i řeky, Mojžíš propustiti manželky—-vaše: ale
i všecka stvoření tvá, kteráž v nich s počátku nebylo tak. Pravím pak vám,
jsou. Ty jsi učinil Adama z hlíny že kdožkoli propustilby manželku svou,
země, a dal jsi mu pomocnici Evu. leč pro smilství, & jinou by pojal, ci-
A nyní Pane ty víš, že ne pro smil zoloží: a kdo by propuštěnou pojal,
ství pojímám sestru svou za manželku, cizoloží. Mat. 19, 3—9.
1 přistoupivše Fariseové , otázali se
nýbrž jediné z lásky k potomstvu, v
němžby bylo požehnáno jméno tvé na ho: Sluší-li muži ženu propustiti? po
věky věkův. Sára také řekla: Smiluj koušejíce ho. On pak odpovídaje řekl
se nad námi Pane, smiluj se nad námi, jim: Co vám přikázal Mojžíš? Kte
a ať se sstaráme obádvá ve zdraví. řížto řekli: Mojžíš dopustil lístek za
Tob. 8, 4—10.
puzení napsati, a propustiti. Jimžto
Blahoslavení všickni, kteříž se bojí odpověděv Ježíš, řekl: Pro tvrdost
Hospodina, a kteříž chodí po cestách srdce vašeho napsal vám (Mojžíš) to
jeho. Nebo z práce rukou svých jísti přikázání. Ale od počátku stvoření,
budeš: blahoslavený jsi, a dobře tobě muže a ženu učinil je Bůh. Protoť
bude. Manželka tvá jako vinný kmen opustí člověk otce svého, i matku, &
plodný po bocích domu tvého. Synové přidrží se ženy své: ibudou dvávje
tvoji jako mladistvé olivoví, vůkol stolu dnom těle. A tak již nejs0u dvá, ale
tvého. Aj hle takť bude 'požehnáu jedno tělo. Protož co Bůh spojil, člo—

298

Manželství.

věk nerozlučuj. A doma otázali se ho
opět učenníci jeho 0 též věci. I dí jim:
Kdobykoli propustil manželku svou, a
jinou pojal, cizoloží proti ní. A jest
ližeby žena propustila muže svého, a
za jiného se vdala, cizoloží. Mar. 10,
2—12.
Každý, kdo propouští manželku svou,
a jinou pojímá, cizoloží: a kdo po
jímá propuštěnou od muže, cizoloží.

Luk. ]6, 18.
Žena, kteráž za muže (vdána) jest,
dokud muž živ jest, přivázána jest
k zákonu: pakliby umřel muž její,
rozvázána jest od zákona muže. Pro
tož, dokud živ jest muž, slouti bude
cizoložnice, bude-li sjiným mužem:
pakli muž její umře, svobodna jest od
zákona muže, tak že nebude cizoložnicí,
bude-li s jiným mužem. Rím. 7, 2. 3.
Těm pak, kteříž jsou v manželství,
příkazuji ne já, ale Pán,“ aby žena od
muže neodcházcla: pakliby odešla, ať
zůstane nevdaná, aneb ať se zase smíří
s mužem svým. A muž nepropouštéj

manželky. I. Kor 7, 10.11.

Žena vázána jest zákonem, dokud
muž její živ jest: pakliby umřel muž
její, svobodná jest, nechť se vdá za
koho chce, toliko v Pánu. I. Kor. 7, 39.
9. Po smrti chotě možno druhé části
v_nové manželství vstoupili.
Pakli muž její umře, svobodna jest
od zákona muže, tak že nebude cizo
ložnicí, bude-li s jiným mužem. .Řím.

práci tvé, kterouž vedeš pod sluncem.
Kaz. 9, 9.

Ženy dobré blahoslavený jest muž:
nebo počet let jeho dvojnásobný bude.
Zena statečná obveseluje muže svého,
a léta života jeho naplní pokojem. Díl
dobrý jest žena dobrá, za podíl bojí- .
cím se Boha dána bude muži pro činy
dobré: bohatého pak i chudého srdce
dobré, každého času obličej jejich veselý
jest. Sir. 26, 1—4.
Milost ženy pilné obveselí muže
svého, a roztuční kosti jeho. Kázeň
její dar boží jest. Žena rozumná a
mlčelivá, neníproměnění vycvičené duše.
Milost nad milost jest žena svatá a
stydlivá. A všeliká vážnost není do
stojna zdrželivé duše. Jako slunce,
kteréž vychází světu na výsostech bo
žích, tak jest krása ženy dobré k
ozdobě domu jejího. (Jako) svíce, kte
ráž svítí na svícně svatém, (tak) i krá
sa tváři v věku stálém. (Jako) slou
pové zlatí na podstavcích stříbrných,
tak jsou nohy pevné na patách ženy
stálé. (Jako) základové věční na ská
le pevné, (tak) i- přikázaní boží v sr
dci ženy svaté. Sir. 26, 16—24.
11.B.
BPovinnostž
zvláštní: manželů:
I. muže; A.
II. společné;
zeny.
A. Společné povinnost: muže a ženy.

:) Bázeň boží, vzájemněvzdělávání a po
vzbuzování se k dobrému.

Oklamavatelná jest milost, a marná.
7, 3.
jest krása: žena, kteráž se bojí Hospo
Žena vázána jest zákonem, dokud dina, tať chválena bude. Přísl. 31, 30.
Velikáť jest sláva., následovati Pána:
muž její živ jest: pakliby umřel muž
její, svobodná jest, nechť se vdá za dlouhost zajisté dnů přijata bude od
koho chce, toliko v Pánu. I. Kor. něho. Sir. 23, 38.
A má—li která žena věřící muže ne
7, 39.
i
věřícího, aten svoluje s ní bydliti,ne
10. Blahost života manželského.
propouštěj muže; nebo posvěcen jest
Jako střely v ruce mocného: tak muž nevěřící skrze ženu věřící, a že
(jsou) synové vyvržených. Blahosla— na nevěřící jest posvěcena skrze muže
vený muž, kterýž jimi naplnil žádost věřícího; sic jinakby děti vaše nečisté
svou: nebude zahanben, když mluviti byly, ale nyní jsou svaté. I. Kor. 7,
13.14.
bude k nepřátelnm svým v bráně. Žalm
126, 4. 5.
Chci tedy, aby se muži modlili na
Užívej života s manželkou, kterou všelikém místě, pozdvihujíce čistých
miluješ, po všecky dny života nestá rukou bez hnevu a sváru. I. Tim. 2, 8.
Nebo, kdo chce milovati život, a
losti své, kteříž dání jsou tobě pod
sluncem po všecken čas marnosti tvé: viděti dobré dny, (ten) zdržuj jazyk
nebo toť jest podíl v životě, a při svůj od zlého, a ústa. jeho ať nemluví
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lsti: uchyl se od zlého, a čiň dobré:
hledej pokoje a stíhej jej; nebo oči
Páně na spravedlivé, a uši jeho k pros
bám jejich: ale obličej Páně na či
nící zlé věci. I. Petr 3, 10—12.

ale raduje se pravdě; všecko snáší,
všemu věří, všeho se naděje, všeho
trpělivě čeká. I. Kor. 13, 4—7.
Jeden druhého břemena neste, a tak
naplníte zákon Kristův. Gal; 6, 2.

6) Vzájemná láska.

e) Konání povinností manželské.
Pro uvarování se smilství měj je
denkaždý svou manželku, a jednaka
ždá měj svého muže. Muž_čii'1 man
želce, co jest povvinen: a podobněi
manželka muži. Zena nemá moci nad
svým tělem, ale muž: podobně ani
muž nemá moci nad tělem'svým, ale
žena. Neoklamávejte se vespolek, leč
ze společného svolení na čas, abyste
se uprázdnili k modlitbě: a zase k té
muž sc navrat'te, aby vás' nepokoušel
satan pro nezdrženlivost vaši. Ale to
pravím podlé dopuštění ne podlé roz
kazu. Nebo chci, abyste vy všickni
byli, jako já: ale jedenkaždý má od

Muži, milujte manželky své, jakož
i Kristus miloval církev, a vydal sebe
samého za ní. Takt' i muži mají mi—
lovati manželky své, jako svá těla.
Kdo miluje manželku svou, sebet' sa
mého miluje. A však i vy jedenkaždý
manželku svou jako sám sebe miluj:
manželka pak at' se bojí muže svého.
Ef. 5, 25. 28. 33.
Muži milujte manželky své, a ne
mějte selk nim trpce. Kol. 3, —19.
Aby opatrnosti vyučovali mladice,
by muže své milovaly, na dítky své
byly laskavy. Tit. 2, 4.
c) Vystřz'hánz' se všelikéwzenávz'stz' a pod
nětu k ní.

Nežárli se ženou lůna svého, aby
neukázala nad tebou zlost umění ne
šlechetného. Sir. 9, 1.
Bolest srdce a truchlení jest žena
žárlivá. Při ženě žárlivé jest bič ja
zyka se všemi se sdělující. Sir. 26,

Boha vlastní dar; jeden tak, a jiný ji
nak._ I. Kor. 7, 2—7.
Též podnbni muži, přebývajíce s ni
mi podlé umění, jakožto vy jste dcery,
dobře činíce, a žádného zkormoucení
se nebojíce. I. Petr 3, 7.
f)

Vzájemná pomoc a setrvání společně.

8. 9.

Jest sám jediný, a druhého nemá,
Závist a hněv ukracují dnů a pi'e— ani syna, ani bratra, a však pracovati
myšlování přivádí před časem stáří. nepřestává, aniž se nasycují oči jeho
Sir. 30, 26.
zbožím, aniž pomyslí, řka: Pro koho
Vystříhej se pilně, synu můj, všeli pracuji, a ujímám duši své dobrého?
kého smilstva, a kromě ,manželky své I v tom také marnost jest.—,a trápení
nikdy se nedopouštěj poznati hříchu. nejhorší. Protož lépe jest býti dvěma
Tob.. 4, 13.
spolu, nežli jednomu: nebot' mají uži—
Od všeliké zlé tvářnosti se zdržujte. tek tovaryšstva svého. Padne-li který
I. Tes. 5, 22.
z nich, druhý ho pozdvihne. Běda sa
motnému: nebo když padne, nemá
d) Pokoj a svornost.
kdožby ho pozdvihl. A budou-li dvá
Odpověď měkká skrocuje hněv: řeč spát-i, zahřeje se jeden od druhého:
tvrdá vzbuzuje prchlivost. Přísl. 15, 1. jeden kterak se zahřeje? A jestližeby
se kdo zniocňoval jednoho, dvá odo
Lepší jest kus chleba suchého s ra
dostí, než dům plný obětí se svárem.
lají jemu: provázek dvojnásobní ne
Přísl. 17, 1.
snadně se přetrhne. Kaz. 4, 8—12.
Kdo má ženu dobrou, má základ
Trpělivostí obměkčeno bude kníže,
a jazyk měkký zlomí tvrdost. Přísl. jmění: pomoc podlé něho jest, i sloup
25, 15.
jako odpočinutí.
Kde není hradby,
Láska trpělivá jest, dobrotivá jest;
rozebráno bude jmění: a kde není
láska nezávidí, nečiní nic na chloubu, ženy, vzdychá nuzný. Sir. 36, 26. 27.
nenadýmá se, není cti žádostivá,

ne—

hledá co jejího jest, nezpouzí se, ne
myslí zlého, neraduje se z nepravosti,

Přítel &. tovaryš, když se v čas
schází, a nad oba jest žena s mužem.
Sir. 40, 23.
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Protoť opustí člověk [otce svého i
matky, a přidrží _se ženy své. Maty
19, 5; I. Mojž. 2, 24; Mar. 10, 7;
Ef. 5, 31.
Jeden druhého břemena neste, a tak

naplníte zákon Kristův. _Gal.\6, 2.
g) Křesf'wzske' v_i/chování dz'tek.

Viz: rodiče, vychování atd.
,

B. Zvláštní povinností.
I. JPIuže.

a) ]PIuž jest

hlava ženy.
Nedávej ženě moc nad duší svou,
aby nevešla v mocnost tvou, a ty ne
byl zahanben. Sir. O, 2.

Nedávej vodě své průchodu,

ani

Kdo miluje manželku svou, sebet sa—
mého miluje. Zádnýť zajisté nikdy
těla svého neměl v nenávisti: ale krmí
a chová je, jako Kristus církev. A
však i vy jedenkaždý manželku“ svou
jako sám sebe miluj: manželka pak ať
se bojí muže “svého. Ef. 5, 25. 28.
29. 33.
Též podobně muži, přebývajíce s
nimi podlé umění, jakožto mdlejší ná
době ženské udělujíce cti, jakož i spo
ludědičkám milosti'života, aby neměly
překážky modlitby vaše. I. Petr 3, .7.
c) Muž má pečovali o výživu rodiny.

Jestliže pak kdo o své a obzvláště
'o domácí péče nemá, zapřel víru, a
jest-horší než nevěřící. 1. Tím. 5, 8.

malého, ani zlé ženě svobody vychá
Zeti. Nebude-lit choditi po ruce tvé, d) .Muž má poznali štěstí, jež nalezl
zahanbí tě před obličejem nepřátel.
v dobré manželce.
Odetni ji od těla svého, aby vždy
Žena
pilná
jest koruna muže svého:
tebe zle neužívala. Sir. 25, 34—38.
Chcit pak, abyste věděli, že každé— ale (jako) hnis v kostech jeho jest ta,
ho muže hlava jest Kristus: hlava kteráž hanebné věci činí. Přísl. 12, 4.
Kdo nalezá ženu dobrou, nalezá věc
pak ženy, muž: hlava pak Kristova
dobrou: a nabývá potěšení od Hospo
Bůh. I. Kor. 11, 3.
dina. Přísl. 18, 22.
Nebo muž jest hlava ženy, jakojest
Dům a zboží dáno bývá od rodičů,
Kristus hlava církve: ont (jest) spa
ale od Hospodina toliko; (dána bývá)
sitel těla svého. Ef. 5, 23.
manželka opatrná. Přísl. 19, 14.
b) ]VIuž má s ženou mz'rne' nakládatí,
jí v nižádne' přz'padnosti nenám'de'tí
aneb zlehčovatí.

Zeny dobré blahoslavený jest muž:

nebo počet let jeho dvojnásobný bude.
Zena statečná obveseluje muže svého,
a léta života jeho naplní pokojem.
Máš—li ženu podlé duše své, neza
mítej jí: a nenávistné nesvěřuj sebe. Díl dobrý jest žena dobrá, za podíl
Sir. 7, 28.
bojícím se Boha dána bude muži pro
I řekli jste: Pro kterou příčinu? činy dobré: bohatého pak i chudého
Proto, že Hospodin jest svědkem mezi srdce dobré, každého času obličej je
tebou, a ženou mladosti tvé, kterouž jich veselý jest. Sir. 26, 1—4.
Krása ženy obveseluje tvář muže
jsi ty pohrdl: a ta (jest) oučastnice
tvá, a manželka smlouvy tvé. Zdaliž svého, a uvede člověku žádost nade
ne jeden (ji) učinil, a ostatek ducha všecku žádost. Jestli jazyk (její) uzdra
jeho jest? A co jcdcn hledá, nežli se vcní, jestli i ski-ocení a milosrdenství:
mene božího? Protož ostříhejte ducha není muž její jako synové lidští. Kdo
svého, a ženou mladosti své nepohrdej. má ženu dobrou, má základ jmění:
Když (ji) v nenávisti budeš míti, pro— pomoc podlé něho jest, i sloup jako
pusť, raví Hospodin Bůh israelský, odpočinutí. Kde není hradby, roze
ale přikryje roucho nepravost jeho, bráno bude jmění: a kde není ženy,
praví Hospodin Bůh zástupů: (protož) vzdychá nuzný. Sir. 36, 24—27.
ost'ríhejte ducha svého a nepohrdejte.
II. Povinností ženy.
Mal. 2, 14—16.
Muži, milujte manželky své, jakož a) Ženy mají muže své milovatz'a jich
poslus'ny býti.
i Kristus miloval církev, a vydal sebe
samého za ni . . . , takt i muži mají
Ženě také řekl: Rozmnožím bídy
milovali manželky své, jako svá těla. tvé, a početí tvá: a v bolesti roditi
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Moudrá žena vzdělává dům svůj:
budeš děti, a pod mocí muže budeš,
a on panovati bude nad tebou. I _ nemoudrá také vystavený (vlastníma)
rukama zboří. Přísl. 14, 1.
Mojž. 3, 16.
.
Pro lenost nakloní se krov, a pro
Muž zajisté nemá své hlavy přikrý—
vati; neb jest obraz a sláva boží: lenost rukou kopati bude do domu.
"
žena pak jest sláva mužova. Nebo Kaz. 16, 18.
Dcera opatrná jest dědictví muži
není muž 2 ženy (stvořen), ale žena
pro muže. Protož má žena míti při svému; ale kteráž (jej) zahanbuje, k
krytí na hlavě pro angely. I. Kor. pohanění bývá otci. Otce i muže za
hanbuje smělá, & od bezbožných ne
ll,_ 7—10.
,
Zeny mužům svým poddány buďte, bude umenšena: od obou pak bude
neuctěna. Sir. 22, 4. 5.
jako Pánu. Ef. 5, 22.
Blahoslavený, kdož bydlí se ženou
A však i vy jedenkaždý manželku
svou jako sám sebe miluj: manželka rozumnou . . . . Sir. 25, 11.
Milost ženy pilné obveseluje muže
pak ať se bojí muže svého. Ef. 5, 33.
Zeny poddány budte mužům, jakž svého, a roztuční kOsti jeho. Kázeň
sluší v Pánu.
Kol. 3, 18.
_ její dar boží jest. Zena rozumná a
Nebo ženě nedopouštím učiti, ani , mlčelivá , není proměnění vycvičené
panovati nad mužem, ale aby byla v duše. Milost nad milost jest žena
mlčení. Prvé zajisté Adam jest stvo svatá a stydlivá. A všeliká vážnost
řen, potom Eva: a Adam nebyl sve— není.dostojna zdrželivé duše. Sir. 26,
den, ale žena jsouci svedena byla v 16—20.
Staré ženy mají opatrnosti_vyučovati
přestoupení. I. Tim. 2, 14.
Staré ženy aby opatrnosti vyučovaly mladice, by muže své milovaly, na
mladice, by muže své milovaly, na dítky své byly laskavy, a (byly) opa
dítky své byly laskavy, a (byly) opa trné, čistotné, střízlivě, péči mající 0
trné, čistotné, střízlivé, péči mající 0 dům, dobrotivé, mužům svým poddané,
dům, dobrotivé, mužům svým poddané, aby nebylo dáváno v porouhání slovo
aby nebylo dáváno v p'orouhání slovo boží. Tit. 2, 4. 5.
boží. Tit. 2, 4. 5.'
Podobně i ženy buďte poddány mu
Podobně i ženy buďte poddány mu žům svým, aby i jestliže kteří nevěří
žům svým, aby i jestliže kteří nevěří slovu, skrze obcování žen bez “slova
slovu, skrze obcování žen bez slova získáni byli, spatřujíce v bázni čisté
získáni byli, spatřujíce s bázní čisté obcování vaše. I. Petr 3, 1. 2.
obcování vaše. I. Petr 3, 12.
nemají hledati slávy sve' ve
Tak'zajisté někdy i svaté ženy, na c) Zeny
skvostněm a nádherném ode'vu.
ději majíce v Bohu, ozdobovaly se,
poddány jsouce vlastním mužům. Jako
Esther modlila se Pánu: Ty znáš
Sára poslouchala Abrahama, pánem potřebu mou, a že v ošklivosti mám
jej nazývajíc, jejížto. vy jste dcery, znamení pýchy a slávy své, kteréž jest
dobře činíce, a žádného zkormoucení
na hlavě mé ve dnech, v nichž se
se nebojíce. I. Petr 3, 5. 6.
ukazují, a že je mám v ošklivosti jako
roucho ženy nemoc ženskou mající, a
b) Bázeň boží, cudnost, hospodárnost a nenosím ho ve dnech mlčení mého.
pracovitost jsou ozdoby žen.
Esth. 14, 16.
Anna pak manželka jeho na každý
Zeny v oděvu slušném, stydlivostí
den chodila tkat plátna, aživnost, kte & střízlivostí se ozdobujíce, a ne ka
rouž rukama svýma mohla vydělati, deřavými vlasy, neb zlatem, neb per
přinášela domů. Tob. 2, 19.
lami, aneb drahým rouchem: ale jakž
A ujavše rodičové dceru svou, po sluší na ženy, kteréž ukazují pobožnost
líbili ji, a pr0pustili aby šla: napomí dobrými skutky. I. Tim. 2, 9. 10.
najíce ji, aby ctila testi své, aby mi
Jejichžto ozdoba nebuď zevnitř splé
lovala muže, a čeládku aby spravovala, tání vlasů, aneb obkládání zlata, aneb
dům aby opatrovala, a sama aby se .obláčení šatstva; nýbrž člověk srdce,
bez ouhony zachovala. Tob. 10, 12. 13. kterýž jest skrytý, a neporušitelnosti.

Mardochous. — Marta.“
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pokojného a krotkého ducha, jenžto
jest před obličejem božím bohatý, tak
zajisté někdy-i svaté ženy, naději ma
jícehv Bohu, ozdobovaly se, poddány
jsouce vlastním mužům. I. Petr 3, 3—5.

12. Příklady nábožny'clí manželů.
]lIcm'a a Josef ,- Zacharz'ás' a Alžběta;

Tobiáš a Sara; Abraham a Sara,- Ja
kob a Ráchel,- muž, jenž plakalztrátu
své ženy: 11. Král. .3, 16; Michal,
kteráž varovala Davida před nebezpe
čím: I. Král. 18, 28; 19,11: Abigail,
kteráž od muže usilovala odvrátiti za
viněné neštěstí: I. Král. 25, 14,
Mardocheu's, syn Jairův, z pokolení
Benjamin, v Susan, hlavním městě per
ského krále Asuera: Esth. 2, 5; 1,
2; srov. 11, 4; IV. Král. 24, 15;
pěstoun Esther: Esth. 2, 7; kteráž od
Assuera. pojata byla za manželku: v.
17. Tento vyjevil Esther spisknutí uči

něné proti králi: v.21. 22; 12, 1—5;
srov. 6, 2; začež mu královská .pocta
prokázána; jest: 6, 10. 11. Popudil
pak proti sobě Amana, že mu nepro
kazoval pocty královské: 3, 2, jenž
vymohl na králi rozkaz, aby všíckni
Židé jednoho dne byli zahubeni: v. 5

atd.; srov. 13,1—7;

5,14;

12, 65

6, 4. Zln'oziv se 3, 13, ukrutného
rozkazu královského 4, 1, vzýval Boha

o pomoc: 13, 8—18, a královnu
Esther o přímluvu u krále: 4, 5—14;
srov. 15, 1—3; kteráž se také Židů
ujala: 15, 4 atd.; 5, 1 atd.; 7, 3.
4, 8, 5 atd. Aman jest oběšen na
šibenici, kterouž Maídocheovi stíojil a
Židé došli milosti ano i dovolení, po

mstiti se na nepřátelích: 8, 9—14;
k. 16; a Mardocheus na místě úhla
vního nepřítele svého Amana: 7, '10;
9, 25, povýšen k nejvyšší důstojnosti:
8, 1. 2. 15;v 10, 3. Na památku po
msty _té od Zidů vykonané: 9, 1—19,

ustanovena jest slavnost: 9, 20. 23,
Furim nazvaná: 9, 26; srov. II. Mak.
15, 37. Tím se také vyplnil sen, jejž
dříve byl měl: 11, 2—12; srov. 10,
4 atd. Viz' také: I. Es. 2, 2; II.
Es. 7, 7.

'

Marek, evangelista, s ouplným jmé
nem řečený: Jan Marek, syn jisté
Matic v Jerusalémě, v jejížto domě

apoštolové se scházívali: Sk. ap. 12,
12, příbuzný Barnabáše: Kol. 4, 10;
jehožto provázel na cestách jakoži sv.

Pavla:

Sk. ap. 12, 25;

13, 5; od

dělil se na nějaký čas od nich v Pam
filii: 13, 13; srov. 15, 38; později
pak se připojil opět, nejpí'vé k Barna
bášovi: 15, 39, pak také k Pavlovi,
u něhož též za obého zajetí v Ríměrse
zdržoval: Kol. 4, 10; II. Tim. 4, 11.

Pavel nazývá jej pomocníka svého:
Fil. 24, a Petr syna svého: I. Petr
5, 13.

Maria. 1. Dcera Amramovg a Jocha
bedína, a sestra Mojžíše a Arona: IV.
Mojž. 26, 59; II. Mojž. 15, 20; I.
Par. 6, 3; vysvobodila Mojžíše, bratra
svého, od zahynutí vNilu. II. Mojž. 2,
4. 7; jasala pak nad zkázou Egyptských
v rudém moři utonulých prozpěvnjíc
vítěznou píseň: II. Mojž. 15, 20. 21;
reptala proti Mojžíšovi: IV. Mojž. 12,
l,“ a byla proto pnkárána od Boha: v.
8, a malomocenstvíín potrestána: v.
10, srov. V. Mojž. 24, 9. Mojžíš vy

prosil jí uzdravení: IV. Mojž. 12, 13
atd.; konečně zemřela v Kádes: 20,
1. Viz dále: Mich. 6,4.
2. Panenská matka VJkupztelova Mat.
1,16; co taková byla předpověděna:
[. Mojž. 3, 15; ls. 7, 15; bydlela v Na
zaretč: Luk. 1, 26, byla zasnoubená
Josefovi: Mat. !, 18; Luk. 1, 27.
Obdržela radostné poselství angela Ga
briele, že působením Ducha svatého
počne Ježíše. Luk. ], 26—383 srov.
Mat. 1, 20; načež se odebrala Juda k
Alžbětě příbuzné své: Luk. 39, 40, 56.
od nížto co matka Páně pozclravena a
.velebena jest: v. 42—45; načež pěla
chvalozpěv Bohu: v. 46—55. Josef

chtěl ji propustiti: Mat. 1, 18.19;
lépe však poučen od angela ve snáeh
v. 20 atd. vzal ji k sobě: v. 24;
Marie a Josef vydali se za příčinou

rozkazu Augusta do Betléma: Luk. 2,
4; a tu porodila Ježíše: v. 7; a ví
děla, jak se mu klaněli pastýři: v. 19,
a později mudrci od východu: Mat.
2, 11. Dle zákona Mojžíšova posta
vila božské dítě své v chrámě: Luk.
2, 22, přinesla obyčejnou oběť: v. 24,
a slyšela tu předpovědění Simeonovo:
v. 33—35 ; utekla se s Josefem a s dí
tětem božským do Egypta.: Mat. 2,
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Marnóst.

13—15, a navrátila se po smrti He
rodesa do Nazareta: Mat. 2, 15.
19—23. — Josef a Marie vedli 12 le
tého Ježíše do Jerusaléma: Luk. 2,7
41, ztratili jej: v. 45, .a nalezli ho po
sléze v chrámě: v. 46—48; konečně
pak se navrátili do Nazareta: v. 51.
Maria byla také přítomna při svatbě
v Káně: Jan 2, ], kdež na žádost
její proměnil Ježíš vodu ve víno: v.
13 atd., a odebral se odtud na krátký
čas do Kalarnaum: v. 12. Ona a osta
'tní příbuzní hledali ho a strážili jej,
když mu nepřátelé úklady činili: Mat.
12, 46 atd.; Mar. 3, 32 atd.; Luk.

8,19.

Neopustila Ježíše ani v smrti:

19, 25, od něhožto poručena jcst učen

níkovi Janovi:

.26. 27; byla také

tomny při smrti a „pohřbu jeho, šly ke

hrobu jeho, by pomazaly těla jeho, tam
uzřely angela, jenž jim zvěstoval z mr
tvých vstání Ježíšovo, oni pak přinesly
Zprávu tuto apoštolům: Mat. 27, 56.
61; Mar. 15, 41; 16, 1; Luk. 24,

10;'Jan 19, 25.
"). Jlfaríe Salome.

Viz: Salome.

6. 11IatkaJana (Marka) v Jerusalé
mě, do jejíhož domu “se uchýlil. Petr
po vysvobození svém zvězení: Sk. ap.
12, 12.
7. Jedna

zvláště horlívá křesťanka,
o kteréž Petr činí zmínku: Řím. 16, (i.
!. Marnost věci; a. j. pmný'ejz'cnost
a daremnost ne'jake' věcí, na kterouž ne
hledě člove'k se klame.
Vše, což po
zemského, jest marně.

přítomna při seslání Ducha svatého a
Marnost nad marnosti, řekl kazatel;
při volení apoštola Matouše: Sk. ap.
marnost nad marnosti, a všecko mar
1, 14 atd.; Zjev. 12, 1.
'
nost
atd. Kaz. 1, 2.
'
'3. María Magdalena, v Bethanii, se
stra Lazara a Marty: Luk. 10, 39;
Já jsem řekl v srdci svém: Přijdu
Jan 11, 1. 5. 18, bez pochyby tatéž, a oplývati budu rozkošmi, a požívali
kteráž pro velikou lásku svou k Ježí budu dobrých věcí. A uzřel jsem, že
šovi od něho dosáhla odpuštění hříchů:
i to také jest marnost. Kaz. 2
Luk. 7, 37—50, z nížto Pán vyhnal
Jakž jsem se ohlédl na všecky'sku
sedmero zlých duchů :, 8, 2, ona však tky, kteréž učinily ruce mé, na práce,
přisluhovala jemu s jinými ženami při nichž jsem se nadarmo potil, uzřel
s jměním svým: v. 3; a sedic u nohou jsem ve všech marnost a trápení du
jeho poslouchala ho, začež jí Pán po cha, a že nic netrvá pod sluncem.
chválil: 10, 39. 42; na její a. sestry Kaz.2,11.
Rekl jsem v srdci svém: Poněvadž
prosbu vzkřísil Ježíš Lazara bratra je
jího: Jan 11, 1. 3. 14. 19. 20. 28. jednostejné bude zahynutí blázna ímé,
32. 44. 45 ; pak pomazala podruhé Je
což mi platno, že jsem větší pilnost
žíše: Jan 11, 2; 12, 1. 3; Mat. 26, na moudrost vynaložil? I rozjímaje na
6 atd.; Mar. 14, 3; byla při utrpení mysli svě, srozuměl jsem, že by také
a smrti jeho: Mat. 27, 56; Mar. 15 i to bylo marnost. Kaz. 2, 15.
40; Luk. 23, 49; Jan 19, 25; jakož
Opět spatřoval jsem všecky práce
i na pohřbu jeho: Mat. 27, 61; Mar. lidské, a znamenal jsem, že snažnosti
15, 47; šla prvního dne po sobotě ku vystaveny jsou závistí bližního: a pro
hrobu, aby pomazala těla Ježíšova: tož i v tomť jest marnost, a pečovánt
Mat. 28, 1; Mar. 16, 1; Luk. 24, 1; zbytečné. Kaz. 4, 4.
Jan 20, 1; nalezla hrob prázdný, a
Jest sám jediný, a druhého nemá,
sdělila to Petrovi a Janovi: Jan 20, ani syna, ani bratra, a však pracovali
2; uzřela též oba angely v hrobě; v nepřestává, aniž se nasycují oči jeho
11 atd. Ježíš povstav z mrtvých zje zbožím, aniž pomyslí, řka: Pro koho
vil se jí první: v. 15 atd., a ona při pracují, a ujímám duši své dobrého?
nesla tuto zprávu i hned učenníkům: I v tom také marnost jest, a trápení
v.18; srov. Mat. 28, 9; Mar. 16, 9; nejhorší. Kaz. 4, 8.
Luk. 24, 10.
Byl-liby člověk mnoho let živ, a ve
4. Žena Kleofa's'ova (Alfea) a matku
všem tom veselilby se, rozpomínati se
apoštola Jakoba mladšího a Josefa, sc má. na čas temný , a na mnohé dny:
stra nejblahoslaveněiší Panny, jedna kteříž když přijdou, trestány budou
zžen, kteréž sloužily Pánu a byly při— předešlé věci z marnosti. Kaz. 11, 8,

Marnotratnost.
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Oklamavatelná jest milost , a marná

jest krása; Přísl. 31, 30.
Všickní národové jakoby nebyli, tak
jsou před ním, a jako nic a prázdnost
jmíni jsou jemu. Is. 40, 17.
Kterýž činí tajných. věcí zpytatele,
jakoby nebyli, soudce zemské v nic
přivádí. Jes. 40, 23.
Viz též : slabost,. pomý'ejícnost.

". Marnost lidSká záleží ve vyhle
dávání

pomý'fy'z'cz'chve'cz' n. p. cti, chvály,

statku atd. s tím důmne'm'm, že vnich spo
čívá blaženost člověka,- jest pak také
stav duše, jenž si v takových věcech líbzg'e.

1. Výstraha před marnosti.
Řekl Hospodin k Samuelovi: Ne
hleď na obličej jeho (Saule) ani na
vysokost postavy jeho :' nebo jsem jej
zavrhl, aniž vedlé vzezření člověka já
soudím; nebo člověk vidí to, což ze

Ozdoba žen nebuď zevnitř splétání
vlasů, aneb obkládání zlata, aneb oblá
čení šatstva: nýbrž člověk srdce, kte
rýž jest<skrytý , v 'neporušitelnosti po
kojného a krotkého ducha-, jenžto jest
před obličejem božím bohatý: Tak za
jisté někdy i svaté ženy, naději majíce
v Bohu, ozdobovaly se, poddány jsouce
vlastním mužům. I. Petr 3, 3—5.
Příkladove' marnosti : David byl za
svou marnost , kterouž dokázal svým
lidu sečítáním, v celé zemi morem po- _

trestán: II. Král. 24, 9—15; Jezabel
vyhlédala s ozdobou svou z okna: IV.

Král. 9, 30; Asuerus: Esth. 1, 4.
11; Aman: Esth. 5, 12; král Ezechiás'
ukázal poslancům krále Merodacha Ba
ladana babylonského všecky své kle
noty, a byl za to potrestán od Boha:
Is. 39, 1—6; Nabuchodonosor: Dan.
4 , 27 ; Farz'seove':

Mat.

23 ,

4—7 ;

vnitř jest, .I-Iospodin pak hledí k srdci. učenm'cz' Ježíšovi: Mat. 19 , 27 ; 20,
I. Král. 16, 17.
20—28; Luk. 9, 46—48; 22, 24—27;
Kteříž doufají v sílu svou a m_nož
stvím bohatství svého chlubí se. Zalm Herodes, kterýž se dal za boha vyhlá
siti: Sk. ap. 12, 22.
48, 7.
Odvrať oči mé, aby neviděly níar
Mamotratnost jest nerorozumne'uží
nosti: na cestě své obživ mne. Zalm vání a mrhání statků pozemských.
118, 37.
1. Výstralta před ní.
Oděvem nechlub se nikdy, ani v den
cti své nevynášejse. Sir. 11, 4.
(Varuj se), aby snad nenaplnili se
Běda, kteříž jste moudří v očích cizí silou tvou, a práce tvé aby nebyly
svých, a sami před sebou opatrní. v domě cizím, a želelbys naposledy,
Is. 5, 2.
kdyžbys zhubil maso své a 'tělo své,
Co máš, čehobys nebyl (od jinud) a řeklbys: Proč jsem v ošklivost sobě
vzal? Pakli jsi vzal, proč se chlubíš, vzal kázeň a napomínáním nepovolilo
jakobys byl nevzal? I. Kor. 4, 7.
srdce mé? Přísl. 5, 10—12.
Neosmělujeme se přimísiti se aneb
Kdo jest rozmařilý anedbalý v práci
přirovnati se k některým, kteříž sami' své, bratr jest toho, kterýž' díla svá
sebe chválí: ale my sami k sobě se promrhává. Přísl. 18, 9.
přiměřujeme, a přirovnáváme se sami
Poklad žádoucí a olej (bývá) v pří
k sobě. My pak nebudeme se chlu

biti nad míru, ale podlé míry pravidla,
kterouž odměřil nám Bůh, míru, aby
chom dosáhli až k vám. II. Kor. 10,12.13.
Zeny v oděvu slušném, stydlivosti
a střízlivosti se mají ozdobovati, a ne
kadeřavými vlasy, neb zlatem neb per
lami, aneb drahým rouchem: ale jakž
sluší na ženy, kteréž ukazují pobožnost
dobrými skutky. I. Tím. 2, 9. 10.
Bohatým tohoto světa přikazuj , ať
nejsou vysokomyslní, ani—doufají v ne
jistém zboží, ale v Bohu živém. I.
Tim. G, 17.

bytku spravedlivého: ale .človčk ne
moudrý rozptýlí to. Přísl. 21, 20.
Kdo pohrdá malými věcmi, pomalu
zhyne.

Sir. 19, 1.

Nebývej na hodech pijánů,

ani na

kvasích těch, kteří snášejí maso k je—
dení. Přísl. 23, 20.
_
Neoblibuj sobě v zástupích ani v cha

trných: nebť ustavičné jest provinční
jejich. Nebuď prostřední skládaje se
na to, což vypůjčíš, nic v měšci nc
maje: nebo budeš závistivý životu své—
mu. Sir. 18, 32. 33.

Marta. — Micheáš.

2. Afarnotratnost má zlé následky.
Kdo miluje hodování, bude v chu
době: a kdo miluje víno a tučné věci,
nczbohatne. Přísl. 21, 17.
Poklad žádoucí a olej bývá v pří
bytku spravedlivého: ale člověk ne
moudrý rozptýlí to. Přísl. 21, 20.
Ti, jenž hledí pití a dávají snůšky,

ztráveni budou: a oblečena bude vhadry
ospalost. Přísl. 23, 21.
Kdo pohrdá malými věcmi, pomalu
zhyne. Sir. 19, 1.
Viztaké podobenství: Luk. kap. 16 atd.
Viz též : prostopášnost.

Marta, sestra Lazara a Marie (Mag
dalény) v Bethanii: Jan 11, 1; Luk.
10, 39; přijala pohostinu Ježíše a
přisluhovala jemu: Luk. 10, 38. 40;
byla však od něho pokárána: v. 41;
žalovala mu smrt bratra svého: Jan
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Mar. ':2, 14; Mat. 9, 9;

Luk. 5, 27.

28; Ježíš stolil u něho: Mat. 9, 10;
Mar. 2, 15; Luk. 5, 29.
Mdloba.

Viz-' slabost.

Melchisedech, král sálémský a kněz
Nejvyššího. Obětoval chléb a víno:
I. Mojž. 14, 18, a požehnal Abraha
movi: v. 19; tento mu dal desátek ze
všeho: v. 20. Melchisedech jest obra
zem Ježíše Krista, oběť pak_jeho jest
obrazem oběti mše svaté: Zalm 109,
4; Žid. 5, 6. 10; 6, 20; 7, 1 atd.
Mesopotamie, krajina v Asii, mezi
Tigrem a Eufratem.
Messiáš.

Viz-' Kristus.

Mezník. Přenášení jeho se zapovídá.
Nevezmeš a nepřeneseš mezníků bli
žního svého, kteréž položili předkové
v vladařství tvém, kteréž Hospodin
Bůh tvůj dá tobě v zemi, kterouž ve
11, 20, srov. v. 3, 5. 19; při čemž" zmež k vládnutí. V. Mojž. 19, 14.
projevila víru svou v Krista, co Syna
Zlořečený, kterýž přenáší mezníky
božího: v. 27, a dosáhla od něho bližního svého. I řekne veškeren lid:
vzkříšení bratra svého: v; 44, 45, srov. Amen. V. Mojž. 27, 17.
v. 39; později pohostila opět Ježíše:
Nepřestupnj mezí starých, kteréž ulo
Jan 12, 2.
žili otcové tvoji. Přísl. 22, 28.

Mathatiáš.

l. Kněz; praotec Maka

bejslry'ch, kterýž se nepravým záměrům

syrského krále Antiocha Epil'ana nej
prvé na odpor postavil: ]. Mak. 2, ]
atd.; naříkal nad spoustou města i
chrámu: v. 7—14; protivil se nespra
vedlivým požadavkům Antiocha: v. 16
atd.; prchl se syny svými: v. 28;
sebral vojska: v.-39 atd., a ještě přede
smrtí svou podněcoval syny své k hor
livosti pro zákon a k hájení proti bez
právné moci: v. 49 atd. Jeho smrt:
v. 70.
2. Jeden : udatných Jonatha Maka
bejského: I. Mak. 11, 70.'
3. Syn

Alakabejske'ho Simona , byl

s otcem svým a bratrem Judou úkla
dně zavražděn. I. Mak. 16, 14—16.
4. Dva téhotéž jména uvádějí se
v rodopisu J. Kr.: Luk. 3, 25. 26.
Matěj, apoštol, jenž byl místo Jidáše
Iškariotského za apoštola zvolen: Sk.
ap. 1, 23—26.
Matouš, dříve celný, pak apoštol a
evangelista, příjmím Lévi, syn Alféa:
Mat. 10, 3; Mar. 3, 18; Luk. 6, 15;
uposlechl _i hned rozkazu Ježíšova:
Eucyklopacdíe.

chotýkej

se mezi maličkých: a na

pole sirotků nevcházej. Silnýť jest pří
buzný jejich: a on soudili bude proti
tobě při jejich. Přísl. 23, 10. 11.
Michael, archangel, od proroka Da—
niele co strážný angel naznačený: Dan.

10, 13. 21; 12, 1; boj jeho se sata
nem o tělo Mojžíšovo: Jud. 9; srov.
IV. Mojž. 34, 6; boj jeho 3 drakem:
Zjev. 12, 7 atd.
Micheáš. 1. Syn Jemlův, z poko
lení Efraim, prorokoval zkázu Achaba,
krále israelského: II. Par. 18, 7 atd.
IH. Král. 22, 8 atd.; za to byl po

trestán: II. „Par. 18, 23. 26; III.
Král. 22, 24. 27; ale proroctví jeho
vyplnilo se: II. Par. 18, 33. 34; III.
Král. 22, 24—37.
2. Prorok, Morasthíclcy'v pokolení Juda

rozený, prorokoval za králů Joathana,
Achaze a Ezechiáše proti oběma říšímz.

Judě a Israeli: Mich. 1, 1atd.; srov.
Jer. 26, 18, o slávě budoucí hory
Sion a blaženosti království Messiá
šova: k. 4. a o příchodu Messíáše:
Mich. 5, 2 atd.
3. Syn Gamarz'a's'ův, přinesl knížatům
20
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Michel. _ Milosrdenství.

judským předpovědční Jeremiáše: Jer.

tebou, s celým srdcem svým. III. Král.
8, 23.
Jestliže znvru nebe, a déšť nebude
MÍChOI,nejmladší dcera krále Saula:
I. Král. 14, 49; již obdržel David za pršeti, a jestliže rozkáži a'přikáži ko
bylkám, aby pohubily zemi, a jestliže
manželku: 18, 20. 22. 26. 27. 28;
pošlu mor na lid svůj: obrátě se pak
srov. 17, 25; ona mu zachránila život:
lid můj, nad kterýmž vzýváno jest
19, 11. 12. 17; když pak tento prchnul,
dostala Falti za manžela: 25, 44, byla _ jméno mé, modlilby mi se, a lnledalby
však po nastoupení Davida na trůn tváři mě, a činilby pokání od cest
tomuto zase navrácena: II. Král. 3, svých zlých: i já vyslyším je s nebe,
13—16. Za nespravedlivé výčitky,.jež a milostiv budu hříchům jejich, a uzdra
Davidovi učinila, stala se neplodnou: vím zemíjejich. II. Par. 7, 13. 14.
Chvalte Hospodina, nebo na věky
II. Král. 6, 20—23; I._ Par. 15, 29.
milosrdenství jeho. II. Par. 20, 21;
[. Milosrdenství boží jest výjev sva— I. Esd. 3, 11.
tosti a dobrotivostí boží, dle kteréžto se
Ty pak, Bože milostivý, dobrotivý
a milosrdný, dlouho shovívajíci a mno
nad bz'dnýmz' smílovává a kqiz'a'm hříchy
hého smilování neopustil jsi jich; ty
odpouští.
pak pro svá mnohá milosrdenství ne
1 Vlastnost tato v skutku přísluší
opustil jsi, jich na poušti. II. Esdr.
Bohu.
36, 11 atd.

9, 17. 19.

Já jsem Hospodin, činící milosrden
ství nad tisící těm, kteříž milují mne,
a ostříhají přikázaní mých. II. Mojž.
20, 6; II. Mojž. 5, 10.
Odpověděl Hospodin: Já káži všecko
dobré tobě, a povolám ve jménu Ho
spodina před tebou: a smiluji se, nad
kým budu chtíti, a milostiv budu, ko
mu mi se bude líbiti. II. Mojž. 33, 19.
Hospodin trpělivý, a mnohého milo

A když se opět obrátili a volali
k tobě: tys je s nebe vyslýchal, avy
svobozoval je v milosrdenstvích svých
po mnohé easy. Ale pro slitování svá
mnohá nedal jsi jim dokonce zahynouti,
aniž jsi jich opustil: protože Bůh mi
losrdnýr a dobrotivý jsi ty. II. Esdr.
9, 28, 31. '
Pomni na mne Bože můj, a odpusť
mi podlé množství slitování svých. 11.

srdenství, snímaje nepravost a hříchy, Esdr. 13, 22.
a žádného nevinného neopouštěje; kte
Rozpomeří se na slitování svá, I-Io
rýž navštěvuješ hříchy otců na synech spodine,. a na milosrdenství svá, kte
do třetího i čtvrtého kolena. Odpusť, ráž jsou od věkův. Zalm 24, 6.
prosím hříchy lidu tohoto, podlé ve
Milosrdenství Hospodinova plná jest
likosti milosrdenství svého, jakž jsi země. Zalm 32, 5.
milostiv byl vycházejícím z Egypta až
Ty pak Hospodine nevzdaluj slitování
do místa tohoto. IV. Mojž. 14, 18.19.
svých ode mne : milosrdenství tvé a pra
A zvíš, že Hospodin Bůh tvůj, onť vda tvá vždy mne ostříhaly. Zalm 39,12.
Smiluj se nade mnou Bože, _podlé
jest Bůh silný a věrný , ostříhající
umluvy a milosrdenství těm, kteříž mi velikého milosrdenství svého a podlé
lují ho, a těm, kteříž ostříhají přiká množství slitování svých, shlaď nepra
zaní jeho, do tisícího kolena. V. Mojž. vost mou. Zalm 50, 3.
7, 9.
Zidé milovali Boha ústy svými, a
Řekl David k Sádovi: Soužen jsem jazykem svým kořili se jemu: srdce
náramně; ale lépe jest, abych upadl pak jejich nebylo přímé s ním: aniž
v ruce Hospodinovy (neboť jsou mno věrni shledání jsou v smlouvě jeho.
há milosrdenství jeho), nežli v ruce On pak jest milosrdný, a slituje se
lidské. HzKrál. 24, 14; I. Par. 21,13.
nad hříchy jejich: a nezahubí jich.
Řekl Salamoun: Hospodine, Bože Zalm 77, 36—38.
Ty jsi Pane líbezný a tichý, a mno
israelský, neníť podobného tobě Boha
na nebi svrchu, ani na zemi dole: hého milosrdenství všechněm, kteříž
jenž ostříháš umluvy a milosrdenství vzývají tě. Nebo milosrdenství tvé
služebníkům svým, kteří chodí před veliké jest nade mnou, a vytrhli duši
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mnohého milosrdenství, a pravdomlaný.

301

pokoje mého se nepohne: praví slito
vník tvůj Hospodin. Is. 54, 7. 8. 10.
Tobě Pánu Bohu našemu milosr
Žalm 85, 5. 13. 15.
denství a slitování, že jsme odstoupili
Hospodin vysvobozuje od zahynutí od tebe. . . . Nakloii Bože můj ucha své
život tvůj: kterýž tě korunuje milosr ho a slyš: otevi-i' oči své, a viz zpu
denstvím a mnohým slitováním. Líto štění naše, i město, nad kterýmž vzý
stivý a milosrdný (jest) Hospodin: váno jest jméno tvé: neboť ne pro
dlouho shovívající a dlouho milosrdný. spravedlnosti naše prostíráme prosby
Neboť jako jsou vysoko nebesa nad _před "tváří tvou, ale pro milosrden
zemí, (tak) upevnil milosrdenství své ství tvá mnohá. Dan. 9, 9. 18; Bar.
2, 19.
nad těmi, kteříž se ho bojí. Jakož
Amilosrdenství jeho (Hospodina) tr
se slitovává otec nad syny, (tak) sli—.
toval se Hospodin_nad těmi, kteříž se vá od pokolení až do pokolení bojí
ho bojí. Milosrdenství pak Hospodi cím se jeho. Ujal se Israele, služe
novo od věků a (trvá) ažna věky nad bníka svého, rozpomenuv se na milo
srdenství své. Učinil Pán milosrden
těmi, kteříž se ho bojí. A spravedli
vost jeho na syny synů. Žalm 102, ství s otci našimi, a rozpomenul se na
svatou smlouvu svou. Skrze srdečné
4. 8. 11. 13. 17.
Ty Bože náš dobrotivý jsi a prav milosrdenství Boha našeho, v němžto
domluvný, trpělivý, a všecko řídě v navštívil nás, vyšed z výsosti. Luk. 1,
50. 54. 58. 72. 78.
milosrdenství. Moudr. 15, 1.
Požehnán (buď) Bůh, a Otec Pána
Jaká velebnost jeho (boží jest), ta—
kové jest i milosrdenství jeho s ním. našeho Ježíše Krista, Otec milosrden
Sir. 2, 23.
ství a Bůh všelikého potěšení. II.
Jak veliké jest milosrdenství Páně, Kor. 1, 3.
,
a slitování jeho nad těmi, kteříž se
Bůh pak, kterýž jest bohatý v mi
obracejí k němu. Sir. 17, 28.
losrdenství, pro převelikou lásku svou,
Moc pak velikosti kdo vysloví? Aneb kterouž zamiloval nás. Ef. 2, 4.
Ne z skutků spravedlnosti, kteréž
kdo přiloží vypravovati milosrdenství
jeho. Milosrdenství člověka jest k bli jsme my učinili, ale podlé svého mi
žnímu jeho: ale milosrdenství boží jest losrdenství spaseny nás učinil skrze
nad všelikým tělem. Kdo milosrden
obmytí druhého narození a obnovení
Ducha svatého. Tim. 3, 5.
ství má, učí, ia cvičí jako pastýř stádo
Požehnaný Bůh a Otec Pána našeho
své. Smilovává se nad tim, kterýž
přijímá naučení smilování, a kterýž po Ježíše Krista, kterýž podlé velikého
spíchá ksoudům jeho. Sir. 8, 4. 12—14. milosrdenství svého znovu zplodil nás
Ušlechtilé jest milosrdenství boží v k naději živé, skrze vzkříšení Ježíše
čas soužení, jako oblak dešťový v čas Krista z mrtvých. 1. Petr 1, 3.
Sami sebe v milování božím cho
sucha. Sir. 35, 26.
Vysvobodil jsi mne podlé množství vejte, očekávajíce milosrdenství Pána
milosrdenství svého, od (lvů) řvoucích, našeho Ježíše Krista k věčnému životu.
připravených sežrati (mne). Rozpome Jud. 21.
nul jsem se na milosrdenství tvé Pane,
2. Podobenství o milosrdenství božím.
a na působení tvé, kteráž jsou od věků.
Zdaliž se může zapomenouti žena
Sir. 5, 4. 11.
Na maličkou chvilku opustil jsem tě, nad nemluvňátkem svým, aby se ne
ale v slitováních velikých shromáždím tě. slitovala nad synem života svého? a
V okamžení rozhněvání skryl jsem byť ona se zapomenula, iá však neza—
tvář svou maličko pi—ed tebou, ale pomenu se nad tebou. Is. 49, 15.
v milosrdenství věčném slitoval jsem
Podobenství a hráli, kterýž služe—
se nad tebou, praví Vykupitel tvůj bníku svému dluh 10.000 hřiven zlata
Hospodin. Nebo hory pohnou se, a odpustil: Mat. 18, 23; o Samaritánoví,
pahrbkové zatřesou se: ale milosrden jenž se smiloval nad zraněným od lou
ství mé ncodstoupí od tebe, asmlouva , pežníků: Luk. 10, 30—37; 0 mamo
20*
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tratne'm synu: Luk. 15, 11—32; 0
stromufíkovém: Luk. 13, 6—9; 0 ztra
ceně ovci a gros'i: Luk.

3.

15.

Zvláštní příkladové milosrdenství
božího.

Zvláštního milosrdenství došli: Noe :
I. Mojž. 7; Lot : 19, 15; lid israelslcý:
II. Mojž. 14; M'nivets'tí: Jon. 13.

David pravil Náthanovi: Zhřešil jsem
Hospodinu. I řekl Náthan Davidovi:
Hospodin také promíjí hřích tvůj. Ne
umřeš. II. Král. 12, 13.
Manasses když byl v úzkosti, modlil
se I-Iospodinu Bohu svému: a činil
pokání velmi před Bohem otců svých.
A modlil se. jemu, a prosil snažně:
i vyslyšel modlitbu jeho a uvedl jej
zase do Jerusaléma do království jeho,
a poznal Manasses, že Hospodin sám
jest Bohem. II. Par. 33, 12. 13.
4. Výjevy milosrdenství boží/to.
a) Milosrdenství boží shovíva' hň's'm'ku.

Smilováváš se nade všemi, nebo
všecko můžeš a přehlédáš hříchy lid
ské pro pokání. Moudr. 11, 24.
Protož' čeká Hospodin, aby se smi
loval nad vámi: a protož povýšen bu
de odpouštěje vám: nebo Bůh soudu
jest Hospodin, blahoslavení všickni,
kteříž očekávají na něj. Is. 30, 18.
Rozprostíral jsem ruce své celý den
k lidu nevěřícímu: kterýž kráčí po
cestě nedobré za myšlénkami svými.
Is. 65, 2.
Zdaliž vůle má jest smrt bezbožné

jsem, abych svět soudil, ale abych svět
spasil. Jan 12, 47.
Nemeškáť Bůh s zaslíbením svým,
jakož někteří za to mají: ale trpělivě
čeká pro vás, nechtě aby kteří zahy
nuli, ale všickni k p'okání se obrátili.
II. Petr 3, 9.
b)

Milosrdenství boží přijímá ochotně
hříšníky, jestliže se obrátí k němu.

Obrátili se k I'Iospodinu: (také)
bratří vaši i synové obdrží milosrden—
ství u pánů svých, kteříž je zavedli

zajaté a navrátili se do země této:
dobrotivý zajisté, a milostivý jest Ho
spodin, Bůh váš, aniž odvrátí tváři
své od vás, jestliže se obrátíte k ně
mu. II. Par. 30, 9.
Jak veliké jest milosrdenství Páně,
a slitování jeho nad těmi, kteříž se
obracejí k němu. Sir. 17, 28.
Navrať se ke mně, praví Pán, a já
příjmu tě. Jer. 3, 1.
Viz podobenství o marnotratném sy
nu. Luk. 15, 11—32.

5. Ačkoli převeliké jest milosrdenství
boží, nemdme Ito zneužívali, tím méně
naň opovcížlive' spoléhati.
Neříkej: Hřešil jsem, a co mi se
(za to) smutného přihodilo? Nebo Nej
vyšší jest shovívající odplatitel. Pro
odpuštěný hřích nebývej bez ' bázně,
aniž přidávej k hříchu. A neříkej:
Smilování Páně veliké jest, smiluje se
nad množstvím hříchů mých. Nebo
milosrdenství i hněv rychle přicházejí
ho, praví Pán Bůh, a ne (raději) aby od něho, a na hříšníky hledí hněv
se odvrátil od cest tvých a živ byl? jeho. Neprodlévej obrátiti se ku Pá
Nebo nechci smrti umírajícího, praví nu, aniž odkládej den ode dne. Nebo
Pán Bůh, obraťte se 'a živí buďte. náhle přijde hněv jeho, a v čas pomsty
Ezech. 18, 23. 32.
rozptýlí tě. Sir. 5, 4—9.
Živť jsem já, praví Pán Bůh: ne
Aniž uvaznj (na sebe) dvojí hřích,
chci smrti bezbožného, ale aby se od nebo ani při jednom nebudeš bez tre
vrátil bezbožný od cesty své a živ stu. Sir. 7, 8.
Bůh neodpustil putování Lotovu, &
byl. Obraťtež se, odvrat'te se od cest
svých nejhorších: a pročbyste měli v ohavnosti je měl pro pýchu slova je
umříti, dome israelský? Ezech. 33,11. jich. Nesmiloval se nad těmi, zkaziv
Syn člověka nepřišel duší zatracovat,
národ celý, a vynášející se v hříších
ale spasit. Luk. 9, 56.
svých. A jako těch šestkrát sto tisíců
Neposlal Bůh Syna svého na svět, pěších, kteříž se shromáždili v tvrdosti
aby soudil svět, ale aby spasen byl srdce svého: a byl—liby (mezi němi)
svět skrze něho. Jan 3, 17.
jediný tvrdošíjný, divnéby bylo, zůstal
Uslyšel-li kdo slova má, a neostříhá-1i liby bez pomsty; nebo u něho jest mi
jich: já ho nesoudím; nebo nepřišel . losrdenství i hněv. Může být upro
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šen, i vylévá hněv: podlé milosrdenství
Oznámím tobě, ó člověče, co jest
jeho (jesti) trestání jeho; soudí člo— dobrého, i čeho Hospodin od tebe vy
'
hledává
: zajisté abys činil soud, a. mi—
věka podlé 'skutků jeho.
Sir. 16,
9—13. Srov.: Rím. 2, 4—6; Gal. loval milosrdenství, a pečlivě chodil
6, 7; II. Petr 3, 9. 10.
s Bohem svým. Mich. 6, 8.

6. Milosrdenství boží ma' nám býti
pohnúikou, bychom též svy'mspolubra
třim milosrdenství činili. Viz:

ll. Milosrdenství k bližnímu.

.Jest hlavnica'stkou

spravedlivého.

Kdo odjímá od přítele svého milo
srdenství, bázeň Páně opouští. Job
s, 14.
Vypůjčovati se bude hříšník, a neza
platí: spravedlivý pak slituje se a udělí.

Celý den\slitovává se a půjčuje: a
símě jeho v požehnání bude. Zahn
36, 21. 26.
Blažený člověk, který se slitovává.
a půjčuje, vyřídí věci své v soudu:
nebo na věky se nepohne.
Zalm
111, 5. G.

Dobře činí duši své muž milosrdný:
ale kterýž jest ukrutný, i příbuzné
zamítá. Přísl. 11, 17.
Kdo pohrdá bližním svým, hřeší;
ale. kdož se smilovává nad chudým,
blahoslavený bude. Kdo věří v Pána
(Boha), miluje milosrdenstvím. Přísl.
14, 21.
Kdo nasleduje spravedlnosti a milo

srdenství, najde život, spravedlnost a
slávu. Přísl. 21, 21.
Kdo činí milosrdenství, půjčuje bli
žuímu svému: a kdo možnější jest ru
kou, přikazaní zachovává. Půjč bli
žnímu svému v čas potřeby jeho, &
navrat zase bližnímu časem svým. Sir.
29,

1. 2.

Odmění milost, kdo obětuje běl: a
kdo činí milosrdenství, obětuje oběť
(chvály). Sir. 35, 4.
Milostivost jest jako ráj v požehnání
a milosrdenství na věky zůstává. Bra
tří, ku pomoci v čas soužení, a nad
ně milosrdenství vysvobodí. Sir. 40,
17. 24.
Nebo milosrdenství jsem chtěl a ne
oběť, & umění boží, více nežli zápaly.
OS. 6, 6.

I ty k Bohu svému se obrať: milo
srdenství a soudu ostříhej, a doufej
v Boha svého vždycky. Os. 12, 6.

Toto dí Hospodin zástupů, řka:
Soud spravedlivý suďte, a milosrdenství,
a smilování čiňte, jedenkaždý s bra
trem svým. Zach. 7, 9.
Jdouce pak, učte se, co jest to:
Milosrdenství chci a ne oběti. Nebo
nepřišel jsem volat spravedlivých, ale
hříšných. Mat. 9, 13; 12, 7.
Protož milujte nepřátely své, dobře
čiňte, & půjčujte, ničeho se za to ne
nadějíce: a budeť odplata vaše mnohá,
a budete synové Nejvyššího; nebo on
dobrotivý jest (i) k nevděčným a zlým.
Protož buďte milosrdní, jakož i Otec
váš milosrdný jest. Luk. 6, 35.' 36.
V potřebách se svatými se sdělujte,
hostinství ochotně prokazujíce. Rím.

!, 13.

Protož oblecte se jako vyvolení boží
svatí a milí, v srdečné milosrdenství,
v dobrotivost, pokoru, mírnost, trpěli
vost.

Kol. 3, 12.

Majíc svědectví v dobrých skutcích,
jestliže syny ““vychovala, jestliže poce
stné do domu přijímala, jestliže sva
tým nohy umývala, jestliže v soužení
trpícím posluhovala, jestliže každého
skutku dobrého nasledovala. I. Tim.
5, 10.

2. Příklady milosrdenství k bližnímu.
Milosrdenství k bližnímu konali: Ruben

bratru svém Josefu: I. Mojž. 37, 21'.
22; dcera Faraonova Mojžíšovi: II.
Mojž. 2, 5—10; Rahab vyzvědačům

Josue: Jos. 2, 12; Boaz Ruth: Ruth
2, 14; Saul Cínitským; I. Kral. 15,
6; obyvatele' Jabs'ti mrtvolám Saula a

jeho synů: I. Král. 31, 11—13;
David Miňbozethovi: II. Král. 9, 7;
Hanomovi: 10, 2; Abdiás' sto pro
rokům: III. Kral. 18, 4; Evilmoro
dach, kral babylonský, judskému králi
Joachinovi: IV. Král. 25, 27—30;
Obed zajatým: II. Par. 28, 15; Josiás':
II. Par. 35, 26; Job chudým: Job 29,
12; Samaritán poraněnému: Luk. 10,
36; Kornelius chudým:
Tabita: Sk. ap. 9, 36.

Sk. ap. 3, 4;
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Milost.

Nejkrásnější příklad milosrdenství k -milost a pravda skrze Ježíše Krista
bližnímu dal nám Kristus Pán, outr se stala. Jan 1, 17.
pnost maje s lidem, že jako ovce musí
A z plnosti jeho (Krista) my vši
blouditi, nemající pastýře: Mat. 9, 36; ckni vzali jsme, a milost nad milost.
Mar. 6, 34; pak když zástup trvaje s ním Jan 1, 16.
na poušti, neměl čeho 'jísti: Mar. 8, 1 ;
Odpověděl Jan, a řekl: Nemůže
mimo to' prokazoval milosrdenství ne člověk vzíti ničehož, lečby jemu dáno
mocným, jež uzdravoval: Mat. 14, 14; bylo s nebe. Jan 3, 27.
A kde se rozhojnil hřích, tu se více—
slepým: Mat. 20, 34; malomocným.:
Luk. 17, 13; vdově naimské: Luk. rozhojnila milost. Aby jakož panoval
7, 13 atd.
hřích k smrti, tak panovala milost
Apoštol Pavel píše v tom ohledu: A skrze spravedlnost k životu věčnému
protož měl ve všem připodobněn býti skrze Ježíše Krista Pána našeho. Řím.
bratřím, aby milosrdný byl, a věrný 5, 20. 21.
biskup u Boha, aby vyčistil hříchy lidu.,
Odplata za hřích (jest) smrt: ale
Žid. 2, 17.
milost boží (jest) život věčný, skrze
Nebo nemáme nejvyššího kněze, kte Krista Ježíše Pána našeho. Rím. 6, 23.
Není na tom, kdo chce, ani na tom,
rýžby nemohl míti lítost nad mdloba
mi našimi, ale zkušeného ve všem, po kdo běží, ale na Bohu, kterýž se smí
dobně (nám) kromě hříchu. Zid. 4, 15. lovává.. Řím. 9, 16.
Viz též: almužna, dobročinnost, šte'
Ani ten, kdo sází, jest něco, ani
drost.
ten, kdo zalévá: ale Bůh, jenž dává.
zrůst. I. Kor. 3, 7.
,
Milost. Dí-li se o\Bohu, a) ani
Ne žebychom dostatečni byli mysliti
slovo to vůbec tolik co dobrotu, lásku a
milosrdenství „jeho, jakož i prokazování sami ze sebe, jakožto sami ze sebe,
ale dostatečnost naše jest z Boha. II.
dobroty te'to: Zalm 102, 4; 15-16, 5 a j.
Kor. 3, 1.
Viz: milosrdenství boží. Srov. I. Řím.
Pán pravil: Dosti máš (Pavle) na
16, 20; I. Kor. 16, 23; II. Kor. 13, milosti mé; nebo moc v nemoci se do
13; Gal. 6, 18; Ef. 6, 24; Filip. 4, konává. II. Kor. 12, 9.
23; Kol. _1,6; 4, 18 atd.
Bůh zajisté jest, kterýž působí v
b) Milostí však rozumí se zvláště neza— nás i chtění, i vykonání, podlé dobré
sloužena' přízeň, nadpi'irozená pomoc bo vůle (své). Filip. 2, ]3.
Přistupmež tedy s d'oufáním k trůnu
ží, skrze kterouž jedině dobří a blaženi
milosti, abychom došli milosrdenství,
státi se můžeme.
a nalezli milost k příhodné pomoci.
1. Původce milosti te' jest Bůh.
žid. 4, 16.
Milost a slávu dá. HOSpodin. Ne—
Všeliké dání výborné, a každý dar
odepře dobrých věcí těm, kteříž chodí dokonalý s hůry jest, vstupující .od
v nevinnosti. Hospodine zástupů, bla Otce světel, u něhož není proměny,
hoslavený člověk, kterýž doufá. v tebe. aniž z proměnění zastínění. Jak. ], 17.
Bůh se pyšným protiví, ale pokor
Zalm 83, 12. 13.
Kdož dobrý jest, obdrží milost od ným dává. milost. I. Petr 5, 5.
Hospodina. Přísl. 12, 2.
Jáť dám žíznivému ze studnice vody
Jako rozdělení vod, tak .jest srdce života darmo. Zjev. 21, 6.
královo v ruce Hospodinovč: kamž
A kdo žízní, přijdiž, a kdo chce,
koli bude chtíti, nakloní ho. Přísl.21, 1. nabeř vody života darmo. Zjev. 22, 17.
Vážiti budete vody s radosti z stu
2. ]lIilost boží jakožto nadpřirozený
dnice Spasitele. Is. 12, 3.
Všickni žízniví pojďte k vodám: i dar nestojí v žádném spojení s zá
vy, kteříž nemáte stříbra, pospěšte, slubami lidskými, 'est to 3/ co do udě
kupujte, a jezte: pojďte, kupujte bez lování své/to zce nezaslouz'eny' dar

stříbra, a beze vší odměny víno a
mléko. Is. 55, ].
Nebo- zákon skrze Mojžíše'dán jest,

s'těclroty boží.

Hrnčíř měkkou uhněta hlínu, pra
covité dělá ku potřebám našim jednu

; Milost.

každou nádobu, a z též hlíny dělá k
potřebě nádoby čisté, a tolikéž (i jiné)
těmto odporné: z těch puk nádob k
čemuby se která hodila, soudce jest
hrnčíř. Moudr. 15, 7.
O člověče, kdo jsi ty, že odmlouváš
Bohu? Zdali hrnec dí tomu, kdož jej

udělal: Proč jsi mne tak udělal? Zda
liž hrnčíř nemá moci nad hlinou, aby
z jednostejného truple udělal jednu
nádobu ke cti, a jinou kn potupě?
Řím. 9 20. 21.
Poněvadž z milosti, již ne z sku
tků: sic jinak milost již není milost.
Řím. 11, 6.
O hhibokosti bohatství moudrosti,
i vědomosti boží! jak jsou nezpytatelní
soudové jeho, a nevystížitelné cesty
jeho! Nebo kdo poznal smysl Páně?
aneb byl jeho rádcem? Aneb kdo prvé
dal jemu, a bude mu zase odplaceno?
Řím. 11, 33— 35.
Kristus nás vysvobodil, á povolal
povoláním svým svatým, ne podlé sku
tků našich, ale podlé uložení svého,
a (podlé) milosti, kteráž dána jest nám
skrze Krista Ježíše před časy věků.
II. Tim. 1, 9.
Když se ukázala dobrota a vlírlnost
Spasitele našeho, Boha, ne z skutků
spravedlnosti, kteréž jsme my učinili,
ale podlé svého milosrdenství spaseny
nás učinil skrze obmytí druhého naro
zení-, a obnovení Ducha svatého. Tit.
3, 4.. 5.

3. Milost neruší svobody lidské vůle.
Viz : svobodu vůle.

4. ]llílost boží jest všem lidem k spa
sení potřebná.
a) Onať jest jediný prostředek k dosa
žení pravě víry.

Žádný nezná Syna,

jediné Otec:

aniž Otce kdo zná, jediné Syn, a ko
muž bude chtíti Syn zjeviti. Mat.

11,27.

Blahoslavený jsi Simone, synu Jo
nášův: nebo tělo a krev nezjevilo tobě
(toho): ale Otec můj, kterýž jestv ne
besích. Mat. 16, 17.
Chválím tě Otče, Pane nebe i země,
že jsi skryl tyto věci před moudrými
a opatrnými, a zjevil jsi je maličkým.

Mat.11, 25. 26.

311

Žádný nemůže přijíti ke mně, leč
Otec, kterýž mne poslal, přitáhne jej.

Každý, kdo slyšel od Otce, a naučil
se, jde ke mně. Žádný nemůže při
jíti ke mně, lečby jemu dáno bylo od

Otce mého: Jan 6, 44..45. 66; srov.
Jan 1, 17.- 18; Řím. 12, 3; I. Kor.
2, 10; 12, 9; II. Kor. 3, 5; Gal. 1,

15; Ef. 3, 16. 17. 18. 19; 6,23;
Kol. 1, 12. 13; Jak. „17 5;

I. Jan 5,
20; Sk. ap. 14, 6; Zid. 12, 2.

b) Bez nz'nemůžeme dobří a spasení býti.

Bděte a modlete se, abyste nevešli
v pokušení. Duch zajisté hotov jest,

ale tělo nemocno. Mar. 14,38.
I řekli, kteříž to slyšeli; Kdož tedy
může spasen býti? Řekl jim: Co jest
u lidí nemožné, možné jest u Boha.
Luk. 18, 26. 27.
Nenarodil—li se kdo znovu z vody

a z Ducha svatého, nemůže vjíti do
království bozího. Jan 3, 5.
Žádný nemůže piijíti ke mně, leč
Otec, kterýž mne poslal, přitáhne jej.
Jan 6, 44.
Duch jest, kterýž obživuje: tělo n-ic
neprOSpívá: slova, kteráž jsem mluvil
vám, duch jsou a život. Ale jsout'
někteří z vás, jenžto nevěří. Věděl
zajisté Ježíš od počátku, kdoby byli
nevěřící, a kdoby ho měl zraditi. I
pravil: Protot' jsem vám řekl, že žá—
dný nemůže přijíti ke mně, lečby jemu
dáno bylo od Otce mého. Jan 6,
64—66.
Ját' jsem vinný kmen, vy (jste) ra—
tolesti: kdo zůstává ve mně, a já v
něm, tcn nese ovoce mnohé: nebo be
ze mne nemůžete ničeho učiniti. Jan
15. 5.

Protož známo vám činím, že žádný,
kdo Duchem božím mluví, nezlořečí
Pánu Ježíši; a žádný nemůže říci:
Pán Ježíš, jediné skrze Ducha svatého.
I. Kor. 12, 3.
Milostí pak boží jsem to, což jsem,
a milost jeho nebyla ve mně marná,
nýbrž hojněji než oni všickni jsem pra
coval: a však ne já, ale milost boží
se mnou. I. Kor. 15, 10.
Ne žebychom dostatečni byli, my
sliti sami něco ze sebe, jakožto sami
ze sebe, ale dostatečnost naše jest
z Boha, kterýž nás i způsobny učinil

Milost.
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(býti) služebníky nového zákona, ne
litery ale ducha: nebo litera zabíjí,
ale Duch obživuje. II. Kor. 3, 5. 6.
Nebo milostí spaseni jste skrze víru,
a to ne sami z sebe: dar zajisté boží
jest (to); ne z skutků, aby se někdo
nechlubil. Ef. 2, 8. 9.
Všecko mohu skrze toho, kterýž mne
posilňuje. Filip. 4, 13.
0) Od

milosti

boží závisí také vytr

valost v dobrém.

ze sebe, 'ale
z—Boha.

dostatečnost naše. jest

Il. Kor. 3, 5.

l;) Pohybuje srdcem a vůlí.

Žádný nemůže přijíti ke mně, leč
Otec, kterýž mne poslal, přitáhne jej.
Jan 6, 44.
Bůh jest, kterýž působí vvás i chtě
ní, i vykonání, podlé dobré vůle (své).
Fil. 2, 13.
c) Ona potlačuje zle' žádostí.

Všecky syny ' tvé (učiním) vyučené
Všeliká cesta zdá se člověku přímá:
ale Hospodin váží srdce. Přísl. 21, 2. od HOSpodina; a množství pokoje bude
Vím Hospodine , že není (v moci) synům tvým. Is. 54, 13.
Nešťastný já člověk! kdož mne vy
člověka cesta jeho: aniž jest (v moci)
muže, aby chodil, a spravoval kroky svobodí z těla smrti této? Milost boží
skrze
Ježíše Krista Pána našeho. Protož
své. Jer. 10, 23.
Bázeň svou dám _v srdce“jejich, aby já sám sloužím myslí zákonu božímu,
neodstupovali ode mne. Jer. 32, 40. tělem pak zákonu hřícha. Řím. 7, 24. 25.
Nenít'již žádného zatracení těm, kte
Já jsem prosil za tebe, aby nezhy
říž jsou vKristu Ježíši, kteříž nechodí
nula víra tvá. Luk. 22, 32.
Otče svatý, zachovej je , kteréž jsi podlé těla. Nebo zákon ducha života
v Kristu Ježíši vysvobodil mne od zá
mi dal. Když jsem byl s nimi, jájsem
je zachovával ve jménu tvém. Kteréž kona hříchu a smrti. Tim. 8, 1. 2.
Kteříž jsou v těle, nemohou se Bohu
jsi mi dal, zachoval jsem. Jan 17,
11. 12.
líbiti. Vy pak nejste v těle, ale v du
Ježíš utvrdí vás až do konce bez chu: jestliže však Duch boží přebývá
ouhony, ke dni příští Pána našeho Je v vás. Pakli kdo nemá Ducha Kri
stova, ten není jeho. Rím. 8, 9. 10.
žíše Krista. I. Kor. l, 8.
Rozličná jsou působení, ale tentýž
Sám Bůh pokoje posvětiž vás ve
Bůh, kterýž působí všecko ve všech.
všem, aby celý duch váš, i duše, itělo
zachováno bylo bez-ouhony ku příští I. Kor. 12, 6.
Pána našeho Ježíše Krista. I. Tes.
Kteříž. jsou Kristovi, tit ukřižovali
tělo své s hříchy a s žádostmi. Gal.
5, 23.
Věrnýť jest, který vás povolal: kte 5, 21.
rýž to také učiní. Tutéž v. 24.
6. Bůh dává každému člověku milost.
Nejlépe jest zajisté upevniti srdce
Jdouce, učte všecky národy, křtíce
milostí. Žid. 13, 9.
Bůh všeliké milosti, kterýž povolal je. Mat. 28, 19.
Jdouce po všem světě kažte evan
nás k věčné slávě své v Kristu Ježíši,
onť vás, když maličko potrpíte, doko gelium všemu stvoření. Kdo uvěří a
nalé učiní, utvrdí i upevní. I. Petr pokřtčn bude, spasen bude: kdož pak
neuvěří, bude zatracen. Mar. 16, 15. 16.
5, 10; srov. 24.
Jednomu pak každému z nás dána
I
5. Lčmkové mzlostz.
jest milost podlé míry obdarování Kri
stova. Ef. 4, 7.
a) Ona osvěcuje rozum.
Nepostavil nás Bůh k hněvu, ale
ROZum tobě dám, a vyučím tě cestě k nabytí spasení, skrze Pána našeho
Ježíše
Krista. I. Tes. 5, 9.
té, kterouž kráčeti budeš: utvrdím nad
Bůh chce, aby všickni lidé.spaseni
tebou oči své. Žalm 31, 8.
.
Milostí boží jsem, což jsem. I. Kor.
byli, a ku poznání pravdy přišli. 1.
Tím. 2, 4.
15, 10.
Ukázala se zajisté milost Boha Spa
Ne žebychom dostateční byli my
sliti něCO sami ze sebe, jakožto sami sitele našeho všechněm lidem. Tit. 2, 11.
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7. Zvláště pak uděluje Bůh milostí
těm, kteříž jej milují a za ní prosí.
Poněvadž tedy vy, jsouce zlí, umíte
dobré dary dávati synům svým: čím
více Otec váš, jenž jest v nebesích, dá
dobré věci těm, kteříž ho prosí? Mat.
7, 11; Luk. 11, 13.
Nevíte—líž,že chrámboží jste, a (že)
Duch boží přebývá vvás? I. Kor.3, 16.
Sám pak Bůh pokoje posvětiž vás
ve všem, aby celý duch Váš, i duše,
í tělo zachováno bylo bez oulíony ku
příští Pána našeho Ježíše Krista. Věr
nýť jest, který vás povolal: kterýž
to také učiní. I. Tes. 5, 23. 24.
Přístupmež tedy s doufáním k trůnu

milosti, abychom došli milosrdenství,a
nalezli milost k příhodné pomoci. Žid.

4,16.

Příblížte se k Bohu,
k vám. Jak. 4, 8.

a přiblíží se

& Zneužívání milosti boží následuje
obyčejně ztráta její.
A nyní ukáží vám, co já učiním ví—

nící své: odejmu plot její, a bude v
rozebrání: rozbořím hradbu její, a
bude v pošlapání. Is. 5, 5.
Hojili jsme Babylon, ale není zhojen:
opusťme jej, apojďme jeden každý do
země své: nebo přišel až k nebesům
soud jeho, a pozdvižen jest až k obla
kům. Jer. 51, 9.
A ty Kafarnaum, zdaž se vyvýšíš až
k nebi? Až do pekla sstoupíš: nebo
kdyby v Sodomě činění byli divové,
kteříž jsou činění v tobě, snad by byli
zůstali až do tohoto dne. Mat. 11, 23.

Každému majícímu bude dáno, a
bude hojně míti: tomu pak, kterýž
nemá, i co se zdá míti, bude odňato.
Mat. 25, 29; Luk. 19, 26.
Protož, jakž praví Duch svatý: Dnes
uslyšíte-lí hlas jeho, nezatvrzujte srdcí
svých, jako při (onom) popouzení v den
pokušení na poušti, kdežto pokoušeli
mne otcové vaší; zkusilíť jsou a ví
dělí skutky mě po čtyřiceti let: pročež
hněviv jsem byl na pokolení toto, a
řekljsem: Vždycky bloudí (tito) srdcem.
Oni pak nepoznali cest mých, tak že
jsem přísáhl v hněvě svém: Ze ne
vejdou do odpočinutí mého. Viztež

bratří, aby snad nebylo vněkom zvás
zlé a nevěrné srdce, kteréžby odstu

povalo od Boha živého: ale napomí
nejte se vespolek po všecky dny, do
kudž se říká: Dnes, aby nebyl někdo
z vás zatvrzen oklamáním hřícha. Žid.
3, 7—13.
Jestliže po přijetí známostí pravdy
dobrovolně hřešíme, již nám nezůstává
oběti za hříchy, ale hrozné nějaké oče
kávání soudu, a prudkost ohně, kterýž
ztráví protivníky. Přestoupil-líby kdo
zákon Mojžíšův, beze vší lítosti pode
dvěma neb třemi svědky umírá.: což
se vám zdá„ čím horšího trestání za
sluhuje ten, kdožby Syna božího pošla
pával, &.krev smlouvy, kterouž posvěcen
jest, za poškvrněnou měl, a Duchu milo
s_tí potupu učinil? Žid. 10, 26— 29.
Vy tedy, bratří, prvé (to) vědouce,
střezte se, abyste bludem nemoudrých
svedení nevypadlí od své pevností. Il
Petr 3, 17.

9. S milostí boží máme horlivě spo
luoučinkovatí.
Ničemný služebníče, měl jsi peníze
mé dáti penězoměncům: a já příšed,
byl bych vzal, což mého jest s uží
tkem. Vezmětež tedy -od něho hřivnu,
a dejte tomu, kterýž' má deset hřiven.
Mat. 25, 27. 28.
Napomáhajíce pak napomináme (vás),
abyste nepřijímali milosti boží nadarmo.
II. Kor. 6, l.
' Nezanedbávej milosti, kteráž jest v
tobě, kteráž ti dána jest skrze proro
ctví.

I. Tím. 4, 14.

_

Nejlépe_jest zajisté upevniti srdce
milostí.

Zíd. 13,

l_llilováni.

Viz: láska.

[. Míra, tolik co odplata. Měrou, kte
muz méří,me bude nám odmeřeno.

Oko za oko , zub za zub , ruku za
ruku, nohu za nohu, spáleninu za spá
leninu, ránu za ránu, modřínu za mo
dřínu. II. Mojž. 21, 24. 25.
Zlámaní za zlámaní, oko za oko, zub

za zub navrátí, jakou ohavu učinil, ta
kovou trpěti bude. III. Mojž. 24, 20;
V. Mojž. 19, 21.

I řekl Adonibezek:
S osekanými svrchky
rali pod mým stolem
jakž jsem činil, tak
Soudc-

1, 7.

Sedmdesáte králů
rukou i noh sbí
ostatky pokrmů:
odplatil mi Bůh.
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Mira.

I řekl Samuel k Agagovi: Jako
učinil meč tvůj, aby mnohé ženy byly
bez děti, tak bez dětí' bude mezi že
nami matka tvá. I rozsekal ho na
kusy Samuel před Hospodinem v Gal

I pravil jim: Vizte,co slyšíte : “Kterou
měrou budete měřiti, touť vám bude
odmčřeno, a přidáno bude vám. Mar.
4, 24.
'
Dávejte &. budet vám dáno:

míru
dobrou, a natlačenou, a natřesenou, a
Nečiň násilí chudému, proto že jest _osutou (vrchovatou) dadíť vlůno vašc.
chudý: aniž potírej nuzného v bráně: ' Touž zajisté měrou, kterouž měřiti bu
dete, bude vám zase odměřeno. Luk.
nebo souditi bude Hospodin při jeho,
6, 38.
a zbodne ty, kteříž zbodli duši jeho.
Přísl. 22, 22. 23.
". Míra a váha. Povinnostjesti, uží
Běda tobě, kterýž loupíš, zdaliž ity
sám nebudeš obloupen? a kterýž zhr vati spravedlivé míry a váhy.
zíš, zdaliž i ty sám nebudeš zhrzín?
Nečiňte nic nepravého v soudu, v
když dokonáš lobpení, i ty také oblou loktu, v váze, v míře. Váha sprave
pen budeš =,.když ustana přestaneš tu— dlivá a rovná ať jsou závaží, spravc
píti, potupen budeš. "IS. 33, 1.
dlivý korec, a spravedlivý žejdlík. Já
Aj zapsáno jest to předemnou: ne— Hospodin jsem Bůh váš, kterýž jsem
budu ktomu mlčeti, ale navrátím a vyvedl vás z země egyptské. III. Mojži
19, 35. 36.
odplatím do lůna jejich. Za nepravo
Nebudeš míti vpytlíčku svém rozli
sti vaše a spolu za nepravosti otců
vašich, praví Hospodin, kteříž kadívalí čných závaží, většího a menšího: aniž
(t. j. obětovali) na horách, a na pahrbcích bude v domě tvém korec větší a menší.
utrhali mně a protož odměřím jim za Závaží budeš míti spravedlivé apravé,
dílo jejich první do lůna jejich. Is. a korec jednostejný a pravý budeš
66, 6. 7.
míti: abys za mnohý čas živ byl na
Křičte proti němu vůkol, všudy dal zemi, kterouž Hospodin Bůh tvůj dá
ruku, padli základové jeho, zbořeny tobě. Nebo v ohavnosti Hospodin Bůh
jsou zdi jeho, nebo pomsta Hospodi tvůj má toho, 'kterýž takové věci činí,
nova jest: pomstu uveďte na něj, jakž a protiví' se všeliké nespravedlnosti.
V. Mojž. 25, 13—16.
činil, tak učinte jemu. Jer. 50, 15.
Váha falešná ohavnosti jest Hospo
Zvěstujte proti Babylonu mnohým,
všem, kteříž natahují lučiště: _postavte dinu : ale závaží pravé, jestit' vůle jeho.
se proti němu vůkol, ať žádný névy-' Přísl. 11,_1.
Dvojí závaží a dvojí mii-a: obé to
vázne: odplat'tejemu podlé skutků jeho,
všecko; jakž čin'il učiňte jemu: nebo ohavné jest před Bohem. Přísl. 20, 10.
proti-Hospodinu pozdvihl se, proti Sva
Dvě věci zdály mi se nesnadné ane
tému Israelskému. Jer. 50, 29.
bezpečné, nesnadně se zbavuje kupec
nedbanlivosti:
a nebude ospravedlněn
Nebo toto praví Pán Bůh: I uéiním
tobě, jakž jsi ty učinila, když jsi po šenkýř od hříchů rtů. Sir. 26, 28.
Pro chudobu mnozí zhřešili: akdož
hrdla'přísahou , abys zrušila smlouvu.
Ezech. 16, 59.
' _
hledí bohat býti, odvrací oko sv'é.
Aj já vzbudím je z toho místa, kamž Jakož u prostřed spojení kamenů vra
jste prodali je: a obrátím odplatu vaši žen bývá hřebík, tak iu prostřed pro—
na hlavu vaši. A prodám syny vaše, dávání & kupování soužen bude hřích.
Sir. 27, 1. 2.
i dcery vaše v ruku synů judských,
Israel jest pravý Chanán, v ruce
a oni prodají je Sabejským, národu
dalekému , jistěť se tak stane , nebot? jeho váha falešná, utiskování miloval.
Hospodin mluvil jest. Joel'3,— 7. 8 A řekl Efraim: Však jsem zbohatl,
(12, 13).
nalezl jsem modlu sobě, ve všech mých
Nesuďte, abyste nebyli souzeni: nebo prácech nenajdou mi nepravosti , kte
jakým soudem souditi budete, takovýmž rouž jsem zhřešil. Oseáš 12, 7. 8.
budete souzeni: a jakou měrou měřili
Zdali ospravedlním váhu bezbožnou,
budete, takovouž bude vám zase od— a závaží pytlíka lstivá, v nichž bohatí
měřeno. Mat. 7, 1. 2.
jeho naplněni jsou nepravostí, a bydlící

gala. I. Král. 15,33..

Mirnost. — Mladost.

v něm mluvili lež a jazyk jejich lstivý
jest v ústech jejich. Mich. 6, 11.
Přikazuji aby žádný nepřísahal, ani
oklamával v jednání bratra svého: nebo
mstitel jest Pán toho všeho, jakož jsme
předpověděli vám a osvědčili. I. Tes.
4, 6.
Mimost jest ctnost, kteroužto nepří
osobzgjeme aniz" žádáme

sobe' předností

nepříslušící nám, naopak jinému jí rádi
postupujeme, -a o sobe' skrovne' smýšlíme,
nestavíce předností své na odiv.

1. Všem se důrazně velí, ješto získá

nám zalíbení boží a lásku lidí.

Kdež bude pýcha, tu bude i poha
nění: ale kde jest pokora, tu (jest) i
moudrost. Přísl. 11, 2.
Nechat tě chválí jiný, a ne ústa
tvá: cizí, a ne rtové tvoji. Přísl. 27, 2.
Synu v tichosti skutky své koncj a
nad slávu lidskou milován budeš. Čím
jsi větší, (tím více) ponížuj se ve všech
věcech, a nalezneš milost před Bohem.
Sir. 3, 19. 20.
Poslouchej mlče, aza uctivost přijde
tobě dobrá milost. Mládenče mluv

sotva vsvé potřebě. Byl-libys dvakrát
otázán, měj hlavu odpověď tvá. Ve
mnohých věcech buď jako nevědoucí,
a poslouchej mlče, také i otazuje se.
U prostřed velikomyslných nebuď opo
vážlivý: a kdož jsou starci, nemnoho
mluv. Před krupobitím předchází blý
skání: a'před stydlivostí předchází mi
lost., a za uctivost přijde tobě dobrá.
milost. Sir. 32, 9—14.
Kdo z vás větší jest, bude vaším
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2. Příklady mímosti.
Uslyšev Saul, že by byl za krále
vyvolen, řekl k Samuelovi: Zdaliž já
nejsem syn Jemini, z nejmenšího po
kolení israelského, a rod můj nejpo
slednější mezi všemi čeleďmi z poko
lení Benjaminova? Proč jsi tedy ke
mně mluvil tuto řeč? I. Král. 9, 21.
Rekl pak David k Saulovi: kdo jsem
já, aneb jaký jest život můj, aneb rod
otce mého v Israeli, abych byl zetěm
královým? I mluvili služebníci Sau
lovi v uši Davidovi všecka slova ta.
I řekl David: Zdá-liž se vám to věc
malá, býti zetěm královým? Já pak
jsem muž chudý a potřebný. I. Král.
18, 18. 23.

Kristus pravil apoštolům: Kdo jest
větší, ten-li, kterýž sedí, čili ten, kte
rýž slouží? Zdali ne ten, kterýž sedí?
Ale já jsem mezi vámi jako ten, kte
rýž slouží. Luk. 22, 27.
I řekla ]vIan'a: Aj dívka Páně;
staniž se mi podlé slova tvého. I velebí
duše má Hospodina, že shledl na poní
žení děvky své: nebo aj, od této chvíle
blahoslavenou mne nazývati budou vši
ckni národové. Luk. 1, 38. 48.
Odpověděl Jan, všechněm řka: Jáť
zajisté křtím vás vodou: ale přijdet
zajisté silnější nežli já, kterémuž nejsem
hoden rozvázati řeménka u obuvi jeho:
tenť vás křtíti bude Duchem svatým a
ohněm. Luk. 3, 16; viz také: Mat.
3, 11; Mar. 1, 7; Jan 1, 27; Mat.
11, 11.
Pavel pravil: Jestližeť se mám chlu
biti, svými nemocmi se budu chlubiti.

služebníkem, Mat. 23, 11 ; Luk. 22, 26.
_11. Kor. 11, 30.
Láskou bratrskou se vespolek milu
Viz také -' pokoru.
jíce, uctivostí se vespolek předcházejíce.
Mladost znamená hned mladé lidi,
Rím. 12, 10.

Nic (neěiňte) skrze svár, ani pro
marnou chválu: ale v pokoře, jedni
druhé za vyšší, nežli sami se držíce.
Fil. 2, 3.
Napomínej: ať .žádnému nezlořečí,

hned mladý ve7c či mládí.

l. Mladost má státi v ba'zni boží."

David pravil k Salamounovi , synu
svému: Ty pak Salamoune, synu můj,
ať nejsou svárliví , ale mírní, dokazu-_ znej Boha otce svého, a služ jemu
jíce všeliké tichosti ke všem lidem. srdcem dokonalým, a myslí volnou:
Tit. 3, 2.
nebo Hospodin zpytuje všecka srdce,
Naposledy. pak, všickni buďte jedno a rozumí všem myšlením mysli. Bu
deš-li ho hledati , nalezneš jej: pakli
myslní, lítost-iví, milovmci bratrstva,
milosrdní, mírní, pokorní. I. Petr 3, 8. ho opustíš, zavrže tě na věky. I. Paral.
Podobenství 0 mírnostz' viz:

7—11. '

Luk. 14,

28, 9.
Osmého léta kralování svého,

když
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Mladost.

'(Josiáš) byl ještě pacholík, počal hle
dati Boha otce svého Davida: a dva—
náctého léta kralování svého, vyčistil
Judu a Jerusalém od výsostí, a hájů,
a obrazu, a rytin. H. Paral. 34,
1—3.
Když byl Tobiáš jat za dnů Salma
nassara, krále assyrského, však v tom
zajetí cesty pravdy neopustil, tak že
všecko, což míti mohl, na každý den“
uděloval bratřím, kteříž spolu s ním
v zajetí byli, z jeho pokolení. A ač
koli byl nejmladší ze všech vpokolení
Neřtalímově, však proto nic dětinského
nečinil v skutku. Přes to když všickni
chodili k telatům zlatým, kteráž byl
udělal Jeroboam, král israelský, on sám
varoval se tovaryšst-ví všech těch (ta
kových), a chodíval do Jerusaléma do
chrámu Páně, a tu klaněl se Pánu Bohu
israelskému, všecky prvotiny i desátky
své věrně obětuje, tak že třetího roku
v nově na víru obráceným apříchozím
dával všeliký desátek. Ty a těm po
dobné věci vedlé zákona božího jsa pa
cholík mladý zachovával. Když pak
přišel k věku mužskému, pojal sobě
manželku Annu z pokolení svého, a
zplodil z ní syna, a nazval jej jmenem
svým, kteréhožto od dětinství učil báti
se Boha, a zdržovati se od všelikého
hříchu. Tob. 1, 2—10.
Jakým způsobem nepraví mládenec
cestu svou? Ostříháním řečí tvých.
Žalm 118, 9.
Já (moudrost věčná milující mne
miluji: a kteříž vjitře bdí ke mně,
naleznou mne. Přísl. 8, 7.
Pamatuj na Stvořitele svého ve dnech
mladosti své, prvé než přijde čas trá- '
pení, a přiblíží se léta, o nichž díš:

moudrosti zjevně na modlitbě své. Před
chrámem žádal jsem za ni, a až do
posledních časů vyhledávati jí budu.
A vykvětla jako ranný hrozen, a ve
selilo se srdce mě v ní. Noha má
chodila po cestě přímé, od mladosti
své hledal jsem jí. Mnoho nalezl jsem
v sobě moudrosti, a mnoho jsem pro
spěl vní. Tomu, kterýž mi dává mou
drost, dám slávu. Neb jsem umínil,
abych ji činil: horlil jsem po dobrém,
a nebudu zahanben. Ustanovila duše
má v ní, a čině ji utvrzen jsem. Ru
kou svých pozdvihl jsem vzhůru, a
nemoudrosti její jsem oplakal. Sir. 51,
18—26.
Dvanáctiletý Ježíš řekl k rodičům,
kteříž jej hledali: Zdaliž jste nevěděli,
že já v tom, co jest Otce mého, mu
sím býti? Luk. 2, 49.

2. Počestnost, střízlivost, mírnost, tic/ui

myslapokora jsou neikrásněší ozdoby
mládeže.
A ačkoli byl Tobiáš nejmladší ze
všech v pokolení Neftalímově, však
proto nic dětinského nečinil v skutku.
Tob. 1, 4.

'

Po snažnostech svých poznáno bývá
pachole, jsou-li čistí a praví skutkové
jeho. Přísl. 20, 11.
Mládenče mluv slova v své potřebě.
Byl-libys dvakrát otázán, měj hlavu
odpověď tvá. Ve mnohých věcech bud'
jako nevědomý, aposlouchej mlče, také
i otazuje se. U prostřed velikomocných
nebuď opovážlivý: a kdež jsou starci,
nemnoho mluv.

Před krupobitím před—

chází blýskání: a před stydlivostí před
chází milost, a za uctivost přijde tobě
dobrá milost. Sir. 32, 10—14.
Vezměte jho mě na sebe, a učte se
ode mne; neboť jsem tichý a pokorný
srdcem: a naleznete odpočinutí duším
svým. Mat. 11, 29.

Nelíbí mi se. Kaz. 12, 1.
Mezi množstvím starců moudrých
stůj, a k moudrosti jejich_ z srdce při
poj se, abys každé vypravování božské
mohl slyšeti, a. průpovědi chvály ať ne
_Všeliká hořkost &.hněv, irozzlobení
min'ou tebe. A uzříš-li rozumného, pro—
se, i křik i rouhání buď odjato od vás,
buď se k němu , a stupně dveří jeho
Schoď noha tvá. Přemyšlování své měj se vší zlosti. Ef. 4, 31.
Mládenců napomínej, ať jsou střízliví.
v přikázaních božích , a v rozkazech
jeho nejvíce ustavičný bud': a onť dá Tit. 2, 6.

tobě srdce, a žádost moudrosti dána
bude tobě. Sir. 6, 35—37.
Ještě mladší byv, prvé nežli jsem
bloudil, (dí syn Sirachův) hledal jsem

Vy mladší poddání buďte kněžím:
všickni však snášejte se vespolek v po
koře; neboť Bůh v nenávisti má pyšné,
pokorným pak dává milost. I. Petr 5, 5.

Mladost.

3. Mládež má ráda slyšeli a přájíňzati
kázeň a naučení.
Synu můj, pozoruj moudrosti mě, a
k opatrnosti mé nakloň ucha svého,
abys ostříhal (svých) myšlení, a rtové
tvoji aby zachovali kázeň. Přísl.' 5, 1. 2.
Chudoba a. hanba potká toho, kte
rýž opouští kázeň: ale kdož povoluje
tomu, jenž ho kárá, oslaven bude.
Přísl. 13, 18.
Blázen posmívá se kázni otce svého:
ale kdo'ostříhá domlouvání, chytřejší
bude. Přísl. 15, 5.
Ucho, kteréž slyší domlouvání života,
v prostřed moudrých bydliti bude. Kdo
zamítá kázeň, pohrdá duší svou: ale
kdož povoluje trestáním, (tenť) jen
vladař srdce svého. Přísl. 15, 31. 32.
Kterýž se štít-í, upadne ve zlé řeči.
Přísl. 17, 16.
Bláznovství pi-ivázáno jest k srdci
_pacholete, ale metla kázně vyžene je...
Nakloň ucha svého, a slyš slova mou
drých: a přilož srdce k učení mému,
kteréž pěkné bude tobě, když je cho
vati budeš v srdci svém, a rozhojní se
ve rtech tvých. Přísl. 22, 15. 17. 18.
Slyš synu můj kázeň otce svého, a
neopouštěj přikázaní matky své: aby
dána byla milost hlavě tvé, a zlatý
řetěz hrdlu tvému. Přísl. 1, 8. 9.
Slyšte synové kázeň' otcovu, a po
zorujte,
abyste poznali opatrnost.
Přísl. 4, 1.
A vchází k učení srdce tvé, a uši
tvé k slovům umění. Přísl. 23, 12.

Moudrost obchází hledajíc těch, kdož
jí jsou hodni, a na cestách ukazuje
se jim ochotně, a při každém pomy
šlení potkává se s nimi. Nebo počá
tek její jest Opravdová žádost umění.
Protož péče a umění jest láska (k ní):
a láska (k ní) jest ostříhání jejich při
kázaní: ostříhání pak přikázaní (jejich)
jest dokonalá neporušenost: neporušc
nost pak působí, aby byl (člověk) nej
bližší Bohu. Moudr. 6, 17—21.
Synu, přijímej učení od mladosti
své, a až do šedin nalezati budeš mou
drost. Jako ten, ješto oře a seje, při
stup k ní, a očekávej dobrých užitků;
nebo v díle jejím maličko popracuješ,
a brzo jísti budeš z plodů jejích. Sir.
6, 18—20.
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Čehož jsi v mladosti neshromáždíl,
kterak najdeš v starosti své? Sir. 25, 5.
Kdož se bojí Pána, přijme naučení
jeho: a kteříž budou bdíti k němu,
naleznou poželmání. Kdo hledá záko
na, naplněn bude jim: a kdož ou
kladně činí, urazí se na něm; kteříž
se bojí Pána, naleznou spravedlivý
soud, a spravedlnosti jako. světlo roz
svítí. Sir. 32, 18—20.
Ještě mladší byv, prvé nežli jsem
bloudil, hledal jsem moudrosti zjevně
na modlitbě své. Sir. 51, 18.
Duši svou zřídil jsem k moudrosti,
a v poznání nalezl jsem ji.
Nabyl
jsem srdce s ní od počátku: protož
nebudu opuštěn. Srdce mé zbouřeno
jest, hledajíc jí: protož vládnouti budu
jměním dobrým. Sir. 51, 26—29.

4. Mládež má ráda dlítz' ve společno
stz' starých a zkušených lidí, 'by se od
nich učila., má se pak k nim chovati
mírně a uctivě.
Rady vždycky u moudrého hledej.
Tob. 4, 19.
Při starých jest moudrost, a při
dlouhém věku rozumnost. Job 12, 12.
Eliu čekal (s řečí svou) na Joba
mluvícího: protože starší byli ti, jenž
mluvili. Job 32, 4.
Před šedivou hlavou povstaň a cti
osobu starého. III. Mojž. 19, 32.
Koruna důstojnosti jest stáří. Přísl.
16, 31.

Budu míti z ní slávu u zástupů, a
čest u starších, jsa (ještě) mladý.
Moudr. 8, 10.
Mezi množstvím starců moudrých
stůj, a k moudrostí jejich z srdce při—
poj se, abys každé vypravování bož
ské mohl slyšeti, a průpovědi chvály
ať neminou tebe. A uzříš-li rozíim
ného, probuď se k němu, a stupně
dveří jeho schoď noha tvá. Sir. G,
35. 36.
Nepohrdej vypravováním starších
moudrých, a v příslovích jejich se
obírej. Neb naučíš se od nich mou—
drosti, a umění rozumnému, a sloužiti
velikomocným bez ouhony. Ať ncmíjí
tě vypravování starších: nebo i oni
učili se od otců svých: od nich za
jisté naučiš se rozumu, a dávati od—
povědi v čas potřeby. Sir. 8, 9—12..
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U prostřed velikomocných nebuď
opovážlivýz. a kdež jsou. starci, ne
mnoho»mluv: Sir. 32, 13.
„Roboam opustil radu star-ců, a počal
se raditi & mladými: II. Par. 10, 8;
II]. Král. 12, 10.
5. lllla'dež může a má se! dovoleným
způsobem radovatz'.
Plesáni mládenců jest síla .jejich.
Přísl. 20, 29.
Vesel se tedy mládenče v mladosti
své, a v dobrém budiž srdce tvé, ve
dnech mladosti tvé, a choď po cestách
srdce svého, a dle vidění očí svých:

rhou, a aloem, askoí'icí. Pojď, opojmc
si prsy, a požívejme žádostivých ob
jímání, dokavadž nevyjasní se den:
nebo není muže doma, odšel na cestu
předalekou. Pytlík peněz vzal s se
bou: v den plného měsíce vrátí se do
domu svého. Opletla jej mnohými
řečmi, a lahodností rtů svých přitáhla
jej. A i hned jde za ní jako vůl k
zabití vedený, a jako beran bujný, a
nevěda, že blázen do okovů tažen jest,

až pronikne střela játra jeho:

jako

když pták pospíchá k osidlu, a neví,
že tu jde o život jeho. Nyní tedy,
synu můj, slyš mne, & pozoruj slov
ale věz, že pro všecky ty věci přivede úst mých. Nenachylujž se k cestám
tě Bůh k soudu. Odejmi hněv od jejím mysl tvá: aniž zklamán bud ste
srdce svého, a odvrať zlost od těla zkami jejími. Nebe mnohé zranivši,
svého. Nebo mladost a rozkoš jsou porazila, a ti nejsilnější usmrcení jsou
marné věci. ' Kaz. 11, 9. 10.
od ní. Cesty pekelné dům jeji, proni
kající do vnitřností smrti; Přísl. 7,6—27.
Viz: radost.
Odejmi hněv od srdce svého, a od
_6. lllládež zvláště jest nakloněná k lela vrať zlost od těla svého. Nebo mladost
komyslnosti a k hříchu.
a rozkoš jsou marné věci. Kaz. 11,10.
Řekli (nepraví) neprávě u sebe pře
Zkaziti mne chceš pro hříchy mla
dosti mé. Job 13, 26.
mýšlejíce: Krátký a teskný jest čas ži
Hříchů mladosti mě a nevědomosti vota našeho, a není občerstvení při
mých nezpomínej. Žalm 24, 7.
konci člověka, a není. znám, kdoby se
Zahanben jsem, a zarděl jsem se, byl z pekel navrátil. . . . Protož pojd'
že jsem snášel pohaněni (pro hříchy) tež tedy, a požívejme dobrých včcí, kte
réž tu jsou a užívejme tvorstva jakov
mladosti své. Jer. 31, 19.
mladosti rychle. Drahým vínem a (dra
7. Protož má mládež, ač chce-li ra, hými) mastmi .naph'nne se: a at' ne
dostnélzo a pokojného stáří dosáhnouti,
mine nás_ květ času. Korunujme sc
náružívostz' své držeti na uzdě.
růžemi, prvé nežli svadnou: nižádná
“Z okna domu mého skrze mřížky nebud logika, kteréžby nepřešla bujnost
Zádný z nás nebuď prázden
vyhlédl jsem, i vidím maličké, a spa naše.
třím mládence nerozunmého, kterýž šel rozpustilosti naší: všudy pozůstavme
po ulici vedlé uhlu, a blíž cesty domu znamení veselosti: nebo tcnt' jest díl
jejího kráčel: v soumrak, u večer dne, náš, a ten jest (náš) los . . . . Toto
ve tmách nočních, a v mrakotě. A aj myslili, a bloudili: nebo oslcpila jc
žena vyšla vstříc jemu v ozdobě ne zlost jejich. A neznali tajemstvi bo
věstčí, připravená k jímání duší: ště žích, aniž se nadáli mzdy spravedl
betná a toulavá, nepokojná, a nemo nosti, aniž vzali v soud počtení duší
houcí v domě postáti nohama svýma, svatých. Moudr. 2, 1. 6—9; 21, 22.
a jednak v ně, jednak na ulicech, je
Mladost rychleji skonaná dlouhý ži
dnak vedlé uhlů. ouklady činící. A vot nespravedlivého. Moudr. 4, 16.
A
dal Pán Kálcbovi sílu, a až do
ujavši (toho) mládence, políbila. ho, a
tváří ncstydatou lahodila mu, řkouc: starosti zůstala jemu síla, aby vstoupil
Oběti za zdravíslíbila jsem, dnes jsem na vysoké misto země, a símě jeho
naplnila sliby své. Protož vyšla jsem obdrželo dědictví: aby viděli všickni
vstříc tobě, žádajíc tě viděti, a nalezla synové israelští, že jest dobrá věc po
jsem tě. Setkala jsem provazy lůžko slouchati svatého Boha. Sir. 46, 11. 12.
své, ustlala koberci malovanými z Egyp
Mládenců napomínej, ať jsou stříz
ta. Pokropila jsem postele své myr liví. Tit. 2, 6.

Mlčelivost.

8. Čemu kdo v mládí .uvykne, tomu
v stáří neodvykne.
Přísloví jest: Mládenec (kráčcje) dle
cesty své, také když sstará, neuchylí
se od ní.

Přísl. 22, 6.

Dobré jest muži, kdyžby nesl jho
od mladosti své. Pláč Jer. 3, 27.
Anna přivedla Samuele do domu
Hospodinova v Sílo. Pachole pak
ještě bylo děcko.

I. Král. 1, 24.
Pacholík 'pak Samuel prospíval, a
líbil se jakož Hospodinu, tak i lidem.

I. Král.'2, 26.

.

Rostl pak Samuel, a Hospodin byl
s ním, a neupadlo ze všech slov jeho
na zem. I poznal veškeren lid Israel,
od Dan až do Bersabee, že Samuel
jest prorok Hospodinův. I. Král. 3,
19. 20.

-— Mlčení.
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nezhanil tebe, kdyžby- to uslyšel, a vy
týkati tobě nepřestal. Přísl. 25,9. 10.
(Jest) čas mlčení, a čas mluvení.
Kaz. 3, 7.
Ne každému člověku zjevuj srdce
svého, aby se ti snad zlé neodměnil, a
nepohanil tebe. Sir. 8, 22.
Ani příteli ani nepříteli nevypravuj
oumyslu svého. Sir. 19, 8.
Slyšel-lis slovo proti bližnímu svému,
necht' s tebou umře: a věř, že tě ne
l'OZtl'llne. Z příčiny slova (jako) ku

porodu pracuje blázen jako (bývá) lkání
při porodu dítěte. Jako střela vrn
žená do masa v stehně, tak jest slovo
v srdci blázna. Sir. 119, 10—12.
Kdo pronáší tajné věci přítele, ztr'acuje
víru & nenalezne přítele podlé vůle své.
Sir. 27, 17.

Pakli proneseš skryté věci přítele,
9. Příkladové šlechetných a moudrých
jinochů.
Josef: I. Mojž. 39; Samuel: viz svr
chu; Tobí'ás', starší a mladší: Tob. 1,
2 atd.; Salomoun: Sir. 47, 15; IlI.

Král. 3, 1; Jews„syn Sirachův: Sir.
51, 18; Josia's': Il. Par. 34, 1—3;
Daniel, Ananz'áš, Bíísael a Azariáš: Dan.
1, 6. 8; 3, 12; bratří makabejs'tz': II.

Mak. 7; Ježz's'Kristus: Luk. 2, 51;
mládenci, ku kterým psal Jan: I. Jan
2, 14.

10. Příkladové srdnaty'ch jinochů.l_

David: I. Král. 17, 34, Sil. 47, 3;

Juda makabejský: I Mak. 2,66;

ve

válce Židů s Makabejskými vyznačilo
se též několik _;z'noch'ůsrdnatostí:
Mako 12, 27; 13, 15.

II.

11. Příkladové' bezbožny'chjinochů.
Cha'm: I. Mojž. 9, 22: Her a Onan:
I. Mojž. 38, 8. 10; Sichem: I. Mojž.
34, 2; Ofnz'a Enees: I. Král. 2, 22;
4, 11 ; Absolon: II. Král. 18, 9.

ltllčelivost jest opatrnost v mluvení a
tajenz' tajemství na'm suší-mých.

Velí se.

Kdo chodí lstivě, pronáší tajnosti:
ale kdož má věrné srdce, tají to, což
mu přítel svěřil.

Přísl. 11, 13.

K tomu, kterýž vynáší tajnosti, a
chodí lstivě , a rozšiřuje rty své, ne
přiměšuj se. Přísl. 20, 19.
Při svou ved s přítelem svým, a však

tajnosti cizímu nevyjevuj:

aby snad

nedohoníš ho. Sir. 27, 19.
Jest i po zlořečení smíření: ale pro
nesti tajné věci přítele, jest zoufání
duše nešťastné. Sir. 27, 23. 24.
Neopěmj řečí slyšených pronášením
řeči skryté, a budeš právě bez poha
nění, a nalezríeš milost před obličejem
všech lidí. Za tyto (pak) všecky věci
nest yd se, a nepřijímej osoby, abys hře
šil. Sir. 42, 1.
Ježíš přikázal učenníkům svým, aby
žádnému nepravili, že by on byl Ježíš
Kristus. Mat. 16, 20.
Když sstupovali s hory, přikázal
jim, aby toho žádnému nevypravovali,
co viděli: leč až Syn člověka zmrtvých
vstane. Mar. 9, 8.
Stal se hlas z oblaku řkoucí: Ten
toť jest Syn můj milý, toho poslou
chejte. A když se stal ten hlas, na
lezen jest Ježíš sám. A oni mlčeli, a
nepravili v těch dnech žádnému ničehož
z toho, co byli viděli. Luk. 9, 35. 36.
Viz také: tajemství,- žvastavost; mlčení.

Mlčení, mlčelivostjest. ctnost, kteráž
drží jazyk na uzdě a umí v pravý čas
mluvili.

1. Jest ctnost spasítedlná a poroučí se.
A kéž byste mlčeli, abyste se zdáli
býti moudří. Job 13,5.
Rekljsem: Ostříhatibudu cest svých'.
abych nezhřešil jazykem svým. Po
ložil jsem ústům svým stráž, když se
postavil hříšník proti mně. Žalm 38,2.

Mluvení. — Moc.

Mnoho mluvení nebývá _bez hříchu:
kdož pak zdržuje rty své, opatrný jest.
Přísl. 10, 19.
Kdo zdržuje řeči své, učený jest a
opatrný: a drahého ducha (jest) muž
umělý.

Také

i blázen b_ude-li mlčeti,

za. moudrého jmín bude: a stiskne-li
rty své, za rozumného. Přísl. 17,
27. 28.

'Kdo

ostříhá úst svých, a jazyka

svého,

ostříhá od ouzkosti duše své.

Přísl. 21, 23. .

V uši nemoudrých nemluv: nebo
pohrdati budou naučením řeči tvé.
_ Přísl. 23, 9.

.

Cas roztahování, ačas sšívání. Cas

mlčení, & čas mluvení.

Kaz. 3, 7.

Dobrý smysl až do času ukryje
slova jeho, a rtové mnohých vypravo
vati budou smysl jeho. Sir. 1, 30.
Jest mlčelivý, kterýž nalezen bývá
moudrý: a jest nenávisti hodný, kterýž
jest kvapný k mluvení. Jest mlčelivý,

že nemá'rozumu k mluvení: a jest
mlčelivý, že zná příhodný čas. Clovek
moudrý pomlčí do času: ale nedočkavý
(doskočný) a neopatrný nezachovají
času. Sir. 20, 5—7.

(Jako) hudba v zármutku jest mlu
vení nevhodné: trestání a učení v každý
čas jest moudrost. Sir. 22, 6.
Kde není slyšení, nevylévej řeči, a
nevynášej se nevhodně moudrostí svou.
Sir. 32, 6.
Poslouchej mlče, aza uctivost přijde
tobě dobrá milost. Mládenče mluv sotva
v své potřebě. Byl-libys dvakrát otá
zán, měj hlavu odpověď tvá. Ve mnohých
věcech buď jako nevědoucí, a poslou
chej mlče, také i otazuje se. U pro
střed velikomocných nebuď opovážlivý:
a kdež jsou starci, nemnoho mluv. Sir.
32, 9,-—13.

2. Jest také mlčení nevčasné, kde totiž
spasení neb dobré vlastní neb bližního
mluvili velí.

Zhřešil-liby člověk, tak že slyše
hlas zakletí a jsa svědkem toho, což
viděl, neb .slyšel a neoznámilby: po
neset' pokutu za nepravost svou. IV.
Mojž. 5, ].
Ukáži jemu (Heli), že já soudím dům
jeho až na věky pro nepravost, o níž
věděl; nebo znaje, že na se zloře

čenství uvodí synové jeho, a však nc—

zabránil jim. I. Král. 3, 13.
Proroci tvoji předpovídali tobě lživé
a níčemné věci, a neodkt'ývali nepra
vosti tvé. Pláč Jer. 2, 14.
()lověk moudrý pomlčí do času. Sir.
20, 7.
Utečte z Babylona a nemlčte nad
nepravosti jeho, nebo čas pomsty jest
to od Hospodina. Jer. 51, 6.
Viz také : žvastavost; jazyk.
Mluveni. Viz jazyk.
Mluveni, nečisté, laskavé atd. Viz
tyto články.

llloab, Moabšti. Moab, syn Lotův,
jejž tento zplodil“ se svou nejstarší dce

rou, a praotec Moabských: I. Mojž.
19, 37.

'

l. M00 jest

vůbec mohútnost a síla

ne'co způsobítí.

V písma" sv. má slovo

to rozmanité významy, podlé toho, jak se
dz', buď o Bohu, Kristu, angelích neb lí
dech. Znamená těž práva, předností a

svobody: Mat 20, 5 ;vJan ], 12;
18; I. Kor 6, 12; Zid. 13, 10.

10,

11. Moc, mocnost občanská, jest moc
vrchností, zahrnující právo panovatz' a po
roučeti.

1. .Moc tato není neodvislá a neob
mezencí, nýbrž má vyšší moc boží
nad sebou.

A zatvrdím srdce jeho, a bude ho
niti vás: a budu oslaven v Faraonovi,
a ve všem vojsku jeho. A zvědí Egyptští,
že já jsem Hospodin. II. Mojž. 14, 4.
Nebýváť zachován král mocí velikou:
a obr nebude zachován v množství síly
své. Oklamovatelný jest kůň k spomo—

žení: v hojnosti pak síly své nebudet
vysvobozen. Ejhle oči Hospodinovy
nad těmi, kteříž se ho bojí: a na ty,
kteříž doufajív milosrdenství jeho. Žalm
32, 16—18.
Zdali ten, kdo nemiluje soudu, mů—

že uzdraven býti? — Toho, jenž říká
králi, poběhlče: jenž nazývá véVody
bezbožníky: jenž nepřijímá osob knížat,
aniž zná mocnáře, když rozepři vede
proti chudému: nebo dílo rukou jeho
jsou všickni. V náhle zemrou, a o
půlnoci zbouří se národové, a pomi
nou, a odnesou násilníka bez ruky. Job
34, 17—20.
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Madla.- — Modlitba.

Ssadil mocné s stolice, a “povýšil
ponížených. Luk. 1, 52.
Nestrachujte se těch, kteří tělo za
bíjejí, .a potom nemají, coby více uči
nili. Ale ukáži vám, koho se máte báti:
bojte se toho, kterýžto, když zabije, má
moc uvrhnouti do pekelného ohně. Tak
pravím vám, toho se bojte. Luk.12, 4. 5.
Každá duše mocnostem vyšším pod
dána buď, neboť není mocnosti, leč od
Boha, a kteréž jsou, _ (ty) od Boha
zi-ízeny jsou. Řím. 13, 1. 4.
2. Illoci té nesmí se libovolne" zneuží
vati.

Řekl “jsem nepravým : Nečiňte ne
právě: & hříšníkům: Nevyzdvihujte
rohu. — Nevyzdvihujte vzhůru rohu
svého : nemluvte proti Bohu nepravosti.
Nebo ani od východu, ani od západu,
ani od pustých hor : nebo Bůh soudce
jest. Žalm 74, 5—8.
Nehledej od pána vévodství ani od
krále stolice. Neospravedlhuj se předBo—
hem ; nebo 'on jestznatel srdce. Sir. 7, 4.
Zlořečený člověk, kterýž doufá v člo
věka, a (kterýž) klade tělo za rámě
své, a od Hospodina odstupuje srdce
jeho. Jer. 17, 5.
Toto praví Hospodin: Čiřite soud
a spravedlnost, a vysvobozujte utiště
ného násilím z ruky násilníka: a při
chozího, a sirotka, a vdovy nezarmu
cujte, aniž (jich) utískujte neprávě;
a krve nevinné nevylévejte na místě
tomto. Jer. 22, 3.
Toto praví Pán Bůh : Dosti buď vám
knížata israelská: nepravosti a loupeží
nechejte, a soud i spravedlnost 'čiňte,
oddělte pomezí vaše od lidu mého,
praví Pán-Bůh. Ezech. 45, 9.
I sebral (Alexander) moc, a vojsko
velmi silné: a povýšilo, apozdvihlo se

Rozlz'čná jm e'na model : Aďonz's : Ezech.

18,14; Adramelech, Anamelech: IV. Král.
17, 31 ;Asz'ma: v. 30 ; Astaroth, Baal:
Soudc. 2, 13 ; 3, 7.10, 6 ; I. Král. 7;

3, 4. 12, 10; 31, 10; IV. K1'álf23,
13 ; Baal : IV. Mojž.'22, 41 ; Soudc. 6,

25—33; 8, 33; III.Král. 16, 31. 32;
18, 19—40. 19, 18.22, 54; IV. Král.
3, 2;_10, 18 ; Baalberz'th: Soudc. 9,4;
Bachus: II. -Mak. 6, 7; 14, 33;
Beel: Is. 46, 1; Jer. 50, 2; 51, 44;
Baruch 6, 40; Dan.14, 2; Beeljegor:
IV. Mojž. 25, 3. 5; V. Mojž. 4, 3;
Jos. 22, 17; Žalm 105, 28; Ose. 9,
10; _C'hq'mos:„IV. Mojz. 21, 29; Soudc.
11, 24; 111. Král. 11, 7; IV, Ki'ál. 23,

13; Dágon: Soudc. 16, 23; I. Král. 5,
2—7; 1. Kron. 10, 10; I. Mak. 10,
84. 11, 4; Diána: Sk. ap. 19,24. 28.
34; Herkules: Il. _Mak. 4, 19. 20;
Jupiter: II. Mak. 6, 2; Sk._ap. 14, 11.
12. 19, 35; J'lferkur: Sk. ap. 14, 11;
Illoloch: IH.Mojž. 18, 21. 20, 2—5.;
III. Král. 11, 5. 7. 33; IV. Král. 23,
10; Jer. 32, 35 ; Amos 5, 26 ; Sk. ap. 7,

43; Nábo:Isai 46, 1; Nebahaz, Thar-_
thak: IV. Král. 17, 31; Remnon: IV.
Král. 5, 18; Remfán: Sk. ap. 7, 43
a j. v.

"

MOdláÍStVÍ.

Viz : modloslužebnost.

Modlitba jest pozdviženz'myslz'k Bohu."

I. Povinnost modlitby.
1. JlIodlz'tba jest všeobecnou povinností
všech lidí, neb písmo sv. podněcuje nás
ustavičně a všudy.

Doufejtež v něho všeliká shromáždění

lidu, vylévejtepíed ním srdce svá: Bůh

jest spomocník váš na věky. Žalm 61, 9.
Hospodine Bože spasení mého, ve
dne jsem volal i v noci před tebou.
Vejdiž před obličej tvůj modlitba má:
srdce jeho. 1. Mak. 1, 4. Viz: vrchnost. nakloň ucha svého ku plOSbě mé.
Modla, t. j. tvor, kterémuž se vzdává
Žalm 87, 2. 3.
božská pocta.
Hledejte Hospodina, a stálíbuďtc : hle
Všickni bohové jiných národů jsouť dejte tváři jeho vždycky. Žalm 104,4.
O' půl noci vstával jsem, abych
d'ábelství (ničemné věcí): ale Hospodin
jest pravý Bůh, jenž nebesa učinil. chválu vzdával tobě, ze soudů sprave
dlnosti tvé. Žalm 118,62.
Žalm 95, 5.
Nedej sobě překážeti, abys se modlil.
Asa vyčistil všecku nečistotu modl,
kterýchž byli nadělali otcově jeho. III. vždycky. Sir. 18, 22.
Proste a bude vám dáno: hledejte
Král. 15, 12. Aj, Všickni jsou nespra
vedliví, a marná díla jejich, vítr a prá a naleznete: tlučte, a bude vám ote
zduost podobizen jejich. Is. 41 , 29. vi'íno. Mat. 7, 7.
Encyklopaedio.

21

Modlitba.

322
L

Vizte, bděte a modlete se: nebo ne
víte, kdy bude (ten) čas. Mar. 13,33.
Pověděl pak jim také i podobenství,
že potřebí jest vždycky se modliti a
neustávati.

Luk. 18, 1_.
Protož bděte každého času se mo
dlíce. Luk. 21, 36.
My pak pilni budeme modlitby, a
posluhování slova. Sk. ap. 6, 4.
A vezměte lebku (naděje) spasení,
a meč ducha (jenž jest slovo boží)
všelikou modlitbou a prosbou modlíce
se každého času v duchu, a v tom
bedlivi jsouce se vší ustavičností a
prošením za všecky svaté. Ef. 6, 17. 18.
0 nic nebuďte pečliví: ale ve vše
liké modlitbě a prosbě, s díkůčiněním,
známy budte žádosti vaše Bohu. Filip.
4, 6.
Na modlitbě trvejte, bdíce v ní s
díkůčiněním. Kol. 4, 2.
Nebo jakým děkováním z vás mů
žeme se odměniti Bohu za všecku ra
dost, kterouž radujeme se pro vás
před Bohem naším, dnem i nocí pře
snažně se modlíce, abychom uzřeli
tvář vaši, a doplnili to, čehož se ne
dostává víře vaší? l. Tes. 3, 9. 10.
Bez přestání se modlete. I. Tes. 5, 17.
Chci tedy, aby se muži modlili na
všelikém místě, pozdvihujíce čistých
rukou bez hněvu a sváru. I. Tim. 2, 8.
Díky činím Bohu, jemuž sloužím od
předků svědomím čistým, že bez pře
stání mám tebe v paměti na,modlit
bách svých, ve dne i v noci. II. Tim.
1, 3.

'Buďtež opatrní a bdětež na modlit
bách. I. Petr 4, 7.
2. Pří/sladové veliké horlivosti v modlitbě.

Davz'd: Žalm 118,164; 87,1; 118,
62; vdova Anna: Luk. 2, 37 ;“Daniel:
Dan. 6, 10;

apoštole' a učemn'cz'Páně :

Sk. ap. 1, 14; Pavel a Silas v žaláři:
Sk. ap. 16, 25; setník Kornelius: Sk.
ap. 10, 2.

Il.

Místo modlitby.

Modlitba není obmezena na určité misto,
nýbrž na všech místech lze modliti se.

Zdaliž jsem já Bůh (jen) z blízka,
dí Hospodin, a ne Bůh i zdaleka?
Zdaž se ukryje muž v skrejších: a já
ho neuzřím, dí Hospodin? Zdaliž nebe

izemě já nenaplňuji, dí Hospodin?
Jer. 23, 23. 24.

Pravila žena Samaritánka k Ježí
šovi: Pane, vidím, že jsi ty prorok!
Otcové naši se_na této hoře (Garizim)

klaněli, a vy (Zidé) pravíte, že v Je
rusalémě jest to místo, k_dežto náleží
se klaněti. Dí jí Ježíš: Zeno, věř mi,
že přichází hodina, kdežto ani na té
hoře, ani v Jerusalémě (výhradně) ne
budete se klaněti Otci. Vy se klaníte,
čemuž nevíte; my se klaníme, čemuž
víme; nebo spasení z Zidů jest. Ale
přichází hodina, & nyníť jest, když
to praví ctitelé klaněti se' budou Otci
v duchu a v pravdě; nebo i Otec
hledá těch, kteřížby se mu (tak) kla
něli. Bůh jest duch; a ti, kteříž se
jemu klanějí, vduchu a v pravdě mají
se jemu klaněti. Jan 4, 19—25.
Bůh, kterýž učinil svět, i všecko,
což jest na něm, ten jsa Pánem _nebe
izemě, nebydlí (toliko) v chrámech
rukou udělaných. Sk. ap. 17, 24.
Viz : vševe'doucnost a všudybytnost boží.

111. Čas modlitby. Ač vždy se ma
dlitz' máme, jsouť přede doby, kteréž
zvláště k modlení vyzývají nás. Ta

kové doby jsou:
]. Počátek dů'ležite'ho díla.

Všelikého času dobrořeč Bohu, a
pros od něho, aby cesty tvé spravo
val, a všecky rady tvé ať v něm zů
stávají. Tob- 4, 20.
I stalo se v těch dnech, že vyšel
na horu k modlení, a přes noc trval
na modlitbě boží. A když byl den,
povolal učenníků svých, _a vyvolil z
nich dvanácte, kteréž i apoštoly na
zval. Luk. 6, 12. 13.
I postavili dva, Josefa, jenž sloul
Barnabáš, kterýž měl příjmí spravedlivý
a Matěje. A modlíce se řekli: Ty
Pane, kterýž znáš srdce všech, ukaž,
kterého z těchto dvou jsi vyvolil, aby
přijal místo posluhování tohoto, a apo
štolství, z něhož jest vypadl Jidáš,
aby odšel na místo své. I dali jim
losy, a padl los na Matěje, i přičten
jest k jedenácti apoštolům. Sk. ap. ],

23—26.
Petr chtěje vzkřísiti Tabithu,

učen
nici plnou dobrých skutků a almužen,
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jde: ncb on požehnává oběti, a potom
jedí, kteříž povoláni jsou. I. Král.

9, 13.
2. Sluší se tedy zvláště z rána modlítz',
A z toho ze všeho dobrořeč Pánu,
než počz'ndme prácí denní, pak i pod kterýž tč učinil, a opojuje tč všemi
večer po dokončené práci
(1lIodlz'tba dobrými věcmi svými. Sir. 32, 17.

'

ranní á večerní).

K tobě modliti se buduv: Hospodine,
v jitře vyslyš hlas můj. Zalm 5, 4.

Já k Bohu jsem volal: a Hospodin
spasenai učiní mne. U večer i ráno,
též o poledni vypravovati a olilašovati
budu: a vyslyší hlas můj. Zalm 54,
17. 18.

Předcházel jsem svítání, a volal
jsem: nebo v slova tvá jsem doufal.
Předešli oči mé k tobě na úsvitě:
abych přemýšlel o výmluvnostech tvých
Žalm 118,147. 148.
Dobréť jest oslavovati Hospodina,
& žalmy zpívati jménu tvému, ó Nej
vyšší, aby zvěstováno ráno milosrden
ství tvé a pravda tvá přes noc. Zalm
91, 2. 3.
Aby známo všem bylo, že náleží člově
ku předcházeti slunce k dobrořečení to
bě, a při východu světla klaněti se tobě.
Moudr. 16, 28.

Srdce tvé oddá k bdění na úsvitě
ku Pánu, kterýž učinil ho a před obli
čejem Nejvyššího modlili se bude.
Sir. 39, 6.

Duše má žádala tebe v noci, nýbrž
i duchem svým u vnitřnostech srdce
mého z jitra budu bdíti tobě. Když
učiníš soudy své na zemi, spravedlnosti
učiti se budou obyvatelé okršku země.
Is. 26, 9.
Totoť jest, co obětovati budeš na
oltáři: Beránky roční dva na každý
den ustavičně; jednoho ráno a druhé
ho k večerou. II. Mojž. 29, 38. 39.
41; IV. Mojž. 28, 3. 4; srov. V.
Mojž. 16, 6.
3. Sluší také modlz'tz'se před jídlem
.z' po jídle.

Jedlbys a nasytilbys se: varuj se
pilně, aby nezapomenul na Hospodina.
V. Mojž. 6, 12. 13.

Aby kdyžbys jedl a nasycen byl,
dobrořečil jsi Hospodinu Bohu svému
za zemi výbornou, kterouž dal tobě.
V. Mojž. 8, 10.

Nebude jísti lid, dokudž on nepři

Kteříž shromažďují pšenici, budou
jisti (z ní), a chváliti Hospodina. Is.
62, 9.

Podlé pastev svých naplnění jsou,
a nasycení: & pozdvihli srdce svého,
'a zapomenuli na mne. Os. 13, 6.
Ježíš vzal pět chlebů a dvě ryby,
a vzhled k nebi, požehnal, a lámal, a
dával učenníkům chleby, a učenníci

zástupům. Mat. 14, 19; Mar. 6, 41;
Luk. 9, 16; Jan 6, 11. 23.
A vzav sedm chlebů a ryby, a učí
niv díky, lámal, a dával učenníkům
svým, a učenníci dávali lidu. Mat. 15,
36; Mar. 8, 6.
A když oni večeřeli, vzal Ježíš chleb,
a dobrořečil i lámal, a dával učenní
kům svým. Mat. 26, 26;\Mar.14, 22.
Pavel vzal chléb, a díky vzdával
Bohu přede všemi: a rozlomiv, počal
jísti. Sk. ap. 27, 35.
Kdo jí, Pánu jí, nebo děkuje Bohu:
a kdo'nejí, Pánu nejí, a děkuje Bohu.
Řím. 14, 6. '
Když já s vděčností požívám, co
mám hyzděn býti pro to, z čehož já
díky "činim? I. Kor. 10, 30.
Všeiiké stvoření boží jest dobré, a
nic nemá býti zamítáno, což se s díků
činěním přijímá. I. Tim. 4, 4.
4. Především se máme modlítí v dobách
soužení, trápení a nebezpečenství.

Anna jsouc hořké mysli, modlila se
Hospodinu, pláčíc velmi. I.Král. 1, 10.
Runil Hospodin dítč, kteréž byla po
rodila manželka Uriášova Davidovi, a
pochybovalo se o něm. Iprosil Da
vid Hospodina za to dítě: a postil se
David a všed v soukromí, ležel na
zemi. II. Král. 12, 15.16.
Hospodin skála má, i síla má, i vy
svoboditel můj. V soužcní svém vzý
vati budu Hospodina, a k Bohu svému
volati budu: i vyslyší z chrámu svého
hlas můj, í křik můj přijde v duši
jeho.

II. Král. 22, 2. 7; Zahn 1—7,7.

Tobiáš zplakal, a počal se modliti
s pláčem atd. Tob. 3, 1.
21“

324

Modlitba.

Sára na modlitbě trvajíc, s pláčem
prosila Boha, aby od toho pohanění
vysvobodil ji. I stalo se dne třetího, když
dokonávala modlitbu, dobrořečíc Pána,
řekla: Požehnané jest jméno tvé, Bože
otců našich: kterýž, když rozhněváš

slzy tvé: aj jít přidám ke dnům tvým
patnácte let. Is. 38, 1—5. '
A stoje Azariáš modlil se takto, :!
otevřev ústa svá u prostřed ohně atd.
Dan. 3, 25.
Hospodin pak poslal vítr veliký na
se, milosrdenství učiníš, a v čas sou— moře: i stala se bouře veliká na moři, _a
žení hříchy odpouštíš těm, kteříž vzý lodí byla v nebezpečenství, aby se ne
vají tebe. Tob. 3, 11—13.
ztroskotala. I báli se plavci, a volali
Hospodine Bože můj, volal jsem k muži (jedenkaždý) k Bohu svému:
tobě, a uzdravils mne. Zalm 29, 3. Jonáš byl sstoupil do Vnitř lodi, a. spal
Vzývej mne v den soužení: vytrhnu ve spaní tvrdém. I přistoupil k němu
tě, a ty mne budeš oslavovati. Zalm správce lodí, a řekl jemu: Což ty
49, 15.
spaním jsi obtížen? Vstaň, vzývej Bo
Hledal jsem Hospodina, a vyslyšel ha svého, snad (ten) Bůh rozpomene
mne: a ze „všech zármutků mých vy se na nás, abychom nezahynuli. Jon.
1, 4—6.
trhl mne. Zalm 33, 5.
I modlil se Jonáš Hospodinu Bohu
Uslyš Bože modlitbu mou, když pro
sím: od_strachu/nepřítele vytrhni duši svému z břicha ryby, a řekl: Volal
mou. Zalm 63, 2.
jsem z soužení svého k Hospodinu, &.
V den soužení svého volal jsem k vyslyšel mne: z břicha pekel volal
tobě: nebo vyslycháš mne. Zalm 85, 7. jsem, a vyslyšel jsi hlas můj. Jon.
2, 2. 3.
V soužení vzýval jsem Hospodina:
Když pak Eleazar ranami usmrco
a vyslyšel mne v prostranosti Hospo
ván byl, vzdychl, a řekl: Panefkte
din. Žalm 117, 5. \
K Hošpodinu, když jsem soužen býval, rýž máš_svatou (všech věcí) známost,
volaljsem, avyslyšel mne. Zalm 119, 1. ty víš patrné, že moha od smrti osvo
Synu, v nemocí nepohrdej sám se bozen býti, tvrdé bolesti na těle sná
bou, ale modli se Pánu, a on uzdraví ším: ale podlé duše rád to pro bázeň
tě. Dej místo lékaři. Neb i jej Pán stvo
tvou trpím. II. Mak. b', 30.
Tehdy řekl jim: Smutnáť jest duše
řil, a nechť neodchází od tebe, protože dí
má
až k smrti! pozůstaňtež tuto, a
la jeho jsou potřebná. Nebo jest čas,
bděte
se mnou. A poodšed maličko,
kdyžto v ruce jejich upadneš. Oni pak
Pána prositi budou, aby spravoval od padl na-tvář svou, modle se, a řka:
počinutí jejich, a zdraví pro obcování Otče můj, jestli možné, ať odejde ode
mne kalich tento, ale však ne jak já
jejich. Sir. 38, 9. 122—14.
Hospodine, v ouzkosti hledali tebe, chci, ale jakž ty. Mat. 26, 38, 39;
v soužení reptání učení tvé jim. Is. Mar. 14, 33. 34.
26, 16.
Postaven jsa Ježíš v ouzkosti smr
V těch dnech roznemohl se Ezechiáš telné, déle se modlil. I učiněn jest
až k smrti: i vše] k němu Isaiáš, syn pot jeho jako krůpěje krve tekoucí na
Amosův prorok, a řekl jemu: Toto zem. Luk. 22, 43. 44.
praví Hospodin: Zřiď dům svůj, nebo
A zvolav Ježíš hlasem velikým, řekl:
umřeš, a nebudeš živ. I obrátil Eze Otče, v ruce tvé poroučím ducha své
chiáš tvář svou k stěně, a modlil se ho. A to povědčv, vypustil duši. Lůk.
Hospodinu, a řekl: Prosím Hospodine. 23, 46.
I řekl (lotr) Ježíšovi: Pane, roz
rozpomeň se medle, kterak jsem chodil
před tebou v pravdě, a v srdci doko pomeň se na mne, když přijdeš do
nalém, a což dobrého jest, před oči království svého._ Luk. 23, 42.
ma tvýma činil jsem. I plakal Eze
I kamenovali Stěpáuá, modlícího se,
chiáš pláčem velikým. I stalo se slo a řkoucího: Pane Ježíši, přijmi ducha
vo Hospodinovo k Isaiášovi, řkoucí:
mého. Sk. ap. 7, 58.
Jdi a rci Ezechiášovi: Totoť praví Ho
A Petr zajisté ostříhán byl v žaláři.
spodin, Bůh Davida, otce tvého: Sly Modlitba pak se dála bez přestání od
šel jsem modlitbu tvou, a viděl jsem
církve k Bohu za něj. Sk. ap. 12, 5.
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všechněm hojně, a neomlouvá: a. bu
deť jemu dána. Jak. 1, 5.
Jako nyní zrozená nemluvňátka, roz
IV. Předmět modlitby prosebm' mají umného beze lsti mléka žádejte, abyste
přede vším býti věci duchovní a věčně, | jím rostli k spasení. I. Petr 2, 2.
potom i. tělesné a časnél
Srov. modlitbu _Páne': Mat. 6, 9—13;
, Volal jsem k tobě: spusena mne Luk. 11, 2—4.
učiň: abych ostříhal pi-ikázaní tvých.
V. Za koho 'máme se modliti :
Zalm 118, 146.
Smiluj se nad námi, Bože všech
]. Vůbec za všecky lidí.
věcí, a popatř na nás, a ukaž nám
Napomínámť pak, aby přede vším
světlo smilování svých: a pusť strach
činěny bývaly pokorné modlitby, pros
svůj na národy, kteříž nehledají tebe, by, žádosti a díkůčinění za všecky
aby poznali, žet' není Boha krom tebe, lidi. I. Tím. 2, ].
a aby vypravovali věci tvé. Sir. 36,
Je-li kdo z vás nemocen, modli se.
Jak. 5, 13. Srov. článek: Utrpení.

1. 2.

:?. Za blz'žnz'vůbec; zvláště pak:

'

_ I—Iledejtetedy nejprv království

boží

ho, aspravedlnosti jeho: atoto všeckb
bude vám přidáno.

Též také i-'Duch
mdlobě naší;

Mat. 6, 33.

nápomocen jest

nebo “začbychom' se měli

modliti, jak sluší, nevíme: ale sám
Duch prosí za nás lkáními nevypravi
telnými. Ten pak, kterýž zpytuje
srdce, ví, čeho Duch žádá: protože
podlé Boha prosí za svaté. Rím. 8,
26, 27.

"

a) za přátely a spolnoudy církve.

Všelikou modlitbou a prosbou mo
dlete se každého času v duchu a v

tom'bedlivi jsouce se vší ustavičností
a prošením za všecky svaté. Ef. 6, 18.
Modlete se jedni za druhé, abyste
uzdravení byli. Mnohot' může modlitba
spravedlivého ustavičná. Jak. 5, 16.
b) za vrchnost a učitele.

Modlete se za krále i za všecky v
Protož prosím vás, bratří, skrze moci postavené, abychom pohodlný a
Pána našeho Ježíše Krista, a skrze pokojný život vedli, ve vší pobožnosti
lásku Ducha svatého, abyste mi po a šlechetností; neboť toť jest dobré a
máhali na svých modlitbách za mne k vzácné před Spasitelem, Bohem naším.
Bohu, abych vysvobozen byl od nevč I. Tim. 2, 2. 3.
řících, kteříž jsou v Judsku, a aby
Proste i za mne, aby mi dána byla.
oběť služby mé příjemná byla svatým řeč k otevření úst mých s smělou
v Jerusalémě. Řím. 15, 30. 31. 
doul'anlivostí, abych oznamoval ta
I za mne, aby mi dána byla řeč v jemství evangelium. Ef. 6, 19.
otevření úst mých s doufanlivostí,
Modlete se za nás, doufámeť zajisté,
abych oznamoval tajemství evangelium. _že dobré svědomí máme, jako ti, kte
Ef. 6, 19.
'
říž se chceme ve všem chvalitebně
Modlete se spolu i za nás, aby Bůh ote chovati. Zid. 13, 18.
vřel nám, dvéře řeči k mluvení o tajem
Prosímť pak vás bratří, skrze Pána
ství Kristovu (pro kteréž také vězněm Ježíše Krista a skrze lásku Ducha, aby
jsem), abych je zjevoval tak, jakž mi ste spolu modlili se za mne Bohu sna
náleži mluviti. Kol. 4, 3. 4.
žně. Řím. 15, 30.
„
Dále bratří modlete se za nás, aby
Petr ostříhán byl v žaláři. Modlitba
řeč boží běh svůj měla, a oslavena pak se dála bez přestání od církve za
byla, jako i u vás. II. Tes. 3, 1.
něj. Sk, ap. 12, 5.
Protož, jestli jste s Kristem povstali,
0) za nepřátely.
těch věcí, kteréž svrchu jsou, hledejte,
Milujte nepřátely své, dobře čiňte
kdež Kristus jest, sedě na pravici bo
ží, o věci, kteréž svrchu jsou, pečujte, těm, kteříž vás nenávidí a modlete se
ne (o ty), kteréž jsou na zemi. Kol. za ty, kteří vám protívenství činí, a
3, 1. 2
utrhají vám; abyste atd. Mat. 5, 44 atd.
Řekl Ježíš: Otče, odpusťjim; neboť
Jestli pak kdo z vás potřebuje mou
drosti, žádej (ji) od Boha, kterýž dává . nevědí, co činí. Luk. 23, 34.
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A poklekl (Štěpán) na kolena, zvo
lal hlasem velikým: Pane, nepokládej
jim toho za hřích. Sk. ap. 7, 60.
(2) za neobrácene'.

Bratří, vůle zajisté srdce mého i
modlitba k Bohu děje se za ně (Zidy)
k spasení. Rím. 10, 1.
'

VI.

Vlastnosti modlitby.

1. Modliti se máme netoliko slovy a ne
z licome'rnostz', nýbrž sebranou myslí, k
čemuž samota dobře napomáhá.

Anna mluvila v srdci svém, a toliko
rtové její se hýbali, a hlasu žádného
nebylo slyšeli. I. Král. 1, 13.
Nebývej srdce tvé rychlé k vynášení
řeči před Bohem. Nebo Bůh jest na
nebi, a ty na zemi: protož budiž málo
řečí tvých.

Kaz. 5, 1.

I řekl Pán: Protože lid tento přibli
žuje se ke mně (toliko) ústy svými,
a rty svými oslavuje mne, srdce pak
jeho daleko jest ode mne, a že báli
se mne dle lidského přikázaní a učení:
proto aj já. přidám, abych podivení
učinil lidu tomuto divem velikým a
předivným; neb zahyne moudrost mou
drých jeho, a rozum opatrných jeho
skryt bude. Is. 29, 13. 14.
Zlořečený, kdož dělá dilo Hospodi
novo lstivě: a zloi—ečený,kdož zdržuje
meč svůj od krve. Jet—.48, ]0.

Ale nadarmo mne. ctí, učíce učení, a
přikázaní lidská. Mat. 15, 7—9; Mar.
7, 6.

A rozpustiv zástup, vstoupil na ho
ru sám,_ aby se modlil. A když byl
večer, byl tam samotný. Mat. 14, 23;
'Mar. 6, 46.
A na ú—svitěvelmi ráno vstav, vyšel,

a odešel na pusté místo, a. tam se
modlil. Mar. 1, 35.
On pak odešel na poušť a modlil se.
Luk. 5, 16.
I stalo se v těch dnech, že vyšel
na horu k modlení, a přes noc trval
na modlitbě boží. Luk. 6, 12.

Ježíš vstoupil'na horu, aby se mo
dlil.

Luk. 9, 28.

'A sám se vzdálil od nich, coby
mohl kamenem dohoditi: a'poklek na
kolena modlil se. Luk. 22, 41.
Ale přichází hodina, a nyníť jest,
kdyžto praví ctitelé klaněti se budou

Otci v duchu a v pravdě; neboi Otec
hledá těch, kteřížby se mu (tak) kla
něli. Bůh jest Duch: a ti, kteříž se
mu klání, v duchu a v pravdě mají
se klaněli. Jan 4, 23. 24.
Modliti se budu duchem, modliti se
budu i myslí. I. Kor. 14, 15.
Všelikou modlitbou a prosbou mo
dlet'e se každého času v duchu. Ef.
O, 18.

Pozdvihujme srdcí svých s rukama
ku Pánu k nebesům. Pláč Jer. 3, 41.
A když se modlíte, nebuďte jako
pokrytci, kteříž obyčej mají ve ško
lách a na úhlech ulic stojíce modliti
se, aby byli vidíni od lidí. Amen,
pravím vám, vzali- odplatu svou. Ale
ty, když se budeš modliti, vejdi do

2. Modlitba se má konati s pokornou
myslí, kteráž se též projevuje v postavení
te'la: klekáním, padám'm na zem atd.

pokojíka

Stalo se, když dokonal Salomoun
modle se všecku modlitbu & prosbu tu
to Hospodinu, že vstal od obličeje oltáře
Hospodinova: nebo pak klekl na obě
kolena na zem, a ruce byl roztáhl k
nebi. III. Král. 8, 54.
Eliáš vstoupil na vrch Karmélu, a,
skloniv se k zemi, položil tvář svou
mezi kolena svá. III. Král. 18, 42.
Salomoun postavil se na stupeň mě
děný: a potom klekl na kolena přede
vším množstvím israelským, &pozdvihl
rukou k nebi. II. Par. 6, 13.
Pl—íkňzalEzechiáš i knížata levitům,

svého,

zavři dvéI—e, a modli

se Otci svému skrytě: a Otec tvůj,
kterýž vidí v skrytě, odplatí tobě. Mo
dlíce se pak, nemluvte mnoho, jako
pohané: nebo se domnívají, žeby pro
mnohé mluvení své byli vyslyšáni.
Nepřirovnávejtež se tedy jim: neboť
ví Otec váš, čeho jest vám potřebí,
prvé nežli byste ho prosili. A pro
tož vy takto se budete modliti: Otče
náš,jenž jsi v nebesích atd. Mat. 6, 5—9.
Pokrytci, dobře prorokoval o vás
Isaiáš, řka: Lid tento ctí mne ústy:
ale srdce jejich daleko jest ode mne.

Josue roztrhl roucha svá, a padl
tváří na zem před archou Hospodino
vou (leže) až do večera, on i všickni
starší israelští: a sypali prach na hla
vy své.

Jos. 7, 6.

„
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aby chválili Hospodina slovy Davido
vými, kteřížto chválili ho s velikým
veselím a klekše na kolena klaněli se.
II. Par. 29, 30.
Esdreáš pravil: V čas oběti večerní
vstal jsem od trápení svého, a s roz
tržitým pláštěm a rouchem klekl .jsem
na kolena svá, a rozprostřev ruce své
k Hospodinu, Bohu svému, řekl jsem:
Bože můj, 'hanbím se a stydím pozdvi
hnouti tváři své k tobě: nebo nepravosti
naše rozmnožily se nad hlavu naši a
hříchové naši vzros'tli až k nebi. I.
Esdr. 9, 5. 6.
Tobiáš z'plakal, a počal se modliti
s pláčem. Tob. 3, 1.
Judith vešla do modlitebnice své,
a oblek'ši se v žíni, posypala popelem
hlavy své: a rozprostřevši se před Pá
nem, volala ku Pánu. Judith 9, 1.
Pyšní nelíbili se tobě od počátku:
ale ponížených a tichých vždycky se
tobě líbila modlitba. Jud. 9, 16.
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dinu? Skloním koleno Bohu nejvyšší
mu? Zdali ooětovati mám jemu zápalné
oběti a telata roční. Mich. 6, 6.
A když přišel Ježíš k zástupu, při
stoupil k němu člověk, poklekl před
ním na kolena. Mat. 17, 14.
A poodšed maličko, padl na tvář
svou, modle se. Mat. 26, 29; Mar.
14, 35.
I přišel k němu malomocný, prose
ho, a klekna, řekl jemu: Chceš-li,
můžeš mne očistiti. Mar. 1, 40.
A když vyšel na cestu, přiběhl je

den, apoklekna před ním, otázal'se
ho: Mistře dobrý, co učiním, abych
života věčného došel/? Mar. 10, 17.
Uzřev to Simon Petr, padl k no
hám Ježíšovým, řka: Odejdi ode mne
Pane: neboť jsem člověk hříšný. Luk.
5, 8.

Řekl pak i k některým, kteříž v se
be doufali, jakoby byli spravedliví, a
jinými pohrdali, podobenství toto: Dva
Hospodin popati—il k modlitbě poní— muži vstoupili do chrámu, aby se mo
dlili: jeden Fariseus, a druhý publi
ž_ených, a nepohrdl prosbou jejich.
kán. Fariseus stoje, takto sám u se
Zalm_101, 18.
Modlitba kořícílio se oblaky pro be se modlil: Bože, děkuji tobě, že
nikne: a dokudž se nepřiblíží, nepotěší nejsem jako jiní lidé, dráči, neSprave—
se: aniž odstoupí, dokudž nepopatří dliví, cizoložníci, jako i tento publi
kán. Postím se dvakrát za týden; de
Nejvyšší. Sir.'35, 21.
Na koho vzezřím, leč na chudičkého, sátky dávám ze všech věcí, kterýmiž
a skroušeného duche'm, a třesoucího vládnu. Ale publikán stoje. z daleka,
nechtěl ani očí k nebi pozdvihnouti,
se před řečmi mými? Is. 66, 2.
Daniel po třikráte za den klekal na ale bil se v prsy své řka: Bože, buď
kolena svá, a modlíval se. Dan. 6, 10. milostiv mně hříšnémul Pravímť vám,
tento sstoupil do domu svého ospra—
A obrátil jSem tvář svou ku Pánu
Bohu svému, modle se, & pokorně vedlněn nad onoho, nebo každý, kdo
prose v postech, v žíni a v popeli. se povyšuje, bude ponížen, n. kdo se
Dan. 9, 3.
'
ponižuje, bude povyšen. Luk. 18, 9—14.
A poklek na kolena, zvolal hlasem
Nakloň Bože můj ucha svého, a
slyš: otevři oči své, a viz zpuštění velikým atd. Sk. ap. 7, 59.
Rozkázav tedy Petr všechněm vy
naše, “i město, nad kterýmž vzýváno
jest jméno tvé: neboť ne pro sprave jíti ven, poklek na kolena, modlil se.
dlnosti naše prostíráme prosby před Sk. ap. 9, 40.
tváří tvou, ale pro milosrdenství tvá
A to pověděv, klekl na kolena svá,
a modlil se s nimi se všemi. Sk. ap.
mnohá. Dan. 9, 18.
I slyšel jsem hlas řečí jeho: a usly 20, 36.
šev ležel jsem přestrašený na tváři
Sprovodili nás všickni s manželkami
své, a obličej můj přilnul k zemi. i dětmi až ven za město: a poklekše
Dan. 10, 9.
na kolena na břehu, pomodlili jsme se.
I uvěřili muži ninivetští v Boha: Sk. ap. 21, 5.
Pro tu příčinu klekám na kolena
a rozhlásili půst, a oblékli se v žíně
od největšího až do nejmenšího. Jon. svá k Otci Pána našeho Ježíše Krista.
Ef. 3, 14.
3, 5.
Protož i Bůh povyšil ho, a. dal je
Co hodného obětovati .budu Hospo
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mu jméno, kteréž jest nad vš'eliké pochybovati, netoliko to, co se stalo
jméno, aby ve jménu Ježíše každé ko— fíkovému stromu, učiníte, ale kdybyste
leno klekalo, nebeských, zemských i i této hoře řekli: Zdvihni se a vrz
sebou do moře, staneť se. A všecko,
pekelných. Filip. 2, 9. 10.
začkoli byste prosili na modlitbě, vě
3. Sluší se modlili s radostným _srdcem říce, vezmete. Mat. 21, 21. 22. _
a s ule's'enou důvěrnosti.
Protož pravím vám, všecko, začkoli
Přikázal Ezechiáš i knížata levitům, _modlíce se, prosíte, věřte, že vezmete,
aby chválili Hospodina slovy Davido— a staneť se vám. Mar. 11, 24.
Každý, kdo prosí, béře: a kdo hle
vými, a Asafa vidoucího: kteřížto chvá
lili ho s velikým veselím, a klekše na dá„ nalezá: a tomu, kdo tluče, bude
otevříno. Luk. 11, 10.
kolena klaněli se. II. Par. 29, 30.
Plesejte Bohu všecka země: služte
Budete- li zač prositi Otce. ve jménu
Hospodinu s veselostí. Vcházejte před mém, dáť vám. Jan 16, 23. _
Přistupmež tedy s doufáním k trů
obličej jeho 5 plesáním. Žalm 99, 2.
Chlubte se jménem svatým jeho:
nu milosti, abychom došli milosrden
vesel se srdce hledajících Hospodina. ství, a. nalezli milost k příhodné po
moci. Žid. 4, 16.
Žalm 104, 3.
Jestliže pak kdo z vás potřebuje
Veseliti se budu já nad řečmi tvý
mi: jako kdo nalezá, kořisti mnohé. moudrosti, žádej (ji) od Boha, kterýž
Žalm 118,162.
dává všechněm hojně a neomlouvá:
Dávej Nejvyššímu dle udělení jeho: a budeť jemu dáno. Žádejž pak s dů
/ 'a dobrým okem učiň' podlé nalezení věrnosti, nic nepochybuje; nebo kdo
"rukou svých. Kdo se klaní Bohu v pochybuje, podoben jest vlnám moř
utěšení, přijat bude, a modlitba jeho ským, jež vítr žene, a (jimiž) zmítá.
až k oblakům sepřiblíží.
Sir. 35, Protož nedomnívej se člověk ten,_ by
12. 20.
co vzíti měl od Pána. Muž (taký)
dvojí mysli jest neustavičný ve všech
4. Modlitba se má konali s důvěrou..
cestách svých; Jak. 1, 5. 8.
Hospodine Bože můj zjevil jsi v ucho
Nejmilejší, jestližeťb)r nás srdce na
služebníka svého, že mu ustavíš dům še netrestalo, m_áme doufání k Bohu:
a protož našel služebník tvůj důvěr a začkoli prositi budeme, vezmeme od
něho; nebo přikázaní jeho Ostříháme,
nost, aby se modlil před tebou. Par.
17. 25.
a to, co jest libého před ním, činíme.
Očekávaje, očekával jsem Hospodi I. Jan 3,' 21. 22.
dina, a naklonil se ke mně: a vyslyšel
A totoť jest doufání, kteréž máme
prosby mé: a vyvedl mne z jezera k němu: Že začkoliv bychom prosili
bídy a z bahnivého bláta. A postavil podlé vůle jeho, slyší nás. I. Jan

na skále nohy mě: a zřídil kroky mé. 5, 14.
Viz:- důve'ra v Boha.
Žalm 39, 2. 3.
Doufejtež v něho všeliké shromá
ždění lidu, vylévejte před ním srdce 5. B_i/chom se s důvěrou modlili mohli,
musíme plnili přikázanz' boží.
svá: Bůh jest spomocník náš na věky!

Žalm 61,9.

Ezechiáš řekl: Prosím Hospodine,
rozpomeň se medle, kterak jsem cho
“Modliti se nepohrdej. Sir. 7, 9. 10.
dil před tebou v pravdě, a v srdci
Nepí—irovnávejtež se tedy jim (po dokonalém, a což jest libého před te
hanům): neboť ví Otec váš, čeho jest bou, činil jsem.
I plakal Ezechiáš
vám potřebí, prvé nežli byste ho pro— pláčem velikým. IV. Král. 20, 3.
sili. Mat. 6, 8.
Když jsem (ho) vzýval, vyslyšel mne
Proste, a bude vám dáno: hledejte Bůh spravedlnosti mé: Věztež, že di
a. naleznete: tlučte, a bude vám ote vna učinil Hospodin svatého svého:
vříno. 'Mat. 7, 7.
vyslyšít' mne Hospodin, když k němu
Ježíš řekl učenníkům: Amen pravím volati budu Žalm 4, 2. 4
'vám, budete-li míti víru a nebudete-li
Spravedlivý jest Hospodin, a spra
Nebuď

malomyslný

v mysli

své.
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vedlnost miluje: na pravost patří obli
čej jeho. Žalm 10, &'
Oči Hospodinovy nad spravedlivými:
a uši jeho ku prosbám jejich. Ale
obličcj Hospodinův na ty, kteříž činí
zlé: aby vyhladil ze země památku
jejich. Volali spravedliví, a Hospodin
vyslyšel je , a ze všech zármutků je
jich vysvobodil je. Žalm 33, 16—18.
K němu ústy svymi volal jsem, a
vyvyšoval jsem ho pod jazykem svým.
Spatřoval—libych nepravost v 'srdci
svém, nevyslyšelby mne Hospodin.
Alc vyslyšel (Bůh) a pozoroval hlasu
prosby mé. Požehnán buď Bůh, kte
rýž neodvrhl modlitby mé, a milosr
denství svého (neodjal) ode mne. Žalm
—65,17—20.
Poněvadž ve mne doufal, vysvobo
dím jej, ochráním ho, nebo poznal
jméno mé. Volati bude ke mně, a já
vyslyším jej: s ním budu v soužení:
vytrhnu jej, a oslavím jej. Dlouhostí
dnů naplním jej: a ukáži jemu spa
sení své. Žalm 90, 14—16.
Mojžíš a Aron byli mezi kněžmi
jeho: a>Samuel. mezi těmi, jenž vzý
vali jméno jeho: vzývali Hospodina, a
on vyslýchal je: v sloupu oblakovém
mluvíval k nim. Ostříhali svědectví
jeho, a přikázaní, kteréž dal jim. Žalm
98, 6. 7
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chtíti, budete prositi, a stane se vám.
Jan 15, 7.
.
Chci, aby se muži modlili na vše
likém místě, poz'dvihujíce čistých rukou
bez hněvu a sváru. I. Tim. 2, 8. '
Oči Páně „na spravedlivé, a uši
jeho ku prosbám jejich: ale obličej
Páně na činící zlé věci. 1. Petr 3, 12.
Nejmilejší, jestližet'by nás srdce naše
netrestalo, máme doulání k Bohu: a
začkoli prositi budeme, vezmeme od
něho; nebo přikázání jeho ostříháme,
a to, co jest libého před ním, činíme.
1. Jan 3, 21. 22.
6. Hřz'šnik naproti tomu nesmí dqufatz',
že bude vyslyšena modlitba jeho.

Já schovám, a skryji tvář svou v
ten den, pro všecky zlé věci, kteréž
činil, že následoval bohů cizích. V.
Mojž. 31, 18.
Volati budete k Bohu v ten den od
tváře krále vašeho, kteréhož jste sobě
vyvolili: a nevyslyší vás Hospodin v
ten den. I. Král. 8, 18.
Nepřátel mých dal jsi mi hřbet, a
ty, kteříž mne nenávidí, r0zptýlil jsi.
Volaliť jsou, aniž byl, kdoby je vysvo
bodil, k Hospodinu: aniž vyslyšel jich.
Žalm 17, 41. 42.
Obličej Hospodinův na ty, kteříž
činí zlé: aby vyhladil ze země pamá

Volal jsem z celého srdce svého, tku jejich. Žalm 33,17.
vyslyš mne Hospodine: spravedlností
Spatřoval-libych nepravost v srdci
tvých vyhledávati budu. Volal jsem svém, nevyslyšelby Hospodin. Žalm
k tobě, spasena mne učiň: abych ostří- . 65, 18.
Když připadne náhlá bída, a zahy—
halprikázamtvych Žalm118, 145.146.
Vůli těch, kteříž se ho bojí, učiní, nutí jako bouře nastane: když přijde
a prasbu jejich vyslyší: a spaseny na vás soužení a ouzkost: tehdy vo
učiní je.
Ostříháť Hospodin všech, lati budou ke mně, ale nevyslyším:
kdož jej milují: a všecky hříšníky za ráno si přivstanou, ale nenaleznou
hubí. Žalm 144,19.20.
mne: protože v nenávisti měli kázeň,
Oběť Spravedlivého příjemná jest, a' a bázně Hospodinovy nepřijali, aniž
památky její nezapomene Pán. Sir. uposlechli' rady mě, ale utrhali všeli
kému trestání mému. Přísl. 1, 27—30.
35, 9
'
Oběti bezbožných ohavné jsou Ho
Daleko jest Hospodin od bezbožných ;
ale modlitby spravedlivých vyslyší. spodinu: slibové spravedlivých líbezné.
Přísl. 15, 29.
Přísl. 18, 8.
Ne každý, kdož mi říká: Pane, Pa
Daleko jest Hospodin od bezbožných,
ne, vejde do království nebeského: ale ale “modlitby spravedlivých vyslyší.
kdo činí vůli Otce mého, kterýž v ne Přísl. 15, 29.
besích jest, ten -vejde do království ne
Kdo uchyluje uší svých, aby nesly
beského. Mat. 7, 21.
šel zákona, modlitba! jeho bude oha
. Zůstanete-li ve mně, a slova má. vností. Přísl. 28, 9.
zůstanou—li ve "vás:
cožkoli budete
Kdo se umývá od mrtvého, a zas
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se ho dotýká, co prospívá umytí jeho?
Takť člověk, kterýž se postí za hříchy
své, a opět se jich dopouští, co mu
„to prospěje, že se ponižuje? modlitbu
jeho kdo vyslyší? Sir. 34, 30. 31.
K čemu jest mi množství obětí va
šich, dí Hospodin? Syt jsem zápalných
obětí skopců, a tuku krmných hovad,
a krve telat, a beranů, a kozlů nechci
. . . . A když rozprostírati budete ru
cexvaše, odvrátím oči své od vás: a .
když rozmnožíte modlitbu, nevyslyším:
nebo ruce vaše jsou plny krve. IE.

dou moci vyjíti: a volati budou ke
mně, a nevyslyším jich . . ._. Nebo
podlé počtu měst tvých byli bohové
tvoji, Judo, a podlé počtu cest jerusa
lémských postavil jsi oltáře zahanbení,
oltářek obětování Bálům. Jer. 11, 11.13.
Když se postiti budOu, nevyslyším
proseb jejich: a budou-li obětovati
oběti zápalné a suché, nepřijmu jich:
nebo mečem a hladem, a morem shla

dímje.

Jer. 14, 12.

Myť jsme neprávě činili, a k hněvu

tě popuzovali; proto jsi ty neuprosi
telný. Pláč Jer. 3, 42.
I řekl ke mně: Jistě viděl jsi synu
Volej, nepřestávej, jako trouba po
vyš hlasu svého, a oznam lidu mému člověčí: zdali lehké jest to domu jud
nešlechetnosti jejich, a domu Jakobovu skému, aby činili ohavnosti tyto, kte
hříchy jejich. Neb mne den ode dne réž činili zde; nebo naplnivše zemi
hledají, a znáti cesty mé chtějí: jako nepravosti, obrátili se k popuzení mne?
národ, kterýžby _spravedlnost činil, a a aj přikládají ratolest k chřípím svým.
soudu Boha svého neopouštěl: dota Protož i já učiním v prchlivosti: ne
odpustí oko mé, aniž se smiluji: a
zují se mne na soudy spravedlnosti:
přiblížiti se k Bohu chtějí. (A říkají): když volati budou k uším mým _hla
Proč jsme se postili, a nepatřil jsi, sem velikým, nevyslyším jich. Ezech.
ponížili jsme duší svých, a nevěděl 8, 17 18.
Tehdy volati budou k Hospodinu,
jsi? Aj ve dni postu vašeho nalezá
se vůle vaše, a všecky Idlužníky své a nevyslyší jich: a skryje tvář svou
upomínáte. Aj k svárům a k svádám od nich v ten čas, jako nešlechetně
p'ostíte se, a tepete pěstí nemilostivě. činili v nálezcích svých. Mich. 3, 4.
A stalo se, že jakož mluvil, a ne
Nepost'te se jako až do 'tohoto dne,
aby uslyšán byl na výsosti křik váš. slyšeli: tak volati budou, a nevyslyším,
praví Hospodin zástupu. Zach. 7, 13.
Is. 58, 1—4.

I modlil se ten nešlechetník Pánu,
Aj neníť ukrácena ruka Hospodi
nova, aby spasiti nemohla, aniž jest od něhož neměl dosíci milosrdenství.
obtíženo ucho jeho, aby neslyšelo: ale II. Mak. '9, 13.
Běda vám zákonníci a Fariseové,
nepravosti vaše rozdělily mezi vámi'
“a Bohem vaším, a hříchové vaši skryli pokrytci (že zavíráte království), neboť
tvář jeho před vámi, aby neslyšel zžíráte domy vdov, dlouhé modlitby
(vás). Nebo ruce vaše jsou poškvr říkajíce; protož těžší soud ponesete.
něné krví, a prstové vaši nepravosti: Mat. 23, 14.
Kteřížto zžírají domy vdov pod zá.
rtové vaši mluví lež, a jazyk váš mluví
myslem dlouhého modlení: tiť vezmou
nepravost. Is. 59, 1—3.
soud
těžší. Mar. 12, 40.
Není, kdoby vzýval jméno tvé; kdo
Víme pak, že Bůh hříšníků neslyší:
by povstal a přidržel se tebe: skryl jsi
tvář svou nad námi, a mrštil jsi námi ale jestli kdo ctitel boží, a vůli jeho
činí, toho vyslyší. Jan 9, 31.
rukou nepravosti naší. Is. 64, 7.
Nebo víte, že i potom, žádaje dě
. .Protož ty (proroku) nemodli se za
lid tento, aniž vezmi za ně chvály a dičně dosáhnouti požehnání, zavržen
modlitby, a nepostavuj se proti mně; jest; nebo nenalezl místa ku pokání,
nebo nevyslyším tě. Zdaliž nevidíš, ačkoli ho s pláčem hledal. Zid. 12, 17.
Prosítc a nebéřete, proto že zlé pro
co oni činí v městech judských, a
po ulicích jerusalémských?
Jer. 7, sít-e, abyste na své žádosti vynakládali.
16. 17.
Jak. 4, 3.
Nebo oči Páně na spravedlivé a uši
Protož toto praví Hospodin: Aj já
uvedu na ně zlé věci, z nichž nebu jeho li prosbám jejich: ale obličej
“1, 11. 15.

]
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půl noci, & dí jemu: Příteli, půjč mi
tří chlebů; nebo přítel můj přišel z ce
sty ke mně, anemám, cobych mu před
7. Modlitba má také vždy spojena býti ložil: a onen zevnitř odpovídaj'c, “řekl
s odevzdanostz' do vůle boží.

Páně na činící zlé věci. 1. Petr
Zalm 83, 16.

3, 12;

by: Nečiň mi nevole, dvéře jsou'již

A nyní Pane podlé vůle své učih
se mnou. Tob. 3, 6.
A protož pokořme jemu duší svých,
a v duchu pokorném sloužíce jemu,
rcemež s P láčem Pánu a aby vedlé vůle
své tak učinil s námi milosrdenství SVé
Jud. 8, 16. 17.
A poodšed maličko, padl na tvář
svou, modle se, řka: Otče můj, jest-li
možné, ať odejde ode mne kalich tento„
ale, však ne jak já chci, ale jakž ty.
Opět podruhé odešel a modlil se, řka:
Otče můj, nemůže-li tento kalich mi
nouti mne, než abych jej pil, staň se
vůle tvá.. Mat. 26, 39. 42; .Luk.
22, 42.
Pokořte se pod mocnou ruku boží.
I. Petr 5, 6.

zavřeny, a dítky mé jsou se mnou
v pokoji, nemohuť vstáti a dáti tobě.
A bude—lion trvati tluka: pravím vám,
že ač nedá. jemu vstana, proto že jest
přítel jeho, však pro nezbednost jeho
vstane, a dá mu kolikžkoli potřebuje.
Ijáť pravím vám: Proste, a: bude vám

nýbrž v ní setrvatz'.

Bůh nepomstí vyvolených svých, kteříž
k němu ve dne v noci volají a bude

dáno; hledejte, a naleznete; tlučte a
bude vám_ otevřeno. Luk. 11, 5—9.
Ježíš pověděl jim také podobenství,

že potřebí jest

vždy'se modliti a ne-'

ustávati,
i—ka: Byl v jednom městě
soudce , kterýž se Boha nebál, a člo
věka nestyděl. Byla pak v tom městě
jedna vdova, a přicházela k němu, řkouc:
Pomsti inne nad protivníkem mým. I
nechtěl za mnohý čas. Potom pak
řekl sám u sebe: Ač se Boha nebojím,
Viz: oddanost do vůle boží.
a člověka nestydím: však že mi ta
vdova obtížná jest, —pomstímji, aby na
8. Byť nebyla z' hned vyslyšena modlitba
- posledy přijdouc nezhaněla mne. I sly
naše, nemáme předce ustávatz' v modlitbě,
šte, co dí nepravý soudce. Což pak

Sára šla do svrchního pokojíka domu

liž prodlévati jim? Pravímť vám, že
nepila; ale na modlitbě trvajíc's pla— jich brzo. pomstí. Luk. 18, 1—8.
čem prosila Boha, aby od toho poha
Buďte vso_užení trpěliví, na modlitbě
ustaviční. Rím. 12, 12.
něn-í vysvobodil ji. Tob. 3, IVO.11.
Nejvyšší kněz Eliakim pravil Zídům:
Příkladove' setmalostz'v modlitbě: Žena
vězte, žet vyslyší Pán modlitby vaše, 'chananejská: Mat. 15, 22 atd.; Ježíš,
jestliže trvajíce setrváte v postech a kterýž před utrpením“ svým třikráte se
modlitbách před obličejem Páně. Jud. modlil: Mat. 26, 39 atd.; Pavel—'II.
4, '12.
Kor. 12, 7 'atd.
Očekávcjmež „tedy pokorně potěšení
Viz svrchu: Povinnost modlili se.
jeho, a on vyhledavati bude krve naší.
ztrápení nepřátel našich. Jud. 8, 20. 9. Ostatně máme se modlítí ve jménu, t.
Bože můj, volám přes den a nevy v duchu a dle nařízení Ježíše a skrze
slýchaš: i v noci, a ne k nemoudrosti
zásluhy jeho, máme-lí vyslyšenz býti.
sobě. Já pak řekl u vytržení mysli
své: Zavržen jsem od obličeje očí tvých.
Začkoli prositi budete Otce ve jménu
Protož vyslyšel jsi hlas modlitby mě, mém, to učiním: aby oslaven byl Otec
když jsem volal k tobě. Zalm 21, 3;
v Synu. Jan 14, 13.
30, 23.
Aby začkoli byste prosili Otce ve
Já pak k Bohu jsem volal a Ho jménu mém, dal vám. Jan 15, 16.
spodin spasena učiní mne. U večer i
Amen, amen pravím vám: Budete-li
ráno, též o polední vypravovati a ozna zač prositi Otce ve jménu mém, dát
íríovati budu a on vyslyší hlas můj. vám. Jan 16, 23.
Zalm 54, 17. 18.
Když víme, že nás slyší, začkoli pro
Ježíš řekl učenníkům: Kdo z vás síme: víme, že máme ty věci, kterýchž
bude míti přítele, i půjde k němu o od něho žádáme. I. Jan 5, 15.
svého a tři dní a tři noci nejedla _a
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VII.

menul jsem se na milosrdenství tvé
Pane, a na působení tvé, kteráž jsou

Vyslyšenl modlitby.

Má-li modlitba naše náležité .vlastnosti, od věku: nebo vychvacuješ ty, kteříž
můžeme pak jista' vyslyšení jí očekávali. očekávají tebe Pane, a vysvobozu
Manasses když byl v úzkosti, modlil ješ je z rukou národů. Povýšil jsi
se Hospodinu Bohu svému: a činil .na zemi příbytku mého, a za odvrácení
pokání velmi—před Bohem otců svých.
smrti prosil jsem. Vzýval jsem Pána,
A modlil se jemu, a prosil snažně: i Otce Pána mého, aby neopouštěl mne
vyslyšel modlitbu jeho, a uvedljej zase v den soužení mého, a v čas pyšných
do Jerusalém'a do království jeho, a bez pomoci. Chváliti budu jméno tvé
poznal Manasses, že Hospodin sám jest ustavičně, a schvalovati je budu s dí
Bohem. II. Par. 33, 12. 13.
kůčinění_m-, že vyslyšána jest modlitba
Když jsi se modlíval s pláčem a po-_ má. Sir. 51, 9 15. "
chovával mrtvé, a nechávals oběda
Aj neníť ukrácena ruk-a Hospodinova,
svého, a mrtvé ukrýval jsi přes den ýaby spasiti nemohla, aniž jest obtíženo
v domě svém,- a- v noci pochovávals
ucho jeho, aby neslyšelo. Is. 59, 1.

je, ját' jsem obětoval modlitby'tvé
Pánu. Tob. 12, 12.
A doufati budou v tebe, kteří znají
jméno tvé; nebot; neopustils hledajících
tě Hospodine. Zahn 9, 11.
Boj se ho všecko simě Israelovo:
neht' jest nezhrzel, ani povrhl prosbou
chudého. Aniž odvrátil tváři své ode
mne: a když jsem'vólal k němu, vy
slyšel „mě.

Zalm 21, 25'.

'Hledal jsem Hospodina, a vyslyšel
mne, a ze všech zármutků mých vy
trhl mne. Přistupte k němu, a osví
ceni buďte: a nebudou zahanbeny tváře
vaše. Tento chudý volal, a Hospodin
vyslyšel ho: a ze všech zármutků jeho
vysvobodil ho. Zalm 33, 5—7.

.

Prvé nežby volali, já vyslyším: ještě
když oni mluviti budou, já uslyším.
ls. 65, 24.
Vzývati mne budete, a půjdete: a
modliti se mně budete, a já vyslyším
Vais. Jer. 29, 12.

l'roste a bude vám dáno: hledejte,
a naleznete: tlučte a bude vám 'ote
ví'íno. Nebo každý kdo prosí, béře:
alulo hledá., nalezá: a tomu kdo tluče,
bude otevříno. Neb který z vás jest
člověk, kteréhož kdyby prosil syn jeho
0 (hléb, zdali kamene podá jemu?
Aneb prosil-liby o rybu, zdali hada
podá jemu? Poněvadž tedy vy jsouce
zlí, umíte dobré dary dávati synům

svým: čím více Otec váš, jen-“f._jest
Blízko jest Hospodin těm, kteříž sou— v nebesích, dá dobré věci těm, kteříž

ženého- jsou srdce: a ponížené duchem
spaseny učiní. Zalm 33, 19.
Popati'il k modlitbě ponížených: a
nepohrdl prosbou jejich. Zalm 101, 18.
Blízko jest Hospodin všem, kteříž.
vzývají ho: všem, kteříž ho v pravdě
_vzývají.

Žalm 144, 18.

Hlasem svým volal jsem ku Pánu:
hlasem 'svým k Bohu, a pozoroval na
mne. Zalm 76, 2.
Kdo se klaní Bohu v utěšení, přijat

bude, a modlitba jeho až k oblakům
se přiblíží. Sir. 35, 20.

I-vzývali Pána milosrdného, a roz
prostírajíce ruce své, zdvíhali je k nebi :
a svatý Pán Bůh uslyšel brzo hlas je
jich; Sir. 48, 22.
Zivot můj přibližoval se k hrobu
dolů. Obklíčili mne se všech stran, a
nebyl kdoby spomohl. Patřil jsem ku
pomoci lidské, a nebylo jí. Rozpo

ho prosí? Mat. 7, 7—11; Luk. 11,
9—13.
Všecko, začkoli byste prosili na mo
dlitbě, věříce, vezmete.

Mat. 21, 22.

VIII. Jiná místa o moci, vyslyšenía
prospěchu modlitby.
Vyslyšel pak Bůh hlas pacholete
a zvolal angel boží s nebe na Agar,

řka: Co činíš Agar? Neboj se; nebo
vyslyšel Bůh _lnlas pacholete z místa,
na kterémž jest. I. Mojž. 21, 17.

I uslyšel Bůh lkání Israelských, a
rozpomeuul se na úmluvu, kterouž uči
nil s Abrahamem, Isákem, aJakobem.
II. Mojž. 2, 24.
Řekl Hospodin Mojžíšovi: Viděljsem
trápení lidu mého v Egyptě, a křik
jeho slyšel jsem pro tvrdost těch; kte
říž jsou ustanoveni nad robotami. II.
Mojž. 3, 7;

G, 5.
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I \olal veškeren lid ku Pánu s sna

žností velikou, a ponížili duší svých
v postech, a v modlitbách, oni i ženy
já budu slyšeti křik jejich. II. Mojž.
jejich . . . Tehdy Eliachim, kněz Páně
22, 22. 23.
Aniž jest jiný národ tak veliký, kte— veliký, obcházel veškeren lid israelský,
i'ýžby měl bohy k sobě přibližující sc., a mluvil jim, řka: Vězte, žeť vyslyší
jako Bůh náš přítomen jest. všem plos Pán modlitby vaše, jestliže trvajíce se
trváte v postech, a modlitbách před
bám našim. V. Mojž. 4, 7.
Když prositi bude za ně kněz, mi obličejem Páně. Judith 4, 8.11. 12.
lostiv bude jim Hospodin .. . . a pro—
V ten čas vyslyšány jsou modlitby
siti bude za něho, a odpuštěno jemu obou dvou před obličejem slávy nej
vyššího Boha. Tob. 3, 24.
bude. III. Mojž. 4, 20. 31.
I—llasem svým volal jsem k Hospo
Vzal pak Samuel beránka jednoho,
kterýž (ještě) ssal, a obětoval ho ce dinu: a vyslyšel mne s hory svaté své.
lého (? oběť_ zápalnou Hospodinu: a Zalm 3, 5.
- Věztež, že divna učinil Hospodin
volal Samuel k Hospodinu za Israele,
a vyslyšel jej Hospodin. Stalo se pak, svatého svého: vyslyšíť mne_Hospodin,
když Samuel obětoval oběť zápalnou, . když k němu vblati budu. Zalm 4, 4.
Nebo vyhledávaje krve jejich rozpo—
Filistínští vešli v boj proti Israelovi:
zahřměl pak Hospodin hřímáním veli menul se: nezapomněl na křik chudých.
kým v ten den nail Filistínskými, a za Žalm 9,13.
Tento chudý volal, a Hospodin vy
strašil je, a poražení jsou před tváří
slyšel ho, a ze všech záimutků jeho
]sraele. I. Král. 7, 9. 10.
Vzhlédl jsem na lid: nebo přišel křik vysvobodil ho. Žalm 33, 7.
szývej mne v den soužení: (a já)
ke mně. I. Král. 9, 16.
I volal Samuel k Hospodinu, a dal vytrhnu tě, a ty mne budeš oslavovati.
Zahn
49, 15.
Hospodin hlasy a deště ten den. 1.
Král. 12,18.
Já pak k Bohu volal jsem: a Ho
Chválý hodného vzývati budu Ho— spodin spasena učiní mne. Zalm 54, 17.
Vsoužení vzýval jsem Hospodina: a
spodina: a od nepřátel svých osvobo
zen budu . . . Vsoužení mém vzývati vyslyšel mne v prostrannosti Hospodin.
budu Hospodina, a k Bohu svému vo Žalm 117, 5.
Vůli těch, kteříž se ho bojí, učiní,
lati budu: i vyslyší z chrámu svého hlas
můj, a křik můj přijde v uši jeho. 11. a prosbu jejich vyslyší: a spaseny učiní
je. Zalm 144, 19.
Král. 22, 4. 7; Žalm 17, 4. 7.
I řekl král Jeroboám k muzi boží
Daleko jest Hospodin od bezbožných,
mu: Pomodli se Hospodinu Bohu své ale modlitby spravedlivých vyslyší. Přísl.
mu, a pros za mne, abych mohl 15, 29.
Popatřte synové na národy lidské:
zase přitálmouti ruku svou k sobě. I
modlil se muž “boží Hospodinu, a při, a vězte, že žádný není zahanben, kterýž
doufal v Pána. Nebo kdo setrval v při
táhl ruku zase k sobě, a byla jako
kázaních jeho, a opuštěn jest? aneb
prvé. III. Král. _13, G.
I vyslyšel Hospodin hlas Eliášův: a kdo vzýval jej, on pohrdl jím? Sir.
navrátila se duše pacholete do něho, 2, ]1. 12.
Kdož miluje Boha, modliti se bude
a ožilo. III. Král. 17, 22.
za hříchy, —azdrží se od nich, a na
Vyslyš mne Hospodine,. vyslyš mne:
aby poznal lid tento, že ty jsi Hospo— modlitbě denní“vyslyšán bude. Sir. 3, 4.
Prosba chudého z úst až k uším
din Bůh, a ty žes obrátil zase srdce
jeho přijde, a soud rychle přijde jemu.
jejich. III. Král. 18, 37.
Navrať se, /a rci Ezechiášovi vůdci Sir. 21, 6.
Lid zajisté sionský bydliti bude v Je
lidu mého: Toto praví Hospodin Bůh
Davida otce tvého. Slyšelť jsem mo rusalémě: pláče nebudeš nikoli plakati,
lítost
maje smiluje se nad tebou: k hlasu
dlitbu tvou, a viděl jsem slzy tvé; a
aj uzdravím tebe, třetího dne vstoupíš volání tvého hned jakž uslyší, odpoví
do chrámu Hospodinova. V. Král. 20, 5. tobě. Is. 30, 19.
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I vzývati mne budete, a_pi'ujdctc:.a
modliti se mně budete, a já vyslyším

vás. Jer. 29,12.
Vzýval jsem jméno své Hospodine
z jámy nejposlednější. Hlas můj slyšel
jsi:

neodvracujž

—ucha_tvého od vzdy

chání mého, a od volání. Pláč Jer.
3, 55. 56.
I vyslyšel Pán hlas Susany. A když
vedena byla na smrt, vzbudil Pán Du
cha svatého, pacholíka mladšího, jehož
jméno Daniel. Dan. 13, 44. 45.
I modlil se Jonáš Hospodinu Bohu
svému z břicha ryby, a řekl: 'Volal
jsem z soužení svého k Hospodinu, a
vyslyšel mne: z břicha pekel volal jsem,
a vyslyšel jsi hlas můj. Jonáš 2, 2. 3.
A povede t_utřetí částku skrze oheň,
a páliti je bude jako se pálí stříbro, a
zkusím'jich, jako zkušcno bývá zlato.
On vzývati bude jméno tvé, a já ne
slyším_ ho. Dim: Lid můj jsi: a on
dí: Hospodin ,jest Bůh můj. Zach.
13, 9.

Ti zajisté vzývali Všemohoucího Bo
ha, aby svěřené sobě věci těm, kteříž
svěi-i-li, ve vší celosti byly zachovány.
II. Mak. 3, 22. '
Toto pokolení (duchů zlých) nevy
mítá se, leč skrze modlitbu a půst.
Mat. 17, 20. .
Bdětež, a modlete se, abyste nevešli
v pokušení, Mat. 26, 41.
Angel řekl ku Korneliovi: Modlitby
tvé, a almužny tvé vstoupily na pa
mět' před tváří boží. Sk. ap. 10, 4.

Bratří, vůle zajisté srdce mého,i
modlitba k „Bohu děje se za ně (Židy)
k spasení. Rím.

10, 1.

.

_

Vím, že mi to přijde k spasení skrze
vaši modlitbu, a pomoc Ducha Ježíše
Krista. Fil. 1, 19.

Pozdravuje vás Epafras, jenž jest
od vás, služebník Krista Ježíše, vždy
cky pečlivý o vás na modlitbách, aby
ste stáli dokonalí & plní ve vší vůli
boží. Kol. 4, 12.
Pročež se také modlíme vždycky za

vás: aby vás ráčil Bůh náš hodny
učiniti povolání svého, a naplnil vše
cku vůli dobroty, i skutek víry v moci.
II. Tes. ], 11.
Mnoho zajisté může modlitba spra
Vedlivého ustavičná. Jak. 5, 16.

IX. Příklailot'é působení a vyslyšení
modlitby.
Abraham se modlil za Ismaele: I.
Mojž. 17, 18; za Sodomské ustavičnč'
a pokorně: 18, 23 atd; na prosbu
Abrahamovu uzdravil Bůh Abimele—
cha: 20, 17; Lot modlil se ku Pánu;
19, 19 atd; služebník Abrahamův: 24,
12—14; srov. požehnání Isákovo na
Jakoba: 28, 3. 4; Jakob za syny Jo
sefovy: 48, 15. 16; modlitba Jakobo
va: 32, 9—12; účinek modlitby Moj
žz'šovy: II.

Mojž.

17,

11.

12;

32,

11—14; 32, 31; 33, -12 atd.; 'IV.
Mojž. 11, 2; 12, 13—15; 14, 19;
21, 7 atd; ]6, 22; 20, 6; V. Mojž 9,
26—29. Modlitba Jomtova za lid a za
sebe: Jos. 7, 7; modlitba Gedeon'ova:
Soudc. 6, 36. 37; modlitba Anny:
I. Král. ], 10; Israelíte' zamýšlejíce
bojovati proti F ilistínským prosili Sa
niuele, by za ně Bohu se modlil: I.
Král. 7, 7; Samuel opětně se modlil
k Bohu: 8, 6; 12, 23; modlitba Da
vidova: Il. Král. 7, 18 atd.; 12, 16;
15, 31; 24, 10; I. Par. 28, 18; mo
dlitba Salonwnova: III. Král. 8, 15;
modlitba Eliášova: III. Král. 18, 36.
37; skrze modlitbu Eliášova byl syn
vdovy opět k životu vzkříšen: III. Král.
17, 20; takž Elz'scus vzkřísil modlit

bou mrtvého pacholika: IV. Král. 4,
33—35; jiná modlitba Eliseova: '6,
17; modlitba Joachazova: 13, 4; mo
dlitba krále Ezechz'a's'e: 19, 14—19;
20, 2; Is. 37, 16; modlitba Asašova:
II. Par. 14, 11—15; modlitba Josafa
tova: IU. Par. 20, 3 atd.; modlitba
Manassesova: II. Par. 33, 12; modlit
ba Israelsky'ch pod Ezdrášem: I. Esdr.
8, 23; modlitba Esdra's'ova: I. Esdr.
9, 6; modlitba Nehemz'ášova: II. Esdr.
H

, 11:

modlitba lidu při stavění města

Jerusaléma: II. Esdr. 4, 9; modlitba
Tobz'a's'ova: Tob.

3,

1. 13; Sáry:

3,

10; 8, 6; angel Rafael napomínal mla
de'ho Tobiáše k modlitbě: Tob. 6, _18;
napomenutí Elíachz'movok modlitbě: Zid.

4, 11 atd.; modlitba Judith: Judith 13,
6. 7; 16, 1 atd. Modlitba Esther: Esth.
14; modlitba Jesusa, syna Sirachova:
Sir.

51 atd. Modlitba

Isaz'a'šava: Is.

33, 2; modlitba proroka Jeremiáše:
Jer. 18, 15; 17, 13; 18, 20; 32,

Modloslužebvnost.

16; modlitba Židů babylonských: Bar.
2, 14 atd.; 3, 1 atd. Modlitba Aza
frz'ás'e: Dan. 3, 25 atd.;

toho, jenž jest, “aniž skutků jeho po—
zorujíce poznali, kdoby byl řemeslník;

modlitba Da— - ale za to měli, že neb oheň, neb vítr,

neb prudké povětří, neb okršlek hvězd,
neb veliká voda, neb slunce a měsíc,
jsou správcové světa a bohové, v je
3, 1 atd. Modlitba Židů .pod Makabej jichžto ušlechtilosti jestliže kochajíce
skýmí před bojem s nepřátely: I. Mak. se, za bohy je měli: nechť vědí jak
3, 14; modlitba Judy Makabejské/zo: mnohem nad ně krasší (důstojnější) jest
4, 10; II. Mak. 8, 2; 15, 26; mo Pán jejich. Moudr. 13, 1—3.
dlitba kněží za lid israelský: 7, 36—38;
Marnost zajisté lidská přišla na okr
modlitba Jonathasova: 11, 71 ; modlitba ,šlek země (s vyhledáváním marné
kněží a lidu ísraelslce'hoz' II. Mak. 3, 'chvály přišly na svět modly): a pro
15. 18. 20. 33; modlitba Eleazara před tož krátký jéjích konec nalezen jest.
jeho smrtí: II. Mak. 6, 30; modlitba Trpkou zajisté bolestí otec želeje, brzo
malomocne'ho: Mat. 8, 2; setníka: Mat. odjatého sobě syna udělal obraz : a toho,
8, 7; Luk. 7, 6; -Jez'íš sám často se kterýž tehdáž jako člověk umřel byl,
modlíval: _Mat. 14, 23; Mar. 6, 46; již nyní jako boha ctíti počal, a .usta
Mat. 26, 39; Jan 11, 41; 17, 1; novil mezi služebníky svými slavnosti
Luk. 23, 34. Apoštolové (; první věřící a oběti, potom po času, když rozmohl
dávají nám též příklady horlivosti v mo se ten nepravý obyčej, blud ten jako
dlitbě: Sk. ap. 1, 14. 24; 2, 42; 4, zákon ostříhán. byl, a z poručení mo
24. 31; 6, 6; 12, 5; 12, 12; Petr a cnářů ctěny jsou rytiny. A ty, jichžto
Jan: Sk. ap. 3, _1; 8, 15; Steýnán: zjevně ctíti nemohli lidé, protože da
Sk. ap. 7, 58; Petr:_Sk. ap. 9, 40; leko byli, ctili v nepřítomnosti jejich,
10, 9; Pavel: Sk. ap. 14, 22; 16, a obraz jejich zdaleka přinesše, patrný
16; 20, 36; 21, 5; 22,17; 28, 8; obraz u příkladu-' toho krále, kteréhož
Řím. 1, 9 ; Kol. 1, 9; 11. Tes. 1, 11. ctíti chtěli, učinili: aby toho, kterýž
Modloslužebnost. 1. Jest ohavnost přítomen nebyl, jako přítomného ctili
svou pečlivostí. Přivedla pak k ctění
před tváří Páně.
jich i ty, kteříž neznali, řemeslníka
Oni mne popudili k horlcní skrze ctižádost, a tudy při díle tom výborná
toho, kterýž nebyl Bůh (skrze modly), pilnost. Nebo on chtěje se zalíbiti
a rozhněvali mne marnostmi svými:
tomu, kdož jej najal: na to se vyna
a já popudím jich (k závisti, k horlení) ložil, aby svým uměním obraz tím
skrze toho, ješto není lid, a skrze ná pěknější udělal. Lid pak obecný krásou
rod- bláznivý rozdráždím je. V. Mojž. díla přiváben jsa, toho, kterýž před ča
32. 21.
sem jako člověk ctěn byl, již za boha
Zprznili zemi mou v umrlinách (těly počítali. A toť jest bylo života lid
ského
oklamání: že lidé aneb žádosti
mrtvými) model svých , a ohavno
stmi svými naplnili dědictví mé. Jer.
své, aneb králům sloužíce, nesdílné
16, 18.
jméno (jméno t. Hospodinovo) kame
Dostiť jest zajisté vám na tom, že nům a dřívím dávali. A nadto nebylo
jste onen minulý čas života vašeho jim dosti, že bloudili při známosti boží
k vyplnění vůle pohanů oddali, těch, ale i u velikém boji neznámosti živi
kteříž chodili v nestydatých chli jsouce, toliké a tak veliké zlé věci po
pnostech, v žádostech a v zbytečném kojem nazyvají. Moudr. 14, 14—22.
pití vína, v hodováních,v opilství a ne
3. Rozeznávcí se modlářství patrné
řádném modlosloužení. I. Petr 4, 3.
niele: 6, -20; 9, 3 atd. Modlitby Su

sanny: Dan. 13, 42—44; modlitba Jo
nášova: Jon. 22; Habakulcova: Habak.

2. Původ jí.

či hrubé pak i subtilné.
a) Patrne7zo modlářství se dopustili :

Marní zajisté jsou všickni lidé zpři
rození, zvlášť ti, v nichžto není zná
]) Pohané: Řím. 1, 25 : n. p. Egyp
mosti Boha: a kteříž z těch věci do ťane': II. Mojž. 12, 12; E'lístínští: Soudc.
brých, kteréž se vidí, 'nemohlí poznati , 16, 23. 24; obyvatelé Lístry: Sk. ap.
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14, 11. 12; Athénští: Sk. ap. 17, 16;
Efesštz'FSk. ap. 19, 28.
_

5) Zpozdílost a ničemnost , modla'i'ství
_vypisujese: Moudr. 13, 10—19; 14,

1. 8; 15, 4—6. 8. _14—19; Is. 40,
2) Židé: Jer. 8, 2; Žalm 105, 19;1.
Mak. 1. 45; srov. v. 55; Soudc. 18, 24. 18—20; 41, 23. 24; 44, 9—20; 46,
5—8; Jer. 2, 11. 13. 27. 28; 10,
3) Jednotlivcz: La'ban: I. Mojž. 31,
19; Aron: II. Mojž. -32, 5; Mz'chas: 3—5. 14. 15; Bar. 6, 7. 9—72;
Habakuk 2, 18. 19;'Žalm 95, 5; 99,
Soudc. 17, 4. 5; Šalomoun: III. Král.
7; 105,20; 113,12—16; 134,16—18.
11, 14.
6) Výstraha, zápověď a trest modla'ř
4) Králové Juds'tz': Abia'm : III. Král.
15,.3; Joram: IV. Král. 8, 18; Ocho ství: II. Mojž. 20, 3—5; 23, 13.24;
zia'š : IV. Král. 8, 27; Manasses: IV. 34, 14. 17; III. Mojž. 19, 4; 20, 2.
Král. 21, 3; Amon:_IV. Král. 21, 21; 3: 26, 1. 30; V. Mojž. 4, 15—19.
23—28; 5, 7—9; 8,19; 13, 6. 7;
Joakim: IV. Král. 23, 37; Joaclzín: ]V.
Král. 24, 9; Sedeciáš: IV. Král. 24, 19. Jos. 24, 14; IV. Král. 17, 35; Žahň
80, 10; Jer. 7, 6. 7; 35, 15; Sk. ap.
5) Králové z'sraelštz': Jeroboam.: Ill.
17, 29; I. Kor. 8, 5. 6; 10, 7; 1. Jan
Král. 12, 28 ;-Nadab : HI. Král. 15, 26 ; 5, 21; V. Mojž. 27, 15; Jer. 17,
Baaza : UI. Král. 15, 34; Zamru: III. 2—4; Oze. 2, 8. 9; V. MOjž. 32, 21;
Král. 16, 19; Amí'í: III. Král. 16, 25; IL Kron. 21, 13. 14; Is- 2, -20.
Achab : III. Král. 16, 30— 33; Joram : 21-; Ezech. 7, 20. 21; I. Kor. 6, 9;
IV. Král. 3, 2. 3 ; Jehu:IV. Král. 10, El. 5, 5; Zjev. 21, 8; 22, 15.
31; Joachaz: IV. Král. 13, 2; Zacha
7. Příkladové modlářstvz' a potrestání
riáš: IV. Král. 15, 9; Manahem: IV.
Král. 15, 18; Faceja: IV. Král. 15, jejůzo: II. Mojž. 32, 27. 28. 35 ; IV. Mojž.
25, 3—5; III. Král.. 14, 9—11;_'15,
24 ; Oseáš: IV. Král 17, 2.
'
29; 16, 11—1—3; 14, 23—26; 18,
6') Královépohanštz': Nabuchodonozor : 40; 15, 26. 27; 13, 4; 16, 18;
Dan. 3, 1; Balthasar : Dan. 5, 22. 23. Soudc. 2, 11—14. 3, 7. 8; 6, 1; 10,
6. 7; 13, 12; IV. Král. 1, 16. 17;
_b) Modlářstvz' subtilne' pa'šz' ti, kdož
13, 2. 3; 17, 16. 17. 22. 23; 23,
k tvorům ve'tšz' důvěru a lásku maj-í než
19. 20; II. Kron. 33, 9. 11; 36, 9.
k Bohu. Pácha'no bývá :
10; Ozeáš 10, 5—8.
1) Na sobě skrze sebe samých ne
řádne' milovám', cte'm' a v sebe doufám':

V. Mojž. 8, 16. 17; Dan. 4, 26. 27.
Modlářství se dopouštějí všickni bez
božní lidé: Žalm 72; Mat. 23, 6. 7.
2) Na jiných lidech skrze neřádne' se
jich obávání, milování a na přízeň jejich
spoleha'm': Toto praví Hospodin: Zlo
řečený ten člověk, kterýž doufá v
člověka, a kterýž klade tělo za rámě
své, a od Hospodina odstupuje srdce
jeho. Jcr. 17, 5.
Zhynuly oči naše k pomoci naší
marné, když, jsme pilně hleděli k ná.
rodu, kterýž vysvoboditi_ nemohl. Pláč

8) Pří/sladové těch, kteří se nedali
sve'stz'k modloslužebnosti: Tobiáš: Tob.

1, 5; Job 31, 24; 7000 v Israeli:
III. Král. 19, 18; Sidrach, Mz'sach a
Abdenago: Dan. 3, 17. 18; .Mat/Latia'š:
I. Mak. 2, 19. 20.
9) Pří/cladove' těch, kteří překazíh mo

clloslužebnost: Jakob: I. Mojž. 35, 2;
Gedeon: Soudc. 6, 25—27; xllojžz'š:II.
Mojž. 32, 20; Israelštz': Soudc. 10,

16; Samuel: I. Král. 7, 3; Aza: III.
Král. 15, 11—13; Josafat: III. Král.
22, 47; Jehu: IV. Král. 10, 18—28;
lid: IV. Král. 11, 18; II. Kron." 23,
Jer. 4, 17. Viz též: Zalm 117, 8;
17; Ezechiás': IV. Král. 18, 4; Josafat:
II. Kron. 17, 6; Manases: II. Kron.
145, 3.
3) Na stvoření bezžz'votném skrze la— 33, 15; Darius: Dan. 6, 25. 26;

komstvz': Job 31, 24; Žalm 51, 8. 9;

Úllathatia's': 1. Mak. 2, 24—26.

Mat. 6, 24; srov. Mar. 10, 24;
Tim. 6, 17.

I.

MOjŽÍŠ,syn Amramův, a bratr Aro
nův, z pokolení Lévi: II. Mojž. 6. 20.

16, 18;

Byl proti ukrutnému rozkazu Faraona:
Il. Mojž. ], 22; na životě zachován:

4) Skrze chlzímzost: Řím.

Filem. 3, 19; Ef. 5, 5; II. Tim. 3, 4.

Mojžíš.

2, 2 a zvláštním řízením na dvoře krá
lovském vychován: _v.3—10; srov. Sk.
ap. 7, 21. 22; Zid. 11, 23; zabil
Egyptě-anu, kterýž zle nakládal's jedním
Židem: v. 11. 12; Sk. ap, 7. 24. 25;
prchnul do země madiánské: v. 15; \po

jal Seforu, dceru Raguele (Jethra), za
manželku s níž zplodil dva syny, Ger
sama a E_liezera: v. 21. 22; 18, 2. 3;
I. Par. 23, 15; Sk. ap. 7, 29 ;pása ovce
testě svého : 3, 1 ; měl vidění na hoře I-Io
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37; 113, 3; Sk. ap. 7, 36; Žid. 11,
29; kdež .zhynuli Egyptští: II. MOjž
14,- 20 atd.; chvalozpěv Israelských:
II. “Mojž.“ 15, ] atd.;

v Mara učinil

hořkou vodu pitnou: v. 25; Judith:
5, 15; Sir. 38, 5; na poušti Sin za—
opatřil vrept'ajicím Israelským křepelky a
mannu knasycení: II. Mojž. _16, 1. 2;

4,6.

12. 13 atd.; v Rafidim vyvodil

vodu ze- skály I-Ioreb: II: Mojž. 17, .1,
5. 6; IV. Mojž. 33, 14; dobyl ví
tčzství nad Amalekitskými: v. 8, 11

reb, kdež mu přikázáno., aby vyvedl syny
Israelské z Egypta: II. Mojž. 3. 2 atd.; atd.; test' jeho Jethro přišel s manžel
srov. 2, 23—25; Sk. ap. 7, 30 atd.;
kou a syny jeho, k němu na poušť:
zároveň také obdržel ku ztvrzení' své II. Mojž. 18, 5; a onen mu dal dobrou
radu
stranu zastávání úřadu soudního:
ho seslání moc divy tvořiti: 4, 1—9.
v. 17 atd.; již Mojžíš také následoval:
Mojžíš zpěčoval se z počátku nastoupití
úřad svůj: 10—13; a však, když, I-Io v. 24; Bůh pak mluvil s ním na hoře Si
spodin nastoupal & bratra jeho Arona nai: II. Mojž. 19, 1. 3 atd.; Sk. ap.
za společníka mu poručil: v. 14 atd., 7, 38, on pak vyvedl lid Bohu vstříc:
navrátil se na rozkaz. boží: v. 19 do v. 17 atd; Bůh mu dal 10 přikázaní:
Egypta: v. 20; Bůh mu'.předpově II. Mojž. 20, a jiné rozmanité zákony
děl při tom tvrdošíjnost- Faraona: v. k. 21; 22, 23; jež Mojžíš opět lidu
21—23; na cestě pak stalo se obře zvěstoval: 24, 3; vystavěl na patě ho
zlání nejmladšího syna jeho: v. 24— 26 ; ry oltář, ztvrdil zákon úmluvou, již
Aron spojil se dle ustanovení božího Bůh vešel s Israelskými: v. 4 atd.;
s bratrem svým: v. 27; s nímž “pak navrátil se pak zase na horu: v._9,
Mojžíš předstoupil před Faraona, žá a strávil 'tam 40—dní a nocí: 17. 18,
daje o propuštění lidu israelského, r.e obdržel rozličné rozkazy od BOha ohle
dem na ustanovení služby boží, svě
byl pak slyšán: 5, 1——'5,nýbrž lid byl
ještě více utiskován: v. 6—19. Bůh tě cení—soboty, a j.: II.“k. 25 — k. 31.
a' též 2 kamenné desky: 31, 18; V.
šil Mojžíše, a opakoval mu rozkaz svůj:
5, 22. 23; 6, 1—13. 29. 30. Zázrak Mojž. 9,' 9—11; za- tím pak lid kla
sholí neprospěl ničeho: 7, 9—13. Pak něl se zlatému teleti: II. Mojž. 32,
1 atd.; Mojžíš byl proto odeslán k li
započaly rány Egyptskýcli.: 1) promě
nění vody v krev: 7, 15—25; 2) žá du: v. 7 atd.; jehož potrestal: v. 19
by: 8, 1—15; 3) stěnice bodlavé: atd.; V. Mojž. 9, 12 atd,; opětně roz
8, 16—19; 4) mouchy obtížné: 8, .mlouval s Bohem o nevěrnosti lidu:
21—32; 5) mor dobytka: 9, 1—7; H. Mojž. 32, atd.; 33, 1 atd; Mojží
6) vředy: 9, 1—12; 7) krupobití: 9. šovo pobytí v stanu zákona: v. 7 atd.;
18—35; 8) kobylky: 10, 4—20; obdržel nové desky zákonní: 34, 1
9) přehrozná tma: 10. 21 atd.; 10) atd.; srov. 32, 19; a spolu také roz

smrt prvorozených: 11, 4 atd.; 12,
21 atd.; v. 29. 30. Posléie vyvedl
Mojžíš Israelské , když byli pojedli
beránka velikonočního dle rozkazu bo
žího: II. Mojž. 12, 10 atd., v. 21 atd.,

štastnězEgyptat v. 33. atd.; 13,17
atd. ; nesouce ssebou kosti Josel'ovy : 13,
19; srov. I. Mojž, 50, 24; ustanovil
slavnost Velikonoc—i:II. Mojž. 13, 3 atd.
a posvěcení I-Iospodinu všelikého prvoro
zenství: 13, 11. atd.; Sr. 12, 14 atd.;
prošel skrze rudé moře: II. Mojž. 114, 15

atd.; v. 21 atd.;
Encyklopaedio.

Žalm 77, 13;

104,

ličné rozkazy b0/,ské: 34, 10 atd.; na
vrátil se zase s novými deskami _po 40

dnech: v. 28 atd.; V. Mojž. 9, 18;
a sice s obličejem stkvčl'ým: II. Mojž.
34, 29 atd.; srov. II. Kor. 3, 7; na—
sbíral potřebných věcí na archu umlu
vy: II. Mojž. 35, 5 atd.; jejížto zří
zení pak dle předpisu božího : 26,
] atd. se dalo: k. 35 — k. 40;
Árona bratra svého posvětil na veli
kého kněze a syny své na levity: III.
Mojž. 8, 4 atd. Ještě více nařízení
božských stalo se k Mojžíšovi stranu
22
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rozličných obětí, očišťování výročních
slavností, posvátných dob, slibů, de
sátku, trestů :_ Ill. Mojž. k. 1 atd.,;
taktéž o sečítání lidu, kteréž se mělo
zaříditi, o pořádku ležení, aoslužbě le

vítův atd.: IV. Mojž. k. 1 atd.; Moj
žíš sešel :: lidem .s hory boží, Sinai:
IV. Mojž. 10, 33 atd.; utišil modlitbou
svou oheň —vležení:

11,

1—3;

lid

reptal proti němu: v. 4 atd.; načež
volal k Bohu o pomoc: v. 11 atd.;9
kteráž také přišla: v. 18 atd.; v. 3d
atd.; ustanovil dle ustanovení božího
70 nejstarších ku pomoci a ku podpoře
v úřadě světa: v. 16, 17. 24 atd.;_
též ron a Marie reptali proti bratru
svému: 12, 1atd.; začež tato byla
potrestána malomocevnstvím: v. 10 atd.;
Mojžíš poslal vyzvědače do Chanán:
13, „4 atd.; tito popudili lid poznovu
k reptání proti Mojžíšovi: 13, 33. 34;

uštknuté pohledem naň: v. 9. Vítěz
ství nad Amorrhitskými a králem ba
sánským: 21, v. 24. 34. 35; Balaan
místo zlořečení žehnal synům israel
ským: k. 52; 23; 24; modloslužba
asmilství s Moabitskými stálo mnoho
(tisíc životů: k. 25; Hospodin při
kázal Mojžíšovi . by s Eleazarem pře
devzal nové sečtení lidu: 26, 1 atd.,
obdržel zá'zon o dědictví: 27, 4atd;
oznámena

mu dá—lesmrt

před vejitím

„do země zaslíbené: v. 13. 14; srov.
20, 12; V. Mojž. 3, 27; 4, 21; 31,
2; 34, 4; 32, 5l; a Jošue ustanoven
za jeho nástupce: IV. Mojž. 27,-_18
atd; srov. V. Mojž. 3, 28; 31, 7;
zákony o obětích a slibech: lV. Mojž.
k. 28; 29; 80; vítězství nad“ Madi
anský-mi,

očištění & rozdělení

koří

sti: k. 31; Mojžíš přenechal vydoby
tou zemi východojordánskou pokolením
14, 1 atd.; začež byli všickni mimo Gad, Ruben a polovici Manasse: 32,
Josue a Kaleba potrestáni: 14, 38; 33; stou výminkou, aby ostatním po
26, 65; srov. 13, 31; 14, 6; rovněž kolením k vydobytí země s oné strany
i lid byl od Boha potrestán: 14, 22 nápomocni byli:“ v. 20 atd; seznam
atd.; & poražen od_-Amalekitských & staniští Israelských na poušti: 33, 1
Chanánitských, protože bojoval proti atd.; rozkazy Hospodinovy k Mojží—
výstraze Mojžíšově: v. 41 atd.; Moj— šovi, týkající se:' vejití do země: 33,
žíš pak obdržel nové předpisy od Boha 50 atd.. hranic země a rozdělení: k.
stranu obětí: 15, 1 atd.; a oblek: v. 34; měst levítských a útočištných: k.
38 atd.; dal ukamenovati na rozkaz 35; výpověď Mojžíšova o sňatcích a
dědicích dcerách: 36, 5 atd.; srov.
boží jednoho, jenž byl .zlehčil sobotu:
v. 32 atd.; Kore, Dathan a Abiron 27, 7 atd. V zemi moabské upome
nul Mojžíš Israelské před jejich vejitím
zbouříli se proti němu: 16, 1 atd.;
byli však i se svými přívrženci zahu do Chanán ještě jednou na děje vy
beni: v. 31 atd.; těž druzí reptali: jití jejich z Egypta: V. Mojž. k. 1 —.
v. 41 atd.; a “byli rovněž na hrdle po k. 4; vložil jim na srdce 10 božích
trestáni: v. 45 atd. ; hůl ronova ze přikázaní: k. 5; 6; a když je byl v rozli
lená Vykvetla: 17, 2 atd. ; úřad a dů čných již dříve vydaných zákonech a
chody kněží a levítů byly určeny od přikázaních božích důkladně vyučil a
Boha: k. 18, tak i zákon ohledem na jim potřebných napomenutí a vystra
obětování červené krávy avody očišťu žení udělil: k. 7 — k. 30, představil
jící: k. 19. Mojžíš utišil reptání lidu jím Josua za nástupce: 31, 2. 7. 8;
na poušti Sin opětným zázračným vy odevzdal knihu zákonní levítům: v. 9
ražením vody' ze skály: 20, 1 atd.;
atd. ;_ v. 24 atd.; složil chvalozpěv,
poslal posly ku králi edomskému, a k. 32, 1—43; srov. 31, 19 atd.; při
dal prositi o svobodný průchod: v. 14 kázáno mu od Boha, by vstoupil na
atd.; kterýž jim tento mocí zbraňoval: horu Nebo, a spatřil odtud zemi Cha
v. 20. 21; Mojžíšova sestra Marie“ nán ještě před smrtí svou: 32, 49;
zemřela v Kades: 20, ], bratr jeho udělil požehnání 12 pokolením: k. 33;
ron na hoře Hor: v. 24 atd.; srov. uzřel zemi zaslíbenou: 34, 1—4, a
v. 12; opětné reptání lidu proti vůdci zemřel pak v .zemi moabské v roce
svému potrestáno uštknutím ohnivých 120 stáří: v. 5 atd. Mojžíš byl velikou
(palčlívých) hadů: 21, 5. 6; Mojžíš milostí obdařen: Il. Mojž. 33, 11;
postavil hada měděného, a uzdravoval Zalm 98, 6; 102, 7; sluje také: slu
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žcbnikem, mužem, vyvoleným Hospodi

Toto pravi Bůh hebrejský:

novým: Jos. 1, 1. 2113; I. Par. 23,
14; I. Esdr. 3, 2; Zalm 89, 1; 104,

lid můj, a_t“obětuje mi.

Propusť

Pakli ještě od-J

píráš, a zrlržuješ je: 'hle ruka (má'

26; 105, 23; Bar. 2, 26; “mužem pomsta) má “bude na pole t'vé: a na.
nejtiššim: .lV. Mojž.. 12, 3; v celém koně, i 'osly,i velbloudy, i voly, i ovce,“
domě božím nejvěrnějším: IV. Mojž. totižto mor velmi těžký., II. Mojž.
12, 7; Zid. 3, 2. 5; od lidí a Boha 9, 1—-3.
Jes'tli'že pak ani tak nebudete chtíti
milovaným a podobně. Sir. 45, 1 atd.;
\Is. 63, 12;'Jer. 15, 1. Kristus aapo přijíti kázně (napraviti se), ale budete
štolé odvolávají se na výpovědi—Moj choditi proti mně: já také vám se
žíšovy: Mat. 8, 4; Mar. 7, 10; Luk. p'rotiviti budu, a bí'ti budu vás sedm
24, 44; Jan 1, 17. 45', '5, 46; Sk. krát _více pro hříchy vaše, a uvedu
ap. 13, 38; 26, 22; Řím. 10, 19. na vás meč, jenž pomstí zrušení umlu
Mojžíš se zjevil při proměnění Páně:
vy mé. A když utečete do měst, po
Mat. 17, 2; Mar-. 9, 3; Luk. 9, 30. šlu mor mezi vás, a dáni (budete v ruce
Mojžíš naznačen co žalobník Židů'v: ' nepřátelům. Ill. Mojž. (26, 23—25.
Jan 5, 45; co ten, jenž ku "plnění zá
I řekl Hospodin k Mojžíšovi: Do—
kona již_ také „víry aivyznání jí poža kavadž utrhafti bude mně lid tento?
doval: Rim. 10, 5 atd.; srov. V..,Mojž. Dokavadž nebudou věřiti ve mne při
30, 11—24; co představený a vy všech znameních, kteráž jsem činil před
svoboditel Israele: Sk. ap. 7, 35; co nimi? Raním tedy je mol'em a zalila
.
pevný ve víře: Žid. 11, 23 atd.; jeho dím. IV, Mojž. 14, 11. 12.
zákon co příprava na evangelium: Jan
A když přišel Gad k Davidovi, 'ozná
1, 17; Gal. 3, 19. 24. Znamenatii mil mu to i'ka.: .Aneb přijde na-tebe
sluší ještě krátký životopis Mojžíše “od 'hlad, jenž trvati bude za sedm let v ze—
svatého Stěpána: Sk. ap. 7, 20 atd.-; mi tvé; aneb tři měsíce budeš utíkati
poukazování jeho na Krista: Sk. ap. před nepřátely svými, —aoni tebe ho
7, 35; 3, 22. 23; srov. V. Mojž. .18, niti budou; aneb za tři dni bude mor
15. Boj archangela Gabriele se sata v zemi tvé. Nyní tedy" rozmyšli se,
nem o tělo Mojžíšovo: Jud. v. 9. 3. viz, jakou mám odpověď dáti tomu,
Viz ještě konečně: Luk. 16, 29. 31;
kterýž m'ne poslal. I řekl David k Ga
Sk. ap. 15, 21 ,'mm. 5, 14; 1. Kor. dovi : Soužen jsem náramně (velmi těžko
10, 2; II. Kor. 3, 15; Zjev. 15, 3. z těch tří pokut voliti), ale lépe mi jest,
MOIOCll, modla Ammonských,. též abych upadl v ruce Hospodinovy (ne
Melchom nazvaná: Jer. 49, 1; I. Par. boť jsou mnohá milosrdenství jeho)

20,2;

jíž se přinášeli lidé zaobět',

nežli vruce lidské. Idopustil 'I'Iospo

kteréž však obětovati bylo .Israelským din mor na Israele, od jitra toho až—
pod trestem smrti zakázáno : III. Mojž. ' do času uloženého, a zemřelo lidu-od Dan
až do Bersabee sedmdesáte ti'_síómužů

18,_21; 20, 2. 4; předcc pak ctil
ji Salomoun: III. Král. 11, 5 atd.
Spravedlivý král Josiáš zrušil modlo
službu tuto v říši judskéz' IV. Král.

11.Král. 24,13.15; I.Par.21, 12.14.

Jestliže pošlu mor na lid svůj. O-.
brátě se_pak lid můj, nad kterýmž vzý
váno jest jméno mé, modlilby mi se
23, 10. David udělal si po vítězství
nad Ammonskými korunu ze zlatě ko a hledalby tváři mě, a činil pokání
runy Molocha: I. Par. 20, 2. 'Ulo (odvrátilby se) od cest svých zlých: i
ženě tresty boží na ctitele Molochovy: já také vyslyším jej s nebe, a milostiv
Jer. 32, 35 atd.; 49, 1 atd.; Amos budu hřichům jejich (odpustim je jim)
a uzdravim (od těch ran vyprostím)
1, 15; 5, 26. 27; Sol'. 1, 5; srov.
zcmi jejich. II. Par. 7, 13. 14.
Sk. ap. 7, 43.
A udeřim obyvatele města tohoto,
Mor. Bůh hrozil trestatz' morem Iti-a' tak že lidé i hovada morem velikým
chy celých národů, a také skutečně jich pomrou. Jer. 21, 6.
potrestal.
Živ jsem já, praví pán Bůh: Jedině
Řekl pak Hospodin k Mojžíšovi: proto že jsi svatého mého (svatyně mé)

chdi k Faraouoví,

a mluv k němu:

poškvriíil všelikými úrazy22svými, a vše
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likými ohavnostmi svými, i já také'
sklamám (pohubím, zkazím tebe) ane
odpustíť tobě oko mé, a neslituji se
nad tebou. Třetina tebe morem ze
mře, a hladem zhyne u prostřed tebe;
a třetina (druhá) mečem padne vůkol
tebe, třetí pak díl tvůj ve všeliký vítr
(na všecky strany světa rozptýlím) a
meč z pošvy vytrhnu po nich. Ezech.

(plnost koruna), moudrosti. Přísl. 1, 7;
Sir. 1, 16. 20. 22.
Počátek moudrosti (jest) bázeň Ho
spodinova: a umění svatých (jest) opa
trnost. Přísl. 9, 10. '
Kdo ostříhá zákona, jest syn mou
drý. Přísl. 28, 7.
Ctihodná moudrost jestiť milování
Boha. Sir. 1, 14.
Kořen moudrosti jest báti se Pána:
5, 11. 12.
Toto praví Pán Bůh: Tleskni rukou a ratolesti její dlouhověké. Sir. 1, 25.
Moudré srdce a rozumné zdržovati
svou, a dupni nohou svou (t. na zna
se .bude od hříchů, a'iv skutcích spra
mení mysli nedobré, horšení se) arci:
Ach nastoj te, na všecky ohavnosti zlých vedlnosti bude míti prospěch. Sir. 3, 32.
věci domu israelského, neb (prvněž)
Dej místo bázni Nejvyššího: nebo
mečem, hladem a morem padnouti mají. všeliká moudrost jest bázeň boží av té
Ten kdož daleko jest., morem umře, a jest báti se Boha, a ve všeliké mou
kdo blízko, mečem padne: akdož osta— drosti jest zřízení zákona. A umění
ne (t. ani morem, ani od meče neumře) nepravosti není moudrost. . . . Lepší
a obležen bude, hladem umře: a vy jest člověk, jemuž se nedostává mou
drosti, a jenž hyne vrozumu, (ale jest)
plním rozhněvání své na- nich (do
cela vyleji hněv svůj na ně. Ezech. v bázni" (boží), nežli kterýž má hojnost
6. 11. 12.,
rózumu, a přestupuje zákon Nejvyššího.
Trubte v troubu, apřipravte se vší Sir. 19, 18—21.
Dokonalost bázně boží (jest) 'mou
ckni, a není kdoby šel k boji: nebo
hněv můj na veškeren lid její. Meč drost a rozum. Sir. 21, 13.
bude vně a mor a hlad vnitř (doma
Jak veliký jest , kdož nalezl mou
v městě), kdo jest na poli, mečem umře, drost a umění! Alelnení nad toho,
a kteří v městě budou, morem a hla kdo se bojí Pána." Nebývejte neopa
dem sežráni budou. Ezech. 7, 14, 15. trní, ale rozumějící, kteráby byla vůle
Toto' díš k nim: Takto praví Pán boží. Ef. 5, 17.
Bůh: Zivť jsem já, že ti, kteříž v zbo
Bratří, kterékoli věci jsou pravé,
řeninách ještě bydlí, mečem padnou, kterékoli poctivé, kterékoli spravedlivé,
a kdo na poli jest, zvířatům dán bude kterékoli „svaté, kterékoli milé, které
k sežrání, kteří pak v pevnostech (hra koli dobré pověsti, jestli která ctnost,
dech) aneb v jeskyních jsou, morem jestli která chvála kázně, na. ty věci
zemrou. Ezech. 33, 27.
myslete. Filip. 4, 8.
I my od toho dne, jakž jsme to usly
Viz také : protívenstm'.
Moudrost lid8ká záleží v způsobnosti šeli1 nepřestáváme modliti se za vás,
]: určenz'a rozeznání pravých záměrů jakož a žárlati, abyste byli naplnění známostí
vůle jeho, ve vší moudrosti a roz
i ve hbitosti a používání příhodných pro
umnosti duchovní, abyste chodili hodně
středků Ic dosažení týchz'e záměrů.
k Bohu ve všem se (jemu) líbíce, v
1. Základ vší moudrosti jesi báze/i kazdém skutku dobrém ovoce vydáva
boží a spravcdlwost života.
jíce, a rostouce v známosti boží. Kol.
Aj bázeň Páně, tat' jest tvá mou 1, 9. 10.
droat, a odstoupiti od zlého, tvá r0z
Moudrost, kteráž jest &hůry nejprvé,
zajisté jest stydlívá, potom pokojná,
umnost. Job 28, 28.
Usta spravedlivého přemýšlovati bu mírná, povolná. k dobrým věcem pri
dou moudrost. a jazyk jeho mluviti volujicí, plná milosrdenství a dobrého
bude soud. Zalm 36, 30
ovoce, nesoudící, bez pokrytství. Jak.
Počátek moudrosti bázeů Hospodina. 3, 17.
Rozum dobrý všem, kteříž činíji. Zahn
2. Pravá moudrost pochází od Boha.
110, 10.
Miloval lidi: všickni svatí v ruce
Bázeň Hospodinova (jest) počátek

Moudrost lidská.

jeho jsou: a kteří přibližují se k no
,hám jeho, přijmou z učení jeho. V.
Moiž. 33, 3.
Salamoun prosil Hospodina: Dej slu
žebníku svému srdce k umění schopné,
aby lid tvůj souditi mohl, a rozeznati
mezi zlým a dobrým. Nebo kdo.bude
moci souditi lid tento, lid tento tvůj

nost tvou; celý den spasení tvé: nebo
nepozhávám počtu (jejich). . . . B_ože,
učils mne (tomu) od mladosti mé. Zalm
70, 15. 17.
Nad nepřátely mé opatrnějšího jsi
mne učinil přikázaním svým: nebo na
věky (při) mně“jest. Nade všecky své
učitele rozuměl jsem: nebo svědectví
tvá jsou má přemyšlování. Nad starce

r_nnohý? "I libilo se to Hospodinu, že
Salamoun žádal za takovou věc. I řekl
Bůh Salamounovi: Zes žádal za věc
tu. a neprosils sobě o dlouhý věk, ani
o bohatství, ani o duše nepřátel svých,
ale žádal jsi sobě moudrosti k roze
znání soudu: hle učinil jsem tobě ve
dlé řečí tvých, a dal jsem tobě srdce
moudré a rozumné, tak že žádného
před tebou rovného tobě nebylo, aniž
po tobě povstane. 'III. Král. 3, 9—12 ;
11. Par. 1, 10—12.
Moudrost kde nalezena bývá? akteré
jest místo rozumnosti? .Neví člověk
ceny její, aniž nalezena bývá v zemi
těch, kteříž rozkošně živi jsou.

rozuměl jsem:' nebo přikázaní tvých
jsem hledal. Zalm 118, 98—100.
Hospodin dává moudrost: a z úst
jeho (pochází) opatrnost a umění. (Ont'),
ostříhá spasení upřímných a ochraňuje
těch, kteříž chodí sprostně, jenžto za
chovává stezky spravedlnosti, a ostříhá
cest svatých. Tehdy porozumíš spra
vedlnosti a soudu, &. pravosti, i vše
liké stezce dobré. Přísl. 2, 6—9.
Má jest rada a pravost, má jest opa
trnost, má jest síla. Přísl. 8, 14.
Hospodin vládl mnou (moudrostí)
na počátku cest svých , prvé než byl
co činil od počátku.

Pro—

past praví: Není ve mně; a moře
mluví: Není u mne. Nebude dáno
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Od věčnosti zří

zena jsem, a od starodávna, prvé než
země učiněna byla.

Ještě nebylo pro—

pastí, a jít již počata byla: aniž ještě
stříbro za směnu “její. Nebude přiro— studnice vod byly se vyprýštily: ještě
vnána k skropený'm barvám indickým, hory u veliké tíži nestály: před pa
ani k kamenu sardonichu nejdražšímu. hrbky' já jsem se zrodila: ještě byl
aneb k safíru. Nevyrovná se jí zlato neučinil (Bůh) země, a řek, a stežejí
ani sklo, aniž směněny budou za ni okršlku zemského. Když připravoval
nádoby zlaté. Vysoké avznešené věci nebesa, byla jsem tu: kdy/. jistým
nebudou připomínány ku přirovnání je právem &.kolkem ohražoval propasti:
jímu: táhne se pak moudrost z skry když povětří upevňoval svrchu, a od
tých věcí. Nebude jí pi—irovnántopas vaaoval studnice vod : když vůkol kladl
z mouřenínské země ani barvy nejčistší moři meze jeho , a zákon ukládal vo
k ní přirovnány budou. Odkudž tedy dám, aby ne přestupovaly končin svých:
moudrost přichází? a které jest místo když odvažoval základy země. S ním
rozumnosti? Skryta jest před očima *jsem byla všecko pořádajíc: a ko
všech živých , před ptactvem také. ne chala jsem se na každý den, hrajíc
beským tajná jest. Zahynutí a smrt před ním každého času; hrajíc na
řekly: Ušima svýma slyšely jsme po okršlku země: a rozkoš má, býti se
věst o ní. (Toliko) Bůh zná cestu syny lidskými. Přísl. 8, 22—31.
Já (moudrost) jsem z úst nejvyššího
k ní, a on toliko ví o místu jejím.
Neb on spatřuje končiny světa: a vidí pošla, prvorozená před všelikým stvo
všecko, což jest pod nebem. Kterýžto řením: Já jsem učinila na nebesích,
(když) učinil větrům váhu, a vody za aby vzešlo světlo neskonalé, a jako
věsil u míře: když ukládal dešťům mlha přikryla jsem všecku zemi: Já.
právo, a cestu- bouřkám zvučným: teh na výsostech přebývám, a _trůn můj
dáž viděl ji, a zjevil a připravil, avy jest na sloupě'oblakovém. Sir. 24, 5—7.
stihl. A člověku řekl: ;Aj bázeň Páně,
Mně pak dalBůh; (bych mohl) mlu
tať jest tvá moudrost, a odstoupiti “od viti, jak smýšlím a prvé mysliti, jakž
zlého tvá rozumnost. Jób 28, 12—28. sluší o těch věcech, kteréž se mi dá
vají: neb on jest moudrosti vůdce,
Usta má olllztšovziti budou spravedl
zlato ryzí za ni,

aniž odváženo bude
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-Všeliká moudrost jest od Pána Boha,
a s ním byla vždycky a jest před věky.
Písek moře, a krůpěje deště, a dny
“věků kdo ,zčetl? _Vysokost nebe, a ši

rokost země,.i hlubokost propasti, kdož
jest změřil? Moudrost boží, kteráž
předchází všecky věci,' kdož vystihl?
Ze' všech věcí nejprvé stvořena jest'
moudrost, a rozum opatrnosti jest od
věků (Přísl. 8, 22). Studnice mou
drosti jest slovo od Boha na výsostech

dy a živočichy.

čtvcrnohými.— Bar.

3,

28—32.
'
Daniel řekl: Bud jméno Páně pože
lmáno od Ívěků až na věky: 'přenáší
království, i ustunovuje (krále): dává
moudrost moudrým, a známost roz
umějicím umění: on zjevuje věci hlu
boké a skryté a zná věci ve tmě po—

stavené: a světlo s ním jest. Tobě!
Bože otců našich chválu vzdávám, a
tebe chválím: že moudrost a sílu dal
jsi mně: a' nyní ukázal jsi mi, zač
jsme tě prosili, neb řeč královu ote
& cesty její jsou pi'ikázaní věčná. Ko— vřel jsi nám.' Dan. 2, 20—23.
V ten čas promluviv Ježíš, řekl:
'.řenmoudrosti komu jest zjeven, a chy
trosti její kdo poznal? Umění mou Chválím tě Otče, Pane nebe i země,
drosti komu zjeveno jest, a oznámeno? že jsi skryl tyto věci před moudrými
a množství cest jejích kdo vyrozu'měl? a 'opatrnými, _a zjevil jsi je maličkým.
Jedenť jest nejvyšší stvořitel všemo Ano'Otče: neb se tak líbilo tobě. Mat.
houcí, a král mocný a hrozný pi'íliš, 11, 25. 26.
() hlubokosti bohatství moudrosti, i
sedící na trůnu svém, a panující Bůh.
Ont' stvořil ji v Duchu svatém, a viděl, vědomost-i boží! jak jsou nezpytatelní
izčetl, a_-změřil ji. .A vylil ji na vše soudové jeho, a nevystižitelné cesty
chna díla svá, a na všeliké tělo podlé jeho. Řím. 11, 33.
'
dání svého, a udělil ji těm,: kteříž jej
V Kristu Ježíši skrytí jsou všickni
_milují. Sir. ], 1—10.
pokladové mourrosti a umění. Kol.
Všecky pak'věci Pán učinil, & po 2, 3.
hožnččinícím dal moudrost. Sir. 43, 37.
Jestliže pak kdo z vás potřebuje mou—
Ještě mladší byv, prvé, nežli jsem drosti, žádej ('jí) od Boha, kterýž dává
zbloudil, hledal jsem moudrosti zjevné všechněm hojné, &,neomlouvá: a budeť
na modlitbě své.- Před chrámem žá jemu dána. Jak. 1, 5.
,
tdal jsem za ni, a až do posledních
Moudrost jest s hůry. Jak. 3, 17;
srov.
v.
13,
15.
.časů vyhledávati ji budu. A vykvětla
jako ranný hrozen, veselilo se srdce
Všeliké, dání výborné, a každý dar
mě v ní. Noha má chodila po cestě dokonalý s hůry jest, sstupující- od
přímé, od mladosti své hledal jsem jí. otce světel, u něhož není proměnění,
MnOho nalezl jsem v_sobě moudrosti,
aniz proměny zastínění. Jak. 1, 17.
a- mnoho jsem prospěl v ní.. Tomu, 3. Prostředky k dosažení pravé mou—
kterýž. mi dává moudrost, dám slávu.
drostz'.
_SÍI'. 5.1,.18.—23.

Toto 'praví IIospodin' vykupitel tvůj
Svatý-israelský: Já Hospodin Bůh tvůj,
jenž učím tě užitečným věcem, a spra
vuji tě. na cestě, po které chodíš. Is.
48, 17.
_ A že neměli moudrosti, zahynuli pro
svou nemoudrost.
Kdo vstoupil do

nebe, a vzal ji, a vyvedl ji z oblaků?

a)

Vroucz' touha po ní.

Já milující., mne miluji: a. kteříž v
jitře bdí ke mně, naleznou mne. Přísl.
8, 17.
V čele zástupů volá, ._u vrat bran
městských pronáší slova svá, řkouc;
Až v(lokavadžmaličti milovati budete dě
tinství. a (dokavad) blázni toho, co

jim ošklivé jest, žádati budou, a ne
moudří nenáviděti umění? Obrat'tež se
na'domlouvání mé: hle, pronesu vám
ducha svého, a ukáží vám slova svá.
a_niž kdoby vyhledal— stezky jej'í: ale
Přísl. 1, 21—23.
kterýž ví. všecko, zná ji, &.vynalezl ji
opatrností svou: kterýž připravil. zemi
Buďtež žádostivi řeči mých: milujte
11, věčném času, a. naplnil “ji hova— je, a budete míti umění. Jasnáť jest,
Kdo ,se přeplávil přes moře,. &. nalezl

ji? „a přinesl ji nad zlato výborné?
Není, kdoby věděti mohl cesty její,
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a'kteráž nikdy nevadne moudrost, a
snadné spatřína bývá. od těch, kteříž
ji milují a nalezena bývá, od těch, kteříž
jí hledají.

Předchází

tyl—,.
kdož jí jBou

žádostivi, aby- se jim prvé ukázala:
Kdo k ní na: úsvitěr bdíti bude, nebu
de (o ni velmi) pracovati: nebo—ji na
lezne sedící u dveří svých. Protož
přemýšleti o ní, jest dokonalý? rozum:
a kdožby bdčl pro ni, brzo bezpečen
bude. Poněvadž ona obcházír hledajíc
těch, kdož jí jsou hodní,. a' na cestách
ukazuje se jim ochotně, a při každém
pomyšlení potkává se snimi. Nebo po
čátek její jest opravdová, žádOst umění.
Protož péče w umění jesbláska (k ní):
a láska (k ní). jest ostříhání jejich při
kázaní: ostříhání pak přikázaní (je
jich) jest. dokonalá neporušenost: ne
porušenost pak působí.. aby. byl (clo
věk) nejbližší Bohu. Zádost tedy mou—
drosti přivádí do království věčného.
Mondrr 6, 124—121.
Syínu, jsi-lir žádostiv moudrosti,
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*b') Prosba

za ní.“

Dej ted'y služebníka svému srdce
k umění schopné, aby lid svůj. soudíti
mohl, & rozezn'ati mezi zlým a dobrým.
Nebo kde bude moci souditi lid' tento
tvů'jl mnoliý ?' III. Král. 3', 9'.

Dej' mi trůnu tvému přistojící mou
drost, a nezamít'ejz' mne z (počtu) slu—

žebníkťí svých: nebo služebník tvůj
jsem já, a syn děvky tvé, člověk mdlý,
a kratičkého věku, a menší“ k poroz
umění soudu a právům.
Nebo byt"
kdo i dokonalým byl mezi syny lid
skými, pakliby s ním'ne'byla moudrost
tvá, za nic počten kude. Moudr. 9, 4—6.

Sešliž' ji (moudrost) s nebes svatých
svých, a
se mnou
a abych
u tebe.

od; stolice velebnosti své, aby
byla, a se mnou) pracovala,
věděl,. coby- bylo příjemného
Moudr. 9, 10.

Jestliže kdo z vás potřebuje mou-—
drosti, žádcj (jí) od Boha, kterýž“ děl;-“
vá, všechněm hojně, a neomlouvá: a

za— budeť-jemu/dana.
Jak. ], 5.
a: Bůh dá. ji
c) Pokorná mysl.
_
Synu,.budešrli- mne--pozorovati, na
D'oufej v Hospodina celým srdcem
učíš se (ii)-: zn přiohýlíš—li- (k ní); mysl
svým, a nezpoléhej na opatrnost svou.
svou, moudí-ýjbtléleš: Nadvloníš-li ucha Přísl. 3, 5.
svého, prijmeš naučcniz— u. zamíhuješ-li
N'ebývej moudrý sám u sebe: ale
slyšení, moudrý; budeš. Mezi množ.-» boj se Boha, a odstup od "zlého.

chovávcj. spravedlnost,.
tobě. Sir.. l„ 33.

stvímf stal—cínmoudrých

stůj-, a k mou-— Příslř 3, 7.

drosti jejích-. & srdce- píjípoj se, abys
každé; vypravováníq Eczsk-é mohl sly
šeti, a průpovědi chvály, ať neminou.
tebe. A. uzříš—li rozumného, probudí
se k němu, a' stupně-dveří jeho. schoď
nohatvá.. Přemyšlování sve měj v-přiká?
zaních b'ožích„a v rozkazech jeho ustavi
čný buď : a onť dá. tobě srdce, a žádost
moudrosti dána bude tobě. Sir. 6,3 3—37..
Moudrosti všech“ starých vyh'ledávatí't
bude moudrý—; a v prorocích obírati
se bude. Vypravováníl mužů' slovu
tných zachová, a'spolu—v- chytrosti po—
dobenství vejde; Tajností přísloví vy
hledávati bude,. a s skrytostmi pedo—
benství obírati se bude:, U prostřed"
velikomocných' sloužiti' bude„ a před
obličejem vladaře ukáže: se.. Do země

Kdež bude pýcha, tu' bude i poha
nění: ale' kde jeSt. pokora, tu (jest) i
moudrost.

Přísl.

1'1',_„2'.

'

Rozliční jscmídarové', ale tentýž'diích.
Il Kor.

1.2, 4.

Vše“ to působí jeden a týž duch,.
rozděluje jednomukaždému jaki. chcei
I; Kor.

12; 111.

'

Bůh se pyšr'rým-protiví, ale pok'or
nýin' dává milost: I'. Petr' 5, 5;
d) Váženz'-si jí.

Nabud'r moudrosti,. nabud opatrnosti :
nezapomínej, anii se! uchylují odl slov
úst'- mých.. Neop'ouštěižijí, a bude tě

ostříhati: milujijřavzachova-tě;

Po-;

čistek!moudrosti, (jest): Nabuď mou
drosti,. a zwvšecko jmění své' zjedn'ej»
cizích národů půjde: dobrého zajisté (sobě-) opatrnost. Uchop-jí, a. povýší“
i.zlého mezi. lidmi zkusí. Srdce<své tě: zveleben budešI od ní, když ji'!
oddá k bdění na.1isvitě ku Pánu, kte— obejmeš., Dát hlavě; tvé-' rozmnožení;
rýz. učinil ho, a předl obličejem Nej milostí, a korunou slaVnou chránitil
bude tebe. Přísl. 4, 5—9.
vyššího IllOdiiii se bude. Sh—.39,1—6.

344

Moudrost lidská.

'Žádal jsem, a dán jest mi 'smysl:
a _rzýval jsem (Boha), a vše] ve mne
duch moudrosti: a předložil jsem ji
nad království, a (královské) stolice,
a bohatství za nic jsem pokládal u při
rovnání k ní. Aniž jsem přirovnával
k_ ní kamene drahého: nebo všeliké
zlato u přirovnání k ní jest [písek
drobný, a jako bláto jmíno bude _stří
bro proti. ní. Nad zdraví a krásu ,mi—
loval jsem ji, a umínil jsem za světlo
ji míti: nebo neuhasitelné jest světlo
její. Moudr. 7, 7—10.
Tu jsem zamiloval a vyhledával jsem
ji od mladosti své, a hledal jsem ji
sobě vzíti za nevěstu, a učiněn jsem
milovníkem krásy její. Moudr. 8, 2.
e) IlIoudrostz' docházz'me také učením se,
' přemýšlením a zkušeností.

Cesta blázna. přímá před očimajeho:
ale kdo jest moudrý, slyší rady. Přísl.
12, 15.
Kdo. chodí & moudrými, moudrý bu
de. Přísl. 13, 20; v. výše SirfG,
33 atd.
V srdci opatrného odpočívá mou—
drost, a všeliké neumělé vyučovati bu
de. Přísl. 14, 33.
Po pilnosti přijde moudrost. Kaz.
10,

10.

-- _

Ucho dobré slyšeti bude 'se vší žá
dostí moudrost. Sir. 3, _31.
Synu pí'ijímej' učení od mladosti své,
a až do šedín nalezati budeš moudrost.
Jako ten, ješto oře a seje. přístup k ní,
a očekávej dobrých užitků jejích; ne—
bo -v díle jejím maličko papracnješ,

jí: nebo naposledy najdeš odpočinutí
v ní, a obrátí sc tobě v potěšení. Sir.
6, 18—29.
Blahoslavený muž, kterýž v mou
drosti zůstává, a kterýž v spravedlno
sti své přemýšlí, a v srdci pamatuje
na obezřelost boží: kterýž myslí na
cesty její v srdci Svém, a tajnostem
jejím rozuměje, jde po ní jako skou
matel, a stává na cestách jejích: kte
rýž hledí skrze okna její, a u dveří
jejích poslouchá: kterýž odpočívá ve
dlé domu jejího, a v stěnách jejích
vtekna kůl staví chaloupku svou v
rukou jejích. Sir. 14, 22—25.
Muž v' mnohých věcech zkušený o
mnohých věcech přemýšleti bude:_ a
kdož se "mnohým věcem naučil, vy
pravovati bude rozum. Kdo není zku
šený, málo zná. Sir. 34, 9. 10.
Dítě rostlo a posilovalo se (v du

chu, jsouc) plné moudrosti ,a milost
boží byla v něm. I chodívali rodi
čOvé jeho po všecka léta do Jerusa
léma na den slavný velikonoční. A
když byl ve dvanácti letech, a oni

vstupovali do Jerusaléma podlé oby
čeje ke dni svátečnímu (vzali ho s se
bou); a když vykonali dní, a navra
covali se, zůstalo pachóle Ježíš v 'Je
rusalémě, a nevěděli rodičové jeho. . ..
Po třech dnech nalezli ho v chrámě,
an sedí mczi učiteli, poslouchaje jich,
otazuje se jich.

Dei.—lili
pak se všickni,

kteří jej slyšeli nad rozumnosti a od

pověďmi jeho....

I sstoupil s nimi a

přišel do Nazareta, a byl jim poddán.
A Ježíš prospíval' moudrostí a věkem,
a milostí u Bohai u lidí. Luk. 2,
40. 43. 46. 47. 51. 52.

a brzo jísti budeš z plodů jejích. 'Jak
trpká'jcst náramně moudrost neuměě
lým, a nesetrvá v ní nesmyslný. Jako
moc kamene zkoušení bude v nich, f) Nepostačuje, abychom pilnost! snažili
a nepomcškají zavrci ji. Nebo mou se o moudrost, ale máme také hledán, aby
drost učení podlé jména svého jest, a chom ctností a nábožností jí se hodny a
schopny učinili.
není mnohým známa: ale kterýmž zná
Nezpoléhej se na opatrnost svou.
má jest, (s těmi) zůstává až do“ spa

Na všech „cestách svých přemýšlej o
něm (Hospodinu), a ont' spravovati
Vlož nohu'svou v pouta její, a do bude kroky tvé. Nebývej moudrý
obojku jejího “šíji svou: .polož rameno ' sám u sebe: ale boj se Boha, a od
své: a nc's ji, a neStýskej sobě v oko— stup od zlého. Přísl. 3, 5—7.
Nabuď moudrosti, nabuď opatrnosti:
vách jejích. Celou myslí svou přístup
k ní, a ze vší síly své ostříhej cest nezapomínej, ani se'uChyluj od slov
jejích. Vysleď ji, a bude (ti) v zná úst mých. NeOpouštějž jí, a bude. tě
most uvedeno, & obdrže nc=pouštěj se 'ostříhati: 'milnj ji, a zachová tě. Po

tření božího.
du _rozumu,

Slyš synu., a přijmi ra
„a nezamítej rady _mé.
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čátek moudrosti (jest): Nabuď mou bré : a kdož se přidržuje spravedlno
drosti, a za všecko jmění své zjednej sti, dosáhneť jí. A vyjde jemu vstříc
sobě opatrnost. Uchop ji, a povýší jako matka počestná, a jako žena od
tě: zveleben budeš od ní, když ji panenství přijme ho. Krmiti jej bude
obejmeš. Dáť hlavě tvé „rozmnožení chlebem života & rozumu, a vodou
milosti, a korunou slavnou chrániti moudrosti spasitelné napojí jej: a
bude tebe. Slyš synu můj, a přijmi utvrzena bude v něm, a'on nenachýlí
slova má, aby se ti rozmnožila léta se: a zdrží ho, a nebudeť pohaněn:
života (tvého), Cestu moudrosti ukáži a povýší ho u bližních jeho, a uv'pro
střed shromáždění otevře ústa jeho, a
tobě, povedu tě po stezkách pravosti:
na kteréž když vkročíš, nebudou sou naplní ho duchem moudrosti a rozumu,
ženi krokové tvoji, a běže, nebudeš a rouchem__slávy oděje ho. Utěšení
míti ourazu. Drž kázeň (a) nespou a plesání shromáždí naň, a jménem.
štěj se jí: ostříhej jí, neb ona jest žl věčným dědičně obdaří ho. Lidé blá
vot tvůj. Nekochej se na stezkách zniví nedosáhnou jí, ale smyslní lidé
bezbožníků, aniž se tobě .zalibuj cesta vyjdou jí vstříc, lidé blázniví nespatří _
zlých. Vytrhni se jí, a nechoď po ní: jí: nebo daleko jest .od pýchy a lsti.
uchyl se od ní, a opusť ji. Přísl. 4,5—15.
Muži lživí nezpomenou na ni: a muži
Kde jest pokora, tu (jest) i niou' pravdomluvní nalezeni budou v ní, 51.
drost. Přísl. _11, 2.
prOSpěch míti budou až do spatření
Kdo miluje kázeň, miluje moudrost. božího. Sir. 15, 1—8.
Přísl. 12,1.
Pobožně' činíc'ím dal moudrost. Sir.
Synu můj, přijmeš--li řeči mě, a při 43, 37.
kázaní má schováš- li u sebe (t.,ak) aby
Byli jste zajisté někdy temnost, nyní
slyšelo moudrost ucho tvé, & naklonilo _pak (jste) světlo v Pánu. Jakožto sy
nové
světla choďte . . . . Viztež tedy
se srdce tvé k poznání opatrnosti:
ovšemt jestlize moudrost vzývati bu bratří, kterak byste opatrně chodili: ne
deš, a nakloníš- li srdce svého k opa— jako nemoudií, ale jako moudří, vy
trnosli: budeš-li jí hledati jako peněz kupujíce čas; nebo dnové jsou zlí. Ef.
a jako poklady ji vykopávati: tehdy 5, 8. 15. 16.
pmozumíš bážni Hospodinově, a umění 9) Proto také nen'ávz'dz'blázni a bezbožm
bo í najdeš: nebo Hospodin dává mou
moudrosti, a nestanou se jí oučaStnz'.
drost: a z úst jeho (pochází) opatr
MOudrostí _a uměním blázni pohr
nost a umění. (Ont') ostříhá spasení
dají. Přísl. 1, 7.
'
upřímých, a ochraňuje těch, kteříž
Kdo zamítá moudrost a kázeň, ne—
chodí sprostně, jenžto zachovává ste
zky spravedlnosti, a ostříhá cest sva šťastný jest, a prázdná jest naděje je
tých. Tehdy porozumíš Spravedlnosti, jičh, a práce (jejich) jest bez užitku,
a soudu, a. pravosti, i všelikě stezce a díla jejich jsou marná. Zeny jejich
jsou nesmyslné, a velmi nešlechetní
dobré. Přísl. 2, l'—9.
Zlořečeno jest _plémě
V zlovolnou duši nevejde moudrost, 'synové jejich.
jejich. Moudr. 3, 11—13.
aniž bydliti bude v “těle, které poddá
Jako trpká jest náramně moudrost
no-jest hříchům. Svatý zajisté duch
kázně utíká před falší, a vzdaluje se lidem neumělým, á nesetrvá v ni ne
od myšlení, kteráž jsou bez rozumu, smyslný. Jako moc kamene zkoušení“
a vypuzen bývá od přicházející nepra bude V'nich, & nepomeškají zavrci ji.
vosti. Dobrotivý jest sice duch mou Sir. 6, 21. 22.
Lid není moudrý, protož nesmiluje se
drosti, ale nevysvobodí zlolejce ze rtův
jeho: nebo Bůh jest svědek ledví jeho, nad ním ten, kterýž jej učinil a ktrerýž

a jest pravdivý zpytatel srdce jeho,a
posluchač jazyka jeho. Moudr. ], 4—6
V pokladech moudrosti je'st rozum,
a nábožnost umění : hříšníkům pak
jest moudrost ohavnosti. Sir. 1, 26.
Kdož se bojí Boha, činiti bude do

stvořil jej, neodpustí jemu. Is. 27,11.
Lid nerozumný bit bude. Os. 4,14.
4. Ovoce a výhody moudrosti.

Víte,. že jsem učil vás přikázaním
a spravedlnostem, jakož přikázal mi
II03podin Bůh můj: tak činiti budete

346

Moudrost lidská.

je v zemi, kterouž vládnouti budete;
a zachováte i naplníte je v skutku.
Neb to jest vaše moudrost před lidmi,“
aby slyšíce všeckapříkázaní. tato řekli:
Aj, lid moudrý & rozumný národ ve

budeš doufanlivě' cestou svou, _a noha
. tvá neznvadí.. Když půjdeš spat, ne
budeš se báti: odpočineš, a libý bude
sen t/vůj. Nelckej se náhlého strašení,
ani- moci bezbožných| valících se na
liký. V. Mojž. 4, 5. 6.
tebe. Nebo Hospodin bude po boku
Slyš, synu můj, kázeň otce svého, =tvém-, a ostříhati bude nohy tvé (před
& neopouštěj přikázaní matky své: aby ; osidlem), abys nebyl lapen. Přísl. 3,
13—26.
dána. byla milost“ hlavě tvé, & zlatý
řetěz hrdlu tvému. Přísl. ], 8. 9.
Slávu moudří obdrží: bláznů vyvý
Kdoby mne (moudrosti) uposlechl, šení jest pohanění. Přísl. 3, 35.
bez strachu odpočívati bude, a, hojno , Nabuď moudrosti, nabuď opatrnosti:
sti požívati bude, zlého se neboje. Přísl. \nezapomínej, ani se uchyluj od slov
1, 33.
úst mých. Neopouštějž jí, a bude tě
Jestliže moudrost vzývati budeš, a na osti'íhati: miluj ji, & zachová tě. Přísl.
kloníš-li srdce—svéhokopatrnosti: budeš-  4, 5. 6.
_
Uchop jí (moudrosti) a.- povýší tě:
li jí hledati jako peněz, a.jako|poklady
ji vykopávati: tehdy porozumíš bázni zveleben budeš od ní, když ji'obejmeš.
Dát" hlavě tvé rozmnožení milosti, a
Hospodinově, & umění boží najdeš.
korunou slavnou chrániti. bude tebe.
Přísl. 2, 3—5.
Jestliže vejde moudrost v. srdce tvé, Sly-š synu můj, a přijmi slova,:má, aby
a umění duši tvé se zalíbí: radaostří
se ti rozmnožila léta života (tvého).
Cestu. moudrosti ukáží tobě, a povedu
hatí bude tebe, a opatrnost zachovájě,
abys vyproštén byl; od cesty zlé, a od tě po stezkách pravosti: na kteréž když
člověka, kterýž převrácené-mluví: kte— , vkročíš, nebudou souženi krokové tvoji,
říž opouštějí cestu přímou, a chodí po ;a běže nebudeš; míti ourazu. Přísl.
cestách tmavých: kteříž se veselí, když 4, 8—1..2
zle činí, a plesají Ve věcechnejhorších:
Lepší jest moudíost než všecky nej—
jejichžto cesty jsou převrácené, a zlo-. “dražší věci: a ani ty nejzádoucnější
pověstní krokové jejich. Abys vytržen ' vě'ci| nemohom 86.11vyrovnati. Já mou
drost; bydlím. Vl radě, a umělým pří—
byl bd ženy cizí, a., od postranní, kte
ráž změkčuje řeči své, a opouští vů tomná- jsem myšlením. Bázeň. Hospo
dce mladosti své . .
Abys chodil dinova nenávidí| zlého: (& protož) lm
dost,. a pýchu, a cestu nepravou, a ústa
_po cestě dobré: a. ostříhal stezek (lidí)
dvojího jazyka v ohyzdnosti mám. Má..
spravedlivých. Přísl. 2,10—17.20.
Blahoslavený člověk, kterýž nalezá jest rada & pro.-vost, má jest- opatrnost,
moudrost, a kterýž oplývá opatrností: má jest. síla.. . Skrze mne králové. kra

lepší jest nabývání jí, nežli vytěžení lují, a|ustauovitelé| zákona;:spravedlivé
stříbra,_ a (nad) zlato přední a nej věci nařizují: skrze. mne; knížata pa
čistší jest užitek její: dražší. jest nade _ nují, a mocní usuzují spravedlnost., Já
milující.mne miluji: a; kteříž v- jitře
všecko zboží: & všecky věci, kterýchž
lidé žádají, nemohou se jí vyrovnati. bdí| ke mně, naleznou mne. Se mnou
Dlouhost dnů (jestit) v pravici její a jest bohatství a sláva, .zboží nádherné,
v levici její bohatství a sláva. C_esty a.-spravedtnost. Nebo lepší jest ovoce
její (jsou) cesty krásné, a. všecky ste mé,.neža zlato a, kámen drahý, & ou.
zky její pokojne. Stromem života. jest rody.;mémeá stříbro. výborné. Cesta
těm, kteřížby jí dosáhli: & kdoby ji mi „spravedlnosti chodím, (a)| prostřed—
mel, blahoslavený jest. Hospodin mou kem stezek soudu, abych obohatila.. ty,
drostí založil zemi a utvrdil nebesa kteříž, mnemilqjí, a.poklady jejich.na—
opatrností, Moudrosti jeho protrhly plnila. Přísl. 83, lic—215.
Blahoslaveníťf,(jsou), kteříž ostříhají
se propasti, a. oblakové srážeji se v
cest mých (řídí, smmoudrostí). Slyštež
rosu. "Synu muj,- necht neodcházejí
ty věcí od očí tvých. ostříhej zákona kázeň, nahuíbeu moudří, a nezamítejte
a tady: a.. bude! to životem duSi tvé, jí. Blahoslavenýčlověk, kterýž. slyší
afmilosti lndlu tvému. Tehdy choditi mne (moudrost), a kterýž. bdí u dveří
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Také tuto moudrost viděl jsem pod
mýchlna každýfden, a. střeže u veřejí
dveří mých. Kdoby mne nalezl, najde sluncem, a. soudil jsem býti velikou:
život a obdrží spasení od Hospodina: Bylo město malé, a' v- něm málo oby
kdoby pak proti mně zhřešil,_ urazí “vatelů: přitáhl k. němu král veliký a
duši svou. Každý, kdokoli mne ne oblehl je, a. zdělal náspy vůkol, a do—
iiávidí, miluje smrt. Přísl. 8, 32—36. _ konáno jest obležení.. I nalezen jest
Syn moudrý obveseluje .otce: ale v něm muž chudý a moudrý., a vy
syn bláznivý jest zármutkem matce své. svobodil město moudrostí svou,- a žá
Přísl. 10, 1.'
dný potom nevzpomenul na člověka
Ve rtech moudrého nulezá se mou toho chudého. A řekl jsem já: Lepšíť
drost.: a prut na hřbet toho, kterýž jest moudróst nežli síla: kterakž tedy
moudrost chudého oporu—ženajest, a
jest bez srdce. Přísl. 10, 13.
Kdo jest moudrý, slyší rady. Přísl. slova jeho nejsou slyšána? Slova mou
12, 15.
drých slýchána bývají s mlčením, více
Moudrost opatrného jest porozumění nežli křik knížete mezi blázny.. Lepšíť
na cestě tvé.

Přísl._ 14, 8_.

Moudrý bojí se, a uchyluje se od
zlého. Přísl. 14, 16.
Služebník moudrý panovati bude nad
syny bláznivými, a mezi-bratřími děliti
bude dědictví. Přísl. 17, 2.
Co jest platno bláznu, že má zboží,
poněvadž (za ně) moudrosti koupiti
nemůže? Přísl. 17, 16.
Na tváři opatrného stkví se mou
drost. Přísl. 17, 24.
Muž moudrý jest silný: a muž uče
ný, mocný 'a silný. Přísl. 24, 5.
SrdCe moudrých (bývá), kdež jest
zármutek a srdce bláznů, kde jest ve
selí.. Lépe jest od moudrého býti tre
stánu, 'nežli blágnu pochlebenstvím
zklamánu býti. Kaz. 7, 5. 6.
Užitečnější jest moudrost s bohat
stvím, a více prospívá těm, kteříž, vidí
slunce. Nebo jako chrání moudrost,
tak chrání peníze. Však nad to více
má umělosta moudrost, že dávají život
těm, kdož je mají. Kaz. 7, 12. 13.
Moudrost více posilnila moudrého,
než desatero. knížat město. Kaz. 7,320;
Moudrost. člověka stkví se na ohli—'
čeji jehq, a- nejmocnější tvář jeho změ
ní. Kam 8, 1.
Přiložil jsem srdce tvé, abych po
znal moudrost, a srozuměl zaneprá
zdnění, kteréž bývá na zemi: jest člo
věk, jemuž ani ve dne, ani v noci ne
přichází senna oči. A srozuměl jsem,
že člověk všech skutků božích nemůže
žádné příčiny nalézti, těch, kteréž se
dějí pod sluncem: & čím snažněji hle
dá, tím.méně nalezá: 'byť i řekl mou
drý, že ví, nebude moci najíti. Kaz.
S, 16. 17.

jest moudrost, nežli braň vojenská: a'
kdož v jednom zhřeší, mnoho dobrého
zkazí. Kaz. 9, 13—18.
Slova z úst moudrého jsou' milost:
ale rtové nemoudrěho svrhou 'jej... Kaz.
10, 12.

“,

.

Lepší jest moudrost, nežli síla: _a
muž opatrný, nežli silný. Protož slyšte
králové a rozumějte, učte se soudcové
(všech) končin zem'ě. Nachylte uší
vy, jenž vládnete nad množstvím, a
libujete sobě v houfích národů. Moudr.
'6, 1—3.
Jasnáť jest, _a kteráž nikdy nevadne
moudrost, a snadné spatřína bývá od
těch, kteříž ji miluji, a nalezena bývá
od těch, kteříž jí hledají . . . '. . . Pro
tož_jestliže sobě zalibujete panovnické
stolice a berly, králové národů, milujte
moudrost, abyste na věky kralovali.
Milujte světlo moudrosti ,všickni, kte
říž jste představeni lidem. .. Množství

pak moudrých jest zdraví okršku ze-.
mě: a král moudrý jest podpora
lidu. Protož přijměte umění skrze
řeči mě, a prospějeť vám.

Moudr. 6,

10—27.
Protož žádal jsem, a dán jest mi
smysl: a vzýval jsem (Boha), a vše]
ve mne duch moudrosti: a předložil
jsem ji nad království, a (královské)
stolice, a bohatství za nic jsem poklá—
dal u přirovnání k ní. Aniž jsem při—
rovnával k ní kamene drahého: nebo
všeliké zlato u přirovnání k ní jest
písek drobný, a jako bláto jmíno bude
stříbro proti ní. Nad zdraví a krásu
miloval jsem ji, a umínil jsem za svě
tlo ji míti: nebo neuhasitelné jest svě
tlo jcjí. Spolu pak s ní přišlo mi
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všecko dobré, a nesčíslná čest skrze nalezena bývá přednější. Nebo na je
ruce její. A veselil jsem se ze všech ho místo vstupuje noc, ale moudrosti
věci: nebo předcházela mne ta m'ou nepřemáhá zlost. Moudr. 7, 7—30.
drost, a nevěděl jsem, že všech těch
Dosáhá (moudrost) mocně od konce
věcí jest matkou. Kteréžto beze lsti až do konce, 'a řídí všecko líbezné.
naučil jsem se, & bezzávisti jí sdělují, ' Tu jsem zamiloval a vyhledával jsem
a poctivosti “její neukryji. Nebo ne ji od mladosti své, a hledal jsem ji
skončený jest poklad lidem: jehožto .vz'íti za nevěstu, a učiněn jsem milo
kteříž užívají, oučastni jsou přátelství vníkem krásy její. Urozenost její osla
božího, pro dary umění schválení jsou
vuje (to), že spolu s Bohem byt má:
ce. Mně pak dal Bůh (bych mohl) ano i všech věcí Pan zamiloval ji;
mluviti, jak smýšlím, a prvé mysliti, učitelkyně zajisté jest umění božího, a
jakž sluší o těch věcech, kteréž se mi vyvolitelkyně skutků jeho. A jestliže
dávají: nebo on jest moudrosti vůdce, se bohatství žádá (v tomto) živobytí,
a napravovatel moudrých: v ruce za což jest bohatšího nad moudrost, kte
jisté jeho jsme, .i my, i. řeči naše, j . ráž ;všecko .působí? A pakli vtip co
všecka moudrost (naše): i prací zná. dělá: kdož jest vět-ší řemeslník těch
mosti umění. On zajisté dal mi to— .věcí ? kteréž 'sou , nežli ona? A milu
ho, co jest, pravou známost: abych je-li kdo spravedlnost: práce této mají
znalrspořádání okršku země: i moci veliké ctnosti: 'nebo střídmosti a opa
živlů, počátek, a skonání, i prostředek trnosti vyučuje, a spravedlnosti, i síle,
časů, střídání obratů (slunce), a pro nad něž nic užitečněj'šího není lidem
měny časů. běh roku, a spořádání (v tomto) životě. A pakli kdo žádá
hvězd, přirozenost živočichů, a hněvy' m'nohého umění, ví (ona) věci minulé,
lítých zvířat, moc větrů, i myšlenílid
a budoucích se dovtipíúe: zná eby;
ská, rozdíly křovin, _i moci koření,. a tro'sti řečí, a výklady pohádek: zna
cozkoliv je skrytého a neviditelného, mení a zázraky zná prvé nežli se sta
poznal jsem: nebo všech věcí umělky-. nou , i příběhy časů “a věků. Umínil
ně učila _mne moudrost. Jest zajisté jsem tedy přivesti ji sobě “k společné
mu obcování: věda, že se sdělí se
v ní duch . rozumnosti, svatý jediný,
mnohonásobný, ' pronikavý, výmluvný, mnou o dobré -věci, a bude mi pro
hbitý, nesprznéný, jistý, libý, milující mluvením vmyšlení (mém) a v teskno—
dobré, ostrovtip'ný, jemuž nic nez'bra sti'mé. Budu míti z ní“ slávu u zá
stupů, a. čest u starších, jsa (ještě)
ňuje, dobře čínící, vlídný, dobrotivý,
stálý, jistý, bezpečný, " všelikou moc mladý; a bude shledáno, že jsem ostro—
mající, všecko pi'edvídající, a kterýž vtipný v soudu, a před obličejem mo
obsahuje“ všecky duchy: rozumný, či cných divný budu, a ,tváři knížat bu
stý, pronikavý.' Nebo nade všecky dou mi se diviti: když mlčeti budu,
hbité věci hbitější jest moudrost: do 'očekávati na mne budou, a když budu
mluviti, hleděti na mne budou, a když
sáhá pak všudy pro svou čistotu. Jest
zajisté (jako) dech“ moci boží, .a jest řečniti budu, položí ruku na ústa svá.
(jako) nějaký čistý výplynek jasnosti Nadto budu míti jí nesmrtelnost: a
všemohoucího ,Boha: a protož nic. spr památku věčnou _těm, kteříž po mně
"zněnéh'o do ní nevbíhá. .Nebo jest budou, pozůstavím. Spravovati budu
blesk světla. věčného, a zrcadlo bez lidi: a národové budou mně poddání.
poškvrny velebnosti boží: a obraz do-' Báti se mne budou slyšíce "(o mně)
brotivosti jeho. A jsouc jedna, všecko králové hrozní, v množství jmín budu
může: ' a' samo v sobě (jednostejná) za' dobrého, a v boji Za udatného.
zůstávajíc, všecko obnovuje, a po ná Vejda do domu svého odpočinu s ní:
rodích přenáší seov, duše svaté, přáte neboť nemá hořkosti obcování její, ani
ly boží a proroky, ustanovuje. Žádné
tesknoeti bydlení s ní, ale veselost a
ho znjisté Bůh nemiluje kromě toho, radost. To u sebe r0zjímaje, & vsrdci
kdož s moudrostí přebývá.. Jestiť ona svém přemýšlejez' že v příbuzenství
sličnější nad slunce, a nade všecko
moudrosti jest nesmrtelnost, a v přá
spořádání hvězd; přirovnána k světlu telství jejím kochání dobré, a v pra
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cech rukou jejích počesmbst bez nedo shladila zemi, zachovala ji zase mou—
statku, a v hádání mluvení jejího mou drost, špatným dřevem spravedlivého
drost, a vznešenost v oučastenství řečí (Noe) zpravovavši. Táž i při svolení
jejích: obcházel jsem hledaje, abych ji * k n'ešlechetnosti, když se národové byli
sobě pojal. Byl pak jsem pachole vti sešli, poznala spravedlivého (Abraha
pné, a dostal jsem duši dobrou. A já ma), a uchovala (ho) bez ouhony Bohu,
více dobrý, přišel jsem k tělu .nepo a v outrpnosti nad synem zachovala
škvrněnému. A jákž jsem zvěděl, že jej silného. Ta spravedlivého (Lota)
nemohu jinak býti zdrželivým, lečby z hynoucíclí bezbožníků vysvobodila utí
(mi to) Bůh dal, i toť byla moudrost, kajícího, když sstupoval oheň na pět
vě'děti, čí to jest dar: přistoupil jsem mčst: ješto na osvědčení jejich nešle
ku Pánu, a prosil jsem ho ze všech chetnosti (ještě) zůstává kouřící se_
vnitřností svých o ni: Bože otců mých, zpustlá země, a stromové mající ovoce
a Pane milosrdenství, kterýž jsi učinil časem nejistým, a památka nevěřící
všecky věci slovem svým, a moudrosti duše (ženy Lotovy) sloup solný sto
svou ustanovils člověka, aby panoval jící. Nebo ti, jenž si nevšímali mou
nad tvorstvem, kteréž od tebe učiněno drosti, netoliko v tom poklesli, že ne
jest, aby spravoval okršlek země v pra poznali dobrých věcí, ale žetaké své
vosti, a v spravedlnosti, a v upřímno nesmyslnosti památku pozůstavili , tak
sti srdce "konal soud: dej mi trůnu že ani v tom, v čemž hřešili, tajiti se
tvému přístojící moudrost, & nezamítejž nemohli. Moudrost pak ty, ktcříž ji
mne z (počtu) služebníků svých: nebo sobě (vážili), od bolestí vysvobodila.
služebník tvůj jsem já, a syn děvky Ta spravedlivého (Jakoba) utíkajícího
tvé, člověk mdlý , a kratičkého věku, před hněvem bratra, provedla cestami
a menší k porozumění \soudu a právům. přímými, a ukázala mu království boží,
Nebo byť kdo i dokonalým byl mezi a dala mu známost svatých věcí: po
syny lidskými, pakliby s ním nebyla ctila. ho v prácech , a doplnila práce
moudrost tvá, za nic počten bude. . . . jeho. V podvodu oklamávajících ho,
S tebou jest moudrost tvá, kteráž zná byla jemu přítomna, a počestného uči
skutky tvé, jenž ipřítomna byla tehdáž, nila ho. Ostříhala ho před nepřátely,
když jsi tvořil okršlek země, a ví, co a před svůdci bezpečná učinila ho, a
líbezného jest očím tvým, a co pravé boj silný dala jemu, aby přemohl, a
ho v přikázauích tvých. Sešliž ji sne
poznal, že nade všecko .mocnější jest
bes svatých svých , a od stolice vele moudrost. Ta prodaného spravedlivého
bnosti své, aby se mnou byla, a se (Josefa) neopustila, ale od hříšníků vy
mnou pracovala, a abych věděl, coby svobodila ho: a sstoupila s ním do
bylo příjemného u tebe; nebo ona ví jámy, a v okovách ho neopustila, až
všecko, a rozumí (všemu), a povede mu přinesla berlu království, a moc
mne v prácech mých opatrně, a ostří proti těm, kteříž ho potlačovali: a uká
hati mne bude mocí svou. A příjemní zala, žc lháří _bylí tí, kteříž/ho hyzdili,
budou (tobč)_ skutkové moji , a “ríditi & dala jemu jasnost věcnou. Tu lid
hudu lid tvůj spravedlivě a budu hb spravedlivý (israelský) , a símě bez
den trůnu otce svého. Moudr. 8, 9. ouhony, vyprostila z národů, ktei'íž
1—6. 9—12.
utískali__jej. Vešla v duši služebníka
Moudrostí zachováni jsou, kteřížkolí b01ího (Mojžíše), & postavila se_proti
se líbili tobě Pane od počátku. Moudr. králům hrozným v zázrac-ích, aznamc
9, 19.
_
ních. A navrátila spravedlivým mzdu
Ta (moudrost) toho, kterýž první prací je jich, a provedla je cestou di—
utvořen jest od Boha, _otec okršlku země, vnou a byla jím zastřením ve dne , a
když sám ctný byl stvořen , ostříhala, za světlo hvězd v noci: přepravila je
a vyvedla ho z provinění jeho; a dala přes moče červené, a provedla je skrze
mu moc, aby panoval nade vším. Od vodu velikou. Ncpřátely pak jejich
ní jakž odstoupil nespravedlivý (Kain) ztopila v moři, z hlubokosti propastí
v hněvu svém, skrze hněv vraždy bra- ' (zase) vyvrhla je. Protož spravedliví
trské zahynul. Pro nějž, když voda pobrali loupeže bezbožných, u prozpě
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vovali Pane jménu“ tvémui svatému, a
vítčžnou ruku „tv0u chválili společně:
nebo moudrost otevřela. ústa němých,
a jazyky ncuiluvňat učinila výmluvné.
Moudr. 10.
Umění,

a “rozumu _opatfrnosti spolu

své přemýšlí,., a v srdci pamatuje na
obezřelost boží: kterýž myslí na cesty

její v srdci svém, a tajnos'tem jejím
rozumčje, jde po'ní jako sko'umatcl, a._

stává na cestách jejích: kterýž

hledí

skrze okna její a. u dveří jejich po
uděluje' moudrost: a slávu těch, kteří). .slouchá: kterýž odpočívá vedlé domu
ji mají, vyvyšuje. Kořen moudrosti jejího, a v stěnách jejich vtekna kůl
jest 'bá'ti se Pána: a ratolesti její dlou ;staví chaloupku svou v rukou jejích,
hověké. V _pokladech moudrosti je'st i odpočinou v chaloupce jeho dobré
rozum, 'a nábož'nost umění: hříšníkům , věci na věky. Postaví syny své pod
pak jest moudrost ohavností. 'Sir. 1, zastřením jejím; a pod ratolestmi je
24—26.
jími zdržovali se bude. „ Chráněn bude
Moudrost synům svým život vdýchá, pod zastřením jejím od horka, av slávě
&.přijímá ty, kteříž jí vyhledávají, _a její odpočívati bude. Sir. 14, 22—27.
Kdož se bojí Boha, činiti bude do-.
jde před nimi na, cestě spravedlnosti.
A kdo ji miluje, miluje život: a kteříž bré: a kdož se přidržuje spravedlno
bdíti budou k ní, obdrží líbost její. sti, dosáhneť jí. A vyjde jemu vstříc
Kdož držeti" budou ji, dědičně obdrží jako matka počestná, & jako žena od
život: a kamžkoli vejde, požehná Bůh. panenství přijme ho. Krmiti jej bude
Kteříž sloužíjí, povolni budou svatému : chlebem Života a rozumu, a vodou
a ty, kteříž milují ji, miluje Bůh. Kdož moudrosti spasitelné napojí jej: a utvr
poslouchá jí, souditi bude národy: a zena bude v něm, a on nenachýlí se:
kdož patří na .ni, bydliti bude bezpe a zdrží ho, 'a nebudet' pohančn: a po—
čně. / Bude-li vči'iti jí, dědičně obdrží . výší ho u bližních jeho., a uprostřed
ji ,- a budou v utvrzení potomci jeho: shromáždění otevře ústa.. jeho, a na—
nebo v pokušení chodí s ním, a_zprvu plní ho duchem moudrosti a roz
vyvoluje ho. Bázeň a strach, i zku umu, a rouchem slávy oděje_ho. Sir.
šení uvádí na něho: a trápí jej sou— 15, 1—6.
žením kázně své, až zkusí ho v my- '
Moudrý v řeči samého sebe milého
šlení jeho, a uvěi'í duši jeho. A“utvrdí činí: milosti pak bláznů rozlity budou-.
jej, "a cestu přímou přivede k němu, Sir. 20, 13.
a obveselí jej, a zjeví jemu tajné věci
Moudrý v slovích pronese sám sebe,
švé, a složí na něj jako poklad umění a člověk opatrným velikomocným líbiti
se
bude. Sir, 20, 29.
na rozum spravedlnosti. Pakli pobloudí,
Moudrost skrytá a poklad zak0paný:
opustí ho, a vydá jej „v ruce nepřítele
jaký jest užitek obojího? Lepší jest
jeho. Sir. 4, 12—22.
Po řeči poznána bývá moudrost. Sir. ten, který skrývá nemoudrost svou,
'nežli
člověk, kterýž skrývá moudrost
4, 29.
.
Vysleď moudrost, a bude (ti) v zná svou. Sir. 20, 32. 33.
Umění moudrého jako povodeň roz
most uvedena, a obdrže ne'spouštěj se
jí: nebo naposledy najdeš odpočinutí hojn'í se, a rada jeho jako pramen ži
v ní, a obrátí se tobě v potěšení. A vota trvá. Sir. 21, 16;
Rozprávka blázna (jest) jako břímě
budou tobě pOuta její za obranu silnou
na cestě: ve rtech paklrozumného na
& za podstavky mocné, a obOjkové její
za roucho slávy: ozdoba zajisté života lezena bude “milost. Usta opatrného
jest v .ní, a okovy jcjí jsou vazba spa hledána bývají ve shromáždění, aslova
sitelná. (Jako) v roucho slávy oble jeho rozvažovati budou v srdcích svých.
češ se V ní, a (jako) koruna plésání, Sir. 21, 19. 20.
vstavíš ji na sebe. Synu, budeš-li mne ' Rtové neopatrných bláznivé věciroz
pozorovati, naučíš se (jí): a přichý právěti budou: slova pak opatrných
líš-li (k ní) mysl svou, moudrý budeš. na váze vážena budou. V ústech bla
znů jest srdce jejich: a v srdci mou
Sir. 6, 28—33.
Blahoslavený muž, kterýž v moudro drých jsou ústa jejich. Sir. 21, 28. 29.
Moudrost chváliti bude duši svou,
sti zůstává, a kterýž v epravcdlnosti

Moudrost lidská.

a v Bohu uctěna bude, a u prostřed
lidu svého honositi se bude, a vshro
mážděních Nejvyššího otevře ústa svá,
a před obličejem moci jeho honositi se

bude, au

prostřed lidu svého, pový

šena bude, a v shromáždění svatém ku
podivu bude, a v množství vyvolených
bude míti chválu, a mezi požehnanýřni
poželmána bude, řkouc: Já jsem z úst
Nejvyššího pošla, prvorozená před všc'
likým stvořením: Já jsem učinila na
nebesích, aby vzešlo světlo neskonalé,
&jako mlha přikryla jsem všecku zemi:
Já na výsostech přebývám, a trůn můj
na sloupě oblakovém. Okršlek nebe

sama jsem obešla, ahlubokost propasti
jsem pronikla, po vlnách mořských jsem
chodila, a na vší zemi stála jsem: a
ve vše'likém lidu, a ve všelikém ná
rodu přednost jsem měla: a všech vyě
výšených i ponížených srdce mocí“jsem

šlapala:

a u všech těch hledala jsem

odpočinutí,

& v dědictví

Páně

přebý—

vati budu. Tehdy přikázal a řekl mi
Stvořitel všech věcí: a kterýž stvořil
,mne, a odpočinulv stánku mém. A
řekl mi: VJakobu přebývej, &Israeli
měj dědictví, a ve vyvolených mých
pusť kořeny. Od počátku, a před věky
stvořena jsem, a až do budoucíhověku
býti nepřestanu, a v příbytku svatém
před ním posluhovala jsem. A tak na
Sionu utvrzena jsem, a v městě posvě
ceném též odpočívala jsem, a v městě
Jerusalémě jest moc má. A v lidu
uctěném vkořenila jsem se a v částce
Boha mého, (ježto jest) dědictví jeho,
a v shromáždění svatých (jest) zdržo—
vání me. Vyvýšena jsem jako cedr
na Libanu, a jako cypřiš na hoře Sion.
Jako palma v Kádes vyvýšena jšem,
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krásného milování, a bázně, a “poznání,
a svaté naděje. Ve mně jest všeliká.
milost cesty a pravdy, ve mně všeliká
_ naděje života a ctnosti. Přistuptež ke
mně všickni, kteříž mne žádostivi jste,
a plody mými nasyt'te se: nebo duch
můj jest nad med sladší, a/dědictví mé_

nad med a plást strdí: památka má
(trvá) do pokolení věků. Kdož mne
jedí, ještě lačněti budou: a kdož mne
pijí, ještě žíznitil budou. Kdo poslou =
chá mne, nebude zahanben: a kteříž
pracují ve mně, nebudou hřešiti, Kte
říž vysvětlují mne, život věčný míti
budou. Toto všecko jest kniha života.
a smlouva Nejvyššího, a poznání pravdy.
Sir. 24, ]——32.

Bůh dokonává první věděti ji (mou
drost)„ a mdlejší nevystihne jí. Nebo
nad moře rozhojnilo se myšlení její, &
rada její nad propasti veliké. Já mou
drost vylila jsem řeky. Já jsem jako
„struha vody nesmírné z řeky. já jako
tok řeky, a jako vedení vody vyšla
jsem z ráje. Řekla jsem: "Svlažím za
hradu svou vysázenou a napojím ovoce
louky mé. A hle učiněna jest mí struha
hojná, a řeka má přiblížila se k moři..
'Nebo učení jako svítání rozsvěcují
všem, a vypravovati je budu až do'
dalekých (krajin) Proniknu všecky niž
ší strany země, a shlédnu všecky, kte—
řiž spí, a osvítím všecky doufající v Pá

na. Ještě učení jako proroctví vyleji,
a pozůstavím je těm, kteříž hledají
moudrosti, a nepřestanou v pokoleních
jejich až do věku svatého. Vizte žeť
jsem ne sama sobě pracovala, ale vše
chněm, kteříž hledají pravdy moudrosti.
Sir. 24, 38—47.
Moudrý nemá v nenávisti přikázaní

a jako štěp růže v Jerichu: jako oliva
spanilá na polích , a jako javor vyvý a—Spravedln'osti, a neurazí se jako lodí
šena'jsem podlé vody na ulicích. Jako v bouři. Clověk rozumný věří zákonu
skořice a balsám vonný vydala jsem božímu, a zákon jest mu věrný. Sir.
33, 2. 3.
vůni: jako myrrha výborná vydala jsem
Jest moudrý, moudrý duši své: a
líbeznost vůně: a jako storax, a gabban,
a ungula, a gutta, a jako liban nena užitek smyslu jeho jest chvalitebný.
t'atý napustila jsem parou příbytek svůj, Muž moudrý cvičí lid svůj, a užitkové
rozumu jeho jsou věrní. Muž moudrý
a jako balsám nemíšený vůně má. Já
jako terebint rozložila jsem ratolesti své., naplněn bude požehnáním, a chválí-ti
a ratolesti mé (jsou ratelesti) ctia mi ho budou, kteříž jej vidí. Sir. 37,
losti. Já jako vinný kmen vypučila 25—27.
jsem líbost vůně: a květ můj přináší
Moudrý v lidu děditi bude čest, a.
ovoce cti a poctivosti. Já jsem matka jméno živo bude na věky. Sir/37, 29.
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Moudrosti všech starých vyhledávati
bude moudrý, a v prorocích obírati se
bude, vypravování mužů slovútných za—
chová, a spolu v chytrosti podobenství
vejdc. Tajďoští přísloví vyhledávati bu
de, a s skrytostmi podobenství obírati
se bude. U prostřed velikomocných
sloužiti bude, a před obličejem vladaře
ukáže se. Do země cizích národů půjde:
dobrého zajisté i zlého mezi lidmi zkusí.
Srdce své oddá k bdění na úsvitě ku
Pánu, kterýž učinil ho, a před obliče
jem“Nejvyššího modliti se bude. Ote'vřc
ústa svá na modlitbě, a za hříchy své

a hojností zlata vládnc'lc skrze ni. Sir.
51,

24 -—36.

Chci, "abyste byli moudří k dobrému,
a sprostí ke zlému. Rím. 16, 19.
V Kristu ve všem učinění jste ho
hatí, v každém slovu, a ve všelikém
umění. I. K01.11, 5.
'
Kdo (jest) moudrý a umělý mezi
vámi? Ukažiž dobrým obcováním sku
tek svůj v tichosti moudrosti. Jak. 3, 13.

5)

Moudrost tohoto světa jest blá
znovstvím u Boha.
Hospodin lapá moudré v chytrosti
radu zlých rozptyluje. Job

modliti se bude. Bude—lizajisté Pán ve— jejich, a
liký chtíti, duchem rozumnosti naplní 5, 13.

jej: a on jako přívaly vydá řeči mou
drosti své, -a na modlitbě chváliti bude
Pána: a on spravovati bude radu je
ho, i umění, a v skrytých věcech svých
raditi se bude. On zjevné učiní umění
naučení svého, a zákonem smlouvy Páně
honositi se bude. Schvalovati budou
mnozí moudrost jeho, a až na věky
nebude vyhlazena'. Neodstóupí památka
jeho, a jméno jeho vyhledáváno bude
od národu do národu. O moudrosti je
ho vypravovati budou—národové a chválu

Nebývej' moudrý sám u sebe: ale
boj se Boha a odstup _od zlého. Přísl.
3, 7.

Viděl jsi člověka, jenž sám sobě zdá
se býti moudrý? Více než on naději
bude míti, nemoudrý. Přísl. 2 6,12.
Umění nepravosti není moudrost: a
přemyslování hříšníků není opatrnost-.
Jest nešlechetnost, a v m' jest oha
vnost. . . . Lepší jest člověk, jemuž,
se nedostává moudrosti. a jenž hyne
v rozumu, (ale jest) v bázni (boží),
jeho zvěstovati- bude shromáždění. Jest- — nežli kterýž má hojnost rozumu, a pře
stupuje zákon Nejvyššího. Sir. 19,
liže zůstane —(živ),jména více pozůstaví
nežli tisíc: a pakli odpočine, užitečno 19— 21.
bude jemu. Sir. 39, 1—15.
Nebude vyučen, kdo není moudrý
Umínil jsem, abych ji činil: horlil v dobrém. Jest pak moudrost, kteráse
jsem po dobrém, a nebudu zahanben._ rozhojňuje. ve zlém: a není rozumu,
Usilovala duše má v ní a čině ji utvr kde jest hořkost. Sir. '21, 14. 15.
Běda, kteříž jste moudří v očích
zen jsem. Rukou svých pozdvihl jsem
vzhůru, a nemoudrosti její jsem opla— svých, a sami před sebou Opatrní. Js.
kal. Duši svou zřídil jsem k ní, a 5, 21.
Zahyne moudrost moudrých jeho, a
v poznání nalezl jsem ji. Nabyl jsem
srdce s ní od počátku: Protož nebudu rozum opatrných jeho skryt bude. Is.
29,
14; srov. v. 10.
opuštěn.. Srdce mé zbouřeno jest hle
On činí tajných věcí- zpytatele, ja
dajíc jí: protož vládnouti budu jměním
dobrým. Dal mi Pánjazyk za mzdu mou ' koby nebyli, soudce zemské v nic při
a jím chváliti budu ho. Přibližtež se vádí. Is. 40, 23.
ke ínně neuměli, a shromažďlc se do
Kterakž pravíte: Moud'rí jsme, a zá—
domu umění. Což ještě meškáte? a co kon Hospodinův snámi jest? V pravdě
tomu říkáte? Duše vaše žízní n'á lež činilo péro lživé zákonníků. Za
ramně. Otevřel jsem ústa svá. a mlu hanbeni budou moudří, předčšeni bu
vil jsem: Zjedncjte (ji) sobě bez stří dou a jati: neb slovo [“IOFPOťlanVUza
bra, a šíji svou poddejte jhu, & nechť vrhli, a žádné moudrosti není v nich.
přijme duše vaše kázeň: nebo na blízku Jer. 8, 8. 9
Bláznivý učincn jest kazdý člověk
jest naleznouti ji. Popatřte ocima svý
ma že maličko pracoval jsem, a na s uměním(svým).Jer. 51,17
Pravice se býti moudrými, učinění
lezl jscm sobě mnohé odpocinutí. Při
jměte'umění v mnohém počtu stříbra, jsou blázny. Rím. 1,22.

moudrost boží . — Mrtvení sebe.

Nemyslete vysoko, ale -k nízkým se
myslí sklánějte. Nebuďte opatrní sami
u sebe. Řím. 12, 16.
Zničím moudrost moudrých, a Opa
lrnost opatrných zavrhnu. Kde (_jest)
moudrý? kde zákonník? kde zpytatel
tohoto světa? Zdaliž neučinil Bůh mou
drost tohoto světa bláznivou? I. Kor.
], 19. 20.
Moudrost mluvíme mezi dokonalými,
ale ne moudrost tohoto světa, ani knížat

tohoto světa, kteříž zhynou. I. Km. 2, 6.
Žádný sám sebe nesvod'; zdá-li se_
komu z vás, že jest moudrý na tomto
světě, budiž bláznem, aby byl moudrým.
Moudrost zajisté tohoto světa bláznov
stvím jest u Boha, nebo psáno jest: Po
lapím moudré v chytrosti jejich. A opět:
Pán zná myšlení moudrých, že- jsou
marná. I. Kor. 3, 18— 20.
Pakliť máte-hořkou závist, a svárové
jsou v srdcích vašich, nechlubte se a
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nestydaté a nesmyslné ncpodávej mne.
Sir. 23, 5. G.

Nekázněmu mluvení ať nezvykají ústa
tvá: jest zajisté v něm' slovo hříchu.
Sir. 23, 17. _

I řekla Sára: Ty víš Pane, že jsem
nikdy nepožádala muže, a čistou jsem
zachovala duši svou od všeliké zlě žá
dosti.

Nikdy jsem se s hrajícími

ne—

směšovala, aniž jsem měla spolku
s těmi, kteříž v lehkosti chodí. Tab.
-3, 16. 17.
LBlahoslavení čistého srdce: neboť
oni Boha viděti "budou. Mat. 5, 8.
Zdaliž nevíte, že oudové vaši jsou

chrám Ducha svatého, jenž jest v vás,
jež máte od Boha, a nejste svoji? Neb
koupeni jste

_za velikou

mzdu.

Osla—

vujtež a noste Boha v těle svém. I.
Kor. (i, 19. 20.

Smilství pak, a všeliká nečistota, neb
lakomství, nebuď ani jmenováno _mezi
nebývejte 'lháři proti pravdě. Ne_níťza— vámi, jakož sluší na svaté. Ef. 5, 3. 4.
Dále bratří, kteréžkoli věci jsou pra—
jisté ta moudrost s hůry sstupující, ale
vé, kterékoli poctivé, kterékoli sprave—
jest zemská, hov'adná, ďábelská. Jak.
3,14.15.
"
dlivé, kterékoli svaté, kterékoli milé,
Moudrost bOŽÍ. .Maudrost vlastne' a kterékoli dobré pověsti, jestli která
v pravém smyslu Bohu přísluší, ješto on má ctnost, jestli která chvála kázně, na ty
známost. nejvyššího dobra a nejvýborne'j věci myslete. Fil. 4, 8.
Podobně i ženy v oděvu slušném,
ších prostředků k dosažení toho: Job
12, 13; Sir. 15, 10; 42, 21; Řím. stydlivostí, a střízlivostí se ozdobujíce,
16, 27. Moudrost boží “jest velebná a a ne kadeřavými vlasy, neb zlatem,
ctihOdná: Přísl. 3, 19. 20; Sir. 15, neb perlami, aneb drahým rouchem:
19; Jel. 10, 12; 51, 15; Dan. 2, ale jakž sluší na ženy, kteréž ukazují
20; Řím. 11, 23; Zjev. 7,- 12. Ona pobožnost dobrými skutky. I. Tim. 2,
činí následomu'lcy sve' blažené : Přísl. 8,

9. 10.

32—36. Předstamlje se co duch a obraz

Tak i mládenců napomínej, ať jsou
střízliví. Tit. 2, 6.

boží: Moudr. 7, 21 atd.; 8, 3; 9, 4.
10. 11, jenž stvořila sve't, jej řídí a
__zachovává: Přísl. 8, 22—31; 9, 1;
Moudr. 8, 1; 9, 9.
Mravopočestnost záleží v mírném a
slušne'm chování se k jiným

a v ctne'm

obcování s nimi, zvláště pak s osobami
diu/cello pohlaví.

Mravopočestnosti ma' vůbec mládež zvlá
s'tě však 'poltlavi ženské pil-no býti.
Ohavností jsou I-Iospodinu myšlení
zlá: ale čistá řeč nejpěknější potvrzena
bude od něho. Přísl. 15, 26.
Povýšení očí mých nedávej mi, a
všelikou žádost (zlou) odvrať ode mne.
Odejmi ode mne žádosti hříchu, a žitě
dosti k smilství ať nejímají mne, a duši
Encyklopaedic.

Viz : mládež, poctivost.

Mrtvení sebe, (. j.
žádosti:

krocení tělesných
.

1) K tomu se vzbuzuje.
Nenásleduj v síle své (v bohatství
svém) žádosti srdce svého. Sir'. 5, 2
Po žádostech svých nechoď, a od
vůle své odvrať se. Sir. 18, 30,
Nekralujž tedy hřích v vašem smr
telném těle, tak abyste poslouchali
žádostí jeho. Rím. 6, 12.

Oblecte se v Pána chíše Krista, a
péče o tělo nemívojte podlé žádosti

jeho. Řím. 13,14.

Protož mitvěte oudy své, kteříž jsou
na zemi (tělesné žádostí v oudech pře
23

Msta.
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bývající): smilstvo, nečistotu, chlipnost,
žádost zlou, & lakomství, jenž jest
modlám sloužení. Kol. 3, 5.
2) Jest výborný prostředek ctností.
Chce-li kdo za mnou přijíti, zapřiž
.sebe sám,

a vezmi kříž svůj _a násle

duj mne. Mat. 16, 24; srov. Mat. 10,
38; Mar. 8, 34; Luk. 9, 23; 14, 27.
Neníť již žádného zatracení těm, kte
říž jsou v Kristu Ježíši, kteříž necho
dí podlé těla. Bím. 8, 1.
Vědouce, že starý člověk náš s ním
(Kristem) ukřižován jest,“ aby bylo zka
ženo tělo břicha, a abychom více ne
sloužili hříchu. Řím. 6, s.
Duchem choďte, a žádosti těla. ue
vykonáte. Gal. 5, 16.

3) Příklady mrtvení sebe samého:
Israelštz': Judith 4, 7—10; Judith:
Judith 8, _6; Mardocheus : Esth. 4, l. 2;
David: Zalm 34, 13; 76, 5; 101,

10; Job: Job

42, 6; Jan křtitel :

Mat. 3, 4; Pav'el: I. Kor. 9, 27; II.
Kor. 11, 27.
Viz též : panování nad sebou.

Msta, mstivost jest vůbec, citelně
potrestání bezpráví neb urážek nám v
pravdě

učiněných neb domnělých _; neb

žádost toho. Jest buď: A) Spravedlivá,
či : B) nespravedlívá.

A) Spravedlivá přísluší toliko Bohu a
náležité vrchnosti.
Máť jest pomsta, a já odplatím ča
sem svým, aby klesla noha jejich. "V.
Mojž. 32, 35.
Očekávejtež (tedy) pokorně potěšení
jeho, a on vyhledávati bude krve naši
z trápení nepřátel našich, a ponížíť
všech národů, kteřížkoli povstávají
“proti nám, a učiní je beze cti Pán
Bůh náš. Judith 8, 20.
Běda národu povstávajícímu proti
pokolení mému: nebo Pán všemohoucí
pomstí se nad nimi, v den soudu na
vštíví je. Judith 16, 20.
Vyhledávaje krve jejich, rozpomenul sc:
nezapomněl na kíik chudých. Žtlm 9, 13.
Bůh pomsty Hospodin: Bůh po
msty svobodně jedná. Zahn 93, ].
Bůh horlitel a mstitel (jest.) Hospo
din: mstici Hospodin, a mající prchli
vost: mstí se Hospodin nad nepřátely

svými, & hněvá se na protivníky své.
Nah. 1, 2.
Ne sami se zastávejte, nejmilejší,

ale dejte místo hněvu; nebo psáno
jest: Mně pomsta, jáť odplatím, praví

Pán. Řím. 12,19, Žid.10,3.0

B) Nespravedlivá není dovolená, ja—
kožto Bohu toliko přislušící a lehce
slušnou míru přestung'z'cí a v nená
vist se obrac'ujíeí.
Nehledej pomsty aniž pamatovati
budeš na křivdu spoluměšt'anů svých.
III. Mojž. 1,9 8.
Kdo tají provinění, hledá přátelství:
ale kdo jinou a jinou řeči se opětuje,
rozlučujc spojené. Přísl. 17, 9.
Zlý vždy hledá svárů: ale- angel
ukrutný poslán bude proti němu. Příšl.
17, 11.

Neříkej: Odplatím se zlým; očeká
vej na Hospodina, a “vysvobodí tě.
Přísl. 20, 22.
Neříkej: Jak mi učinil, tak mu uči
ním: odplutím každému podlé skutku
jeho. Přísl. 24, 29.
Kdo se chce mstíti, _u Pána najde
pomstu, a'hříchy jeho chovaje, zacho
vává. Odpust' bližnímu svému, kterýž
tobě škodí: a pak když se modliti bu
deš, hříchové tvoji rozvázání budou.
(,'-lověk proti

člověku drží hněv, a od

Boha hledá uzdravení? Nad člověkem
sobě podobným nema lítosti, d. za híí
chy své prosí? On tělo jsa drží hněv,
a smilování žádá od Boha? Kdo se
bude modlili za hříchy jeho? Pomni
ina-poslední věci, a přestaň nepřátel

ství provozovali. Si1.28,1—6.
Protož toto praví Hospodin: Aj já
souditi hudu pi'i tvou, apomslím po
msty tvé, a pusté učiním moře jeho,
a vysuším pramen jeho. Jcr. 51, 36.
Toto praví Pán Bůh: Protože uči
nila Idumea pomstu, aby se pomstila
nad syny judskými, a zhřešila provi
nivší, a pomsty požádala nad nimi;
proto takto dí Pán Bůh: Vztáhnu ru
ku svou na zem idumejskou, a odejmu
z ní lidi i hovada, a učiním ji pustou
od polední strany : a ktcří jsou v De

dan, mečem padnou. Idám pomstu
svou na zem idumejskou skrze ruku
lidu mého israclského: a učiní v Edom
podlé hněvu mého a (podlé) prchlivosti

Mše sv. — Mzda.

mě.: i poznají pomstu mou, praví Pán

Bůh. Toto praví Pán Bůh: Protože
učinili Palestínští pomstu, a vší myslí
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Mše 'sv., obět mešní jest n'ekrvava'
obe'ť nove'lzo;a'kona, v kteréž se Kristus v
způsobách chleba a vína Bohu obětlg'e,
če'mžv'se krvavá obe'ť kříže nekrvave' živě

pomstili se, zabíjejíce a naplňujíce ne
přátelství stará: protož toto praví Pán 'představzgje jakožto vždy trvající pamá
Bůh: Aj já_vztáhnu ruku svou na tka její.
Filistínské a zabíjí vražedlníky, a zka— Naznačem' a předobrazení jq'í ve 'sla
rém zákoně.
zím ostatky pomořské krajiny: a učí
ním nad nimi pomsty veliké, tresce je
]l/Ielcln'sedech, král Sálem, vyncsa
s' prchl-ivostí: i zvědí, že já jsem I-Io
chléb a víno," nebo- byl knězem Boha
spodin, když uvedu pomstu svou na nejvyššího, požehnal mu a řekl: Po
ně. Ezech. 25, 12—17.
ižehnaný Abraham "Bohu nejvyššímu,
Jáť pak pravím' vám, abyste neod kterýž stvořil nebe i zemi. I. Mojž.
pírali zlému: al_eudeříflí tě kdo v pra
14, 18. 19.
_
vé 'líce tvé, nastav mu i druhé. Mat.
Pozdvihl Abraham očí svých a uzřel
5, 39.

Nebo jestliže odpustíte lidem hříchy
jejich, _odpustíť i vám Otec váš nebeský
hříchy vaše. Mat. 6, 14; Mar. 11, 25.
I viděvše to_ učenníci jeho Jakob a
Jan, řekli: Pane,. chceš-li, at' díme,
aby oheň_sstoupil s nebe, a spálil je?
A obrátiv se (Ježíš) potrestal jich,
řka: Nevíte, čího jste'ducha? Luk. 9,
54. -55.

.

A odpusť nám naše hříchy: jakož
i my odpouštíme každému vinniku
svému. A neuvod' nás v pokušení.
Luk. 11, 4.
Žádnému zlého za zlé neodplácejte:
opatrujte dobré ,- netoliko před Bo
hem, ale také přede všemi lidmi. Řím.
12, 17.

Již zajisté na prosto hřích jest mezi
vámi, že máte soudy mezi sebou. Proč
raději, křivdy nesnášíte? proč raději“
škody netrpíte. Kor. 6, 7.
I-Iněvejte se, a nehřešte: slunce ne
zapadej na lměvivost vaši. Ef. 4, 26.
Vizte, aby žádný žádnému zlého za
zlé neodplacoval: ale vždycky, co do
brého jest, čiňte sobě vespolek, ivše
chněm. Tes. 5, 15.
, Pří/sladové msty.
Mstu vykonali:
Synové Jakobovz, Lévi a Simeon, na
Sichemitských pro sprznění sestry své
Díny: I. Mojž. 34, 1—31; Absolon na
bratru svém Amnonovi: II. Král. 13,

20—29; Abner na Saulovi: II. Král.
3, 7 atd.; Joab na Abnerovi: ]1. Král.
3, 27 ; „Herodes na Janu křtiteli: Mar.
6, 18 atd.; Faríseove' na Ježíšovi:

Mar. 12, 12; Luk. 11,53.54;
Viz také lme'v.

20,19.

za sebou

Skapce vězícího mezi—trním

za rohy, kteréhož vzav, obětoval jej
v oběť zápalnou místo syna svého. I.
Mojž. 22, 13.
Bude pak beránek bez poškvrny, sa
meček roční. Podlé kteréhožto řádu
vezmete i kozelce. \ Ostříhejž slova to

hoto za právo tobě isynňm

tvým až

na věky. II. Mojž. 12, 5. 24.
Akklásti budešna stůl chleby před
ložení před obličejem“ mým vždycky.
II. “Mojž. 25, 30.
. Vezme kněz hrst mouky be'lne', kte

ráž jest pokropena olejem, a_ všecko
kadidlo, které na mouce položeno jest:
a páliti bude je na oltáři na památku
vůně nejchutnější I-Iospodinu. Ostatní
plak částku mouky bělné bude jísti
Aron s syny svými bez kvasu'. a jisti
to bude na místě svatém v síni s_tánku.
Proto pak nebude kvašená ta mouka,
že díl její obětujese v zápal I-Iospo
_dinu. _Svaté svatých bude, jako oběť
za hřích, a za vinu. III. Mojž. 6, 15—17.
Přisáhl Hospodin, a nebude želeti
toho, řka: Ty jsi kněz na. věky podlé
řádu Melchisedechova.
Žalm 109, 4.
Nebo od východu slunce až na zá
pad veliké jest jméno mé mezi národy:
a na každém místě kadí se a obětová
na bývá jménu mému oběť čistá: nebo
veliké jest jméno mé mezi národy,
praví Hospodin zástupů. Mal. 1, 11.
Více viz ve článku:

Svátost oltářm'_

Mzda. 1. Nesluší zadržovatz' mzdu
dělnz'kom', jí zkracovali, anebo do
cela odjímatí.
Jakob pravil k dcerám Lábanovým:
A vy samy víte, že jsem vší silou.
'
23*
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Myšlení.

svou sloužil otci vašemu. Ale i otec
oklamal mne, a změnil mzdu mou
na desetkráte: a však nedopustil
mu Bůh, aby mi uškodil. I. Mojž.
31, 6. 7.

těm, kteříž s útiskem zadržují .mzdu
nájemníka, utiskují vdovy a sirotky, a
potlačují příchozího, aniž se báli mne,
praví Hospodin v zástupů. Mal. 3, 5_
Myšlení.

Dz'-lz"se o člověku, zname

Neučiníš křivdy bližnímu svému, nají : představy, cz'tj/, záměry, žádosti,
aniž mocí utiskneš ho.
Nezůstane
nápady a pochybností. Dz'áli se o Bohu vy—
mzda dělníka tvého u tebe až do jitra.
znamenávají tolik“ co jeho rady a jeho
III. Mojž. 19, 13.
vševédoucnost.'
Nezapřeš mzdy potřebného a chu
1. Zlá myšlení jsou trestu hodná.
dého bratra svého, aneb příchozího,
Ať se rozpomenou synové Israelští
kterýž s tebou bydlí v zemi a v bra
nách tvých jest. Ale tohož dne dáš na všecka přikázaní Hospodinova, aby
jemu mzdu za práci jeho před zápa následovali myšlení svých, a očí, skrze
dem slunce, nebo chudý jest, a tím věci rozličné smilníce, ale raději pama
tujíce na přikázaní Hospodinova, aby
zdržuje duši svou:-» aby nevolal proti
tobě k Hospodinu, a počtěnoby bylo činili je, a byli svatí Bohu svému. IV.
tobě'za hřích. V. Mojž. 24, 13—15. Mojž. 15, 39. 40.
Vystříhej se, aby ti snad netanulo
N ezavížeš úst vola vymínajícího “na
humně obilí tvé. Nebo psáno jest v na mysl bezbožné myšlení, a řekl bys
zákoně Mojžíšově: Nezavížeš úst volu v srdci svém: Blíží se sedmý rok od
mlá'tícímu. I zdali Bůh tak o voly puštění; a odvrátil bys-oči své od chu
pečuje? Nebo praví písmo: Nezavížeš dého bratra svého, nechtěje mu, čehož
úst volu mlátícímu. A hoden jest děl žádá půjčiti, aby nevolal proti tobě k
ník_své mzdy. V. Mojž. 25, 4;_I. Kor. Hospodinu, abyloby tobě k hříchu. V.
9, 9; I. Tim. 5, 18.
Mojž. 15, 9.
Hospodin rozptyluje rady národů:
Kdožby koli tobě něco dělal, hned
zaplať jemu mzdu, a mzda dělníka zamítá pak myšlení lidská, a zavrhuje
tvého ať nezůstává u tebe. Tob. 4, 15. rady knížat. Žalm 32, 10.
Bůh nenávidí srdce, kteréž chová
Neurážej služebníka, kterýž v'prav
dě pracuje, ani nájemníka, kterýž vy myšlení zlá. Přísl. 6, 18.
nakládá život svůj. Sir. 7, 22.
Lest přebývá v srdci těch, kteří zlé
obmýšlejí. Přísl. *12, 20.
'
Myšleni bezbožných z kořenu vypleně
no bude. Přísl. 15, 5.
Ohavnost-í jsou Hospodinu myšlení
Toho, kterýž obětuje z nespravedli
vě nabytého jest oběť poškvrněná a zlá. Přísl. 15, 26.
nejsou dobrolibá posmívání nesprave
Převrácená myšlení odvracují od
Boha. 'Moudr. ], 3.
dlivých. Kdož obětuje oběť z statku
Bezbožní podlé toho, co obmýšleli,
chudého, jest jako ten, kterýž zabíjí
syna před obličejem otce jeho.. Chléb trestáni budou. Moudr. 3, 10.
nuzných jest život chudých; a kdož
Svatý zajisté duch kázně utíká před
odjímá jej, člověk krve jest. Kdo falší, a vzdaluje se od myšlení, kteráž
odjímá chléb v potu dobytý, jcst jako jsou bez rozumu, a vypuzen bývá od
ten, kterýž zabíjíbližního svého. Kdož— přicházející nepravosti. Moudr. 1, 5.
vylévá krev, a kdož činí křivdu ná
Na myšleni bezbožnika tázáno bude:
ahlas řečí jeho půjde před Boha, k tre
jemníku, bratří jsou spolu. Sir. 34,21.
24—27.
stání nepravosti jeho. Moudr. 1, 9.
Obřežte se Hospodinu, a odejměte
Běda tomu, kdož staví „dům svůj
v nespravedlnosti, a večeřadla svá ne neobřízky srdcí svých, muži judští a
v soudu, kterýž přítele svého utiskne obyvatelé jerusalemští; aby snad ne—
jemu. Jer. 22, 13.
vyšlo jako oheň rozhněvání mé, a ne
A přis'tonpím k vám v s0udu, a rozpálilo se, a nebylby, kdo by uhasil,
budu svědkem rychlým zločincům, a pro zlost myšlení vašich. Jer. 4, 4.
cízoložníkům, a křiv0přísežníkům, a
Hospodin řekl: Navrat'tež se jeden

2. Přestupova'ní zákona toho lresce

Mzda. — Náhožnost.

,
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každý od cesty své zlé , a od nejhor ; a zatmíno jest nemoudré srdce jejich.
ších myšlení svých: „a bydliti budete ',Rím. 1, 21.
v zemi, kterouž dal IIospodin vám, a
otcům vašim, od věků až navěky. Jer. 2. Bohu jsou známa všecka naše
myšlení.
25, 5.
Běda vám, kteří myslíte neužitečnou
Ty vyslyš na. nebi v místě přebý
věc, a činíte zlé na ložcich svých: v vání svého, a smiluj se, a učiň 'a „dej
světle jíti-ním činí je; nebo protiBohu
jednomu každému vedlé cest jeho,- jaa
jest ruka jejich. A požádali polí, a kož uzříš srdce jeho (nebo ty znáš sám
násilím je brali, a mocí odjímali domy, srdce všech synů lidských). III. Král.
a utiskali muže i dům jeho: muže i 8, 39; viz II. Paral. 6, 30.
dědictví jeho. Mich. 1, 1. 2.
Vím že všecko můžeš, a žádné před
Toto praví Hospodin zástupů: Od tebou není skryté myšlení. Job 42, 2.
vratte se od cest svých zlých, a od my—
Hospodin zná myšlení l_idská, že
š_lení svých- nejh'orších: a neslyšeli, ani marná jsou. Žalm 93, II."
pozorovali mne, praví'Hospodin. Zach.
Nepomíjí ho žádné myšlení, a ne
l , 4.
ukrývá se před ním žádná řeč. Sir.
A žádný nemyslete zlého proti bli 42, 20.
žnímu svému v srdcích svých, a pří
Běda, kteří jste hlubocí srdcem, aby
sahy lživé nemílujte, nebo. všecko to ste před Hospodinem skryli rádce: kte-_
jest, čehož nenávidím, praví Hospodin. rýchžto jsou ve tmách skutkové, a ří
Zách. 8, 17.
kají: Kdo nás vidí, a kdo nás zná?
'Já pravím vám, že každý, kdož by Převrácené jest to vaše myšlení: jako
pohleděl na ženu ku požádání ji, již kdyžby hlína proti hrnčíři myslila, a
cizoložil s ní v srdci svém. Mat.
řeklo by dílo učiniteli svému :' Neučinil
5, 28.
.
_
jsi mne. Nádoba hlíněná řekla by hrn
J ežíš pravil k zákonmkům : Proč číři svému: Nerozumíš. Is. 29, 15. 16.
_myslíte zlé věci v srdcích svých?
Já znám skutky jejich a myšlení je
Mat. 9, 4.

Ze srdce zajisté vycházejí zlá my
šlení, vraždy,l.cizoložství, smílství, krá
deže, křivá svědectví, rouhání. Mat.
15, 19; Mar. 7, 21.
Marní učinění jsou v myšleních svých,

jich. Is. 66, 18.
Řeč boží rozeznává myšleníimínění
srdce. Zid. 4, 12.
Viz. také : úševe'doucnost boží.

Mzda.

Viz : odměna.

N.
Náboth, obyvatel jezrahelský, kterýž _a uctívostí k Bohu, jenž slzg'e také spra
měl podlé palácu Achaba, krále sa vedlnost a svatost vůbec.
mařskéhotvinici; III. Král. 21, 1 ; kte
1. Povzbuzen! k nábožnosti.
rouž král žádal míti: v. 2; jižto pak
co dědictví otcův Náboth zpěčoval se
dáti jemu: v. 3, a protož ukamenován
jest: v. 13; a sice následkem křivého
svědectví, kteréž Jezabela, Achabova
manželka, proti němu vydala: 8—12;
když pak Achab Nábothovu vinici so
bě přisvojil: v. 16, byl mu ohlášen
spravedlivý trest skrze proroka Eliáše:
v. 17 atd.; což se vyplnilo: k. 22, 37 atd.
Nábožnost záleží v dokonalémplnění
povinností náboženslýčh :

vroucí lásky

Ját' Bůh všemohoucí: chodiž přede
mnou, & budiž dokonalým. I. Mojž.
17, 1.
Ostříhejž nevinnosti, a hleď na upří
mnost: neboť_jest pozůstalost člověku
pokojnému. Zalm 36, 37.
Nedej sobě překážeti, abys se mo
dlil vždycky, a neostýchej se až do
smrti spravedlnosti nabývati: nebo mzda
boží zůstává na věky. Sir. 18, 22.
Buďtež vy tedy dokonalí, jako i

358

_“Nabuchodonosor.

Otec váš nebeský dokonalý jest.
5, 48.
Více viz ve článcích:
svatost, dokonalost a j. '

Mat.

spravedlnost,

2. Cena a odměna nábožnosti.

Čistý a upřímný budeš-li kráčeti, i
hned procítí k tobě, a pokojný zase
učiní příbytek spravedlnosti tvé. Job
8, 6.

Světlo vzešlo jest spravedlivému, a
radost těm, kteříž jsou upřímného sr
dce. Žalm 96, 11.
Mocné na zemi bude símě jeho:
rodina upřímných požehnání dojde.
Zalm 111, 2.
_Dobře učiň Hospodine dobrým, a
(těm), kteříž jsou upřímného srdce.
Žalm 124, 4.
A tehdáž spravedlivi oslavovati bu
dou jméno tvé: a upřímní přebývati
budou před obličejem tvým.
Žalm

139, 14.
Zachovává stezky spravedlivých, a

ostříhá cest svatých. _Přísl. 2, 8.

Kdož dobrý jest, obdrží milost od
Hospodina. "Přísl. 12, 2.
Mezi spravedlivými přebývati bude
milost. Přísl. 14, 9.
Stanové spravedlivých pučiti se bu
dou. Přísl. 14, 11.
Cestami svými naplněn bude blázen,
a nad něj bude muž dobrý. Přísl.
14, 14.

Cesta spravedlivých jest bez ourazu.
Přísl. 15, 19.

Požehnání boží chvátá k

odplatě

spravedlivého, a činí, aby v času ry
' chlosti snažení jeho užitek dávalo. Sir.
11, 24.
'VŠe'Ckytyto věci svatým k dobrému,
bezbožným pak-a hříšníkům obrátí se
ke zlému. Sir. 39, 32.
To dobře Služebníče dobrý a věrný:
že jsi- nad málem byl věrný, nad mno
hem tebe ustanovím, vejdiž v radost
Pána svého. Mat. 25, 21.
Pobožnost' jest ke všemu užitečná
majíc zaslíbení nynějšího života i bu
doucího. I. Tim. 4, 8.

3. Osud nábožných v životě tomto.
Jedno jest, což jsem mluv-il, že ne
vinného i bezbožného on zahlazuje.
Job 9, 22.

V posměchu zajisté jest spravedlivé
ho sprostnost. Job 12, 4.
Meč vytrhli hříšníci: a natáhli lu—
čištč své, aby porazili chudého a nu
zného: aby zabíjeli upřímé srdcem.
Žalm 36, 14.

_

Muži (žádostiví) krve nenávidí spro
stného: ale spravedliví hledají duše
jeho.

Přísl. 29, 10-

4. Pouhá

-.

zevnitřní pobožnost
ceny u Boha.
Protože lid tento přibližuje
mně (toliko) ústy svými, a rty
oslavuje mne, srdce pak jeho

nemá

se ke
svými
daleko
jest ode mne, a že báli se mne dle
lidského přikázaní a učení: proto aj
já přidám, abych podivení učinil lidu
tomuto divem velikým a předivným;
nebo zahyne moudrost moudrých jeho
a rozum opatrných jeho skryt bude.
Is. 29, 13—15. Viz: Matý 15, 8;
Mar. 7, 6.
Zdá—lise pak komu z vás, že jest
nábožný, a nepojímá v uzdu jazyka
svého, ale svodí srdce své, toho marné
jest náboženství. Náboženství čisté a
nepoškvrněné .u Boha Otce toto jest:
Navštěvovati sirotky a vdovy v sou
ženích jejich a nepoškvrněného sebe
ostříhati od tohoto světa. Jak. 1,
26. 27.
'

Nabuchodonosor: l. Král assyrský
a babylonský: Judith ], 5, chtěl po
vítězství nad Medskými také ostatní ná
rody sobě podmaniti: v. 7 atd., a vy
slal svého vůdce Holoferna s velikým
vojskem: 2, 1 atd., žádaje od podma
něných národů co Bůh ctěn býti: 3,
13; 5, 29; též Bethulia, v zemi isra
elaké, byla obležena vojskem jeho: k.
7, ale zbožnou Judithou osvobozena
jest: k. 13, nad to i vojsko Assyr—
ských s velikou ztrátou ze země vy
puzeno jest: k. 14; 15. Viz: Judith.
?. Syna nástupce předešlého oblehl
ve třetím roce vlády J oakima, krále jud
ského, město J erusalém, dobyl ho, olou
pil chrám, & odvedl krále s mnohými
urozenými, mezi nimiž byl i Daniel,
v zajetí babylonské: Dan. ], 1. 2. 6;
II. Par. —36,6; dal pak svobodu králi

uloživ mu poplatek, jejž však tento
jenom po ) léta odváděl, po nichž pak
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zase odpadl: IV. Král. 24, 1. Za ná
stupce jeho Joachima oblehl Nabucho
donosor, kterýž se vítězstvím nad Egyp
tem ještě více povznesl: v. 7, opět

.jméno tyé; neboť neopustils hledajících
tebe. Žalm 9, 11.
Hospodin při pokolení spravedlivém

Jerusalém: v.10, apřeneslkráleskní

hanbili, ješto Hospodin naděje jeho jest.
Žalm 13,
Tito ve vozích a jiní v koních dou
fají, my pak jméno Hospodina Boha
našeho vzývati budeme. Žalm 19, 8.
V tebeť doufali otcové paši: dou
fnli, a vysvobodil jsi je. Žalm 21, 5.
Bože můj v tebe doufám, nechť nejsem
zahanben. Žalm 24, 2.
Očekávejž Hospodina, zmužile čiň: a
posilní se srdce—tvé, a očekávej Hospo
dina. Zalm 26, 14.
V tebe Hospodine jsem doufal, necht“
nejsem zahanben na věky. Žalm 30, 2.
Mnozí bičové na hříšníka, ale toho,
jenž naději skládá v HOSpodinu, milo
srdenství obklíčí. Žalm 31,10.
Ejhle oči Hospodinovy nad těmi, kte
Iíž se ho bojí: a na ty, kteříž dou

žaty a s vojskem do zajetí a vynesl
z chrámu všecky poklady do Babylona:
v. 12 atd.; nad pozůstalými v zemi
učinil Matthaniáše, přezděného v Se
deciáše králem: v. 17; II. Par. 36,
IQ; Jer. 37, 1; když _pak i tento od
něho odpadl: IV. Král. 24, 20; II.
Par. 36, 13', oblehl Nabuchodonosor *
Jerusalém poznovu á zdrancoval i zh_o
řil jej, zavraždil syny královy, a od
vedl lid i krále zajaté do Babylona,
nad pozůstalými ale ustanovil Godo

liáše: IV. Král. 25, l atd.; U. Par.
36, "17atd. V. j. Jer.- 21; 25, 1 atd.;
27, 6., 8. 20; 32, 1 atd.; 34, 7; 39,

1.11; 43,10; 46,2; 49, 28; 52,

4. 12. 28. 30;,Bar. 1, 9, Ez'ech. 2G,
7; 29, 18. Ze zajatých Židů vážil si
Nabuchodonosor leáště Daniele a jeho
společníků: ; Dan. ], 6.17 atd., zvlá
ště onoho pro vyložení snu: k. 2;
když ale tito od něho k božské poctě
vystavené soše zlaté: 3,1—atd. kla
něti se zpěčovali: v. 12 atd., dal je"
uvrci do pece ohnivé: v. 19 atd., ale
oheň neuškodil jim: v. 12 atd., akrál
velebil Boha. jejich a vydal zákony ku
prospěchu Židů, též usadil Daniele a
soudruhy jeho zase v předešlou ho
dnost jejich: v. 95 atd. Zvláštní sen,
jejž poznovu měl, vysvětlil mu opět,
Daniel: 4, 1 atd.; v. 16 atd., jehožto
vyplnění záleželo v tom, že byl od
Boha pro pýchu svou ztrestán 'a roz
umu zbaven: v. 27—39; přišeLpak
zase k rozumu a“v království své na
vrácen jest: v. 31 atd.

jest: vy'(pak) jste-radu chudého za

lají v milosrdenstvíjeho Žalm 32,18.
Blahoslavený člověk,jemuž jest jmé

no Hospodinovo nadějí jeho.
Žalm
39, 5.
V Bohu jest spasení mě, a sláva má :
Bůh jest pomoc má, a naděje má v
Bohu jest. Doufejtež v něho všeliké
shromáždění lidu, vylévejte před ním
srdce svá: Bůh jest spomocník náš na
věky. Žalm (il, 8. 9.
Vyslyš nás Bože Spasiteli náš, na
děje —všech končin země, i na moři da
leko. Žalm 64, 6.

Mně pak, přidržeti se Boha, dobré
jest: skládati v Pánu Bohu naději svou.
Žalm .72, 28.
Poněvadž ve mne doufal, dí Bůh,
vysvobodím jej, ochráním ho, nebo po
znal jméno mé. Žalm 90, 14.
Obránce můj jsi ty, aoutočištěvmé:
Naděje jest vůbec očekáváni něčeho
dobre'ho, co v budoucnost padá ; vzhledem Bůh můj, v tebe doufati budu. Zalm
na zaslzben-í boží: jest nade'je ctnost bož—

ská, skrze kterouž křesťan od Boha dů
ve'rne' očekává, cokolívBůh slíbil, zvláště
pak život věčný a prostředky k dosa

žení jeho.
1. Povzbuzení

90, 2

Lépe jest naději míti v Hospodina,
než doufati v člověka. Lépe jest dou

lati v Hospodina, nežli naději sklá

dati v knížatech. Žalm 117, 8. 9.
Blahoslavený ten, jehož spomocník

v Boha.

Ic naději a k důvěře

jest Bůh Jakobův, jehožvnaděje jest
v Hospodinu, Bohu jeho. Zalm 145, 5.

Byť mne také zabil (Bůh), v něho
doufati budu. Job 13, 15.
A doufati budou \' tebe, kteří znají

Doufej v Hospodina celým srdcem
svým, & nespoléhej na opatrnost svou.
Přísl. 3, 5.
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Kdož doufá v Hospodina, blahosla
vený jest. Přísl. 16, 20.
Kdo*se chlubí a roztahuje, ten vzbu
zuje sváry: ale kdo doufá v Hóspodi—
na, zdráv bude. Přís1. 28, 25.
Kdo se bojí člověka, tudíž padne:
kdo doufá v Hospodina, pozdvižen bu
de. Přísl. 29, 25.
Všeliká řeč boží ohněm zkušená
jest, onť jest štít doufajícich v něho.
Přísl. 30, 5.
Starý blud pominul; zachováš pokoj;
pokoj, nebo doufali jsme tebe. Doufejte
v Hospodina na věky věčné. Is. 26, 3. 4.
Nebuď mi 'ty k strachu, naděje má
ty v den trápení. Jer. 17, 17.
A ty k Bohu svému se obrať z mi
losrdenství a soudu ostříhej, & doufej
v Boha svého vždycky. Ose. 12, 6.
Já pak k Hospodinu hleděti budu:
očekávali budu na Boha spasitele své—
ho: uslyší mne Bůh můj. Mich. 7, 7.
Dobrýt' jest Hospodin, a posilňu
je v den soužení; a zná ty, jenž dou
fají v něho. Nah. 1, 7.
A ve jménu jeho národové doufati
budou. Mat. 12, 21.
Díky činíme Bohu vždycky .
pamatujíce na skutek víry vaší, a na
stálost naděje v Pána našeho 'Ježíše
Krista. I. Tes. 1, 2. 3.
Kristus jest, jakožto Syn, v domu
svém; kterýžto dům jsme my, jestliže
doufanlivost, a chloubu naděje až do
konce pevnou zachováme. Zid.. 3, 6.
Protož pi'epásavše bedra mysli své,
sti-ízlivi jsouce, dokonale doufejte v po
dávanou vám milost k zjevení Ježíše
Krista. 1. Petr 2, 13.
A každý kdož má tuto naději—vněm,
posvěcuje sebe, jakož i on svatý jest.
I. Jan 3, 3.

láska, tyto tři: ' ale 'většíť z nich jest

láska. I. Kor. 13,13.
My duchem z víry očekáváme na
ději spra\edlnosti. Gal. 5, 5.

Jest pak víra nadějných věcí pod
stata,důvod neviditelných. Žid. 11, 1.
3. Zvláště zakládá se nadeje ve víře
v pravdivost a věrnost boží.
Viz: pravdivost a věrnost.

4. Předmět naděje jest všecko, což
z ohledu na Boha nám k dosažení
učení našeho potřebí jest; a sice:
a) Odpuštění hříchů.

Dobré naděje učinil jsi syny své,
protože soudě. dáváš v hříších místo
k pokání. Moudr. ]2, 19.
Dobrotivý a milosrdný jest Bůh, a
odpouští hříchy v den soužení. Sir.
2, 13.
Já jsem ten, jenž shlazuji nepravosti
tvé pro sebe, a na _hříchy tvé nebudu
zpomínati. Is. 43, 25.
On pak (Messiáš) raněn jest pro ne
pravosti naše, potřín jest pro hříchy
naše: kázeň pokoje' našeho leží na
něm, a zsinalnstí jeho uzdravení jsme.
Is. 53, 5.
.
Pl 1861zajisté Syn—člověka, aby spasil,

co bylo zahynulo. Mat. 18, 11; Luk.
19, 10.

Porodít' pak (Maria) syna, a nazů
veš jméno jeho Ježíš: onť zajisté vy
svobodí lid tvůj od hříchů jejich. Mat.
1, 21.

Kristu všickni proroci svědectví vy
dávají, že odpuštění hříchů vezmou
skrze jméno jeho všickni. Sk. ap. 10, 43.
Krista Bůh vydal za smírce skrze
víru v krvi jeho, k ukázaní spravedl
nosti své, pro odpuštění předešlých
hříchů. Řím. 3, 25.
2. Základ naděje jest vím vůbec.
Kristus vydán jest pro hříchy naše,
V naději.spaseni jsme. Naděje pak, a v_stal z mrtvých pro ospravedlnění
kteráž se vidí, není nadějí; nebo co naše. Řím. 4, 25.
Protož neníť již žádného zatracení
kdo vidí, kterak má toho naději? Pakli
čehož nevidíme, toho se nadějeme: to těm, kteříž jsou v Kristu Ježíši, kteříž
ho s trpělivostí očekáváme. Rím. 8, nechodí podlé těla. Nebo zákon ducha
života v Kristu Ježíši vysvobodil mne
24, 25.
Bůh pak naděje naplniž vás všeli od zákona hříchu a smrti. Rím. 8, 1. 2.
Bůh smířil nás s sebou skrze Ježíše
kou radostí, a pokojem u víře, abyste
Krista, a dal nám posluhování toho
se rozhojnili v naději, a v moci Du
smíření. Nebo zajisté Bůh smířil s se
cha svatého. Řím 15, 13.
Nyní pak zůstávají .víra, naděje, bou svět v Kristu, nepočítaje jim hří

Naděje.

chů jejich, a složil na nás to. slovo
smíření. II. Kor. 5, 18. 19.
Toho, kterýž hříchu neznal, učinil
za nás hříchem, abychom my učinění
byli spravedlností boží skrze něho. Il.
Kor. 5, 21.
Milost vám a pokoj od Boha Otce,

a Pána našeho Ježíše Klista,
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Bůh náš jest Bůh, kterýž (nás) spa
seny činí: 51.u Hospodina, u Hospo
dina (jest) ujíti smrti. Zailm 67, 21.

Zaslíbení má Hospodin v těch, kte
říž se ho bojí, a v těch, kteříž doufají

v milosrdenství jeho.
Věř Bohu,

Žalm 146, 11.

a opět „přijme tě . . . .

kterýžto _Kteříž se bojíte Pána,
a. - nebude

šeho. Gal.

i'kouce:— I kdož tedy bude

1, 3. _4.

V Kristu máme vykoupení, skrze
krev jeho, odpuštění hříchů podlé bo
hatství milosti jeho. Ef. 1, 7.
Věrné slovo a všelikého oblíbení

hodno, že Kristuleežíš přišel na tento,
svět, aby hříšníky spasil. I. Tim. 1, 15.
Bůh chce, aby všickni lidé spasení
byli, a' ku poznání pravdy přišli. I.

Tim. 2 4.
A protož Klistus měl ve všem při
podobněn býti biatřím, aby milosrdný
byl, a věrný biskup'u Boha, aby vy
čistil hříchy lidu. Zid. 2, 17.7
Přistupmež tedy s doufá'ním „k trůnu
milosti, abychom došli milosrdenství,
% nalezli milost k příhodné pomoci.
Zid.4, 16.
*
Nemeškáť Bůh s zaslíbením svým,
jakož někteíí za to mají: ale trpělivě
čeká pro vás, nechtě aby kteří zahy
nuli, ale všickni k pokání se obrátili.
II. Petr 3, 9.
Paldi v světle chodíme, jakož i on
v světle jest, máme vespolek obecene
ství, a krev Ježíše Krista, Syna jeho,
očišt'uje nás od všelikého hříchu. 1.
Jan 1, 7.
Píši vám synáčkové, že se vám. od

pouštějí hříchové pro jméno jeho. I.
Jan 2, 12.
A víte, že on se proto zjevil, aby
sňal hříchy naše: a hříchu v něm ne—
ní. I. Jan 3, 5.
b) „Milost k plnění zákona božího.

Dokonalé učiň kroky mé na stezkách
tvých: aby se nepolmuly šlépěje mě
(s nich) Žalm 16, 5.
Ejhle oči Hospodinovy nad těmi, kte
říž se ho bojí: a na ty, kteříž doufají
v milosrdenství jeho. Aby vyprostil
od smrti duše jejich: a živil je v čas

hladu. Žalm 32, 18.19.

Siro“ 2,

vyprázdněna

věřte jemu:

vydal sebe samého za hříchy naše, aby"
vytrhl nás z přítomného věku nešle
chetného podlé vůle Boha a otce na

mzda

vaše.

divili se

velmi,

7. 9.

Učenníci

(Páně)

moci Spa

sen býti? Pohleděv pak na ně Ježíš,
řekl jim: U lidít' jest to nemožné; ale
u Boha jest všecko možné. Mat. 19,
25. 26; Mar. 10, 26. 27; Luk. 18,
'26. 27.
Jestliže t_edy vy, jsouce zlí, umíte
dobré da1 y dávati synům svým, čím
více Otec váš _nebeskýdá ducha dobrého
těm, kteříž ho prosí. ? Luk. 11, 13.
Co nemožné bylo zákonu, v čem
byl mdlý—pro tělo:

to způsobil

Bůh,

poslav Syna svého v podobenství těla
hříchu, a z hříchu odsoudil hřích na
těle.

Řím.

&, 3.

'

Věrnýt' pak jest Bůh, kterýž nedo
pustí vás pokoušeti, nad to, což mů
žete (snésti), ale učiní s pokušením
také prospěch, abyste mohli snésti. I.
Kor. _10, 13.

Děkuji Bohu svému vždycky z vás
za milost boží, kteráž dána jest vám
v Kristu Ježíši, že ve všem učinění
jste bohatí v něm, v každém slovu,“ a
ve všelikém umění, jakož svědectví
Kristovo utvrzeno jest mezi vámi: tak
že nemáte žádného nedostatku v—žá
dné milosti, očekávajíce zjevení Pána

našeho Ježíše Krista, kterýžto i utvrdí
nás až do konce

bez ouhony, ke dni

příští Pána našeho Ježíše Krista. I.
Kor. 1, 4—8.
Milostí- pak boží jsem to, což jsem,
a milost jeho nebyla ve mně marná.
I. Kor. 15, 10.
Řekl mi (Pán): Dosti máš na mi
losti mé; nebo moc v nemoci se do
konává. H. Kor. 12, 9.
Ostatně bratří, posilňte se v Pánu,
a v moci síly jeho.
Oblecte se v
(celé) odění boží, abyste mohli státi
proti oukladům ďábelským.
Ef. 6,
10._ 11.

Doufání maje o t—Om,že kterýž zas
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čal v vás dílo'dobré, dokoná (je) až
do dne Krista Ježíše. Filip. 1, 6..
Bůh zajisté jest, kterýž působí v
vás i chtění, i vykonání podlé dobré
vůle_své. Filip. 2,513.
Všecko 'mohu skrze toho, kterýž mne
posilňuje. Filip. 4, 13.
.
Věrnýť jest Bůh, kterýž vás utvrdí,
a ostříhati bude od zlého. II. Tes. 3,3.
0) Věčná blaženost.
Viz : blaženost.

'5. Naděje bezbožny'ch zhyne.
Zdali douiáš v hůl třtinovou a na
lomcnou, na Egypt, na niž zpodepřcl
liby, se kdo, zlomí se a pronikne ruku
jeho, i probodne ji? IV. Král. 18, 21.
Zdali se' může zelenati ti'tí bez
vláhy? aneb růsti rákosí bez vody?
když ještě jest v- květu, ani trháno
bývá rukou, přede všemi bylinami usý
chá. Tak (jsou) cesty_všech, kteříž
zapomínají na Boha, a tak zahyne na
děje pokrytce. Job 8, 11—13.
Oči bezbožných pojdou, a outočištč
jim zmizí, a naděje jejich ohavnost
duše. Job 11, 20.
Očekávání spravedlivých (jest) ve
selí: naděje pak bezbožných zahyne.
'Pj-ísl. 10, 28.

.

ho velmi bojím . . .

Ty' jsi" mluvil,

že mi dobře učiníš, a rozšíříšsímě
mě, jako písek mořský, kterýž pro
množství sečten býti nemůže. I. Mojž.
32, 10—12.
Neboj se, ale pamatuj, co učinil I-Io
spodin Bůh tvůj Faraonovi, i všem
Egyptským. V. Mojž. 7, 18.
Vytáhneš-li na vojnu proti nepřáte
lům svým, .a uzříš-li jezdce a vozy,
a větší množství nepřátelského vojska,
nežli ty máš, nebudeš se báti jich:
nebo Ilospodin Bůh tvůj s tebou jest,
kterýž vyvedl tebe z země egyptské.
V. Mojž. 20, 1.

I řekl David: .llospodin, kterýž vy
trhl mne z moci lva, a z moci med

věda, ont vysvobodí mne z ruky Fi
listínského tohoto. I. Král. 17,37.

Nebudet' se báti tisíců lidu obkliču
jícího mne: povstaniž Hospodine, spa
sena mne učiů, Bože můj. Nebo ty
jsi zbil všecky, kteříž mi se z.protiv'ili
b_ez příčiny: zuby hříšníků setí'el jsi.
Zalm 3, 7. 8 a 21, 9 atd.
Kterýž z, tak velikých nebezpečen

ství nás vytrhl, a vytrhuje, v něhožto
doufáme, že i dále vytrhne. II. Kor.
1, 10.

Vysvobodil mne Pán od všelikého
skutku zlého, zachová k “království
svému neb'eskému. II. Tim. 4, 18.

Naděje bezbožného jest jako pejří,
kteréhož vítr zachvacuje: a jako pěna
7. Příklady nadeje.
tcnoučká, kteráž vichřicí rozptýlena
Israel.—ití:II. Par. 13, 18; Žalm 9,
bývá :- a jako dým, kterýž se větrem
roznáší: a jako památka na hosta, kte— 11. 32. 22; 39, 4; Jer. 14, 22; Jo
rýž téhož dne odchází. Moudr. 5, 15. safat: LI. Par. 17, 3; Job: Job 13,
Řekli'jste: Učinili jsme smlouvu s 15; David: Žalm 20, 8; 24, 2; 30,
smrtí, a s peklem smluvili jsme se. 7. 15; 54, 24; 55, 4. 5.11; 61,8;
Bič rozvodnilý když přccházeti bude, ' 70, 5; 90, 2; 142, 8; Isaíás': Is. 8,
nepřijde na nás: neboť jsme položili 17; bratří makabejs'tz': II. Mak. 7;
lež za naději naši, a lži schráněni lhvel: II. Kor. 1, 10; El. ], 12; I.
jsme . . . . Podvrátí krupobití na- . Tím. .4, 10; Abraham: Řím. 4, 18.
Viz : důvěra.
ději lži: a obranu vody zatopí. A
tak shlazena bude umluva vašes smrtí,
Nadýmání. Viz pošiz'va'm'.
a smlouva vašc s peklem neostojí: bič
Nadutost. Viz v_i/sokomyslnost, pýcha
rozvodnilý, kdýž přecházeti bude, bu a hrdost.
dcte jemu v pošlapání. Is. 28, 15_.17. 18.

6. K další nadeji vzbuzují nás obdr
žená již dobrodiní a milosti boží.
Modli! se Jakob: S holí svou pře
šel jsem Jordán tentozla nyní se dvě
ma pluky zas se vracuji. Vytrhni mne
z ruky bratra mého Esau; neboť se

Náhrada jest navrácení cizz7w statku
lomu, jemuž patří, aneb zaplacení jeho
neb škody způsobené.

Příkazzg'e se.

Jcstližeby kdo otevřel cisternu aneb
vykopal, a nepřikrylby ji, a upadlby
vůl neb osel do ní, dá pán cisterny
cenu hovad: co pak jest umrtveného,
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Nadchnuti. '— Nahum.

jeho bude. Jestližeby vůl cizí vola
něčího ranil, a ten umřelby: prodají
vola živého, a rozdělí peníze, maso
pak mrtvého mezi sebou rozdělí. Pakli
věděl, že víll t-rkavý byl od včerejška
a před včerejškem, a neostříhal ho
pán jeho: dá vola za vola, 'a zabitého
celého vezme. II. Mojž. 21, 33—36.
Neměl-liby zloděj, coby navrátil za
krádež, sám prodán “bude. Jestliže
nalezeno bude u něho, co ukradl živé,
buď vůl neb osel, neb _ovce: dvojná
sobně navrátí. Učinil-liby kdo škodu
na poli, neb na viníci, a pustilby ho
vado své, aby spáslo cizí: cožkoli nej
lepšího b'ude míti na poli, svém, neb
na vinici, za škodu, jakžby se uvá
žila, nahradí. Jestližeby vyjda ohei'í
našel 'trní, a zachvátilby stohy obilí,
neb _stojící osení na poli nahradí ško
du ten, kdoby oheň zapálil. Jestliže—
by kdo poručil příteli peníze, neb ná
dobu k ostříhání, a tomu, kdo přijal,
bylyby ukradeny: jestližeby nalezen.
byl zloděj, dvojnásobně navrátí. Pakli
by zjeven nebyl zloděj, pán domu po
hnán bude k bohům, a přisáhne, že
nevztáhl ruky své k věci bližního své
ho, by učinil lest tak na volu, jak na
oslu, a ovci, a rouchu, a cožkoli ško
du pi'inésti může: před bohy pře obou
přijde: a jestliže oni- usoudí, dvojná
sobně navrátí bližnímu svému. Poru
čí-li kdo bližnímu svému .osla, vola,
ovcí, a všeliké hovado k ostříhání, a»
umřeloby nebo zemdlelo, nebo od ne
přátel zajato bylo, a žádnýby toho ne
viděl: přísaha bude prostředkovati, že
nevztáhl ruky své k věci bližního své
ho; i přijme Pán přísahu, a onen ne
bude nucen k navrácení. Pakliby krá
deží bylo vzato, nahradí škodu pánu.
Pakliby udáveno bylo od zvěři, ať
vznese na něho, co jest udáveného, a
nebude platiti. \Kdoby od bližního
svého něco z těch věcí vypůjčil, a
byloby zemdleno, nebo umřelo v ne
přítomnosti pána, navrátiti přinucen
bude. Pakliby přítomen byl pán, ne—
vrátí, zvláště jestliže pl-išlo najaté za
mzdu díla svého. II. Mojž. 22, 3—15.
Clověk, kterýby zhřešil, a potupě
Hospodina, zapřelby bližnímu svému
věc k schování danou, kteráž jeho
\ířc svěřena byla, aneb mocí něcoby

vydřel, neb křivdu učinil, buď žeby
ztracenou_věc nalezl,_ a zapíraje, nad
to falešně by přisáhl, a cobykoli ji
ného učinil z mnohých věcí, v kterých
hřešívaji lidé, jsa přesvědčen o 'vině,
navrátí všecko,
což neprávě chtěl
obdržeti, zcela a nad to pátý díl" pá
nu, kterémuž byl škodu učinil (přidá).
III.. Mojž. 6, 2—5.

'

Kdožby zabil hovado, navrátí jiné.
III. Mojž. 24, 18. 21.

'

Vyznají hřích svůj, a navrátísummu
hlavní, a nad to pátý díl tomu, proti
komuž zhřešili. IV. Mojž. 5, 7.
Mluvte o mně před I—Iospodinem, a

před pomazaným jeho, vzal-li jsem
čího vola neb osla: učinil-li jsem_ ko
mu násilí, utiskl-li jsem _koho, vzal-li
jsem dar z_ruky někoho: a potupím
jej dnes, a navrátím vám. I. Král.
12, 3.

'

Navrátilby základ bezbožný, a vrá
tilby loupež, a chodilby v přikázanich
života, a anižby co činil nespravedli
vého: životem živ bude, a neumře.
Ezech. 33, 15.
Zacheus řekl Pánu: Aj polovici
statku svélío, Pane, dám chudým: á
oklamal-li jsem koho v čem, navrátím
čtvernásob. Dí jemu Ježíš: Dnes stalo
se spasení domu tomuto ; “proto

že "i

on jest syn Abrahamův. Luk. 19, 8. 9.
Jestliže ti služebník ublížil v ně
čem, aneb jestli ti co dlužen, mně to
přičti; já Pavel, psal jsem svou ru
kou, já zaplatím, ať nedím tobě, žeť
i ty sám sebe jsi mi dlužen. Filém.
v. 18, 19.

Nadchnutí jest vůbec vnuknutí nejaké

pravdy: I. Esdr. 7, 27; II. Esdr. 2,
12; Jud. 9, 14. Ohledem na písmo sv.
jesti nadchnutz' vliv ducha svate'ho ona
ducha svatých spisovatelův, jenž je buď
ku psaní pohádal aneb “píšících uschopňo
val, aby pravdy, kteréž chtěl Bůh lidem
zvěstovatz', dokonale, práva", a bez bludu

jasně psali:
1, 21.

II. Tim. 3, 16; 11. Petr

Vnuknuiz' se odvozuje konečně od

Boha: ]. Esdr. 7, 27; zlá pak vnu
knutí od satana: II. Král. 24, 1', I.
Par. 21, 1.
Náhum. -1) Jeden z oněch, kteří se
Zorobabelem se vrátili ze zajetí: II.
Šsdr. 7, 7.
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Náehor. __ Na nebe vstoupení Páně.

2) Muž z pokolení Juda, uvedený
v rodopisu Ježíše Krista: Luk. 3, 25.
3) Prorok z Elces neb Elkosv Galilei
rozený: Náh; 1, 1, prorokoval proti
Assyrským _a zvláště proti městu Ni
nive: Náh. k. 1, 2. 3.
Náchor. 1) Syn Sárugův, otec Thá
rův a děd Abrahamův: I. Mojž. 11, 22

atd.; Jos. 24, 2; Luk. '3, 34.
2) Syn Thárův a bratr Abraha
mův: I. Mojž. 11, 26 atd.; muž Mel
chy: v. 29; 22, 10, k němuž do I-Iá
ran poslal Abraham služebníka svého,
aby přivedl synu jeho Isákovi z dcer
jeho manželku: 24, 10 atd.; Laban byl
syn t. j. vnuk Náchorův: 29, 5; v. j.
31, 53.
Naim, město v poko'lení Issachar,
kde Ježíš vzkřísil syna jedné vdovy:
Luk. 7, 11 atd.

Nalezené věci mají se navrátití vla
stm'kovz'.

maří, obrátil se na krále israelského:
v. 5 atd., jenž jej poslal ku_prorokovi
Eliseovi: v. 8. 9; od toho byl uzdra—
ven, umyv se sedmkrate v Jordánu:
v. 10. 14; srov. Luk. 4, _27; dal pak
výhost modloslužbě: v. 15. 17; podá
val také prorokovi dary: v. 15; kterýž
jich nepřijal: v. 16; Náman pak ještě
učiniv dvě prosby: v. 17. 18; navrá
til se do krajiny své: v. 19.
Na nebe vstoupení Páně. 1. Čtyři
ca'te'ho dne po svém :: mrtvy'ch vstcíní

vstoupil Ježíš Kristus svou mocí na
nebesa:
Mar. 16, 14—19; Luk. 24, 44. 53;
Sk. ap. 1, 1—11.

2. Jest pak na nebe vstoupení Páně
důkazem božství víry naší; neboť tím:
a)

naplněna jsou p7,edpove"'denz, jak

Davidova: Žalm 23, 7—10; 46, e;
67., 19; Ef. 4, 8. 9;

tak i Krista sa—
aby na— mého: Jan 3, 13; 16,5. 28; 20, 17;
plnili pytle bratrů obilím, a zase vlo Luk. 24, 26.
žili peníze jednohokaždého do pytlíků
b) potvízena jest božství Ježz'se Kn'sta;
jejich, a nad to (aby) jim dali potra ješto svou mocí vstoupil na nebesa: Sk.
vy na cestu: ktei-íž učinili tak. A oni ap. 1, 9. 10. 11; 3, 21; on vešel do
nesouce ohilí na oslích svých, brali se slávy své: Luk. 24, 26; vešel do sva
odtud. A jeden rozvázav pytel, aby dal t);ne': Zid. 9, 24; aby se všecko napl
obroku hovadu v hospodě, uzřev pe nilo.- Ef. 4, 10; a sedí na píavz'cz Otce:
níze na vrchu pytlíku, řekl „bratřím “nr. 16, 19. 20; Sk. ap. 2 34; Ef.
svým: Navráceny jsou mi peníze, hle 1, 20; Žid. 8, 1; 1. Petr 3, 22; od
jsou v pytli. A užasše se, a předěšeni Icudz' kraluje nade vší-'m ]. Kor. 15,
jsouce, vespolek íekli: Což jest to, co 25; Ef. 1, 21. 22.
nám učinil Bůh? I. Mojž. 42, 25—28.
Zahrnuje také utěšené povzbuzení
Rekl Jakob synům : Peníze také dvoje k3. stálosti
u víře: neboť na nebe vstou

Josef rozkázal služebníkům,

neste s sebou; i ty, kteréž jste našli
v pytlících, zase doneste, aby snad

omylem se to bylo nestalo. ]. Mojž.
43, 12.
N epomineš vola aneb ovce bratra své
ho,' když uhlídáš, že hloudí: ale přivedeš
je k bratru svému, byť pak nebyl blízký
bratr tvůj a byť ho i neznal: uvedeš
je do domu svého, a budou u tebe,

dokudžby jich nehledal bratr tvůj, a
zase nevzal. Též učiníš s oslem, i
s rouchem, i se všelikou věcí bratra
svého, kterážby se ztratila: nalezneš-li
ji, nezanedbavej jí, jako cizí. V. Mojž.
22, 1—3.
Náman, vůdce vojska krale syrského:
IV. Král. 5, 1; byl malomocný: v. 1,
uslyšev pak o divech proroka v Sa

pení Páně jest:
a) pro nás svrchované důležité: ješto
nám otevřelo cestu do ráje: Ef. 2, 5.
6; Kol. 2, 14. 45; on seslal Ducha

svatého:Jan 14,16;

26.7;

Sk.ap.

2, 33; přimlouva' se ilstavičně za nás:

Řím. 8,34;

Žid. 9, 24. 26; I. Jan

2, 1. 2; a připravuje nám misto: Jan
14, 2—3; Zid. 6, 20.
b) rukojme' našeho na nebe vstoupení a
blaženstvz'; neboť skrze Něho jsme syny
božími a dědici blaženého zavslíbení:

Řím. 8, 17; Ef. 2, 5.6;

Zid. 10,

19—21; Kol. 3, 1. 2; Fil. 3, 17. 20.

21; I. Petr 1, 3. 4; Zjev. 21, 27;
ač budeme-li se Krista stále držeti:
Luk. 11, 28; Jan. 15, 45; 20,_17.

Nápoj. 

Napomínání.
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Napomínej jich,- ať jsou knížatům a
Nápoj nemírný. Viz: 'nesti'ídmost.
poddáni, rozkazů poslušní,
Napravování bloudícího. Dó'e se po— kmocnostem
všelikému skutku dobrému hotovi.
učením, pokárám'm, trestánz'm z'modlitbou.
Tit. 3, 1.
Nechť potresce mne spravedlivý v mi
losrdenství a.domlouvá _mi: olej -'pak 3. .Napomínající ředchcízej s dobrým
hříšníka ať nemastí hlavy mé. Zalm
příkladem.
140, 5.
Když máš za to, že jsi učitelem ne
Zhřešil-liby proti tobě bratr tvůj,
moudrých, mistrem nemluvňat, maje
jdi, potresci ho mezi sebou a jím sa způsobu umění a pravdy v zákoně:
mým: uposlechl-li tebe, získal jsi bra kterýž tedy jiného učíš, sám sebe ne
tra. svého. M'at. 18, 15.
učíš; 'kterýž kážeš, že se nemá krásti,
Bratří byl-liby člověk zachvácen v n_ě
(sám) kradeš; kterýž pravíš, že se ne
jakém hříchu, vy kteří duchovní jste,“ má cizoložiti, cizoložíš; kterýž v oha—
poučte takového v duchu tichosti; pro vnosti máš modly, svatokrádeže se' do
hlédaje (každý) sám k sobě, aby jsi ty pouštíš; kterýž zákonem se chlubíš,
nebyl pokoušen. Gal. 6, ].
přestupováním zákona Boha zneuctíváš.
Bratří moji,- jestližeby kdo z vás Řím. 2, 20—23.
pobloudil od pravdy a někdoby jej
obrátil, _máť věděti, že kdo odvrátí
4. Příkladove' napomína'm'.
hříšníkaod bludu cesty jeho," vysvo
Abraham napomínal bratra svého Lo
bodí duši jeho od smrti a přikryje ta: I. Mojž. 13, 8; Josef egyptský bra.
množství hříchů. Jak. 5, 19. 20.
try své: I. Mojž. 45, 24; Josue Israel
Kdo ví, že bratr jeho zhřešil hříchem
ské: Jos. 22, 5; Ezecln'a's' levity.: II.
ne k smrti, modli se a budet“ mu dán Par. 29, 5; 30, 6; srov.—II. Esdr. 5,
život hřešícímu ne k smrti. 1. Jan 5, 16. 6 atd.; II. Par. 32, 7 ; Barnabáš l_iře—
Napomináni k dobrému.
st'any: Sk. ap. _11, 23; Pavel a Bar
nabáš učenníky: tut. 14, 21; Pavel
1. Jest povinností každého.
Můžete všickni jeden po druhém pro— křesťany v Macedonii: tut. 20, _25;
rokovati, aby všickni .se učili, a všickni společníky své: 27, 22; Římany: Rím.
12, 1; Ifoňntske': I. Kor. 1, 10; 4,
se napomínali. T. Kor. 14, 31.
Učte a napomínejte sami sebe žal 16; Apollína: I. Kor. 16, 12; Efez
vske': Ef. 4,. 1; T/zesaloniclqe': I. Tes.
my, zpěvy a písničkami duchovními.
2, 12 atd.
I. Kol. 3, 16.
Prosíme vás, bratří, trestejte nepo 5. Ti, kterým se udělují napomenutí,
kojné, potěšujte 'm'alomyslných, přijí mají je vdečně přijímali a dle' nich
mejte nemocné, trpčlivělse mějte ke
se řídili.
všem. I. Tes. 5, 14.
Slyštež
kázeň,
a buďte moudří,-a
Nepouštějme shromáždění svěho, ja
nezamítejte jí. Přísl. 8, 33.
kož obyčej mají někteří, ale napomí
Kdo jestmoudrý, slyší rady. Přísl.
najícc se vespolek, a tím více, čím 12, 15.
více vidíte, že se den přibližuje. Zid,
Poslouchej ' rady, a přijímej kázeň,
10, 25. Viz ještě Tit. 1, 9; 2, 3. 5.
abys by naposledy moudrý. Přísl.
2. Zvláště pakučiielé a ředstavení mají 19, 20..
'
své přináležey'ící k dob?-ginu napomínati.
Nakloň ucha svého, a slyš slova
Na místě Kristově poselství konámea moudrých: a přilož srdce k učení mé
jakoby Bůh skrze nás napomínal; na mu, kteréž pěkné bude tobě, když je
místě Kristově prosíme: Smiřte se s Bo chovati budeš v srdci svém, a rozhojní
hem. II. Kor. 5, 20.
se ve'rtech tvých. Přísl. 22,17. 18.
(Jako) náušnice zlatá, a perla stkvoucí
Dokudž nepřijdu, buď pilen čítání,
jest to, když) kdo kárá moudrého, a
napomínání, a učení. I. Tim. 4, 13.
Staršího netrestej, ale napomínej (ho) ucho poslušné. Přísl. 25, 12.
jako otce: mladých jako bratří. 1.
Díky pak Bohu, že jste byli slu
žebníci hříchu, ale uposlechli jste z
Tím. 5, 1.
v
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Napravení. » Následování.

Sídce způsobu učení (toho), \ kteréž
uvedeni jste. Řím. 6, 17.
Prosímet' pak vas, bratří, abyste

'lotot' jest pt 1ka/un mé, abyste se
milovali vespolek jakož i já. milmal
jsem vás. Jan 15, 12.

znali ty, kteříž pracují

Vy pak- (jakozto křesťané) nejste \“
těle, ale v duchu: jestli však Duch.
boží přebývá v vás. Pakli-kdo Ducha
Kristova nemá, tenť není jeho. Řím.

mezi—vámi, a

jsou vám v Pánu představení, a na
pomínají vás, abyste- k nim hojnější

láskuměli pro práci jejich; mějte po
koj s nimi.\I. Tes. 5, 12. 13.
'
Viz též: pokárím' bratrské..
Napravení se. Viz : obrácení se.

8, 9.

Buďte raději k sobě vespolek do
brotiví, milosrdní, odpouštějíce sobě
vespolek, jakož i Bůh skrze Krista
Následování Boha. 1. Mám Boha, odpustil vám. Ef. 4, 32.
jmenovitě Ježíše následovati, i. j. dle
Buďtež tedy v tom následovníci boží,
možnosti se snažili, bychom se stali jakožto synové jeho nejmilejší, a chod'
jemu podobnými.
te v_lásce, jakožto i Kristus miloval
Bud—tež“dokonalí jako i Otec váš ne
nás, a. vydal sebe samého za nás na
smrt v obětování a oběť Bohu, v vůni
beský dokonalý jest. Mat. 5, 46.
rozkošnou. Ef.5, 1. 2.
Kdož nebéře kříže svého a nenásle
duje mne, nenít' mne hoden. A svo
To zajisté citte na sobě, co i na
lav zástup s učenm'ky svými, řekl jim: “Kristu (budiž tatáž mysl při vas, ja
Chce-li kdo za mnou přijíti, zapi'i se káž byla pli Kristu Ježíši). Filip. 2,'.).
be sám a vezmi kříž 'svůj, „a násle
Podlé toho, kterýž povolal. vás, sva
dujž mne. Mat. 10, 38; Mar. 8, 34, tého; i vy ve všem obcování vašem
Luk. 9, 23; 15, 27.
svatí budte. Nebo -psáno jest: Svatí
Vezměte jho mé na se, a učte se budete, nebo ja svatý jsem. I. Petr
ode mne; neboť jsem já tichý a po 1,.14—16.
Tat' jest milost, jestliže kde pro
korný srdcem a naleznete odpočinutí
duším svým. Mat. 11, 29.
svědomí boží snáší zármutky, trpě ne—
Milujte nepřátely své; dobře čiňte, spravedlivě. Nebo jaká. jest sláva,
a'půjčujte, nic se odtud nenadějíce: jestliže hřešíce a pohlavkováni jsouce,
a budet odplata vaše _mnoha, a bu— snášíte? A'le jestliže dohie činíce, tr
dete synové Nejvyššího, neboť on do pělivě snášíte, tat' jest milost_u Boha.
brotivý jest i k nevděčným a. zlým. .Nebo k tomu jste povolani: Nebo i
Protož buďte milosrdní, jako i Otec Kristus trpěl za nás, vam pozůstaviv
váš milosrdný jest. Luk. 6, 35. 36. příklad, abyste následovali šlepějí je—
Ježíš pravil: Ja jsem světlo světa: ho. Kterýž hříchu neučinil, aniž jest
Kdož mne následuje, nechodit' v 'te— lest nalezena v ústech jeho: kterýžto,
mnostech, ale budet' míti sv—ětlo'života.
když mu zlořečili, nezlořečil zase:
Jan 8, 12.
když trpěl, nehrozil: ale vydával se
soudícímu nespravedlivě: kterýžto hří—
Slouží—li mi kdo, následujž mne: a
kdež jsem ia, tut' i můj služebník bu
chy naše na svém těle sam vnesl na
de. Nebo bude-li mi kdo sloužiti, po— dřevo, abychom hříchům zemrouee
spravedlnosti živi byli: jehož zsina
ctíť ho Otec můj. Jan 12, 26.
Poněvadž tedy ja umyl jsem nohy lostí k tomu uzdravení a jako obživeni
vaše, Pána mistr: i vy máte jeden atd. ]. Petr 2, 19—24.
Pakli chodíme v světle, jakož i on
druhého nohy umývati. Příklad zaji
sté dal jsem vám, abyste jakož jsem jest v světle, obecenštví máme vespo
lek, a krev Ježíše Krista, syna jeho,
já. učinil vám, i vy. též činili. Amen,
amen pravím vám . Není služebník větší očišťuje nás od všelikého předešlého
nad pana svého, ani posel větší, nežli hříchu. I. Jan 1, 7._
Kdo praví, že v něm (v Boha) zů
ten, kdož jejposlal. Jan 13,14—16.
Budete-li zachovávati přikázaní má., stává,_máť, jakž on chodil, i tento tak
choditi. I. Jan 2, 6.
zůstanete v mém milování: jakož ijá.
Po tomt' jsme poznali lásku boží, že
přikázaní otce svého zachovával jsem.
on život tvůj za nás položil: i myt'
i; zůstávám v jeho milování. Jan 15,10.

Následování.

tedy máme, (bylo-liby potřebí) za bra
try i ten. život klásti. ]. Jan 3, 16.
A myť jsme poznali a uvěřili o lá
sce, kterouž Bl'lh má k nám. Bůh lá
ska jest a kdož zůstáváv lásce, v Bo
hu zůstává, a Bůh v něm. V tomt'
jest dokonalá láska boží—S námi, aby
chom doufání měli v den soudný: že
jakož on jest, tak i my jsme na tomto
světě.
2.

I. Jan 4, 16. 17.

Ncísledzgieme-Zi Kfm'sta,

_
máme na—

ději, že s ním budeme někdy osloveni.
A budete v nenávisti téměř vše
chněm pro jméno mě: ale kdož setrvá
až do konce, tent' spasen bude. Mat.
10, 22.
Slouží-li nii kdo, následujž mne: a
kdež jsem já, tuť i můj služebník bu
de. Nebo bude-li mi kdo sloužiti,
poct-iť ho Otec můj. Jan 12, 26.
A jestliže synové, tedy i dědicové:
dědicové zajisté boží, Spolu pak dědi
cové Kristovi: však tak jestliže Spolu
s ním trpíme, abychom Spolu i osla
veni byli. ,Řím. a, 17.
Věrná řeč: nebot' jestližet' jsme
Spolu zemřeli, \spolu s ním i živi bu
deme. Budeme-li S ním trpěti, budeme
také spolu s ním kralovati: pakli ho za
příme, i ont' nás zapře. II. Tim. 2,11. 12.
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nějakým způsobem přišel „k vzkříšení,
kteréž jest z mrtvých. Filip. 3, 10. 11.

4. 703tatne' následovali máme dobrých
ne pak zlých.
Vystříhej se, abys jich ( modlosluže
bníků) nenásledoval, kdyžby byli při
vjití tvém vyhlazeni, a abys se nevy
ptával na obyčeje jejich,_ i'ka: Jako
ctili národové tito bohy své, takt“ i já
ctíti budu.

VV. Mojž. 12, 30.

'

Učila nepravost tvá ústa tvá, a ná
sleduješ jazyků rouhajícíeh se._ Oil
soudí tebe ústa tvá, a ne já: a rtové
tvoji odpovídati budou tobě. Job 15,
5, 6.

Nezáviď člověku nespravedlivónm,
aniž následuj cest jeho. Přísl. 3, 31.
Nekochej se na stezkách bezbožniků,
aniž se lib tebě cesta zlých. Vyhni
se jí a nechoď po ní, a op'ust' jí. Přísl.
4, 14. 15.

Nerozněcuj se k následování anužů
zlých, aniž žádej bývati S nimi. Přísl.
24, 1. ,

Následují pak ďábla ti, kteříž jsou
s strany jeho (t. j. ďábla). Moutlr. 2, 251
Pavel pravil: Následovníci moji buďte
jako i já jsem Kristův. I. Kor. 11, l.;
4, 16; I. Tes. ], b'; 2, 1-1.
Následovníci moji buďte bratři, a
Rozpomínejte sena toho, kterýž ta šetřte těch, kteříž .tak chodi, jakož
kové proti sobě od hříšníků snášel od máte způsobu na nás. Filip. 3, 17.
Pi'ikazujeme pak vám bratři ve jmé
mlouvání: abyste _neustávali v myslích
nu Pána našeho _Ježíše Krista, abyste
svých hynouce. Zid. 12, 3.
3. Příklad následování Krista dává se oddělovali od každého bratru, kte
rýž se chová neřádně,. a ne podlé na
nám sv. Pavel.
učení, kteréž přijali od nás.
Nebo“
Protož prosím vás, buďtež následo sami víte, kterak, a v čem máte ná
vníci moji, jako ijá jsem Kristův. I.. sledovati nás: nebo nebyli jsme mezi
Kor. 4, 16.
váminepokojní. II; Tes. 3, 6. 7.
_Já ve všem líbím se všechněm, ne—
Žádámet' pak, aby jeden každý z
hledaje toho, což jest mně užitečného,
vás až do konce prokazoval ÍOHŽpéči
ale co mnohým, aby spasení byli. 1. k vyplnění naděje: tak abyste nebyli
Kor. 10, 33.
leniví, ale následovníci tčch, kteříž
Nebo já skrze zákon umřcl jsem skrze víru a trpělivost dědičně obdrží
zákonu, abych živ byl Bohu: -S Kri zaslíbení. Žid. 6, 11. 12.
stem ukřižován jsem. Zivt' jsem pak
Pamatujte na Správce vaše.. kteříž
již ne já: ale živ jest ve mně Kristus. vám mluvili slovo boží: jejichžto ob
Že pak nyní živ jsem v těle': živ jsem
cování konec Spatřujíce, následujtež
v víře Syna božího, kterýž zamiloval jejich víry. Žid. 13, 7.
mne. Gal. 2, 19.'20.
Nejmilejší, nenásleduj zlého, ale což
Abych poznal jej, a moc vzkříšení dobrého jest: kdož dobře činí, z Boha.
jeho: a společnost utrpení jeho: při jest: kdož zle činí, neviděl Boha. III,
podobněn jsa k smrti jeho: zdabych Jan 11. — Viz též příklad.
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Nathanael.

——
'Navráceni.

'

Nathanael. Galilejský, jejž přiveíll
Filip k Ježíšovi:-Jan ], 45 atd.; byl'

mažduješ

přítomen při zjevení se z mrtvých'po
vstalého Ježíše na jezeru Tiberiadském
a při podivném lovení ryb: Jan 21,2.

Rím. 2, 4. 5.

Náthan, prorok za času krále Da
vida: 11. Král." 7, 1. 2; když chtěl
tento stavěti chrám, oznámil mu Ná—
thun dle příkazu božího, že ne on,

sobě hněv ke dni hněvu, a
zjevení ' spravedlivého soudu božího.
\

2. Hříšník k předešlým bříchům se
vrapující vzdoruje lásce Vykupitele svě—
ko, jenz" přišel na svět, spasit všech.
Viz: láska Ježíše.

3. Ilříšník takový vydává se v me
nýbrž syn jeho jej bude stavěti: 7, 2
bezpečeíwtví zahynuli.-.
atd.; ]. Par. ]7, 1 atd.; ohlásil mu
Když pak nečistý duch vyjde od
trest boží za cizoložství avvraždu jeho:
člověka, chodí po místech suchých,
II. Král. _12, 1atd.; Zalm 50, 2; hledaje Odpočinutí, a nenalezá.. Tehdy
ujímal se Salamouna, by na trůn do. dí: Navrátím se do domu svého, ód
sedl: III. Král. 1, 8 atd.; a byl též _kudžjsem vyšel: a přijda nalezne jej
přítomen při pomazání jeho v Gíhon:
prázdný, chvojštištěm vyčištěný a ozdo
v_. 38, 45'; sepsal činy Davidovya Sá bený. Tedy jde, a vezme ssebou. sedm
lomounovy: I. Par. 29, 29; II.“ Par. jiných duchů horších, nežli jest sám,
9, 29: chvála Nathana vypravuje se:
a vejdouce přebývají tam: i bývají_po
Sir.- 47, 1 atd. Viz také: lI. Par. 29, slední věci toho člověka horší nežli
25; Zach. 12, 13.
první; takť se stane i tomuto pokolení
Navráceni se k- ta'-zum předešlému nejhoršímu. Mat.. 12, 43—45.
jest velmí trestu hodně a zá/mbné.

Potom ho „nalezl Ježíš v chrámě, a

Ille, učiněn jsi zdrav; již
nehřeš, aby se ti něco horšího nepi'i
ce a vyzývá ua' se spravedlnost jeho.
hodilo. Jan 5, 14. „
Kterážto řekla: Záduý Pane. I řekl
Jako pes, když se navracuje k vý
Ježíš:
Aniž já tebe odsoudím. Jdi a
vratku svému, tak jest nemoudrý, kterýž
více
neliřeš. Jan 8, 11.
opčtuje bláznovství své. Přísl. 26, 11.
Odstup to. Nebo kteříž jsme hříchu
Běda těm, ktei'íž ztratili trpělivost,
a ktei'íž' opustili cesty přímé, a uchý zemřeli, kterakž v něm ještě živi bude
me? Rím. 6, 2.
lili se na cesty zlé. I co činiti budou,
NebO' budu-li, “co jsem zbořil, opět—
když dohlédati počne Pán. Sir. 2, 16. 17.
Kdo se umýv-á,od mrtvého, a zas se zase vzdélávati, činím sebe přestupní
kem. Gal. 2, 18.
ho dotýká, co prOSpívá umytí jeho?
Nemožné zajisté jest t_ěm_,kteříž je
Takt člověk, kterýž se postí za hří
chy své, a. opět se jich dopouští, co dnou osvíceni byli, a okusili daru ne
mu to prospěje, že se ponižuje? 'mo— beského, a učinění jsou oučastni Du
dlitbu jeho kdo vyslyší ? Sir. 34, 30. 31. cha svatého, okusili také dobrého slo
Jak ničemná učiněna jsi příliš, opě va božího, a sil věku budoucího, :!
tujic cesty své. Jer. 2, 36.
padli, zase obnoviti se ku pokání, ježto
Odvrátil-liby se spravedlivý od spra sobě Syna božího _znovu křižují a v po-_
směch vydávají. Zid. 6, 4—6.
edlnosti své, a činil-liby nepravost:
Nebo jestliže po přijetí známosti
položím urážku před nčj, onť umře,
proto že jsi nezvěstoval jemu: v hří-' pravdy dobrovolně hřešíme, již nám
chu svém umře, a “nebudou v paměti “nezůstává 'oběti za hříchy, ale hrozné
spravedlnosti jeho, kteréž činil: ale nějaké očekávání soudu, .a prudkost
krve jeho z ruky tvé vyhledávati budu. ohně, kterýž ztráví protivníky. Žid. 10,
26, 27.
Ezech. 3, 20.
Jestliže pak ti, kteříž skrze Pána
(Žili bohatstvím jeho (boží) dobroti-'
vosti a trpělivosti a dlouhočekání po našeho a Spasitele Ježíše Krista. po-'
hrdáš? Nevíš-liž, že dobrotivost boží škvrn světa ušli, opět v ně zaplteni
ku pokání tě vede? A ty podlé zatvr jsouce (od nich) přemožení bývají:
zelosti své, a nekajícího srdce shro učiněny jsou jim poslední věci horší
1. Ifr'iíšní/c vzdoruje milosrdenství Ílin'tr

řekl jemu:

Razarét - Nebo„
nežli první. Lépeby zajisté jim bylo
neznati cesty spravedlnosti, nežli po
seznání zpět se odvrátiti' od toho sva
tého přikázaní, kteréž jim vydáno jest.
Nebo přihodilo se jim to, což se říká
v pravém přísloví: Pes navrátil se
k výv-ratku svému, a svině umytá do'
kaliště bláta. IT. Petr 2, 20—22.

. ;

kládáni za sektu židovskou.. Sk.- 'ap.
24, 5. ,

Nebe jest blaženě sídlo svatých aůvy
volených božích, kdež berou věčnou od
měnu za zásluhy sve'.
\

Posmívali se < příbuzní Tobiášovi,
řkouce: Kde jest naděje tvá, pro kte
rou jsi almužny dával a mrtvé pocho
vával? Ale Tobiáš přimlouval jim,
řka: Nemluvtež tak, nebo synové sva
tých jsme, a očekáváme onoho života,
kterýž Bůh dá těm, ješto víry svéni
kdy nemění od něho. Tob. 2, 16—18:
Pravil Job: Vím, že Vykupitel můj-,
živ jest, 'a že v poslední den z země
vstanu: a zase oblečen budu v kůži
svou, a v těle svém uzřím Boha své
ho. Kteréhož uzřím já sám, a oči
mé spatří jej, a ne jiný: složena jest

Nazarét, město v Galilei, v pokolení
Zabulon, tři dni cesty vzdáleno od
Jerusalěma, bydliště Marie Panny. Tu
obdržela radostné poselství od angela
Gabriele: Luk. 1, 26 atd.; odtud pak
šla s Josefem do Betléma: 2, 4. 5;
kamž se opět navrátili .po vykonaném
obětování Ježíše: v. 39; po návratu
svém z Egypta odebrali se opět do
Nazaréta: Mat. 2, 23; tuto dospěl Je
žíš: Luk. 2, 40; _odtud pak šel dva
náctiletý Ježíš s rodiči svými do Jeru - ta naděje má v lůnu mém. J_ob 19,
saléma: Luk. 2, 40; kamž se opět 25— 27.
.
s nimi po slavnosti navrátil: v. 51;
Duše pak spravedlivých jsou v ruce
později však v třicátém ro'ce' svého boží, a nedotkne se jich muka smrti.
věku opustil Ježíš Nazarét opět, a na
Zdají se očím _nemoudrých umírati: a
stoupil úřad svůj: Mar. 1, 9. Ještě pokládá se vyjití jejich (ze světa) za
pak dvakráte přišel do Nazaréta: a trápení: a to jejich od nás odjití za:
sice v prvním roce svého veřejného vyhlazení: ale oni jsou v pokoji.
vyučování, když konal cestu po Gali Moudr. 3, 1—3.
lei; kdežto učil ve škole, však od roz
Ti, jenž doufají v něho, porozumějí.
horlených obyvatelů vyvržen jest z mě
pravdě: a věrní v milování odpoči
sta ven: Luk. 4, 16——30; po druhé
nou v něm: nebo milost a. pokoj jest
přišel do Nazaréta v druhém roce ve
vyvoleným jeho. Moudr. 3, 9.
řejného úřadu svého, konaje cestu po
Naklonil jsem srdce svého k vyko
Galilei, kdežto opět se nad ním horšili
pro nízkost jeho: Mat. 13, 54—58; návání spravedlností tvých na věky

Mai. 6,1—6. Obyvatelé nazaretští byli
u Židů málo váženi: Jan 1, 46; srov.
7, 41. 52.

pro odplacení. Žalm 118,112.
Království tvé jest království všech

věků: a panování _tvé v každém__po-.
kolení a pokolení. Zalm 144, 13.

V domě Otce mého jsou mnozí pří
Nazarejští byli jsou lidé, jenž se
zvláštním slibem zavázali zdržeti se \bytkové. Kdyby nebylo tak, bylbych
všelikého opojujícího nápoje, aniž dáti pověděl vám; neboť jdu, abych vám

stříhati vlasy hlavy své. Zákon posvě
cení jich: IV. Moiž. 6, 2 atd. Někteří
byli ustaviční Nazarějští, jako: Samson:
Soudc. 14, 5; 16, 17; Samuel: I. Král.
1, 11; někteří jen na čas: Sk. ap.,18,
18; 21, 23. 24'; srov. Pláč 4, 7;
Amos 2, 11; I. Mak. 3, 49. — Kri
stus sluje Nazaretským aneb Nazaren
ským od otčiny své Nazaréta:.Mat. 2,

23; 26, 71; Sk. ap. 2, 22; srov.
Mat. 21, 11; Mar. 1, 24; Luk. 4,
34; Jan 18, 5; 19, 19; taktéž i slouli
zpočátku věřící jeho, kteříž byli po
Encyklopaedio.

připravil místo. Jan 14, 2.
Otče, chci, aby kde jsem já, i oni,

které jsi mi dal, se mnou byli

aby

viděli slávu mou, kterou jsi .mi dal-_Í
Jan 17, 24.
Radujte se a veselte se: nebo odplata
vaše hojná jest v nebesích. Mat.5, 12.
A já vám způsobují, jakož mi způ
sobil Otec můj, království, abyste je

dli a pili za stolem mým v království,

mém: a seděli na stolicích, soudíce
dvanáctero pokolení israelské. Luk. 22,
29. 30.
24
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Nočest. — Nodbannvost.

Ospravedlněni tedy jsouce z víry,
pokoj mějme s Bohem skrze Pána na
šeho Ježíše Krista :- skrze něhož i pří
stup máme skrze víru k milost-i té, v
kteréž stojíme, a chlubíme se nadějí
slávy synů božích. Řím. 5, 1. 2.
Nebo mám za to, že utrpení tohoto
času nejsou rovná budoucí slávě, kte
ráž se zjeví na nás. Řím. 8, 18.
Toto nynější kratičké a lehké sou
žení naše působí v nás převelmi veli
kou váhu slávy věčné. II. Kor. 4, 17.
Nepřestávám díků činiti z vás, aby
Bůh d.:l vám ducha moudrosti a osví
cené oči mysli vaší, abyste'věděli, kte
rá jest naděje povolání jeho, a jaké
bohatství slávy dědictví jeho v svatých.
Ef. 1, 16—18.
Slyšeli jsme o vaší víře v Kristu Je
žíši, a o lásce, kterouž máte ke všem
svatým, pro naději, kteráž složena jest
vám v nebesích, v kteréž jste(prvé)slyšeli
o slovu pravdy evangelium. Kol. 1, 4. 5.
Vědouce, že ode Pána vezmete od
platu (věčného) dědictví, Pánu Kristu
služte. Kol. 3, 24.
Jestliže jsme s ním zemřeli, spolu
s ním i živi budeme; budeme-li s ním
trpěti, budeme s ním také kralovati.
II. Sir. 2, 11. 12.
Požehnaný Bůh a Otec Pána na
šeho Ježíše Krista, kterýž podlé veli
kého milosrdenství svého znovu zplodil
nás k naději živé, skrze vzkříšení Je
žíše Krista z mrtvých, k dědictví ne
porušitelnému a nepoškvrněnému a
nevadnoucímu, kteréž se chová v ne
besích vám, kteřížto mocí boží ostří
hání býváte skrze víru k spasení, kte
réž připraveno jest, aby zjeveno bylo
v čas poslední. V kterémžto se rado
vati budete, maličko se nyní (pokud

nyní jaké jest očekávání mé? Zdaliž
ne Hospodin? (Neb) i bytost má u
tebe jest. Žalm 38, 7. 8.
Jako k smíchu blázen páše nešle
chetnost: moudrost pak jest muži opa—
trnost. Přísl. 10, 23.
Jestiť cesta, kteráž se zdá člověku
spravedlivá: ale konec její přivádí k
smrti. Smích s bolestí smíšen bude,
a po radosti naposledy bývá žalost.
Přísl. 14, 12. 13.
Pojďtež tedy, a požívejme dobrých
věcí, kteréž tu jsou, a užívejme tvor
stva jako v mladosti rychle. Drahým
vínem a (drahými) mastmi naplňme
se: a ať nemine nás květ času. Ko
runujme se růžemi, prvé nežli sva

dnou: nižádná nebuď louka, kteréžby
nepřešla bujnost naše. Zádný z nás
nebuď prázden rozpustilosti naší: všu
dy pozůstavme znamení veselosti: ne
bo tenť jest díl náš, a ten jest náš
los . . . . Toto myslili, a bloudili:
nebo oslepila je zlost jejich. Moudr.
2, 6—9. 21.
Za to měli, že jest hřička život náš,
a obcování života že jest způsobeno
k zisku a že musejí odkudžkoli, také
i ze zlého zisku hledati. Moudr.15,12.
Kdo zmenšen jest v rozumu, myslí
daremné věci: a muž nemoudrý, a
bloudící myslí bláznivé věci. Sir. 16,23.
Běda, kteříž vstáváte ráno, abyste
chodili po opilství, a pili až do večera,
tak že'vínem hoříte. Citam, a lou
tna, a buben, & píšťalka, a víno jest
na hodech vašich: a na dílo Hospo
dinovo nehledíte, aniž skutků rukou
jeho spatřujete. Is. 11, 12.
Běda (vám), kteříž bohatí jste na
Sionu, a doufáte v horu samařskou:
přední knížata hlavy lidí, chodíce zpu
třeba) v rozličných pokušeních rmou— pně do domu israelského. Kteříž iste
odděleni
ke dni zlému a blížíte se
tíce. I. Petr 1, 3—6.
-A totoť jest zaslíbení, kteréž nám k stolici nepravosti, kteří spíte na
zaslíbil život věčný. I. Jan 2, 25.
ložívh slonových, a rozkošně sobě po
Viz též: těla vzkříšení,- blaženost věčná. čínáte na postelích svých: kteříž jíte
berana ze stáda, a telata z prostřed
_ Hačest.
Viz potupenz'.
skotu. Kteříž zpíváte k hlasu loutny:
Nečistota.
Viz smílstvz'.
jako David domnívali se, že mají ná
Nedbanlivost, tolik co netečnost ohle stroje zpěvu. Pijíce víno v šálích, a
dem na spasení duše. Výstralza před ní. nejlepší mastí se mažíce: a nic netr
V pravdě pomíjí člověk jako stín: pěli nad potřením Josefovým. Amos
a nadarmo kormoutí se. Poklady sklá 6, 1. 3—6.
dá: a neví komu je shromažďuje. A
Neskládejte sobě pokladů na zemi,

Nodbalost. —- Nedostatek.

kdežto rez a mol kazí, a kdež zloději
vykopávají a kradou: ale skládejte so
bě poklady v nebi, kdežto ani rez, ani
mol nekazí, a kdež zloději nevykopá

vají ani kradou. Mat. 6,19.

20; Luk.

12, 33; I. Tim. 6, 19.
Vcházejte těsnou branou: nebo ši
rolsá brána a _prostranná cesta jest,
kteráž vede k zahynutí, a mnoho jest
těch, kteříž vcházejí skrze ní. Jak
těsná brána, a ouzká cesta jest, kteráž
vede k životu: a málo jest těch, kte
říž-ji nalezají! Mat. 7, 13. 14.
Kdo není se mnou, proti“ mně jest;
a kdo neshromažduje se mnou, rozpty
lujeť. Mat. 12, 30.
Co jest platno člověku, byť všechen
svět získal, a své duše škodu trpěl?
Aneb jakou dá člověk výměnu za duši
svou? Mat. 16, 26.
Pakli tě oko tvé pohoršuje, vylup
je, a vrz od sebe: lépe jest tobě je—
dnookému vjíti do života, nežli obě
oči majícímu uvržcnu býti do pekel
ného ohně. Mat. 18, 9.
Mnoho jest povolaných, ale málo
vyvolených. Mat. 20, 16; 19, 30;
Mar. 10, 31; Luk. 13, 30.
Neužitečného služebníka uvrzte 'do
temnosti zevnitřní; tamť bude pláč a
skřipění zubů. Mat. 25, 30.
A jakož se stalo za dnů Noe, tak
bude i za dnů Syna člověka. Jedli a
pili, ženili se a vdávaly, až do dne,
v kterémžto Noe všel do korábu: i
přišla potopa, a zahladila všecky. Po
dobně jako se stalo ve dnech Loto
vých: jedli a pili, kupovali a prodá
vali, štěpovali a stavěli: ale toho dne,
když vyšel Lot z Sodomy, pršel oheň
a síra s nebe, a zahladil všecky. Luk.
17, 26—29.
Nepřipodobňujte se tomuto světu: ,
ale opravte se v novotě smyslu svého,
abyste zkusili, která jest vůle boží do
brá, a líbezná, a dokonalá. Řím. 12, 2.
V pečování (jsouce) neleniví, du
chem vroucím Pánu služte.
Řím.
12, 11.

Království zajisté boží
a nápoj, ale spravedlnost
radost v Duchu svatém;
tom slouží Kristu, líbí
chválu má u lidí. Řím.

není pokrm
a pokoj, a
nebo kdo v
se Bohu, a

14, 17_. 18.

Toto pak pravím, bratří:

Cas krá
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tký jest, nepozůstává, než abyi ti, kteří
mají ženy, byli, jakoby jich neměli, a
kteří pláčí, jakoby neplakali, a kteříž
se radují, jakoby se neradovali, a kteří
kupují, jakoby nevládli, a kteří tohoto
světa užívají, jakoby neužívali; neboť
pomíjí způsoba tohoto světa. I. Kor.
7, 29—31.
A protož toto pravím a osvědčují v
Pánu, abyste již nechodili,

jako i po—

hané chodí v marnosti smyslu svého,
majíce zatemněný rozum temností, od
cizeni jsouce od života božího skrze
nevědomost, kteráž jest v nich, pro
slepotu srdce jejich. El. 4, 17. 18.
Mnozí chodí, o nichž jsem častokrát
pravil vám (nyní pak i s pláčem pra
vím), že (jsou) nepřátelé kříže Kristo
va, jichžto konec jest zahynutí, jichžto
Bůh břicho jest, a. sláva v zahanbení
jejich, kteříž o zemské včci pečují.
Filip. 3, 18. 19.
Aby nikdo nebyl smilník, aneb po
hrdač jako Esau, kterýž za. jednu krmí
prodal své prvorozenství: nebo víte,
že i potom, žádaje dědičně dosáhnouti
požehnání, zavržen jest.; nebo nenalezl
místa ku pokání, ačkoli ho s pláčem
hledal. Žid. 12, 16. 17.
Neboť nemáme zde města zůstáva
jícího, ale budoucího hledáme. Žid.
13, 14.
Poněvadž tedy Kristus trpěl (za nás)
na těle, i vy týmž myšlením ohražení
buďte; nebo kdo trpěl na těle, přestal
od hříchu, aby již ne žádostem lidí,
ale vůli boží živ byl v těle po čas,
co ho pozůstává. Dostiť jest zajisté,
že minulý čas (života vynaložen jest)
k plnění vůle pohanů těch, kteříž cho
dili, v chlipnostech, v žádostech, v zby
tečném pití vína, v hodování, v opil
ství a neřádném modlosloužení. I. Petr
4, 1—3.
Vím skutky tvé, že nejsi ani stude—
ný, ani horký: ó bys studený byl
aneb horký: ale že jsi vlažný, &.nejsi
ani studený, ani horký, počnu tě vy.
vrhovati z úst svých. Nebo pravíš:
Jsem bohatý a mám hojnost, a ničeho
nepotřebuji: a nevíš, že jsi ty bídný,
a.- ubohý,

a chudý,

i slepý,

i nahý.

Jan 3, 15—17.
Nedbalost.

Nedostatek.

Viz: lem'vost.

Viz: hladuchudoba.
24

stanu. _
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Nedůvěra.
„L

Nedllll.

Viz : nemoc.

]. ,Nedůvěra

v Boha.

Nedostatek

důvěry v Boha, jakoby nám nechtěl neb
nemohl pomocí a z toho plynoucí bázeň,
že od něho pomoci se nadz'tz' nelze.

Tato nedůvěra

jest hříšná a trestu
hodná.

I řekl Hospodin k Mojžíšovi a Aro
novi: Že jste neuvěřili mi, abyste po
světili mne před syny israelskými, pro
tož neuvedete těchto lidí do země, kte
rouž dám jim. IV. Mojž. 20, 12.
Běda těm, ješto' jsou rozpustilého
srdce. kteréž nevěří Bohu: & protož
nebudou ochráněni od něho. Sir. 2, 15.
Kteřiž se bojí Pána, nebudou nevě
řící slovu jeho: & kteříž milují ho,
zachovají cestu jeho. Sir. 2, 18.
A přistoupili k němu (Ježíšovi)
učenníci jeho, a zbudili jej, řkouce:
Pane, zachovej nás, hyneme. I dí jim
Ježíš: Co se bojíte, 6 malé víry?
Tehdy vstav, přimluvil větrům & moři
a stalo se utišení veliké. Mat. 8,
25. 26.
I odpověděv Petr, řekl: Pane, jsi-li
ty, rozkažiž mi k sobě přijíti po vodě.
A on řekl: Pojď. A vystoupiv Petr
z lodičky,

Šel po vodě, aby přišel k

Ježíšovi. Ale vida vítr tuhý, bál se:
a počav tonouti, křičel, 'rka: Pane, za
chovej mne (pomoz mi). A ihned
Ježiš vztáh ruku, ujal jej: a. „řeklje
mu:
alě viry, pročež pochyboval?

Mat.):,

28—31.

0 zaslíbení také božím (Abraham)
nepochyboval z nedůvěry, ale posilnil
se věrou, dav chválu Bohu, dokonale
věda, že cožkoli slíbil, mocen jcsti
učiniti. A protož počteno jest jemu
to k spravedlnosti. Řím. 4, 20—22.
Žádejž pak s důvěrnosti, nic nepo
chybuje: Nebo kdož pochybuje, podo
ben jest vlnám mořským, kteréž vítr
žene & jimi zmítá: protož nedonmívej
se člověk ten, by co vzíti měl od
Pána. Jak. 1, 6. 7.
ll. Nedůvěra V lidi jest pochybnost o
dobrém smýšlení jiných

a náklonnost, o

nich nic dobrého nesmy's'letí.

_

Nedůvěra tato jest nelaskava', hříšná
a zavádí k nespravedlnostem.
Povstal kra'tl nový nad Egyptem,
A—

kterýž neznal Josefa, a řekl lidu své
mu: I-lle lid synů israelských jest mno
hý a silnější nad nás. Pojdte, moudře
potlačme jej, aby snad nerozmnožil se:
a kdyby nastala proti nám válka, aby
se nepřipojil k nepřátelům našim, a
vybojuje nás vyšelby ze země. II.
Mojž. 1, 8—10. .
Poslal David, aby llanona potěšil
skrze služebníky své pro smrt otce
jeho. Když pak přišli služebníci Da
vidovi do' země Ammonitských, řekla
knížata ammonitská k I—Ianonovipánu
svému: Domníváš se, žeby pro pocti
vost otce tvého poslal k tobě David,
kteřížby tě potěšili a ne spíše proto,
aby shlédl & vyšpehoval město, a po
tom je podvrátil, poslal David služe
bníky své k tobě? Vzal tedy Ilanon
služebníky Davidovy, & oholil půl bra
dy každému z nich, a zustříhal polo—
vic roucha jejich až do zadku, a pro
pustil jc. ll. Král. 2—'4.
Když Tobiáš uslyšel hlas kozelce,
řekl (k ženě): Hledtež at" není kra
deny; navraťtež jej pánům jeho; ne
boť nesluší nám ani jisti, ani dotýkati
se ničehož kradenélio. 'l'ob. 2, 20.
Láska nemyslí nic zlého. I. Kor.
13, 15.
Viz také : Podezřelz'vost.

lll.

Nediivěra v sebe a ve své

síly poroučí se.
Bdětež & modlete se, abyste nevešli
v pokušení. Duch zajisté hotov jes-t;
ale tělo nemocno. Mat 26, 41.
Ját' jsem vinný kmen, vy (jste) ra
tolesti: kdo zůstává ve mně, a já v
něm, ten nese ovoce mnohé: nebo
beze mne nemůžete ničeho učiniti.
Jan 15, 5.
Kdož se domnívá, že stojí, hlediž
aby nepadl. ]. Kor. 10, 12.
Doufání máme skrze Krista k Bohu,
ne žebychom dostateční byli mysliti
něco sami ze sebe, ale dostatečnost
naše jest z Boha. II. Kor. 3, 5.
Sbázní a střeseuim Spasení své ko
ncjte. Filip. 2, 12.
Pr'z'kladove' přílišné důvěry v sebe.

David:

11. Král.

11, 2. 4;

Šala—

moun: III. Král. 11, 1. 2; Petr: Mat.
26, 33—35. 69—75.
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Nehemiáš. — Nemilosrdenstvi.

Nehemiáš. 1. Syn Helchiášův: II.
Esdr. ], 1, s příjmím „Ahersatha“, t. j.
správce v zemi (v Judei): II. Esdr.

Posílal pak Hospodin

Bůh otců je—

jich k nim skrze ruku poslů svých,
v noci povstávaje, a každodenně na
8, 9; 10, 1; srov. I. E_sdr. ?, 63; u pominaje: proto že odpouštěl lidu a
krále Artaxerxa perského (I. Esdr. příbytku svému. Ale oni posmívali sc
7. 11), na jehožto dvoře bydlel a za poslům božím, a málo sobě vážili řeči
stával úřad královského číšníka: 1, 1. jeho, & porouhali se prorokům, až při
11;2.1,
byl velevznešený Israzíclita šla prchlivost Hospodinova na lid jeho,
k. 2; slyšev pak s pievelikým zálmu a nebylo žádného ulehčení. Nebo při
tkem o smutném stavu Židů v Jem
vedl na ně krále chaldejského atd. II.
salémě: 11. Esdr. ], 3. 4; modlil se Paral. 36, 15—17.
Pobil jsem a zkazil lid svůj, &.však
za ně: v. 5 atd.; avymohl si u krále
dovolení, by mohl jíti do Jerusaléma a od cest svých nenavrátili se. Jer. 15, 7.
Bil jsem vás větrem žhoucím a rzí:
zbořené město toto opět Vystavěti:
?, 5 atd. Přišed do Jerusaléma pře-_ množství zahrad vašich, a vinic vašich,
svědčil se o bídném jeho stavu: v. 11 olivoví vaše, i fíkoví vaše snědly hou
atd.; uzpůsobil navzdor všem překáž senky: a nenavrátili jste se ke mně,
kám: v. 19; 4, 1atd.-; 6, 1 atd.; dí Hospodin. Poslal jsem na vás smrt
stavbu hradeb, hran a věží: k. 3; 6, na cestě egyptské, zbil jsem mečem
mládence vaše, až do zajetí koní va—
115; 7, 1; překaziv úkladně zámysly
šich: a učinil jsem, že vstupovala shni
nepi'átel svých moudrými přípravami:
4, 9. 13 atd.; 6, 3. 8. 10, 11. Zmír
lina ležení vašich v chřípč vaše: a ne
nil také bídu obyvatelů odstraněním navrátili jste se ke mně, dí Hospodin.
lichvy: 5, 1 atd; v. 14 atd.; předse Podvrátil jsem vás, jako podvrátil Bůh
vzal sečtení lidu: 7, 5; pečoval o Sodomu a Gomorrhu, a učinění jste
obnovení bohoslužby: k. 8; a smlouvy jako hlavně vytržená z ohně: a nena—'
s IIospodinem: 10, 1 atd.; rozdělil vrátili jste se ke mně, dí Hospodin.
Amos 4, 9—11.
obydlí lidu v Jerusalémě i na jiných
Bil jsem vás větrem žhoucím a rzí,
místech: k. 11; uspořádal posvěcení
nového města: 12, 31 atd.; navrátil a krupami všecko dílo rukou vašich:
se po dvanácti letech ku králi Arta— a nebyl mezi'vámi, jenžby se byl obrátil
xelzxovi: 13, G; srov. 5, 14; přišel ke mně, praví Hospodin. Aggeus 2, 18.
pak ještě jednou do Jerusaléma, aby od
Tehdy počal vytýkati městům, v nichž
stranil rozličné neplechy: 10, 7 atd. — to činěno bylo nejvíce divů jeho, že ne
O vynalezení svatého ohně Nehemiá činili pokání. Mat. 11, 20; viz v.
šem viz: ILMák. 1, 18 atd.; ozaložení
21—24; Luk. 10, 13.
sbírky knčh: II. Mak. 2, 13; jeho
A dal jsem'jí čas, aby pokání čini
spisy: Il. Esdr. k. 1 — k. 13; chvá la, a nechce se káti smilství svého.
la jeho: Sir. 49, 15.
Zjev. 2, 21.
Těmito třemi ranami zabit jest třetí
2. Jeden z těch, kteříž nazpět pří
díl
lidí, ohněm, a dýmem, a sírou, jenž
Šli se Zorobabelem: I. Esdr. 2, 2; II.
vycházely z úst jejich. . . . A nečinili
Esdr. 7, 7.
pokání z vražd svých, ani z trávení
3. Syn Azboka, při obnovení Je ' svých, ani z svého smilství, ani z svých
rusaléma zaměstnaný: II. Esdr. 3, 16. krádeží.Zjev.9, 18.21.
.
A pálili se lidé horkem velikým,a
Nekajicnost jest stav hříšníka, v kte
louh lh se jménu Boha, kterýž má moc
re'mž napraviti se tvrdošý'm zpe'č-zg'e.
nad těmito ranami, a nečinili pokání,
aby
byli vzdali slávu jemu. Zjev. 16, 9.
Příklady a_tresty nekajimosti:
Sedccz'áš odstoupil také od krále Na
huehodonosora, jenž ho byl přísahou
zavázal skrze Boha: i zatvrdil šíji svou
i srdce, tak že se nenavrátil k Hospo
dinu Bohu israelskému: II. Par. 36, 13.

Viz též: pokání,- zatvrzelost.

[. Nemilosrdenství naproti lidem
jest necitelná přísnost a ukrutnost proti
bližním, zvláště pak proti nuzným. Vř
stralza před ním a přz'lcladove' o něm.

Nomuosrdonstvi.
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1. Jest ohavná nepravost.
Utiskaje obnažoval chudé: dům mocí
odjal, a nestavěl ho. Aniž nasyceno
jest břicho jeho. Job 20, 19. 20.
Odplacovali mi zlým za dobré: 0
'puštčnosti duši mé. Já. pak když mi
obtížní byli, obláčel jsem se v žíni.

'Ponižoval jsem v postu duše své: a mo
'dlitba má. v lůno mě se nevracela.
Jako bližního, a jako bratra našeho,
tak jsem (je) obliboval: jako kterýž
kvílí a zarmoucen jest, tak jsem se
(pro ně) ponižoval. A oni proti mně
veselili se, a rotili se: shromažďovali
'se na mne (jako) bičové, a nevěděl
jsem. Rozptýlili se, aniž želeli, po
_koušeli mne, posmívali se mi porouhá
ním: skřípěli na mne zuby svými.
Žalm 34, 12—16.
Člověk pokoje mého, v němž jsem
doufal: a kterýž jídal chléb můj, po
zdvihl paty proti mně. Žalm 40, 10.
Dobře činí duši své muž milosrdný:
ale kterýž jest ukrutný, i příbuzné za
mítá..

Přísl. 11, 1,7.

Duše bezbožného žádostivá jest zlé
ho, nesmilujeť se nad svým bližním.
Přísl. 21, 10.
2. Zapovídá se zřejmě.
Neuchýlíš se z odsouzení chudého.
II. Mojž. 23, 6.
Nepřevrátíš soudu příchozího a si
rotka, aniž vezmeš v základ roucha vdo
vy. Pamatuj, že jsi sloužil v.Egyptě, a
vysvobodil tebe Hospodin Bůh tvůj
odtud. Protož přikazuji tobě, abys
činil tuto věc. V. Mojž. 24, 17. 18.
Nečiň násilí chudému, protože chu
dý jest: aniž potírej nuzného v bráně.
Přísl. 22, 22.
Srdce nuzného. netrap, a neprodlívej
dáti nuznému. Prosby souženého ne
zamítej: a neodvracuj tváři své od
nuzného. Od chudého neodvracuj očí
Svých pro hněv: anedopouštěj, aby tě
hledající (pomoci) za zády proklínali:
nebo prosba toho, kterýž tobě v hoř
kosti duše zlořečí, vyslyšána bude: a
vyslyší ho ten, kterýž ho stvořil. Sir.
4, 3—6.
Toto dí Pán zástupů, řka: Soud
spravedlivý suďte, a milosrdenství, &

smilování čiňte jedenkaždý s bratrem
svým.

A vdovy, a sirotky,

a přícho—

zího, a chudého neutiskujte: a zlého
muž bratru svému nemysli v srdci
svém. I nechtěli pozorovati, a odvrá
tili rámě odstupující, a uši svě obtížili,
aby neslyšeli. Zach. 7, 9—11.

3. Přísně se trestá.
Ammonitský a Moabitský také po
desátém kolenu nevejdou do církve
Hospodinovy na věky: že nechtěli proti
vám vyjíti s chlebem a vodou na ce
stě, když jste vyšli z Egypta. V. Mojž.
23, 3. 4; II. Esdr. 13, 1.
Kdo zacpává ucho své k křiku chu—

dého, i sám křičeti bude, a nebude
vyslyšán. Přísl. 21, 13.
Kdo dává. chudému, nebudeť míti

nouze: ale kdo pohrdáprosícím, trpěti
bude nedostatek. Přísl. 28, 27.
Odejděte ode mne zlořečení do ohně
věčného atd. Mat. _25, 41 atd.
A byl jeden žebrák, jménem Lazar,
kterýžto ležel u vrat jeho pln“ vředů,
žádaje nasycen býti z drobtů, kteříž
padali s stolu bohatce a žádný mu nc
dával. Luk. 16, 20. 21.
Soud bez milosrdenství tomu, kdož
neučinil milosrdenství: milosrdenství
pak vyvyšuje se nad soud. Jak. 2, 13.

4. Příklady nemilosrdenství.
Čím více utískali Egypští Israelské,
tím více se rozmnožovali a rostli. I
nenáviděli synů israelských, a trápili
je posmívajíce se jim. II. Mojž. 1,
12.

13.

_

I řekl Gedeon k mužům Sokkoth:
Dejte, prosím, chleba lidu, kterýž se
mnou jest, nebo velmi jsou zemdleni:
abychom mohli honiti Zebee a Sal
mana, krále madianskě.
Odpověděli
knížata Sokkoth: Snad dlaně rukou
Zebee a Salmana v ruce tvé jsou, a
proto žádáš, abychom dali vojsku tvé
mu chleba. Soudc. 8, 5 atd. Viz též:
I. Král. 25, 2 atd.
Pře vdovy nesoudili, pře sirotka
nespravíli, a soudce chudých nesoudili.
Jer. 5, 28.
Lidé země činili nátisk, & brali ná.
silím: nuzného a chudého sužovali, a
příchozího ut-iskovalí bez soudu.“Ezech.
22, _29.

Nemllosrdonstvi. — Nemoc.
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tvé nejhorší, v nichžto opustil jsi mne.
Přidá tobě Hospodin mor, dokavadž
Viz také : milosrdenstm'.
nevyplení tebe ze země, do které ve
a raní tebe Hospodin chudobou,
y. Nemilosrdenství naproti hová jdeš,
zimnicí, a zimou, palností a vedrem
dkum.
Zapavz'dá se.
a povětřím porušeným, i rzí, a ty rá
Trelil-libys na vola nepřítele svého ny “budou tě stíhati, dokudž nezahy—
aneb na osla, an bloudí, zase přiveď neš. V. Mojž. 28, 20—22.
ho k němu. Uzřel-libys, an osel to—
Nebudeš-li ostříhati, a. činiti všech
ho, jenž tě nenávidí, leží pod břeme slov zákona tohoto,
a nebu
nem, nepomineš, ale pozdvihneš ho s— deš-li se báti jména jeho slaVného a
ním. II. Mojž. 23, 4. 5.
hrozného, to jest, Hospodina Boha
Ví (pečuje) spravedlivý o životě do svého; rozmnoží Hospodin rány tvé,
bytka svého, ale bezbožných střeva i rány semene tvého, rány veliké a
(srdce) jsou ukrutně. Přísl. 12, 10.
trvanlivé a nemoci nejhorší a ustavi—
Pilně přihlídej k dobytku svému, a čné. V. Mojž. 28, 58. 59.
stáda svá ohledej. Přísl. 27, 23.
(Když David proti vůli Hospodi
Ty žalost máš nad břečťanem, o nově dal sečísti lid,) stala se řeč Ho—
němž jsi nepracoval, aniž jsi učinil, spodinova k Gádovi proroku, a vi
aby vzrostl: kterýž za jednu noc se doucimu, Davidovi řkoucí: Jdi a mluv
zplodil, a jedné noci zahynul: a. já k Davidovi: Toto praví Hospodin:
bych neměl odpustiti Ninivi, městu ve Tři věci dávají se tobě na vůli; vy
likému, v němž jest více nežli—stodva vol sobě jednu z nich, kteroužbys
cet tisíc lidí (dětí), kteříž nevědí, co chtěl, abych učinil tobě. A když při—
jest (za rozdíl) mezi pravicí a. levicí šel Gád k Davidovi, oznámil mu to
jejich, a mnoho dobytka? Jan 4, 10. 11. řka: Aneb přijde na tebe hlad, jenž
Nemirnost.
Viz: nestřa'dmost.
bude trvati za sedm (lépe tři) let v
Nemoc, nemocní. I. Příčiny a pů zemi tvé; aneb tři měsíce budeš utí
sobení nemoci.
kat před nepřátcly svými, a oni- tebe
honiti budou; aneb za tři dni bude
1. Nemoce a bolesti vůbec jsou násled— mor v zemi tvé. Nyní tedy rozmyslí
. kové hříchu prvotní/zo.
se, a viz jakou mám odpověď dáti
Řekl Bůh ženě: Rozmnožím bídy tomu, kterýž mne poslal. I řekl Da
tvé, a počínání tvá: v bolesti roditi“ vid k Gádovi: Stisněn jsem náramně;
ale lépe mi jest, abych upadl v ruce
budeš syny. I._Mojž. 3, 16.
Hospodinovy (neboť jsou mnohá milo—
2. Nemoce bývají často trest za vlastní si-denství jeho) nežli v ruce lidské. I
hříchy nas'e.
dopustil Hospodin mor na Israele od
I budete sloužiti Hospodinu, Bohu jitra toho až do času uloženého, a
svému, abych požehnal chlebům tvým zemřelo lidu od Dan až do Bersabee
i vodám, a abych odjal nemoc od vás. sedmdesáte tisíc mužů. II. Král. 24,
11—15.
II. Mojž. 23, 25.
Jestliže pohrdati budete mými usta
I řekl jemu (Giezi) Eliseus: Protož
noveními , a soudy mé potupíte-li, nyní vzal jsi stříbra a vzal si roucha
tak abyste nečinili těch věcí, kteréž
(od Námana z mamony), aby sobě na
ode mne ustanoveny jsou, a zrušili koupil zahrad olivových, a vinic a ovcí,
byste smlouvu mou; já také toto uči a volů a služebníků a děvek. Ale (za.
ním vám: navštívím vás rychle chu trest) i malomocen'ství- Namanovo při
dobou a hořkostí, kterážby zkazila oči chytí se tebe i semene tvého (potomků
vaše a zhubila duše vaše. 111. Mojž. tvých) až na věky.- I vyšel od něho
%, 15. 16.
malomocnýjako sníh. IV. Král. 5, 26.27.
Pošle Hospodin na tebe hlad, a la
Joram Opustil Hospodina Boha otců
čnost a trestání na všecky skutky tvé, svých; přes to i výsosti zdělal v mě
kteréž ty budeš činiti; dokudž nesetře stech judských (oltáře model) a uvedl
tebe a nezahladí rychle, pro nálezky v smilství (v modlářství) obyvatele je
Viz podobenství o nemilosrdném slu
žebníku._ Mat. 18, 28 atd.
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rusalémskě a v přestoupení Judu. ] při
nešeno jest mu psaní od Eliáše proro
ka, na němžto bylo “psáno: Toto praví
Hospodin Bůh Davida otce tvého: Pro-'
tože jsi nechodil po cestách otce krále
judského, a chodil jsi po cestě (násle
doval jsi příkladu) králů israelských, a.
uvedl jsi v smilství (modlářství) Judu,
a obyvatele jerusalémské, následovav
smilstva (modlářství) domu Arabova
nad to i bratří své (dům, rodinu) otce
svého, která byla lepší, než jsi sám,
zmordoval jsi. Aj Hospodin uvede ránu
velikou na tebe,-i na lid tvůj na syny
i na ženy tvé, i na všecko jmění tvé.
Ty pak nemocen budeš nejhorší ne
mocí břicha svého raněn (střevní), až
z tebe vyjdou střeva “tvá pro nemoc
pomalu rozmáhající se den ode dne. . . .
Ranil jej Hospodin ncmocí břicha nezho
jitelnou. A když den po dni pomíjel, a
čas po času přeběhly dvě léta; a tak
dlouhým neduhem ztrápen jsa tak, že
vykýdal střeva svá, v neduhu spolu i ži- ,
vota zbyl jest. I umřel v nemoci nej
horší. II. Par. 21, 10—15. 18. 19.
Léta pak stého padesátého třetího,
měsíce druhého rozkázal Alcimus; zbo
řiti zdi domu svatého vnitřního a zka

ziti díla proroků; ale když počal bo
i'iti, ten čas raněn jest Alcimus i pře
kaženo jest dílo jeho a zavřena jsou
ústa jeho (oněměl) a dna ho zlámala,
aniž více mohl mluviti slova a porou
četi o domu svém. A umřel v ten čas
trápením velikým. ]. Mak. 9, 54. 55.
Tedy- pohnut 'jsa hněvem Antiochus
(když zahnán jsa s hanbou se vracel
zPersie), domníval se, že křivdu sobě
učiněnou od těch, kteří ho zahnali, bu
de moci na- Zidy obrátiti (zlost na ně
vylíti); a protož rozkázal lmáti vůz
svůj, bez přestání cestu konaje, nebe—
ským \soudem jsa nucen; neb tak pyšně
mluvil, že přijda do Jerusaléma udělá
z něho hromadu hrobu židovského. Ale
ten, kterýž všecky věci vidí, Pán Bůh
israelský, porazil jej ranou neuzdravi
telnou a nevídanou. Nebo jak mile do
konal»tu řeč, popadlo ho ukrutně střev
bolení a hrozné vnitřností mučení.

A ještě dosti spravedlivě, jakožto toho,
kterýž mnóhými a novými mukami ji
ných střevo mučíval, ačkoli on nikoli
ani skrze to nepřestal- od své zlosti-;

ale nad to ještě pýchy jsa pln, jako
ohněm mysli dýcliajc proti Židům a
rozkazuje s chvátáním odbývati té ce
sty, přihodilo se, že prudce jeda s vozu
spadl, a těžce tělo sobě obraziv na
všech oudech těla. se trápil . . . ..tak
že z těla toho bezbožníka červi se prý
štili a z živého ještě v bolestech a
trápeních maso jeho pršelo, puchem
také jeho a smradein všecko vojsko
obtěžováno bylo. . . . Tu teí'ly počal
od těžké pýchy přestávaje ku poznání
sebe“ pi—icházeti, božskou ranou jsa na

pomenut, když každého okamžení bole
sti jeho se rozmáhaly, a když již ani
sám svého smradu nemohl snésti, takto
řekl: O co spravedlivé jest býti pod
dánu Bohu a smrtelnému člověku ne
ranných věcí Bohu smýšleti. II. Mak.
9, 4. 5. 6. 7. 11. 12.

PotOm pak Ježíš nalezl jej (osm a
třidcetiletého neduživého, kterého u bra
vního íybníka zhojil) v chrámě a řekl
jemu: Aj zdrav jsi učiněn; již (více)
nezhřeš, at'by se něco horšího ne
přihodilo. Jan 5, 14.
V uložený den Herodes oblek se
v královské roucho, posadil se na sou
dné stolici a učiuil k nim řeč. I při—

křikoval lid řka: Boží jest toto hlas a
ne lidský. A i hned ranil jej angel
Páně, protože nedal cti Bohu, a rozlez
se červy zdecbl. Sk. ap. 12, 21—23.
Nebo kdož jí (tělo Páně) a pije ne
hodně (krev jeho místo spasitelného
užitku) odsouzení sobě jí a pije, ne
rozsuzuje těla Páně. Protož mezi vámi
jsou mnozí nemocní &.mdli a spí mnozí
(mrou). ]. Kor. 12, 29. 30.
3.

Často přitahuje sobě nemoc člověk
sam.

Kdo hřeší před obličejem toho, kte
rýž jcj učinil, upadne v ruce lékaři.

Sil. 38,15.

Z mnohých pokrmů bývá nemoc, a
přílišná lakota přiblíží se až k pohnutí
žluči. Pro obžerství mnozí zemřeli; ale
kdo jest střídmý, prodlouží sobě života..
Přísl. 37, 33. 34.
Viz také: následky smílstva.

4. Nemoce jsou také jako jiná

střast,

zkoušky boží.

Tobiáš více se boje Boha, než krále,
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uchvacoval těla zabitých,

a ukrýval

jestvšeliké lékařství, a od krále vezme

v domě svém, a o půl noci pochová
dary. . . . Nejvyšší stvořil země léky
val je. Pi-ihodilo se pak, že jednoho
a muž opatrný nezoškliví jich sobě.
dne ustav od pechovávání, přišed do Zdaliž od dřeva oslazená není voda
domu svého vrhl sebou podlé stěny, a hořká? . . . . a tak dal umění lidem
usnul, a z hnízda vlašfovčího, když on Nejvyšší, aby ctěn byl v divných .Vě
spal, vpadla teplá lejna na oči jeho a cech svých. Těmi věcmi uleví bolesti
oslepl jest. Toto pak pokušení proto ten, kterýž hojí; a lékárník učiní lékař
naň dopustil Bůh, aby potomním lidem. ství lahodné a masti užitečné složí
dán byl příklad trpělivosti jeho, jako k zdraví, a nebudou konaná díla jeho.
i svatého Joba. Nebo poněvadž hned Sir. 38, 1—7.
Synu, v své nemoci nepohrdcj sám se
od dětinství svého vždycky se Pána
Boha bál a přikázaní jeho ostříhal, ne bou, ale modli se Pánu a ont' uzdraví

zarmoutil se (z toho) proti Bohu, že
naň rána slepoty přišla; ale nepohnu
tclný v boží bázni trval díky vzdávaje
Bohu po všecky dny života svého.
Tob. 2, 10—14.
A že jsi byl příjemný Bohu, protož
potřebí bylo, aby pokušení zkusilo tebe.
A nyní poslal mne Pán, abych tebe
uzdravil. Tob. 12, 13. 14.
Blahoslavený člověk, kterýž trestán
bývá od Boha; trestání tedy Páně ne-'
zamítej; nebo on raní a hojí; tepe a
ruce'jeho léčí. Z šesti (mnohých) sou—
žení vysvobodí tebe, a v sedmém ne
dotkne se tebe zlé. Job 5, 17—19.
Vi.: také: Job ], 2.

tebe. Odvrať se od hříchu a sprav rur
ce a od všelikéko hříchu očišt' srdce
své. Dej líbeznost (obětuj vůni, ka
didlo) a pamět běli, a učiň tučnou
oběť, a však proto také dej místo lé
kaři; nebo ijej Pán stvořil a necht“
neodchází od tebe, protože díla jeho

jsou tobě potřebná; nebobývá

čas.

5. Nemoce působí spasitedlne' účinky, ač
nepřekazz'-li jich člověk:

kdežto v ruce jejich upadneš. Oni pák
Pána prositi budou, aby spravoval od
počinutí jejich (aby lékům—jejich dal
moc občerstvení) a zdraví pro obco
vání. Sir. 38, 9—14.
Před neduhem (než se nemoc rozne
může) přijímej lékařství; a před sou
dem otěž se sám sebe, a před obliče
jem božím nalezneš smilování. Před
neduhem poniž se a v čas nemoci ukaž

Sir. 31, 2; Řím. 8, 28; 11. Kor. 4,
17, hlásají pomíjejičnost a marnost,
pozemských věcí: Zalm 38, 6. 7; 89,

2. Nemáme jedině od Mal pomocí oče
kávatí, nýbrž také Ic Bohu o pomoc

3. 5—10; Sir. 30, 14—17; pudí nás,
bychom Boha hledali: Žalm 32, 18—20;
le. 26, 16; 38, 2; Luk. 17, 13. 17;
Jan 11, 3; I. Petr 4, 19; cvičí nás
v trpělivosti, v odevzdanosti a důvěře
v Boha a vlítosti: I. Ezdr. 9, 13—15;
Tob. 3, _1—5; Tob. 2, 7—10; 33,
19—30; Zahn 37, 2—11; 106, 17—22 ;
Sir. 31, 2; Jer. 2, 17. 19; 10. 19;
Pláč 5, 15—17; nutí nás, bychom se
přichystali na věčnost: Žalm 38, 5;
Sir. 11, 28; uspořádali dům svůj: IV.
Král. 20, 1 atd.; Tob. 8, 24; Sir.
33, 24; 42, 3; srov. I. Tim. 6, 6. 7.
II. Povinnosti nemocného.
1. Nemocný má Ic dosažení zdraví we'
ho příhodných prostředků užívati.

Cti lékaře“ pro

potřebu;

nebo i jej

stvořil ten Nejvyšší. Od Boha zajisté.

obrácení své. Přísl. 18, 20. 21.

se utz'katz'.

V těch dnech rozuemohl se Ezechiáš
až k smrti; i přišel k němu Isaiáš, syn
-Amosův, prorok, a řekljemu : Teto praví
Hospodin Bůh: Zřid' dům svůj; nebo
umřeš a nebudeš živ ! — kterýžto obrá
til tvář svou k stěně a modlil se Ho
spodinu, řka: Prosím Hospodine, rozpo—
meil se medle, kterak jsem chodil před
tebou v pravdě a v srdci dokonalém,
a což jest líbého'před tebou, činiljsem.
1 plakal Ezechiáš pláčem velikým. A
prvé než vyšel Isaiáš do půl síně,
stala se řeč Hospodinova k němu řkou
cí: Navrať se a rci Ezechiášovi, vůdci
lidu mého: Toto praví Hospodin Bůh
Davida otce tvého: Slyšelť jsem mo
dlitbu tvou, a viděl jsem slzy tvé; a
aj'uzdravím tebe, třetího dne vstoupíš
do chrámu Hospodinova. A přidám ke
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dnům tvým patnácte let; ale i z ruky
krale a'ssyrského vysvobodim tebe, i
město toto a chrániti budu města to
hoto pro sebe a pro Davida služebníka
svého. I řekl Isaiáš: Přineste hrudu
líků. Kterouž když přinesli, a přiložili
na vřed jeho, uzdraven jest. IV. Král.
20, 1—'7.

I roznemohl se Aza na nohy pře
těžkou nemocí, a ani v nemoci své
nehledal HOSpodina, ale více doufal
v lékařské umění. I usnul s otci svý
mi a umřel léta čtyřidcátého první
ho kralování svého. II. Par. 16,
12. 13.
Nebo když i na Israelské přišel hro
zný hněv, zvěří, a štipáním hadů zto
čených hubeni byli, však netrval po
všecken čas hněv tvůj; ale ku potre
stání na chvíli zkormouceni byli zna
mení majíce spasitelné (hada měděné
ho), ne skrze to, co viděl uzdravován
býval, ale skrze tebe všech Spasitele
. . . a zajisté ani bylina ani náplast
nezhojila jich, ale tvá, Pane, řeč, která
všecko uzdravuje. Nebo ty jsi Pane,
kterýž máš moc nad smrtí i nad živo
tem a přivodíš k branám smrti i zase
vyvodíš. Moudr. 16, 5—8. 12. 13. Viz
svr'chu: Sir- 38, 9. 10. 13. 14.

od národu do národu jsou léta tva.
Žalm 101, 24. 25.
Neumruť ještě, ale živ budu; a vy
pravovati budu skutky HosPodinovy.
Tresce potrestal mne 'Hospodin; a však
smrti nevydal mne. Zalm 117, 17. 18.
Uzdrav mne Hospodine a uzdraven
budu, spas mne a spasen budu; nebo
chvála má ty jsi. Jer. 17, 14.
4. Více než o těla má nemocný pečovali
0 duši,- totíz' tím způsobem, aby použil
nemocí své k cvičení se v rozličných ctno
stech : v trpělivosti, v odevzdanostz' do vůle
boží, v důvěře v Boha a v lítosti nad
hříchy.

Otevřev pak Tobiáš starší ústa svá,
dobrořečil Pánu řka: Veliký jsi Pane
na věky, a po všecky věky (trvá) krá
lovství tvé; nebo" ty šviháš a uzdravu
ješ; uvodíš do hrobu, a zase vyvodíš;
a neníť,' kdoby utéci mohl před rukou
tvou . . . . Onť trestal nás pro ne
pravosti naše; & on vysvobodí nás pro
milosrdenství své. Tob. 13, l. 2. 5.
Vyšed tedy satan od tváři HoSpodi
novy, ranil Joba nežitem nejhorším od

paty nohy až do vrchu hlavy jeho,
kterýžto střepinou hnis o'struhoval sedě
na hnoji. I řekla jemu manželka jeho:
Ještě ty trváš v sprostnosti své? Dej
výhost Bohu anebo umři. Kterýžto
3. Modlitba nemocné/lo.
k ní: Jako jedna z bláznivých
H05podine, netresci mne v prchlivo— řekl
žen mluvila jsi; jestliže dobré věci
sti své, ani v hněvu svém kárej mne. brali jsme z ruky boží, zlých pročby
Smiluj se nade mnou Hospodine; ne chom nepřijímali? V tom ve všem ne
boť nemocen jsem; uzdrav mne Ho zhi'ešil Job rty svými. Job 2, 7—10.
spodine, nebo zkormouceny jsou kosti
Bůh kárá také člověka bolestí na
moje. Ano i duše má předěšena jest lůžku, a činí, aby" chřadly všecky kosti
velmi; ty pak Hospodine až dokavad jeho. Ošklivý jemu bývá v životě jeho
(stírati budeš mne)? Obrátiž se Ho chléb (t. j. zoškliví sobě všecken po
spodine a vytrhni duši mou (z nemo krm) a duši jeho pokrm před tím pře
ci); spasena mne učiň pro milosrden žádoucí. Uvadne tělo jeho, a kosti, kte
ství své; nebo není v smrti, kdo by réž zakryté byly (kterýchž prvé nebylo
pamětliv byl na tebe a v hrobě kdo viděti) obnaženy budou. Přiblížila se
tebe oslavovati bude? Ustávám v úpční k porušení duše jeho (život jeho) a
svém, svlažuji každé noci lože své a život jeho k smrtelným (ranám). Bu
slzami svými postel svou máčím, a de-li za něho angel mluvící, jeden z ti
zármutkem zkormoutilo se oko mé. síců, aby zvěstoval člověka spravedl
Zalm 6, 2—8.
nost; tedy smiluje se Bůh nad ním a
di: Vyprost' jej, ať nesestoupí do po
Vzhlédni & vyslyš mne Hospodine,
Bože můj. Osvět' oči mé, abych nikdy rušení (nedej mu umříti), nalezl jsem,
neusnul v smrti. Žalm 12, 4.
pro kterou věc slitovalbych se nad
Krátkost dnů mých oznam mi. Ne ním. Ztráveno-iest tělo jeho od muk,
ať se _navrátí ke dnům mladosti své.
povolávejž mne u prostřed dnů mých;
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Modliti se bude Bohu, a on ukojitelný
(milostiv) bude jemu a uzříť tvář jeho
3 plesáním & on navrátí (odplutí) člově
ku Spravedlnost jeho. Pohlédne na lidi,
a dí: Zhřešil jsem, a v pravdě zavinil,
a jak jsem byl hoden, nepřijal jsem
(nejsem trestán). Vysvobodil duši jeho
(Bůh), aby nešla na zahynutí, ale ži
va jsouc aby světla viděla. Aj všeckoť
to dělá Bůh dvakrát i třikrát přijednom
každém, aby odvrátil duše jejich od
porušení a osvítil je světlem živých.
Job 33, 19—30.
Já zajisté že jsem mlčel (hříchů
svých upřímně Bohu nevyznával) za
staraly se kosti mé (chřadl jsem), když
jsem volal celý den. Nebo dnem i nocí
obtížena byla nade mnou ruka tvá, obl.“á
cen jsem v bídě své, když mne jako
trn bodlo svědomí. A však potom hí'ích\
svůj oznámil jsem tobě, a nepravosti
své neukryl jsem. A když jsem řekl:
Vyznám na sebe nepravost svou Ho
Spodinu, a ty tedy odpustil jsi bezbo
žnost hříchu mého. Žalm 31, 3—5.
A oči Hospodinovynad těmi (patří
na ty), kteříž se ho bojí, a na ty, kteří
doufají v milosrdenství jeho; aby vy
prosil' od smrti duše_ (život) jejich a
živil je v čas hladu. Zalm 32, 18—20.
Hospodine v prchlivosti své netresci
mne, ani v hněvu svém kárej' mne;
nebo střely tvé uvízly ve mně, a utvr
dil jsi ruku svou nade mnou. 'Neníť
zdraví na celém těle mém, od tváři
hněvu tvého (pro trestání tvé), nemají
pokoje kosti mé od tváří hříchů mých
(pro hříchy mé). Nebo nepravosti mé
(bolesti mé pro ně) vzešly jako vody
nad hlavu mou, a jako břímě těžké
obtíženy jsou nade mnou. Zahnojily a
porušily se jízvy mé od nemoudrosti
mé. Bídný učiněn jsem a shrben jsem
až do konce, celý den zarmoucený
chodím; nebo ledví má plna jsou po
směchů. a neníť zdraví na celém těle
mém. Ztrýzněn jsem &.ponížen jsem
příliš, hořekoval jsem od lkání srdce
mého. Pane, před tebou všecka žá
dost má (tobě známa jest); a lkání mé
není před tebou skryto.
Srdce mé
skormouceno jest, opustila mne síla
má i světlo _očí mých i tot' také není
se mnou. Zalm 37, 2—11.
Pro nepravost-i své snížení jsou,

všeliký pokrm zošklivila sobě duše
jejich; a přiblížili se až ku branám
smrti; a volali k HOSpodinu, když
souženi byli, a z nouze jejich vysvo
bodil je, poslal slovo své a uzdravil

je; a vytrhlje od záhub jejich (z ne
bezpečenství smrti). N echať tedy chválí
Hospodina z milosrdenství jeho a 'divy
jeho synům lidským. A ať obětují
oběť chvály, a vypravují skutky jeho
5 plesáním. Zalm 106, 17—22.
Nemoc těžká střízlivou činí duši
Přísl. 31, 2.



Před neduhem poniž se a v čas ne
moci ukaž obrácení své. Přísl. 18, 21.
Běda mně pro setření mé (pro rány
mé), přebolestná jest rána má. Já pak
jsem řekl: Právě tato nemoc má jest,
a ponesu ji. Jer. 10, 19.
Potom pak Ježíš nalezl jej (nemo
cného, kterého byl uzdravil) v chrámě,
a řekl jemu: Aj zdráv jsi učiněn, již
nehřeš, at'by se něco horšího nepřiho
dilo tobě. Jan 5, 14.
Stůně-li kdo z vás, uvediž kněží
církve, a nechť se modlí nad ním,
mažíce jej olejem ve jménu Páně; &.
modlitba víry (důvěrná) uzdraví ne
mocného a polehčít'jemu Pán, a jestli
že jest v hříších, budou jemu odpu
štěni. Jak. 5, 14. 15.
A dal jsem jí čas, aby pokání čini
la, a nechce se káti ze smilstva svého
('bludu). Aj já uvrhu ji na lože, a ti,
kteříž smilní s ní (jejího příkladu a
učení bludného následují), budou v
převelikém soužení, leč pokání činiti
budou z skutků svých. Zjev. 2, 21. 22.
5.

Nemocný nemá příliš pečovatz' o ča
sne _vecz.

Jistě tak pomíjí člověk jak stín, ano
i nadarmo kormoutí se. Poklady sklá
dá, a neví, komu je shromáždí. A
nyní jaké jest očekávání mé? Zdaliž
není Pán? a podstata má u tebe (na
děje má v tobě) jest. Zalm 38, 7. 8.
Marto, Marto, pečlivá jsi a rmoutíš
se při mnohých věcech; ale jednohoť
jest potřebí. Maria nejlepší stránku
vyvolila, kterážto nebude odjata od ní.
Luk. 10, 41. 42.
O blázne! této noci požádají duše
tvé od tebe, a to, cožs připravil, čí
bude? Luk. 12, 20.
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Na ty věci, které jsou v _zadu, zapo— vil.
I smiloval jsi se nade dvěma
mínaje, -k těm pak, kteréž jsou s předu, jedinýma. Učiň Pane, ať oni pilněji
úsilně chvátaje, k uložcnému cíli bě dobrořečí tobě, a obětují tobě oběť
žím. Filip, 3, 13. 14.
chvály tvé, a svého zdraví, aby po
6. Piedc ale jest rádno, aby časně zá znali všickni národové, že jsi ty sám
Bůh nade vší zemí. Tob. 8, 17—19.
ležitosti sve' uspořádal.
Vzav' Tobiáš žluč rybí, pomazal očí
Roznemohl se Ezechiáš až k smrti,
otce svého, a ponechal tak jako téměř.
i všel k němu Isaiáš, syn Amosův,
za půl hodiny; i počalo bélmo s očí

prorok a řekl jemu: Toto praví Ho

spodin: Zřid' dům svůj, nebo umřeš,
a nebudeš živ. Is. 38, 1; IV. Král.
20, 1; II. Kron. 32, 24.
V den dokonání dnův života svého,
a v čas skonáni svého\rozděl dědictví
své. Sir. 33, 24.
7. K nemalé úte'še slouží nemocným, že
se Pán Ježíš vroucně nemocných ujímal
a mnohé bojů a to sice:

Celé zástupy nemocných a pose
dlých: Mat. 4, 24; 15, 29. 30; 19,
2; Mar. 6, 54—56.
Malomocného: Mat. 8, 2. 3; Mar.
1, 40; Luk. 5, 12.
Služebníka setníkova: Mat. 8, 5. 6.
.13; Luk. 7, 1.
Petrovu svegruši a potom mnohé
jiné: Mat. 8, 14—16.
Slakem raněného: Mat. 9, 2. 6. 7;
Mar. 2, 3—13; Luk. 5, 18—26.
Zenu, dvanácte let krvotok trpící:
Mat. 9, 20—22; Mar. 5, 25—34;
Luk. 8, 43—48.
Dva slepé u Jericha: Mat. 9, 27—30.
Zenu po osmnácte let nemocí sklí
čenou: Lukf 13, 10—13.
Vodnatelného: Luk. 14, 2. 4.
Muže s rukou uschlou: Mat. 12, 10.
13; Nar. 3, 1—5.
Syna králíka z Kafarnaum: Jan 4,
46. 47. 50. 51. '
Osm a třidcetilet-ého nemocného u

rybníka bravního: Jan 5, 5—9.
8. Po uzdravení sluší Bohu díky
nedávali.
'

I dobrořečili Pánu Bohu, totiž Ra
guel a Anna manželka jeho (když To
biáš zachován jest), řkouce: Dobroře
címe tobě, Pane Bože israelský, že se
nepřihodilo nám tak, jakž jsme se do
mnívali (že totižto Tobiáš jako prvních
sedm mužů zahynul). Nebo učinil jsi
s námi milosrdenství své, a zahnal jsi
od nás nepřítele, kterýž se nám proti—

jeho jíti, jako mázdra vaječná, kterouž
ujav Tobiáš strhl s očí jeho, a on
(otec) hned zase zraku nabyl. I osla—
vovali Boha, on i manželka jeho, i
všickni, kteříž znali ho. 1 řekl To

biáš: Dobrořečím tobě, Pane Bože
israelský, že jsu ty mne potrestal,' a
(ted) jsi mne uzdravil, a hle, ted' vi
dím Tobiáše; syna svého. Tob. 11,
15—17.
I—Iospodine Bože můj,

tobě, a uzdravil jsi mne.

volal jsem k

Hospodine,

vyvedl jsi jako z pekla. (hrobu) duši
mou, vysvobodil (při životu zachoval)
jsi mne od těch (před těmi), kteříž
sstupují do jezera (kteří obmyšlujíce
mně smrt, sami zahynuli). Žalmy zpí
vejte IIospodinu svatí jeho, a oslavnjte
památku svatosti jeho neb na kratičko
trvá hněv jeho, a život v vůli jeho.

Svečera potrvá (přijde jako na nocleh
pláč) a k jitru veselost. Zalm 29,
3—6.
'
„ I budu tě chváliti, Pane Bože můj,
z celého- srdce svého, a oslavovati
jméno tvé na věky.

Nebo milosrden—

ství tvé veliké jest nade mnou, a vy
trhls duši mou zpekla dolejšího (zpří—
tomného nebezpečenství smrti). Zalm
85, 12. 13.

Modlitba Jesusa, syna Sirachova:
Oslavovati budu tebe,_Pane králi. a
chváliti tebe, Boha Spasitele svého.
Oslavovati budu jméno tvé; že jsi po
mocník můj a obránce můj byl, a vy—
svobodils tělo mé z zalíynutí a z osi

dla jazyka nepravého a ode rtů, kteří
páší lež, a před obličejem pi'ístojícich

(naproti stojícím protivníkům)' byl jsi
pomocník můj. A vysvobodil jsi mne
podlé množství milosrdenství jména
svého od lvův řvoucích, připravených
mne k sežrání. Zrukou těch, kteří hledali
duše mé, a z bran soužení, kteréž ol)—

klíčily mne, od dušení plamene, kte
rýž obklíčil mne a u prostřed ohně

Nemoce.
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zavrhl jsi za hřbet svůj všecky hříchy
mé. Nebo ne peklo (lu'oh) oslavovati
bude tebe, ani smrt- chváliti tě bude;
můj přibližoval se k hrobu. dolů, ob— nebudou očekávati ti, kteříž sstupují
klíčili mne se všech Stran, a ne do jezera-pravdy tvé; ale živý tenť
byl . kdoby spomohl.
Patřil jsem oslavovati bude tebe, jako i já dnes;
ku pomoci lidské, a nebylo jí. Tu otec synům známu učiní pravdu tvou.
,jsem se rozpomenul na milosrdenství Hospodine spasena mne učiň, a pro
tvé Pane, a na dílo tvé, kteréž jest čež písně naše zpívati budeme po vše
od věků, že vychvac'uješ ty, kteříž cky dny života našeho. v domě Hospo
očekávají na tebe Pane, & vysvobozu dinově. Is. 38, 9—20.
I-Ieliodorus ležel boží mocí němý,
ješ je z rukou národů (nepřátelských).
Povýšiljsi na zemi příbytku mého a za zbaven jsa vší naděje a zdraví. Te
smrt (vysvobození od smrti) nastávají hdy někteří z I—Ieliodorových přátel
cí ,prosil jsem. A vyzýval jsem Pána prosili Oniáše, aby vzýval Nejvyššího,
otce mého, aby neopouštěl mne v den aby život daroval tomu, který v po—
soužení mého a v čas (nátisku) py sledním tažení-ležel. A když nejvyšší
šných bez pomoci. Chváliti budu jmé kněz se modlil, též mládenci opět uká
no tvé ustavičně a schvalovatije budu zali se I—Ieliodoroviv taž roucha odíni
s díků činěním, protože vyslyšena jest jsouce a stojíce u Heliodora (verš 26),
modlitba má. Ty jsi mne vysvobodil řekli: Děkuj Oniášovi knězi; nebo pro
z zahynutí, a vytrhl jsi mne z času něho daroval tobě život Pán. Ty pak
zlého ; protož ošlavovati a chváliti budu jsa bičován (potrestán) od Boha, ohla
tebe a dobrořečiti jménu Páně. Sir. šuj všechněm veliké skutky boží, i moc
51, 1—17.'
jeho.- Avypovědše to, zmizeli. Helio
Písmo Ezechiáše , krále judského, dor pak, obětovav oběť Bohu, a. sliby
když byl stonal, a ozdravél po nemoci veliké učiniv _tomu, kterýž jemu život
sv.é
Ját' jsem řekl:
V polovici navrátil, a poděkovav Oniášovi, pojav
dnů svých mám jíti k branám hrobu, _ vojsko své, navrátil se zase ku králi.
zbaven ostatku let svých.? Řekl jsem:
Svědčil pak všechněm o těch skutcích
že neuzřím Hospodina Boha v zemi velikého Boha, kteréž před očima svý
živých; “nebudu vídati člověka více, a ma spatřil.
]I. Mak. 3, 29. 31.
bydlitele pokoje. Rodina má odjata 33—36;
bude a svinuta bude ode mne jako stá
Když veházel (Pán Ježíš)'do je
nek pastýřský. Přesti'ižen bude jako
dnoho městečka, potkalo se s ním de
nit od tkadlce život můj, když jsem set mužů malomocných, kteřížto stáli
počínal býti, přestřihne mne, od jitra
z daleka. A pozdvihše hlasu, řekli:
až do večera dokonáš mne. Doufal Ježíši pi-ikazateli, smiluj se nad námi.
jsem až do jitra (dočkaljsem se jíti—a); Kteréžto když uzřel, řekl: Jděte, ukažte
ale jako lev tak potřel Buh všecky se kněžím. I stalo se, že když šli,
kosti mě; tak že jsem myslil: již nyní očištěni jsou. Jeden pak z nich, když
od jitra až do večera dokonáš mne. uzl'el, že očištěn jest, navrátil se a ve
Jako ptáče vlaštovice. tak volal jsem, likým hlasem velebč Boha, a padl na
lkal jsem, jako holubice. Zemdlely tvář k nohoum jeho, díky čině jemu, a
oči 'mé vzhlédajíce vzhůru. Pane, ten byl Samaritán. I odpověděv Ježíš,
násilí trpím, odpověz za mne (ujmi se řekl: Zdaliž jich deset není očištěna?
mne). Ale co dím? Aneb co odpoví a kdež jest těch devět? Není nalezen,
mnč, když on sám to učinil? Připo— jenžby se navrátil a vzdal chválu Bo
mínati budu tobě všecka léta svá v hu, jediné cizozemec tento. Luk. 17,
nejsem pálen z hlubokosti propasti pe
'kelné . . : . Protož chváliti bude až
do smrti duše má Pána. Neb život

hořkosti duše své. Pane, jestli tak
živu býti, a v takových věcech život
ducha mého, potresceš mne a obživíš
mne. Aj v pokoji (v štěstí se obrá
tila) hol—kost má. nejhořčejší; ty pak
jsi vytrhl duši mou, aby nezahynula,

12 - 18.

Nemocné navšte'vovatz' a těšili jest
povinnost.

Povědíno jest Josefovi, že jest ne
moceu otec jeho; kterýž pojav dva
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syny Manassesa a Efraíma, vydal se na
cestu (k němu). I. Mojž. 48, 1.
Ochozíáš, syn Joramův, král judský,
přijel, aby navštívil J oráma, syna Acha
bova v Jezrahel, nebo tam nemocen
byl. IV. Král. 8, 29._
Eliseus pak roznemoltl se nemocí,
v kteréž umřel; i přišel byl k němu
Joas, král ísraelský, a plakal nad ním,
řka: Otče můj, otče můj, vůz ísraelský
i vozotaj jeho. IV. Král. 13, 14.
Uslyševše tří přátelé Jobovi o všem
tom zlém, kteréž přišlo na něj, pi-íšlí

jedenkaždý z místa svého, Elifas The
manský a Baldad Subský, a Sofar
Naamatský. Nebo usnesli sena tom,
aby spolu přijdouce, navštívili jej a po
těšili. Job 2, 11.
Neopouštěj plačících potěšením, a
s kvílícími choď. Nelenuj se navštíviti
nemocného; nebo pro takové věci
utvrzen budeš v milování.
Sir. 7,
38. 39.
Tedy dí (při posledním soudu) král
(Kristus Pán) těm, kteříž na pravici
jeho budou: Pojďte požehnaní Otce
mého, vládněte královstvím vám při
praveným od ustanovení světa. Nebo
. . . . nemocen jsem byl a navštívili
jste mne. Tehdy odpoví jemu spra
vedlíví, řkouce: Pane, kdy jsme tě
viděli, nemocného a navštívili jsme te
be? A odpovídaje král, dí jím: Amen,
pravím “vám: cožkoli jste učinili jedno
mu z bratří těchto mých nejmenších,
mně jste učinili. Mat. 25.
Požehnaný Bůh, . . . kterýž těší
nás ve všelikém soužení našem, aby
chom mohli i my těšíti ty, kteříž ve

přítele svého, jako sebe samého. Já
Hospodin. III. Mojž. 19, 17. 18.
Lépe jest pozvánu býti na zelí s lá
skou, ncž na krmné tele s nenávistí.
Přísl. 15, 17.
Ale já pravím vám, že každý, kdož
se lmčvá na bratra, hoden bude sou
du. Kdožby řekl bratru svému rácha,
hoden bude rady.
A kdožby řekl
blázne , hoden 'bude pekelného ohně.
Protož přinášíš-lí dar svůj na oltář, &
tu se rozpomeneš, že bratr tvůj má
něco proti tobě: nechejž tu daru své
ho pi'ed oltářem, a jdi prvé, smiř se
s bratrem svým, a potom příjď' a obě
tuj dar svůj. Vejdi v dobrou vůli s
protivníkem svým _rychle, dokudž jsi
s ním na cestě, aťby snad nedal tebe
protivník tvůj soudci, a soudce dalby
tě služebniku, a bylbys uvržen do ža
láře. Amen, pravím vám, nevyjdeš
odtud, dokudž posledního penízku ne
navrátíš. Mat. 5, 22—26.
Jedni druhých popouzite, a jedni
druhým nezávidte. Gal. 5, 26.
Kdo praví, že jest v světle, ' a bra
tra svého nenávidí, v temností jest až
posavád. I. Jan 2, 9.
Ale kdo nenávidí bratra svého, jest
ve tmě, a ve tmě chodí, a neví, kam
jde; nebo tma oslepíla očí jeho. 1.
Jan 2. 11.
Nečíňte jako Kain, kterýž byl ze zlo
stníka, a zabil bratra svého. I. Jan
3, ]2.

'

Každý, kdož nenávidí bratra svého,
vražedlník jest, a víte, že žádný vra
žedlník nemá života věčného v sobě
zůstávajícího. I. Jak. 3, 15.
všelikém nátisku jsou, skrze napomí—
Řekl-lí by kdo, že miluje Boha, a
nání, kterýmž i my napomenutí bývá nenávidělby bratra svého, lhář jest.
me od Boha. II. Kor. 3, 4.
Nebo kdo nemiluje bratra svého, kte
réhož vidí, Boha,“kteréhož nevidí, kte
Viz také : uhpenz', strasti, protívenství.
Nenávist jest náružíva' odpornost k rakže může milovati? A toto přikázaní
máme od Boha: Aby kdo míluje' Bo
nějaké věcí neb osobě, Zvláště lcu protí
vníkům; či jak dz'sv. Augustín, hněv a ha, miloval í bratra svého. I. Jan
hai-kost po delší čas trvaíz'a'.

římo zákonu božímu
1. Odporuje
zv cís'te pa lásce k bližnímu.
Nebudeš nenávidětí bratra svého v
srdci svém, ale zjevně potrescí=ho, abys
neměl nad ním hříchu. Nehledej po
msty, aniž pamatovatí budeš na křívdu
spoluměšťanů svých. Milovati budeš

4, 20. 21.

2. Pramenové nenávisti jsou :
a) uražená ctižádost.

Z této příčí

ny nenáviděl Saul Davida: I. Král.
18, 6—15; 18, 28. 29; Amon Mardo
chea; Esth. 3, 5; 5 9 atd.; Faríseove'
Ježíše: Mat. 12, 9—14; 6) závist.
Ze závisti nenáviděl Kain bratra svého
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Abele: I. Mojž. 4, 3—6; Elistz'nštz'
Isáka: I. Mojž. 26, 12—18; Esau
Jakuba: I. Mojž. 27, 41; symve'Jako
bavi bratra Josefa: 37, ] atd.; Egyp
štz' lid israelský: II. Mojž. 1, 6 atd.;
0) hana a předhůzky. Proto nenáviděli
Phrisejštz'Ježíše, poněvadž je dle zaslou
žení káral: Mat. 21, 45. 46; Luk. 20,
19. 20; Mar. 12, 12—14; Luk. 11,
52 atd.; Jan 7, 7; Herodes Jana:
Mar. 6, 17—21; d) skutečně uraženz'.
Proto nenáviděli synové Jakobovz' Siche
ma, že zprznil sestru jejich. I. Mojž.
34, 1. 2. 7.

Také pravda a milovníci její bývají
často nenávidění od zlých, jenž milují
temnost: Jan 15, 18; Sk. ap. 9, 22.
23; 23, 1—5; I. Jan 3, 13.
“

3. Příkladové nenávisti mimo již na
hoře uvede-né.

Abímelech nenáviděl Isáka: I. Mojž.
26, 27; Ifananz'ts'tz'Jakoba: 34, 30;
Madianštz' syny israelské: IV. Mojž.

25,'18; Israels'tz'Jefte: Soudc. 11, 7;
slepí a ohromí Davida: II. Král. 5, 8;
Amon Thámar: II. Král. 13, 15; Ab
solon Amona: II. Král. 13, 22; Ra
zon Israclské : III. Král. 11, 25 ; Achab
Micheáše: III. „Král. 22, 8; Davida ne
přátelé jeho: Zalm 17, 18; 24, 19;
43, 8; 68, 5; Israelštz' ty, kteříž je
kárali: Amos 5, 10; někteří bezbožm'
mužové lid israelský: I. Mak. 11, 21.
Viz též: nepřítele, nepřátelství, láska
k nepřátelům.

Nenávistník.

Nepokoj.

Viz nepřítel.
Viz bouře, rozbroj.

Neposlušnost jest každé vé'domite'pře
stoupenz' zákona božího bud' neprostředne'
či prostředne'_přestoupem'm zákona nále
žite'ho představeného.

1. Výslraha před ní.
Jako národové, kteréž zahladil Ho
spodin při vjiti tvém, tak i vy zahy
nete, jestliže nebudete poslušni hlasu
Hospodina Boha vašeho. V. Mojž.
8, 20.
Hle předkládám před obličejem va
ším dnes požehnání a zlořečení: pože
hnaní, budete-li poslouchati přikázaní
Hospodina Boha svého, kteráž já dnes
přikazuji vám: zlořečení pak, jestliže

byste neposlouchali přikázaní Hospo
dina Boha svého, ale sešlibyste z ce
sty, kterouž já nyní ukazují vám. V.
Mojž. 11, 26—28.
Kdožby pak nechtěl slyšeti slov je—
ho, kteráž mluviti bude ve jménu mém,
já budu mstitelem. V. Mojž. 18, 19.
Jestliže pak nebudeš chtíti poslou
chati hlasu Hospodina Boha svého,
abys ostříhal _(ho), a činil všecka při
kázaní jeho, a řády posvátné, kteréž
já přikazuji tobě dnes: přijdou na te
be všecka zlořečení tato, a zachvatí
tebe. V. Mojž. 28, 15 atd.
Pakli nebudete poslouchati hlaSu
Hospodinova, ale popouzeti budete řeči
jeho, budeť ruka Hospodinova nad
vámi i nad otci vašimi. I. Král. 11, 15.
Zdaliž i my neposlušni jsouce činiti
budeme všeliké toto veliké zlé, aby
chom přestupovali proti Bohu svému,
pojímajíce ženy cizozemky? II. Esdr.
13, 27.
Domlouval jsi,pyšným; zlořečení,kte
r_íž se uchylují od přikázání tvých.
Zalm

118, 21.

_,

Dalekot' jest od hříšníků spasení:
nebo spravedlností svých nevyhledá
vali. Žalm 118, 155.
Země nakažena jest od obyvatelů
svých : proto že přestoupili zákony, změ
nili právo, rozptýlili smlouvou věčnou.
Protož

zlořečení zžíře zemi, & hřešiti

budou obyvatelé její: a protož zblázní
se oráči její, a zanecháno bude lidí
málo. Is. 24, 5. 6.

Toto praví Hospodin Bůh israelský:
Zlořečený muž, kterýžby neposlechl slov
smlouvy této, kterouž jsem“ přikázal
otcům vaším, v den, v kterémž jsem
je vyvedl z země egyptské, z peci že—
lezné, řka: Slyšte hlas můj, a čiňte
všecko, což přikazuji vám, a. budete
mně za lid, a já budu vám za Boha . . . .
ale oni neposlouchali, aniž naklonili
ucha svého; ale odešli jedenkaždý v pře
vrácenosti srdce svého zlého; a uvedl
jsem na ně všecka slova smlouvy této,
kterouž aby činili, přikázal jsem a ne—
činili. Jer. 11, 3. 4. 8.
Tak shníti učiuím pýchu judskou, a

pýchu jerusalémskou mnohou: lid tento
přezlý, kteříž nechtějí poslouchati slov
mých, a chodí v převrácenosti srdce
svého atd. Jer. 13, 9. 10.
no
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Pakli neuposlechnete mne, . . . za
pálím oheň v branách jeho, a zžíře do

my jerusalémské aneuhasne. Jer. 17, 27.
Toto praví Hospodin: Neuposlechne
te-li-mne,'abyste chodili v zákoně mém,
kterýž jsem dal vám . . . . dám dům
tento jako Sílo a město toto vydám v zlo
řečení všechněm náiodům země. Jer.
26, 4. 6.
Těm, kteříž jsou svárliví, a kteříž ne

povolují pravdě, ale věií nepravosti,
hněvem a nemilosti odplatí Bůh. Rím.
2, 8.

Boha 'nechtěli poslouchati otcové na
s'i: ale zavrhli (jej), a odvrátili se srdci
svými do Egypta. Sk. ap. 7, 39.
Jako skrze neposlušcnství jednoho
člověka učiněno jest mnoho hříšných,
tak i skrze poslušenství jednoho, mnoho
spravedlivých učiněno bude. Rím. 5, 19.
I—Iotovijsme pomstiti každého

nepo

slušenství, když naplněno bude vaše
poslušenství. II. Kor. 10, 6.
Pán Ježíš zjeví se s nebe, & angely
moci jeho, jenž v plameni ohně uvede

pomstu na ty, kteříž neznají Boha,a
kteříž neposlouchají evangelium Pána
našeho Ježíše Krista, kteříž pokuty
věčné trpěti budou v zahyuutí od tváři
Páně, a od slávy moci jeho. II. Tes.
1, 7—9.
Jsou mnozí neposlušní, marnomluvní,
a svůdcové, zvláště kteříž jsou z obřízky,
jenž mají býti trestáni. Tit. 1, 10. 11.

2. Příklady

neposlušenstvt' a trestu
_ jeho.

dínem oheň cizí, což jim přikázáno
nebylo, i vyšed oheň od Hospodina,
spálil je, a zemřelí před Hospodinem.
I.lI. Mojž. 10, 1. 2.

Pakli nebudete poslouchati mne, a
nebudete-li činiti všech přikázání mých,

jestliže pohrdati budete ustanoveními
mými, a soudy mé potupíte-li, tak že
byste. nečinili těch věcí, kteréž ode
mne ustanoveny jsou, a zrušili byste
smlouvu mou.- já také toto učiním
vám atd. III. Mojž. 26, 14 atd.
Zhouřcní Kore, Dathana a Abirona
viz: IV. Mojž. ]6.
Nechť Aron jde k lidu svému, nebo
nevejde do země, kterOuž jsem dal sy
nům israelským, proto že nevěřil
ústům mým u vod odporování. IV.
Mojž. .20, 24.

Kdoby pak zpýchal, nechtěl posle
clmouti rozkázaní kněze, kterýž toho
času posluhuje I-Iospodinu Bohu tvé
mu, a výpovědi soudce, umře člověk
ten, a odejmeš zlé z Isracle. V. Mojž.
17, 12.
I řckl Saul k Samuelovi: Zhřešil
jsem, že jsem přestoupil řeč Hospodi
novu, a slova tvá, boje se lidu, a po

slouchaje hlasu jejich. I. Král. 15, 24.
Toto praví HosPodin: Že jsi nebyl
poslušen řeči Hospodinovy, & neostií
hal jsi přikázaní, kteréž vydal tobě
Hospodin Bůh tvůj . . . . nebudet' po
chováno tělo tvé v hrobě otců tvých.
III. Král. 13, 21. 22.
]lqu' božz'jest to, kterýž neposlušný
byl řeči Hospodinově, a (protož) vy
dal jej Hospodin lvu, a polámal ho,
a udávil vedlé slova Hospodinova,
kteréž mluvil jemu. III. Král. 13, 26.
Ale když se Oziáš zmocnil, pozdvi
hlo se srdce jeho k zahynutí jeho, &
nedbal na Hospodina Boha svého: &.
všed do chrámu Hospodina, chtěl ka
diti na oltáři vonných věcí
A
tak byl Oziáš král malomocný až do
dne smrti své. II. Par. 26, 16—21.

Žene' řekl Hospodin: Rozmnožím
bídy tvé, a početí tvá: v bolesti bu
deš roditi děti, a pod mocí muže bu
deš, a on panovati bude nad tebou.
Adamovi pak Iekl: Že jsi uposlechl
hlasu ženy své, a jedl jsi z stromu,
z kteréhož jsem přikázal tobě, abys
nejedl, zlořečená (bude) země v díle
tvém atd. . . . i vypustil jej Hospodin
Bůh z ráje rozkoše, aby vzdělával
zemí, z níž vzat jcst. I. Mojž. 3,
Viz také poslušenství.
16—19. 23.
Nepravost. Viz:-bezbožnost,hřích, ne
Ohlédši se žena (Lotova) za sebe, spravedlnost.
obrácena jest v sloup solný. I. Mojž.
N_eíátelství. 1. Rozličná projeve
19, 26.
I ucliopivše Nadab a Abz'u, synové ní jeto
Hospodine voď mne v spravedlnosti
Áronovi, kadidlnice, vložili oheň, &
kadidlo svrchu, obětujíce před Hospo své: pro nepřátely mé spravuj před

Nepřátelství.

obličejem svým cestu mou. Neboť není

pravdy v ústech jejich: srdce jejich
marné jest. Hrob otevřený jest hrdlo
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uchvátil, tehdáž jsem vyplacoval. Nebo
jestliže jsi ty udeřil, pronásledovali:
k bolesti ran mých ještě přidali. Žalm

68, 5. 27.
jejich, jazyky svými lstivě činí, sudiž
je Bože. Ať odpadnou od myšlení svých,
Pravili nepřátelé moji o mně: a kte
podle množství bezbožnosti jejich roz říž hledají duše mé, uradili se spolu,
ptyl jev, neb jsou popouzeli tě IIospo- ' řkouce: Bůh jej opustil, hoňte, & po
(line. Zalm 5, 9—11.
padněte jej; nebo není, kdo by ho vy-.
Suď IIospodine ty, jenž mi škodí, trhl. Žalm 70,10.11.
_
vybojuj ty, kteříž proti mně bojují. . . .
Nebude poznán v dobrých věcech
Nebo bez viny polékali na mne zá přítel, a nezatají se ve zlých nepří
hubné osidlo své: bez příčiny zhaněli tel. V dobrých věcech člověka nepřá
duši mou. Žalm 34, 1. 7.
telé jeho jsou v zármutku, a v zlé pří—
Nepřátelé moji mluvili o mně zle hodě jeho poznán bývá přítel. Sir. 12,
(řkouce): Kdy umře tento, a zahyne 8. 9.
jméno jeho? A jestliže kdo vcházel,
Rty svými ulahodí nepřítel, &v srdci
aby mne.viděl, marné věci mluvil; svém ukládá, aby tě zvrátil do jámy.
srdce jeho shromáždilo nepravost. Vy Očima svýma slzí nepřítel, a uhlídá-li
cházel ven i mluvil totéž. Proti mně ičas, nenasytí se krve. A potkají-li tě zlé
šeptali si všickni nepiátelé moji: proti věci, nalezneš ho tu nejprvnějšího. Oči
mně vymýšleli zlé věci. Žalm 40, 6— 8. ma svýma „slzí nepřítel, & jakoby po
Smiluj Se nade mnou Bože, nebo máhal tobě, podkopá paty tvé. Hlavou
mne pošlapal člověk, celý den'boj ve svou kývati, a rukou plesati bude,
da sužoval mne. Slapali po mně nepřá a mnohošepce promění obličej svůj.
.
telé moji celý den: nebo mnoho jest' Sir. 12, 15—19.
Všeliké uvedení zlého předejíti lze,
válčících proti mně. Celý den slova
ale
ne
uvedení
od
těch,
kteří
nenávidí:
má v ošklivošti měli, proti mně jsou
všecka myšlení jejich k zlému. Zalm a všelikou pomstu, a ne pomstu ne
přátel. Sir. 25, 20. 21.
55, 2. 3. 6.
Až dokud budete se obořovati na
2. Nepřátelství máme se vystříhati.
člověka? zabíjíte ho všickni vy, jenžto
Meč vytrhli hříšníci: a natáhli lu
jest jako stěna nakloněná a zeď nachý
lená? Však ale mzdu mou myslili za— čiště své, aby porazili chu dého a nu
puditi, běžel jsem v žízni: ústy svými zného: aby zabíjeli upřímé srdcem.
dohrořečili a srdcem svým zlořečili. Meč jejich vejdiž vsrdce jejich: a lu-.
čistě jejich budiž zlámáno. Zalm 36,
Žalm 61, 4. 5.
14. 15.
Vyslyš Bože modlitbu mou, když pro
Osidlo připravili nohám mým a sklí—
sím, od strachu nepřítele vytrhni duši
mou. Ochránils mne od schůzky zlo čili duši mou. Kopali před tváří mou
stníků, od množství těch, kteříž páší ne jámu: upadli do ní. Žalm 56, 7.
Neukládej o příteli svém zlého, když
pravost. Nebo naostřili jako meč ja
zyky své, natáhli lučiště věc hořkou, on _má důvěru v tebe. Přísl. 3, 29. .
Clověk odpadlec jest muž neužitečný.,
aby stříleli vskiytě na nepoškvrněného.
Nenadále naň stříleti budou, aniž se chodí s ústy převrácenými , mhourá
koho báti budou , utvrdili sobě řeč ne očima, šoustá nohou, prstem mluví,
šlechetnou. Rozmlouvali, aby ukryli osi srdcem zlým kuje zlé,_ a všelikého ča—
dla, pravili: Kdož je opatří? Skoumali su sváry rozsívá. Na totoť přijde v náhle
nepravosti, zemdleli skoumatelé skou záhuba jeho, a rychle setřín bude, aniž
máníin. Přistoupíť člověk k srdci hlu bude více míti uléčení. Přísl. 6, 12—15.
Kdož pak pilen jest zlých věcí, po
bokému, a bude povýšen Bůh. Žalm
tlačen bude od nich. Přísl. 11, 27. .
63, 2—7. Srov. Žalm 10, 3.
Kdyžby padl nepřítel tvůj, neraduj
Rozmnožili se nad vlasy hlavy mé
ti, kteří nenáviděli mne bez příčiny. se, a v pádu jeho nech ať neplesá
Zmocnili se, kteří stíhali mne nepřátelé srdce tvé: aby snad nepopatřil na to
moji nespravedlivě: čehož jsem ne Hospodin, a nelíbilo. .Se to jemu, a.
'
25
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Nepřítel.

odial by

od něho hněv svůj. Přísl.

24,17.18.

Kdo (jinému) jámu kopá, upadne do
ní: a kdo válí kámen (vzhůru), na něj
se obrátí. Přísl. 26, 27.
V zlovolnou duši nevejde moudrost,
aniž bydliti bude v těle, které poddáno
jest hřichům. Moudr. 1, 4.
Kdo pokynuje okem, kuše zlé věci,
a žádný ho nezavrže. Před obličejem
očí tvých osladí ústa svá, a řečem
tvým diviti se bude: ale naposledy
převrátí ústa svá, a v slovích tvých
díl. pohoršení. Mnohých věcí nenáviděl
jsem, ale nepřirovnal jsem nic jemu,
jehož i Pán nenáviděti bude. Kdož ka
menem vzhůru hází, na hlavu jeho
padne: a rána lstivá lstivého rozdělí
rány. A kdo jámu kopá, upadne do
ní: a kdo postavuje kámen bližnímu
(svému), urazí se o něj: a kdo jinému
osidlo klade,

zahyne v něm. Kdo činí 

nejhorší radu, na něho se svalí, a ne
pozná, odkud mu to přichází. Sir. 27,
25—30.

Poněvadž jsi dal příčinu, aby se
rouhali nepřátelé Hospodinoví, pro tu
věc syn, kterýž se narodil tobě, smrtí
umře. II:. Král. 12, 14.
Proč tvář svou skrýváš, a máš mne

za nepřítele svého? Job 13, 24.
Poněvadž nepřátelé byvše, smíření
jsme s Bohem skrze smrt Syna jeho:
mnohem více smíření jsouce, spasení
budeme skrze život jeho. Řím. 5, 10.
I vás, když jste byli někdy odcizeni,
a nepřátelé smyslem v skutcích zlých
atd. Kol. 1, 21.
Cizoložníci, což nevíte, že přátelství
s tímto světem jest nepřátelství s Bo—

hem? Protož kdokoli chce býti příte
lem tohoto světa, nepřítelem božím
učiněn bývá. Jak. 4, 4
'

2. Nepřátelé Krista a jeho svatého
náboženství.
Musí t-o býti, aby onikraloval, do
kudž nepoloží všech nepi'átel pod _no
by jeho. I. Kor. 15, 25. Srov. Zid.

], 13; 10,13.

Mnozí chodí, o nichž jsem častokrát
3. Přiklaliové nepřátelství.
pravil vám (nyní pak i s pláčem pra
Chovali jsou nepřátelství: Esau proti vím), že (jsou) nepřátelé'kříže Kristo
va, jichžto konec jest zahynutí, jichžto
Jákobovi: I. Mojž. 27, 41; synove'Ja
koboviproti Sichemitským: I. Mojž. 34, bůh břicho jest, a sláva v zahanbení
7 am.; bratři Josefovi proti němu: I. jejich, kteříž o zemské věci pečují.
Mojž.“ 37, 4; Saul proti Davidovi.: I. Filip. 3, 18. 19.
Král. 18, 8 atd.; 19,1 atd. ; 23, 24.
. 3. Nepřátelé duše.
26; Absolon proti Joabovi: II. Král.
14, 27 atd.; Aman proti Mardocheovi:
Tělo žádá proti duchu, duch pak
Estb. 3, 5.6; 5, 9; Samaritane'proti proti tělu: ty se zajisté sobě vespolek
Židům: I. Esdr. 4, 1 atd.; Farisejšti protiví, abyste ne, což byste chtěli, to

a zákonniciproti Ježíšovi: Mat. 9, 34;
12,14
atd.; Žide' proti Štěpánoví:
Sk. ap. ?, 8 atd.; proti Pavlovi: tut..
9, 23' , Šavel proti křesťanům: Sk. ap.
8,1 atd.; Herodes proti křestanům:

činili. Gal. 5, 17.
Střízliví buďte, a bděte; nebo pro—
tivník váš ďábel jako lev ivoucí ob—

tut. 12, 1 atd.

tomu, kteréž na světě jest,
bratrstvu, též utrpení děje.

Viz také : nenávist.

Nepřítel.

álely božími na

_ zy'vaji se bezbožni
Nelidé.

Povstaníž Hospodine, & rozptýleni
buďte nepřátelé tvoji, a ať utíkají před
tváří tvou, kteříž nenávidí tebe. IV.
Mojž. 10, 35; Žalm 67, 2.
Tak ať zahynou všickni nepřátelé
tvoji, Hospodine: kteří pak milují te
be, jako slunce stkví se ve svém vý
chodu, tak ať se stkvějí. Soudc. 5, 31.

chází, hledaje, kohoby sežral: jemužto
odpírcjte silní u víře, vědouce,

že se
vašemu
I. Petr

5, 8. 9.

Nemilujte světa, ani těch včcí, kte
réž na světě jsou. Miluje-lit kdo svět,
není lásky Otcovy v něm. Nebo vše
cko, což jest na světě, jest žádost těla,
a žádost očí, a pýcha života, kteráž
není z Otce, ale jest ze světa. 1. Jan
2, 15. 16.

' 4. Chování se k nepřátelům.
Hospodine vod' mne v spravedlnosti

Nepřlzeň.. —- Nespravedlnost.

Nepřízeň.
Viz: závist.
sv-é: pro nepřátely mé spravuj před
obličejem svým cestu mou. Žalm 5, 9.
Neproměnitedlnost boží. Víz: m4
Zákon ulož mi Hospodine na cestě: _ změnitelnost.
a uveď mne na stezku přímou pro ne
Nesmělost.
Viz: maloinyslnost;
přátele mé. Žalm 26,11.
Nevaď se s nejhmšímí, aniž násle
„ Nesmírlivost.
Viz: smz'rlivost, smí;
rem.
duj.bezbožných. Přísl. 24, 19.
Od nepřátel svých odděl se, a přá
Nesmírnost boží.
tel svých šetř se. Sir. 6, 13.
Což
tedy domnívati se máme, že v
Viz: láska k nepřátelům.
pravdě Bůh bydlí na zemi? Nebo jest
liže nebe a nebesa nebes obsáhnouti
5. K nepřátelům máme býti pro
zřetelní.
tebe nemohou, čímž méně dům tento,
Po rtech svých poznán bývá nepří kterýž jsem vystavěl. III. Král. 8, 27.
Kdo bude moci s to býti, aby vy
tel, když v srdci ukládá lest'. Kdyžby
ponížil hlasu svého, nevěř jemu: nebo štavěl jemu dům hodný? Jestliže nebe
a nebesa nebes" nemohou obsáhnouti
sedmerá nešlechetnost .je v srdci jeho.
ho, kteraký jsem já, abych mohl Vy
Přísl. 26, 24. 25.
Od nepřátel svých odděl se, a přá stavěti jemu dům? Ale k tomu toliko,
aby se kadilo před- ním. II. Par. 2,
tel svých šetř se. Sir. 6, 13.
Nebude poznán v dobrých věcech 6; 6, 18.
Vyššít jest nad nebesa, i co učiníš?
přítel, a nezátají se v zlých nepřítel.
V dobrých věcech člověka, nepřátelé Hlubší (jest) nežli peklo, a odkud ho
jeho jsou v zármutku: a v zlé přího poznáš? Delší jest než země míra je
dě jeho poznán bývá přítel. Sir. 12, ho, a širší než moře. Job 11,8. 9. '
Duch Páně naplňuje okršlek země.
8, 9.
_
Nevěř nepříteli svému na věky: Moudr. 1, 7.
Toto praví Hospodin: Nebe jest
nebo jako měděná .věc, zrzaví nešle
"chetnost jeho; a byt poníženě sehnutý stolice má, země pak podnož nohou
mých. Is. 66, 1; Mat. 5, 34. 35; Sk.
chodil, přilož mysl svou, a vystříhej
se před ním. Nestavěj ho podlé sebe, ap. 7, 48. 49; 17, 24.
Zdaž se ukryje muž v' skrejších'i
aniž sedej po pravici tvé, aby snad
obrátě se na místo tvé, nehledal sto & já ho neuzřím, dí Hospodin? Zdaliž
lice tvé: a naposledy poznal bys slo nebe i země já nenaplňuji? Jer. 23, 24;
va má, a v řečech mých byl bys zbo
Nespravedlnost jest porušení práva
den. Sir. 12, 10—12.
bližního buď si lstí neb násilím; vůbec
Rty svými lahodí nepřítel, & v sr pak nazývá se takto každá bezbožnost
dci svém ukládá, aby tě zvrátil do a nepravost.
jámy. Očima svýma slzí nepřítel, &
uhlídá-li čas, nenasytí se krve: a po 1. Výstraha p)ed každým způsobem
nespravedlnosti.
tkají-li tě zlé věci-, nalezneš ho tu nej
Hospodin má v ohavnosti všeliké
prvnějšího. Očima svýma slzí nepřítel,
a jakoby pomáhal tobě, podkopá paty  nespravedlnosti. V. Mojž. 25, 16.
Odejmeš-li nepravost, kteráž jest v
tvé. Hlavou svou kývati, a rukou
plesati bude, a mnoho šepce promění ruce tvé od sebe, a. nebude-li bydliti
obličej svůj. Sir. 12, 15—19.
v stánku tvém nespravedlnost: tehdy
pozdvihnouti budeš moci tváři své bez
6. Příkladové opatrnosti k nepřátelům. poškvrny,a budeš stálý, a nebudeš se
Prozřetelně se choval: Davidk Sau (čeho)báti Job 11,14.15.
lovi: I. Král. kap. 18—26; N ehemz'ás'
Řekl nespravedlivý sám v sobě, aby
k Sanaballathovi a Gossemovi: Il. hřešil: neníť bázeň boží před očima
Esdr. 6; Judas Ilfalcabejskýk Bakchi jeho. Nebo lstivě činí před obličejem
doví: I. Mak. 7, 10. 11; k Nikono jeho, aby nalezena byla nepravost jeho
rovi: v. 27—313'Jan Hz'rkán ku Pto k nenávisti. Žalm 35, 2. 3. _
Iomeovi: I. Mák. 16, 18 atd.
Nepředstavím
sobě přfd oči v_rěci
25

Nospravodlnost.

nepravé: těch, kteříž činí přestupky,
nenáviděti budu. Žalm 100 3.
Kroky své spravuj podlé řeči své:
a ať nepanuje nade mnou žádná ne
pravost. Zalm 118, 133.
Nezáviď člověku 'nespravedlivému
aniž následuj cest jeho. Přísl. 3, 31.
Lepší jest maličko v spravedlnosti,
než mnoho užítků s nepravostí. Přísl.
16, 8.
I za to měli (zlí), že jest hřička život
náš, a obcování života že jest způso
beno k zisku, a že musejí odkudžkoli,
také i ze zlého zisku hledati. Moudr.
15, 12.
Synu, nerozsívej zlých věcí na zá
hony neSpravedlnosti, a nebudeš žili
jich sedmeronásobně. Sir. 7, 3.
Navrať se ku Pánu, a odvrat' se od
nespravedlnosti své, a velice měj v ne
návisti ohavnost. Sir. 17, 23.

lu: ostatkové bezbožných zkaženi bu
dou. Zalm 36, 38.
Až dokud hříšníci, Hospodine, až
dokud hříšníci vychloubati se budou?
(Až dokud) žváti a mluviti budou ne
pravost: (a hrdě) mluviti budou vši
ckni, kteříž p_ášínespravedlnost? Žalm
93, 3 4.
Vytrhl je s cesty nepravosti jejich:
nebo pro nespravedlnosti své sní/.eni
byli. Zalm 106, 17.
I těm, ktel'íž v životě svém nesmy
slně a neprávě živi byli, těmi věcmi,
kteréž ctili, způsobil jsi největší muky.
Moudr. 12, 23.
Tvorstvo, tobě Učiniteli sloužíc, roz
něcuje se k tráp'ení proti nespravedliě
vým: a (zase) poulevuje, aby činilo do
brodiní těm, kteříž v tebe doufají.
Moudr.\16, '24.
Nelibiž se tobě ki'ivda nespravedli
Lev vždycky číhá na lov; tak hří— vých, věda, že nebude se'líbiti bezbo
žný až k hrobu. Sir. 9, 17.
chové na ty, kteříž páší nepravosti.
Království s národu na národ pře
Sir. 27, 11._
náší se pro nesPravedlnosti, a křivdy,
Oběť toho, kterýž obětuje z nespra
vedlivě nabytého, jest poškvrněná. Sir. a pohanění, a pro rozličné lsti. Sir.
34, 21.
10, 8.
Jmění nespravedlivých jako potok
Dobrolíbezné jest Pánu, odstoupiti
od nešlechetnosti: a prosba za hříchy vyschne, a jako hřímání veliké v dešti
jest, odstoupili od nespravedlnosti. Sir. zavzní. Sir.- 40, 13.
35, 5.
Běda (těm), kteří ustanovují práva
Styď se před tovaryšem a přítelem nepravá: a píšíce, napsali nespravedl
nos't, aby porlačili v soudu chudé, a
za neSpravedlnost. Sir. 41, 23.
Pane, čistéťjsou oči tvé, abys ne násilí činili při ponížených lidu mého:
viděl zlého, a hleděti k nepravosti ne vdovy aby byly kořistí jejich, a siro
budeš moci. Hab. 1, 13.
tky aby loupili. Což učiníte v den
Kdo v nejmenším jest věrný, iv
navštívení a bídy z daleka přicházející?
větším věrný jest; a kdo v mále jest K komu se o pomoc utečetc? Is.
nepravý, i v větším nepravý jest. 10, 1—3.
Běda tomu, kdož staví dům svůj v
Jestliže tedy v mamoně nepravé věrni
jste nebyli, co pravého jest, kdo vám nepravedlnosti av večeřadla svá ne v
svěří? Luk. 16, 10. 11.
soudu' (kterýž) přítele svého utiskne
Láska neraduje se z nepravosti, ale darmo, a mzdy jeho nenavrátí jemu.
Jer. 22, 13.
raduje se pravdě. I. Kor. 13, 6.
Kdyžby se odvrátil spravedlivý od
Pevný základ boží stojí, maje zna
mení toto: Znáť Pán ty, kteříž jsou spravedlnosti své, a činilby'nepravost,
jeho, a: Odstup od nepravosti každý, umřepro ní: pro nepravost, kterouž
kdo jmenuje jméno Páně. II. Tim. páchal, umře. Ezech. 18, 26.
Běda vám zákonníci a Fariseové,
2, 19.
Npokrytci, kteříž dáváte desátky z máty,
2. Nespravedlnúst se přísně treace.
a z koprn, a z kmínu, a opustili jste,
Aniž bydliti bude vedlé tebe zlo což těžšího jest v zákoně, soud, a mi
stný: aniž potrvají nespravedliví před losrdenství a víru. Tyto věci měli
očima tvýma. Žalm 5, 6.
jste činiti, a oněch neopouštěti. Mat-.
Nespravedliví vyhynou (všickni) spo 23, 23.

Nostálost. — Nostoudnost.

Zvěstuje se zajisté hněv boží s ne'
be proti každé bezbožnosti a nespra
vedlnosti těch lidí, kteří pravdu boží
nespravedlnosti zadržují. Rím. 1, 18.
Zdaliž nevite, že nespravedliví ne
budou královstvím božím vládnouti?
I. Kor. 6, 9.
Vezmou odplatu nespravedlnosti, za
rozkoš majíce denní kocháni, [nejsou

neodpočinul, a Hospodinu se nelíbil
atd. Jer. 14, 10.
Hřichem zhřešil Jerusalém, protož
nestálý učiněn jest. Pláč Jer. 1, 8.
Co jste vyšli na poušť viděti? třti
nu-li větrem se klátící? Mat.. 11, 7.
Bratři moji milí, stáli buďte, a ne
pohnutelní: rozhojňujíce se v díle Pá
ně vždycky, vědouce, že práce vaše
ce_než) poškvrny a mrzkosti, rozkoše— není daremná v Pánu. I. Kor. 15, 58.
mi oplývajice, na hodech svých' s vámi
Co myslím (zdali), podlé těla my
bujníce . . . . opustivše cestu přímou slim? „tak žeby bylo při mně: Jest _a
zbloudili, následujíce cesty Baláma z Neni? Věrnýť pak jest Bůh, že řeč
Bosor, jenž mzdu nepravosti zamiloval, naše, kteráž byla k vám, není v ní
ale trestání měl pro svou nemoudrost. Jest & Není. II. Kor. ], 17. 18.
II. Petr 2, 13. 15. 16.
Abychom již nebyli (jako) maličká.
pacholata, sem a tam se zmítající, a
3. Příkladové nespravedlnosti.
netočili sekaždým větrem učení skrze
B_i/nově Samuelovi: I. Král. 8, 3;
nešlechetnost lidskou, skrze chytrost k
Achab a Jezabel: III. Král. 21, 7—11; oklamání bludu. Ef.- 4, 14.
Abyste nedali sebou hnouti od své
Ptolome'us: II. Mak. 4, 47. 48; Anti
ochus: II. Mak. 5, 11—14; Zíde' pro ho smyslu, ani se (dali) buď skrze
následujíce Ježíše: Jan 5, 16; 8,59;
ducha, nebo skrze řeč, anob skrze
9, 24—34;
nejvyšší kn'e'z'z': Jan 12, list, jako od nás poslaný, děsiti. II.
'
10. 11; nespravedlivý vladař: Luk. 16, Tes. 2, 2.
1—7 ; představení v Tz'atz'ře: Sk. ap.
Muž dvojí mysli jest neustavičný ve
16, 22. 23.
_všcch cestách svých. Jak. 1, 8.
Viz též: setrvalost, stálost.
Viz také: kridež, podvod, spravedlnost.
Nestoudnost,
nepravost, proti všz' slu
Nestálost, t. j. vrtkavost zvláště v

šnosti a mravností čelz'cí, a patrně znám—
ky zcela porušeného a v bezbožnosti za

plnění povinností.

Výstraha před ní .

ryte7w srdce na sobě zjevzg'z'a'.

Hle (ani ti), kteříž slouží jemu, ne
jsou stáli. Job 4, 18; srov. 15, 15.
Jako pták zaletěv od hnizda svého,
tak jest muž, kterýž opouští místo své.
Přísl. 27, 8.
Neklátěj se po všelikém větru, a ne
oboď po každé cestě: tak zajisté každý
hříšník poznán bývá po dvojím jazyku.
Buď stálý na cestě Páně, a v pravdě
smyslu svého i v umění. Sir. 5,
11. 12.

Důvěřuj sev Boha, a zůstaň na mí
stě_svém. 'Sir. 11, 22.
Clověk svatý v moudrosti zůstává
jako slunce: ale blázen jako měsíc se
mění.

Sir. 27, 12.

Bezbožní pak budou jako moře vrou
cí, kteréž se nemůže upokojiti, a jehož
vlny vyrážejí se v pošlapání a v blato.
Is. 57, 20.

'

Toto pravi Hospodin lidu tomu, kte
rýž miloval hýbati nohami svými, a

1. Jest sama sebou nejvýš opovr
ženlivcí.

Poznání obličeje jejich odpovídá.jim:
hřích svůj jako Sodoma hlásají, aniž
ho tají. Běda duši jejich, nebo od
placeny jim budou zle věcí. Is. 2, 9.
Smilství pak, 3 všeliká. nečistota,
neb lakomství nebuď ani jmenováno
mezi vámi, jakož sluší na svaté: aneb
ml'ZkOSÍ, neb bláznové mluvení, neb
šprymování, kterážto věc jest nenále
žitá, ale raději díků činění. Ef. 5, 3. 4.

2. Nestoudní . připravují si hroznou
budoucnost.

Běda. duši jejich, nebo odplaccny
jim budou zlé věci. Is. 3, 9.
O tom vězte, rozumějte, že žádný
smilnik, ani nečistý , aneb lakomec
(což jest modloslužebnost) nemá dědi
ctví v království Kristově a božím.
Ef. 5, 5.

Nestřidmost.

Nestřídmost

jest nezřz'zená žádost a

_nemz'rne'požívání pokrmů a nápojů.

]. Výstraha před ní.
Bujná věc jest víno a bouřlivé jest
__opilství: kdožkoli v těch. věcech kochá
_se, nebude moudrým. Přísl. 20, 1.
' Kdo miluje hodování, bude v chu
době: a kdo miluje víno a tučné věci,

Takoví neslouží Kristu Pánu naše
mu, ale svému hříchu: a skrze laho
dné řeči a pochlebování svozují sndce

sprostných. Řím. 16,18.
Ne0píjejte se vínem, v némž'jest

chlipnost: ale naplnění buďte Duchem
svatým. Ef. 5, 18.
Mnozí chodí, o nichž jsem častokrát
pravil vám (nyní pak i s pláčem pra
vím), že (jsou) nepřátelé kříže Kristo
va, jichžto konec jest zahynutí, jichžto
Bůh biícho jest, a slá\a v zahanbení
jejich, kteříž o zemské véci pečují.
Filip. 3, 18. 19.

nezbohatne._ 'Přísl. 21, 7.
Nebývej na hodech píjánů, ani na
kvasích těch, kteříž dávají maso k je
dení: nebo ti, jenž hledí pití, a dávají
snůšky, . strávení budou. Přísl. 23,
2. Příkladové potrestané nestřídmosti.
_20. 21.
_ Nehleď na víno, když se žlutá, když
Viděla žena, žeby dobrý byl strom
.se “stkví v sklenici barva jeho: vchá— k jídlu, a očím pěkný, a na pohledéní
zíť lahodné, ale naposledy jako had rozkošný: i vzala z ovoce jeho, a je
u'štípne, ajako bazilišek rozlije jed. dla: a dala muži svému, kterýž také
_Oči tvé-hleděti budou "na cizí (ženy), jedl. I otevřiny jsou oči oboudvou:
.a srdce tvé mluviti bude převrácené a když poznali, že jsou nazí, navázali
věci. A budeš jako ten, kteíýž spí listí fíkového, a udělali sobě zástěry
uprostřed moře, a jako snem pojatý
I vypustil jej I—IOSpodin Bůh
správce lodí, ztratě veslo, a díš: Bili z ráje rozkoše. I. Mojž. 3, 6. 7. 23.
mne, ale nebolelo mne: tahali mne, a
Uvařil pak Jakob krmí: k němuž
já nic necítil: kdy procitnu, a opět když přišel Esau s pole zemdlený,
naleznu víno? Přísl. 23, 31—35.
řekl: Dej miz vaření toho ryšavého,
Nehorletež o smrt bludem života nebo jsem náramně zemdlený . . . .
svého, aniž uvozujte (na sebe) zahy Jemuž řekl Jakob: Prodej mi prvoro
'nutí skutky rukou svých. Moudr. 1,12. zenství své. On odpověděl: Hle umí
Nebuď při žádném hodovánílakotný, r'ám, k čemuž mi bude prvorozenství?
a nepouštěj se do každé krmě: nebo Řekl Jakob: Přísáhni tedy mi. Při
z mnohých pokrmů bude nemoc, a la sáhl jemu Esau, a prodal mu prvoro
kotnost přiblíží se až pohnutí žluči. zenství. A tak vzav chléb a krmí
_Pro obžerství mnozí zemřelí: a kdo z šocovice, jedl a pil, a odšel, málo
Střídmý jest,
přiloží (sobě) života. sobě váže, že prvorozenství prodal. I.
Moudr. 37, 32—34.
Mojž. 25, 29—34.
Prohlédajíce, aby nikdo nebyl smil
_ ' Hleďte se, aby, snad nebyla obtíže
na srdce vaše obžerstvím, a opilstvím, ník, aneb. pohrdač jako Esau, který za
a pečováním tohoto života: a aby ne jednu krmí prodal své prvorozenství:
přišelna vás ten den náhle; nebo ja nebo víte, že i potom, žádaje dědičně
ko osidlo _na všecky, kteříž obývají dosáhnouti požehnání, zavržen jest;
na, svrchu vší země. Luk. 21, 34. 35. nebo nenalezl místa ku pokání, ačkoli
Hodina jest, abychom již ze sna ho s pláčem/ hledal. Žid. 12, 16. 17.
Nebo lid přímís'eny', kterýž byl vstou
povstali. Nyní zajisté bližší jest naše
spasení, nežli když jsme uvěřili. Noc pil s nimi, náramně žádal (masa), se
předešla, den pak se přiblížil. Odvr dě a pláče, připojiv ' sobě také syny
israelské, a řekl:
Kdo nám dá
—zmežtedy skutky temnosti, a oblečme
se v odění světla. Jako ve dne po "masa k jedení? Rozpomínáme se na
“ctívě choďme; ne v hodování a opil ryby, které jsme jídali v Egyptě dar
-ství, ne v smilstvích a nestydatostech, mo: na mysl nám přicházejí okurky a
.ne v sváru a z::ivisti ale oblečte se melounové, a por, a cibule, a česnek.
v Pána Ježíše Krista, a nemějte péče Duše naše vypráhlá jest, nic jiného
o tělo podlé žádosti. Řím.13, 11—14. nevidí oči naše než tu mannu . . .

Notočnost.

Vítr pak vyšed od Hospodina, 'a za
chvátiv za mořem křepelky, přinesl je
a spustil na stany, tak daleko, coby
mohl za jeden den cesty ujíti, se všech
stran vůkol ležení, a lítaly v povětří
na dva lokty zvýší nad zemí. Vstav
kdy lid, celý ten den, a celou noc i
druhý den, shromažďoval křepelky, kdo
málo deset měl měr, a sušili je okolo

stanů: ještě maso bylo v zubích je
jich, aniž přestal takový pokrm: &
hle prchlivost Hospodinova vzbudivši
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Viz: podobenství o boháči: Luk. 16,
19—31.
Viz též : opilství, půst, střídmost.
Viz : nedbanlivost.

Netečnost.

Netečnost ve věcech víry a nábožen
ství se týkajících jest nepravost ohavná.
Neboť mimo to, že proti rozumu čelí, ná—

silně dotýká se

1. svatosti, pravdomluvnosti
\ktercíz' Bohu přísluší.

a

cti,

Kdo podobný tobě mezi silnými Ho—
se na lid, bila jej ranou velikou příliš.
I nazváno jest to místo, Hrobové žá— spodine? Kdo podobný tobě, tak ve
dosti: nebo tam pochovali lid, kterýž lebný v svatosti, hrozný a chvalitebný,
byl žádal.
IV. Mojž. 11, 4 — 6; činící divné věci. II. Mojž. 15, 11.

31—34.

A volali jeden k druhému, a říkali:
Svatý, svatý, svatý Hospodin Bůh zá
stupů, plná jest všecka země slávy je—
ho. Is. 6, 3; srov. I. Petr 1, 15.
Bůh jest pravdomluvný, ale každý
člověk lhář, jakož psáno iest: Abys
spravedliv shledán byl v řečech svých,
a svítézil, když souzen býváš. Řím 3, 4.
Tak i Bůh . . . vložil mezi to při
mání v žádosti své. Ještě byli po—
krmové jejich v ústech jejich: & hněv sahu: abychom skrze dvě nepohnutelné
boží vstoupil na ně. A .pobil tučné věci, v nichž nemožné jest, aby Bůh
jejich, a výborné z lsraele porazil. klamal, měli přepevně potěšení, jenž jsme
Žalm 77, 26—31.
se utekli k držení předložené naděje.
Ale ve mnohých z 'nich nezalíbilo Žid. 6, 17. 18.
se Bohu, nebo poraženi jsou na pou
?. Bůh požaduje rozumnou bohoslužbu.
šti. A to se jim zdálo v obraze pro
Bůh jest duch: a ti, kteříž se jemu
nás, abychom nebyli žádostiví zlých
věcí, jakož i oni žádali. (Protož) ani klaní, v duchu a v pravdě mají se
modlái'i nebuďte jako někteří z nich, klaněti. Jan 4, 24.
Protož prosím vás bratří, skrze mi
jakož psáno jest: Posadil se lid, aby
jedl a pil, a vstali, aby hráli. I. Kor. losrdenství boží, abyste vydávali těla
10, 5—7.
svá v oběť živou, svatou, Bohu libou,
Aj, tatot' byla nepravost Sodomy roZumnou službu svou. Rím. 12, 1.
sestry tvé, pýcha, sytost chleba, a hoj
nost, a prázdnost její, a dcer jejich: 3. Nenz'než tolikojedno 'učen'í Kristovo.
Jdouce po všem světě kažte evan
a ruky nuznému a chudému nepodá
valy. I pozdvihly se a činily ohavnost gelium všemu stvoření. Kdo uvěří po
přede mnou: a odňal jsem je, jakož křtěn bude, spasen bude: kdož pak
jsi viděla. Ezech. 16, 49. 50.
neuvěří, bude zatracen. Mar. 16, JŠ). 16.
Zdali Bůh jest toliko Bůh Zidů?
Jedli a pili, ženili se a vdávali, 'až
do dne, v “kterémžto Noe vše] do ko Není-liž i pohanů? Jistě i pohanů; ne—
rábu: i přišla potopa, a za'hladila bo zajisté jeden jest Bůh, kterýž ošpra
všecky. Podobně jako se stalo ve vedlňuje obřízku z víry, a neobřízku
dnech Lotových: Jedli a pili, kupovali skrze. víru. Řím. 3, 29. 30.
Bychom pak i my, neb angel
a prodávali, štěpovali a stavěli: ale
toho dne, když vyšel Lot z Sodomy, s nebe kázal vám (něco jiného) mimo
pršel oheň a síra s nebe, a zahladil to, co jsme vám kázali, proklat buď!
všecky. Takť bude v den ten,. když Jakož jsme již pověděli, inyní opět
pravím: Jestližeby vám kdo (co jiné
se Syn člověka zjeví. Luk. 17, 27—30.
Přenesl vítr polední s nebe: a při
vedl mocí svou vítr od západu. I deštil
na ně maso jako prach: a ptactvo
pernaté jako písek mořský. A padlo
v prostřed ležení jejich, vůkol stanů
jejich. I jedli a nasyceni jsou velmi,
a dal jim čeho žádali: nebylit' zkla
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ho) kázal mimo to, což jste přijali,

budu-li se stebou

proklat buď! Gal. 1,8.

spravedlivé věci mluviti budu k tobě:
Proč se cestě bezbožníků šťastně vede
atd. Jer. 12, 1.
Běda mně, matko má: proč jsi mne
porodila, muže sváru, "muže nesvor
nosti po vší zemi? Nepůjčil jsem, aniž
kdo mně půjčil na lichvu: všickni mi
zlořečí. Jer. 15, 10.

Jeden Pán, jedna víra, jeden křest.
Jeden Bůh a Otec všech, kterýž jest
nade všecko, a skrze všecko, a všech
nás. Ef. 4, 5. 6.
_3. Učemf toto jediné trvá až na konec
světa.

Jáť pravím tobě, že ty jsi Petr, a
na té skále vzdělám církev svou, a brány
pekelné jí nepřemohou. Mat. 16, 18.
Učte je zachovávati všecko, což jsem
koli přikázal vám: a aj já s vámijsemí
po všecky dny, až do skonání světa.
Mat. 28, 20.
A já. prositi budu Otce a jiného
utěšitele dá vám, aby s vámi zůstával
až na věky. Jan 14, 16.

hádati: ale však

3. Příkladové netrpělivostí.
Israelštz' na poušti: II. Mojž. 15,
23. 24; 16, 3;
13, 8. 9.

Neustupnost.

17, 7;

Saul. —I.Král.

Viz tvrdošý'nost.

NBVděČDOSt, HCVděli jest nepravost,

kterouž se netoliko prokázaná dobrodiní
neuznávají; nýbrž také dobrodinec se

uráží.

Netrpělivost. 1. Výstraba před nt
Netrpělivý činiti bude bláznovství a
muž ošemetný v nenávisti jest. Přísl.
14, 17.
Kdo trpělivý jest, spravuje se mno
hou opatrností, ale kdo netrpělivý jest,
zvyšuje bláznovství své. Přísl. 14, 29.
Běda těm, ješto jsou rozpustilého
srdce, kteříž nevěří Bohu: a protož
nebudou ochránění od. něho. Běda těm,
kteříž ztratili trpělivost, a kteříž opu
stili cesty přímé, a uchýlili se na ce
sty zlé. 1 co činiti budou, když dohlé
"dati počne Pán? Sir. 2, 15—_17.
Více viz: reptdnz', trpělivost.

1. Ohavnost její.

Odplacovali mi zlým za dobré: opu—
štěností duši mé. Já pak když mi
obtížní byli, obláčel jsem se v žíni.
Ponižoval jsem v postu duše své: a
modlitba má v lůno mě se navracela.
Jako bližního, a jako bratra našeho,
tak jsem (je) obliboval: jako kterýž
kvílí a zarmoncen jest, tak jsem se
(pro ně) ponižoval. A oni proti mně
veselili se, a rotili se: shromáždili se
na mne (jako) bičové, a nevěděl jsem.
Rozptýlilj se, aniž želeli, pokoušeli
mne, posmívali se mi porouháním:
škřípili na mne zuby svými. Žalm

2. Ne každý výjev bolesti a nevole 34,_l2—16.
jest trestultodn ', nýbrž b 'vcí často toliko
Clověk pokoje mého, v němž jsem
účine mdloby idské.
doufal: a kterýž jídal chléb můj, po—
Když pak prodléval Tobiáš pro svat zdvihl paty proti mně. Žalm 40, 10.
bu, staral se otec jeho Tobiáš řka:
Kdyby nepřítel můj zlořečil mi,
Proč asi mešká syn můj, a neb proč sneslbych to ovšem. A kdyby ten,
“ho tam drží? Snad jest Gabel umřel, kterýž mne nenáviděl, proti mně se
a není žádného, ještoby jemu navrátil byl pozdvihl: bylbych se snad skryl
peníze? I počal se rmoutiti velmi on před ním. Ale ty člověče jednomy
i manželka jeho a počali obádvá pla slný, vůdce můj, a známý můj:
*kati: protože v den určitý nenavrátil kterýž spolu se mnou sladkých poží
'se syn jejich k nim. Tob. 10, 1—3.
val'krmí: v domu božím jednomyslně
Job řekl k manželce své: Jako je jsme chodívali. Žalm 54, 13—15.
Místo toho, kdež měli mne milovati,
dna z bláznivých žen mluvila jsi: jest
liže dobré věci brali jsme“ z ruky bo utrhali mi: já pak jsem se modlil. A
ží, zlých pročbychom nepřijímali? V tom ukládali proti mně zlé za dobré: a
've všem nezhřešil Job rty svými. Job nenávist za milování mé. Žalm 108,
2, 10.

Spravedlivý zajisté jsi ty Hospodine,

4. 5.

Naděje nevděčného jako zimní led
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roztaje, & vyhyne, jako voda zbytečná.

Moudr. 16, 20.
Muž dobrý slibuje za bližního své
ho: a kdož ztratil stud, opustí jej.
Na milost rukojmě nezapomínej: nebo
dal duši svou za tebe. Před rukoj
mím utíká hříšník a nečistý. Jmění
rukojmě připisuje sobě hříšník: a ne
vděčný smyslem opustí toho, kterýž
ho vysvobodil. Muž slibuje za bližní

pomstě krve syna Jojady kněze, a' za
bili jej na loži jeho, i umřel: a po
chovali jej v městě Davidově, ale ne
v hrobích královských. II. Par. 24,
20-—25.

3. Jiní přikladové nevděčností.
Lában se prokázal nevděčným k Ja
kobovi: I. Mojž. 31 atd.; ouřednz7cnad

číšníky k Josefovi: I. Mojž. 40, 23;
ho svého: a když tento potratí stydli— srov. Sir. 28, 22; král egyptský k po
vost, opuštěn bude od něho. Sir. 29, tomkům Josefovým: II. Mojž. 1, 8
19—23.
atd.; Israelšti k rodině Gideonově:
Pozoruj mne Hospodine, a slyš hlas Soudc. 8, 33—35; Israels'ti k Bohu:
protivníků mých. Zdaliž odplaceno I. Král. 10, 18. 19; 12, 8. 9; Is. 1,
bývá za dobré zlým, že kopali jámu 2; Is. 5, 4; Jer. 2, 5. 6; Ezech.16;
duši mé? Rozpomeň se, že jsem stál Os. 13; Mich. 6; Saul kDavidovi: I.
před obličejem tvým, abych mluvil za Král. 17, 18; 24, 17. 18; obyvatelé
ně dobré, a odvrátil rozhněvání tvé od z Ceily k Davidovi: I. Král. 23, 12;
nich. Jer. 18, 19. 20.
Hanou, král Ammonitských k Davido—
Budouť lidé sami sebe milující . . . . vi:' II. Král. 10, ] atd.; Demetrius
nevde'ční, bezbožní
majíce sice k Jonathasovi: I. Mak. 11, 52. 53;
tvářnost pobožnosti, ale moc její za Ptolomeus k Židům: I. Mak. 16, 16
pírajíct. A těch se varuj. II. Tim. atd.; Jidáš išlcariotslcy'k Ježíšovi: Mat.
3,

26, 14 atd.;

2. Trest nevděčnosti.

Kdo olplacuje zlým za dobré, ne
odejdet' zléz domu jeho. Přísl. 17, 13.
Duch btží oblékl Zachariáše, syna
Jojady kněze, i postavil. se před obli
čejem lidu, a řekl jim: Toto praví
Hospodin Bůí: Proč přestupujete při—
kázaní Hospotinovo, ješto vám to ne
prospěje? A (pustili jste Hospodina,
aby opustil vás? Kteříž shromáždivše

devět malomocných k Je-/

žíšovi: Luk. 17, 18.
Viz také: vděčnost.

Nevědomost.

Škodlivost, hanebnost

a trestuhodnost z_avine'lě nevědomosti
věcech náboženských.

ve

I oznámeno jest to králi assyrskému,
a povědíno: Národové ti, kteréž pře
nesl, a osadil v městech samařských,
neznají ustanovení Boha země té: i
poslal na ně Hospodin lvy, a hle hubí
se proti němu, ikamenovalí ho z roz— je, protože neznají obyčeje Boha země
kazu králova v :íni domu Hospodino té. IV. Král. 17, 26.
va. Aniž rozponenul Joas král na
Že žádný nezvi, na věky zahynou.
milosrdenství, ktezéž byl učinil s ním Job 4, 20.
Až dokavád maličcí milovati budete
Jojada otec jeho, ale zabil syna jeho.
Kterýžto když umíral, řekl: Nechť dětinství, a (dokavád) blázni toho, co
popatří (na to; Hospodin, a vyhledává jim škodlivé jest, žádati budou, a ne-_
(to). A když bylo po roce, vytáhlo moudří nenáviděti umění? Přísl. 1, 22.
Slyštež kázeň, a buďte moudří,a
proti němu vosko syrské: a přitáhlo
_ kdoby pak
do Judstva a to Jerusaléma, a pobili nezamítejte jí
všecka knížatalidu, a všecku loupež proti mně zhřešil, urazí duši svou.
poslali králi dt Damašku. Nebo ač Každý, kdokoli mne nenávidí, miluje
_
přitáhli u velmi malém počtu Syrští, smrt. Přísl. 8, 33. 36.
Hospodin dal vz-uce jejich nesčíslné
Co jestíplatno bláznu, že má zboží,
množství, protož opustili HOSpodina poněvadž (za ně) moudrosti koupiti
Boha otců svých proti Joasovi také nemůže? Kdo vysoký dělá dům svůj,
hanebné činili sou-y. A odšedše, ne— hledá ohoření (jeho): a kterýž se štítí
.chali ho v bolesteh velikých: i po učení, upadne ve zlé věci. Přísl.
17, 16.
vstali proti němu služebníci jeho ku
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Kdež není umění duše, tuť není do—
Jenžto jsem prvé byl rouhač, a pro
bré. Přísl. 19, 2.
tivník, a bance: ale došel jsem božího
.Ano i 'po cestě blázen chodě, poně milosrdenství, poněvadž jsem to z ne
vadž sám jest nemoudrý, všecky má vědomosti v nevěře činil. Tim. 1, 13.'
za _blázny. Kaz. 10, 3.
Zádného zajisté Bůh nemiluje, kro l,) Zloba, co následek zatvrzelosti a poru
šenosti srdce.
mě toho, kdož 8 moudrostí piebývá.
Moudr. 7, 28.
Tentoť pak jest soud: že světlo při
Marní zajisté jsou všichni lidé-, v šlo na svět, a milovali lidé 'více tmu,
nichžto není známosti Boha. Moudr. 13,1. než světlo; nebo skutkové jejich byli
Král nemoudrý na zkázu přivede zlí. Každý zajisté, kdo činí zlé, ne
lid svůj: a města obývána budou opa návidí světla, a nejde k světlu, aby
trností mocných. Sir. 10, 3.
nebyli trestáni skutkové jeho. Jan 3,
Nebude vyučen, kdo není moudrý 19. 20.
ve dobrém. Sir. 21, 14.
Kterak vy můžete věřiti, jenžto je

Srdce pošetilého jest jako nádoba
roz-ražená, a žádné moudrosti nebude
držeti. Sir. 21, 17.
Protož veden bude lid můj jatý, neb
nemáiumění. Is. 5, 13.

'Suchostí žni jeho zetříny budou,
ženy přicházejíce, a učíce je: nebo lid
není moudrý, protož nesmiluje se nad
ním ten, kterýž učinil jej ; . a kterýž
stvořil jej, neodpustí jemu. Is. 27, 11.
Zahanbeni budou moudří, předěšeni
budou a jati: a slovo Hospodinovo
zavrhli, a žádné moudrosti není v nich.
Jer. 8, 9.
Že neměli moudrosti, zahynuli pro
svou nemoudrost. Bar. 3, 28.
Zhynul lid můj, protože neměl umě
ní: poněvadž jsi ty zavrhl umění, (i
já) zavrhnu tebe. Os. 4, 6.
Lid nerozumný bit bude. Os. 4, 14.
“Jestliže se někdo domnívá, že něco
vi, ten ještě nepomal, jakby měl vě

dni od druhých chválu přijímáte; a
slávy, kteráž jest od samého Boha, ne
hledáte? Jan 5, 44.
_
Ježíš řekl Židům: Kdyby B'ůll byl
Otec váš, milovali byste mne zajisté;
nebo já z Boha _pošel, a přišel jsem:
aniž pak jsem sám od Sebe přišel, ale
on mne poslal. Proč mluvy rné ne
poznáváte? Protož nemůžete slyšcti
řeči mé.

Vy z otce ďábla jste &.zá

dosti otce svého chcete čiriti. Ten
byl vražedlníkem od počátkí, a nestál
v pravdě; neb pravdy v něm není:
když mluví lež, z vlastnihc mluví, neb
jest lhář, a otec lži. Když pak já
pravdu pravím, nevěříte mi. Kdo z
vás bude mne trestati z hříchu? Jest
liže pravdu mluvím mm, proč mi
nevěříte? Kdo z Bohajest, slovo boží
slyší: protož vy neslyšíte, že z Boha
nejste.

Jan 8, 4-2—17

Obstoupilí ho ŽitĚ, a řekli jemu:
Dokadž dus'i naši diíš? Jsi-li ty Kri
děti. I. Kor. 8, 2.
.
Pakli toho nepoznává, nebude po stus, povčz nám :jevně. Odpověděl
znán. 1. Kor. 14, 38.
jim Ježíš: Mluvín vám, a nevěříte.
Procit'tež spravedliví, a nehřešte: Skutkové, kteréž já činím ve jménu
nebo někteří (mezi vámi) neznají (je Otce svého, ti vydávají svědectví o
št-ě) Boha, k zahanbení vašemu to pra— mně: ale vy nevěříte, nebo nejste z
vím. I. Kor. 15, 34.
mých ovcí. Jan 10, 24—26.
Ačkoli tak veliká zlamení činil před
Nevěra jest odpor uvěřili pravdám
náboženským. Možná-li “poznali je a o nimi, neuvěřili v něh: tak že se na
plnila řeč Isaiáše prcoka, kterouž po
hodnověrnosti jejich se “přesvěclčiti, jest
věděl: Pane, kdo u'ěřil slyšení naše
hříšná jakožto zaviněná.
mu? a rámě Páně bmu jest zjeveno?
1. Pramenové nevěry jsou:
Proto nemohli věříi, neb opět řekl
a) Nevědomost; jako u pohanů.
Isaiáš: Oslepil oč-'jejich, a zatvrdíl
Kterak budou vzývati- toho, v kte srdce jejich: aby neviděli očima a
réhož neuvěřili? aneb kterak uvěří v srdcem nerozumě, a neobrátili se,
toho, o němž neslyšeli. ? a kterak uslyší abych jich neuzdnvil. Jan 12, 37— 40.
bez kazatele? Řím. 10,14.
I řekl bohatý Prosím tebe, otče,
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abys Lazara poslal do domu otce mého; ma svýma, ale nebudeš jistiz toho.
neboť mám pět bratrů, at jim svědčí, IV. Král. 7, 2; srov.: verš 17.
.aby také oni do tohoto místa muk
Nevěřili jste řeči Hospodina Boha
nepřišli. I řekl jemu Abraham: Majíť svého. V. Mojž. ], 26'.
Při všem tom ještě hřešili: a nevě
Mojžíše a proroky; těch ať poslouchají.
A on řekl: Ne .otče Abrahame; ale řili divům jeho. Žalm 77, 3-2.
Lid ten má srdce nevěřící a dráž
kdyby kdo z mrtvých k nim přišel,
_budou pokání činiti. I řekl mu: Jest
dlivé, odstoupili, a odešli; Jer. 5, 23.
Aj kdož nevěřící jest, jeho duše ne
liže Mojžíše a proroků neposlouchají,
ani, byt' kdo z mrtvých vstal, uvěízí. bude upřímná v něm samém: ale
Luk; 16, 27—31.
spravedlivýuvíře své živ bude. Hab.2,4.
Ježiš řekl: O pokolení nevěřící a
Zidé, vidouce zástupy, naplnění jsou
závistí, a odporovali tomn, což bylo převrácené, dokudž budu s vámi?
praveno od Pavla, rouhajíce se. Tedy dokud vás budu trpěti? Mat. 17, 16;
Pavel a Barnabáš stále pravili: Vámt' srov. verš 19; Mar. 9, 18.
Podivil se jejich nevěře. Mar. 6, 6.
mělo slovo boží nejprvé mluveno býti:
Nejposléze ukázal se jedenácti, když
ale poněvadž je zamítáte, a sebe za
nehodné soudíte věčného života, aj seděli za stolem: & trestal nevěru je
obracíme se k pohanům. Sk. ap. 13, jich, a tvrdost srdce, že__těm, kteříž
45. 46.
jej viděli vzkříšeného, nevěřili. Mar.
Mnozí chodí, o nichž jsem častokrát
pravil vám (nyní pak i s pláčem pra—
vím), že (jsou) nepřátelé kříže Kri—

stova, jichžto konec jest zahynutí,
jichžto Bůh břicho jest, a sláva v za
hanbení jejich, kteříž o zemské věci
pečují. Filip. 3, 18. 19.
Nebo i nám zvěstováno jest, jakž
i oněmno: ale jim neprospěla řeč sly
šená, nejsouc připojená k víře toho,
co slyšeli . . . . Pospěšmež tedy vjíti
do odpočinutí, aby neupadl někdo v

16, 14.

Kdo neuvěří, bude zatracen.
16, 16.

Mar.

Kdo jest nevěřící, synu, neuzří ži
vota, nýbrž hněv boží zůstává na něm.
Jan 3, 36.
Nebudiž nevěřící, ale věřící. Jan
20, 27.
Kdybych byl nepřišel, a jim nemlu

vil, hříchuby neměli: ale nyní nemají
výmluvy z hříchu svého. Jan 15, 22.
Kdo nevěří, již jest odsouzen; 'neb
nevěří ve jméno jednorozeného Syna
týž, příklad nevěry. Žid. 4, 2. 11 atd.
božího. Jan 3, 18.
2. Nevěra zaviněna' vylučuje z nebe. ' Nebudete-li věřiti, že já. jsem, 26—
mřete v hříchu svém. Jan 8, 24.
I řekl Hospodin Mojžíšovi: Doka
Kdo mnou pohrdá, a nepřijímá slov
vadž utrhati mně bude lid tento? Do
mých: mát', kdoby jej soudil. Řeč,
kavadž nebudou věřiti mně, pii všech kterouž jsem mluvil, tať jej bude sou—
znameních, kteráž jsem činil před ní— diti v den nejposlednější. Jan 12, 48.
mi? IV. Mojž. 14, 11.
Kteří z Židů nevěřící byli, ti zbou—

I řekl Hospodin k Mojžíšovi a Aro—
novi: Že jste neuvěřili mi, abyste po—
světili mne před syny israelskými, ne
uvedete těchto lidí do země, kterouž
dám jim. IV. Mojžv. 20, 12.

řili a popudili k hněvu mysli pohanů
proti bratřím. Sk. ap. 14, 2.
Pro nevěru jsou ulomeny, ale ty
věrou_ stojíš: nesmýšlej vysoce, ale boj
se. Rím. 11, 20.
I řekl Mojžíš: Sestkrát sto tisíců
Každý zajisté, kdožkoli vzývati bu
pěších tohoto lidu jest, a ty pravíš: de jméno Páně, spasen bude. Ale kte
Dám jim jísti masa za celý měsíc? rak budou vzývati (toho), v kteréhož
IV. Mojž. 11, 21.
neuvěřili? Řím. 10, 13. 14.
Na Arona také náramně se rozhně—
Hněv boží přichází na syny nevěry.
vav, chtěl jej setřiti. V. Mojž. 9, 20. Kol. 3, 6.
Kdyby Hospodin udělal také prů
Kterým zapřisáhl, že nevejdou do
duchy v nebi, zdaliž bude moci býti, odpočinutí jeho, než těm, kteříž byli
co mluvíš? Kterýžto řekl: Uzí'íš oči nevěřící. Zid. 3, 18.
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Jim neprospěla řeč slyšená, nejsouc ' od sebe i od své mysli odlučují, a své
připojenak víře toho, co slyšeli. Zid. 4,2. 'chlipnosti tak hoví jako kůň a mezek,
Pospěšmež vjíti do toho odpočinutí, v níchžto není rozumu. . . Ale ty když
aby neupadl někdo v týž příklad ne pojmeš ji, vejda k ní do pokojíka, za
tři dni zdrž se od ní, a nic jiného
věry. Zid. 4, 11.
Bez víry nemožno jest Bohu se lí nebudeš činiti jedině s ní se modliti. . .
bití. Nebo kdo k Bohu přistupuje, A když pomine třetí noc, vezmeš pan
musí věřiti, že (Bůh) jest, —,aže těm,
nu s bázní boží, milostí synů více nežli
kteříž ho hledají, odplatitelem jest. chlipností veden'jsa, abys v semeni
Žid. 11, 6.
Abrahamově požehnání došel. Tob. 6,
Kdo nevěří Synu, činí jej lhářem, 16—22. Srov. Ef. 5, '22.
nebo nevěří svědectví, kteréž vysvědčil
11. Nevěsta & ženich co obraz roz
Bůh o Synu svém. I. Jan 5, 10.
ličných věcí.
Bázlivým, a nevěřícím, aproklatým,
a vražedníkům, a smilníkůmf a čaro 1. Jest obraz umluvy, kterouž činil
Bůh s Israelz'ty na hoře Sinai.
dějníkům, a _modlářům, i všechněm

Jdi a volej v uši Jerusaléma, řka:
Toto praví Hospodin: Rozpomenul jsem
se na té, smilovav se nad tvou mlado
stí, a nad láskou zasnoubení tvého,
_ ' Viz te'ž : víra.
[. Něvěsta & ženich jsou svobodně když jsi následovala mne na poušti,
osoby, jenž se v manželství zasnubzg'z'. v zemi, kteráž nebývá osívána. Jer. 2, 2.
Obraťte se synové a navrat'te se,
Povinnosti jejich :
praví Hospodin; nebo já jsem muž
1. Mají bráti 'radu s rodiči.
váš: a přijmu vás jednoho z města,
Povolal Isák Jakoba a požehnal je
a dva z pokolení, a uvedu vás na
mu, a přikázal mu, řka: _Nepojímej Sion. Jer. 3, 14.
manželky z pokolení chananejského ; ale
I šel jsem_mimo tebe, a viděl jsem
tě: a aj čas tvůj, čas milujících:
“jdi a beř se do Mesopotamie, do domu
Batuele, otce matky své, a pojmi sobě iprostřel jsem oděv svůj na tě, a
odtud manželku ze dcer Lábana ujce přikryl jsem hanbu tvou. A přisáhl
svého. ]. Mojž. 28, 1. 2.
jsem tobě, a všel jsem ktobě, & všel
Zkusiv Esau, že nerád vidí dcer jsem v smlouvu s tebou (praví Pán
chananejských otec jeho, šel k Ismaelo Bůh), a (tak) učiněna jsi mou. Ezéch.
ví a' pojal ženu, Maheletu. I. Mojž. l_G, 8.
28, 8, 9. Srov. I. Kor. 5, 11.
A však rozpomenu se na smlouvu
svou s tebou ve dnech mladosti tvé, a
2. Mají stav svůj počestně držeti a se vzbudím tobě smlouvu věčnou. Ezech.
vyučovati v povinnostech manželských. 16, 60.
Jestliže děvečku pannu zasnoubí muž,
a nalezne-li ji někdo po městě, a ležeti 2. V písni Šalamounově jakož i na ji
bude s ní, vyvedeš obadva z brány ných mnohých místechjest nevěsta obraz
čisté lásky, kterouž má Ježíš k církvi
města toho, a kamením uházeni budou:
děvečka že nekřičela, když byla v mé své, jejížto duchovním ženichem jest.
Viz: Píseň Šalam.
stě, a muž že ponížil manželku bližní
ho svého. V. Mojž. 22, 23. 24.
Raduje radovati se budu v Hospo
Když pak pominul pláč, poslal Da dinu, a plesati bude duše má v Bohu
vid a uvedl Bethsabé do domu svého,
mém: nebo oblekl mne v roucho spa
a vzal ji sobě za manželku a porodila sení, a oděvem spravedlnosti přioděl
mne, jako ženicha okrášleného koru
mu syna: i nelíbilo se to Hospodinu.
Il. Král. 11, 27.
nou, a jako nevěstu ozdobenou zápo
Řekl Rafael k Tobiášovi: Slyš mne, nami svými. Is. 61, 10.
a povím tobě, kteří jsou ti, nad nimiž
Nebudeš více slouti opuštěná; a země
ďábelství moc má. Ti zajisté, ktei-íž tvá nebude více slouti pustá: ale slouti
v manželství tak vcházejí, že Bohai
budeš zalíbení mě v ní, a země tvá,
lhářům bude díl jejich v jezeře, kteréž
hoří ohněm a sirou: jenž jest smrt
druhá. Zjev. 21, 8.

Novínnost. -- Nozištnost.

osazená; nebo zalíbilo se Hospodinu
v tobě, a země tvá obyvately osazena
bude. Nebo bydlí mládenec s pannou,
a bydliti budou v tobě synové tvoji.
A raduje se ženich z nevěsty, a radovati
se bude z tebe Bůh tvůj. Is. 62, 4. 5.
I řekl jim Ježíš: Zdaliž mohou to
varyši ženichovi rmoutiti se, dokud jest
s nimi ženich? Ale přijdouť dnové,
když bude od nich odjat ženich: tehdyť
se budou postiti. Mat. 9, 15.
Tehdy podobno bude království ne
beské desíti pannám, kteréžto vzavše
lampy tvé, vyšly proti ženichovi a ne
včstč. Mat. 25, 1

\I řekl jim Ježíš: Zdaliž mohou sva
tební mládenci postiti se, dokudž jest
s nimi ženich? Dokavadž mají s sebou
ženicha, nemohou se postiti. Mar. 2,
19; Luk. 5, 34.
Kdo má nevěstu, ženich jest: jest
přítel pak ženicha, kterýž stojí a slyší
ho, radostí se raduje pro hlas ženicha,
protož tato radost má naplněna jest.
Jan 3, 29.
'
Nebo miluji vás božím milováuím.
Zasnoubilť jsem vás (jako) čistou pannu
odati jednomu muži, Kristu. II. Kor.
11,

2.

_

'

Jako církev poddána jest Kristu,
tak i ženy mužům svým (poddány
buďte) ve všem. Muži, milujte man
želky své, jakož i Kristus miloval cír
kev, a vydal sebe samého za ni. Ef.
5, 24. 25.
Radujme se, a veselme se a chválu
vzdejme jemu; neboť přišla svatba. Be
ránkova, a choť jeho připravila se. A
dáno jest jí, aby se oblékla v kment

stkyoucí a bílý; nebo kment jsou spra
vedlnosti svatých. Zjev. 19, 7. 8.
A já Jan viděl jsem město svaté,
Jerusalém nový, sstupující s nebe od
Boha, připravený, jako nevěstu okrá
šlenou muži“ svému. Zjev. 21, 2.

3. Nevěsta j_ěst také obrazem pravé
moudrosti.

Tu jsem zamiloval, a vyhledával jsem
ji od mladosti své,- a hledal jsem ji
vzítí sobě za nevěstu,

& učiněn jsem

milovníkem krásy její. Moudr. 8, 2;
viz: Sir. 15, 2; Jak. 3, 13.
Nevinnost. Viz: čistota srdce, po
čestnost.

Nezištnost
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jest ctnost, kterouž pro

hle'da' člověk netoliko ku svému. dobré
mu, ny'brž 'z' lvu prospěchu blížnz7zo, aniž
zisku jakého očekává.
Velz' se.

Všecko tedy, cožkoli chcete, aby
vám lidé činili, ivy čiůte jim. Toť
jest zajisté zákon i proroci. .Mat.
7, 12.

A jakož chcete, aby vám lidé činili,

ivy

jim podobně čiňte. A jestliže

milujete ty, kteříž vás milují, jakou
máte milost? nebo \í hříšníci miluji ty,
kteříž je milují. A budete-li dobře či
niti těm, kteříž vám dobře činí, jakou
máte milost? však i hříšníci to činí.
A budete—li půjčovati těm, od kterýchž
se nadějete zase vzíti, jakou máte mi
lost? nebo i hříšníci hříšníkům půj
čují, aby zase tolikéž vzali. Luk. 6,
21—23.
Jedenkaždý z vás zalibuj se bližní
mu svému k dobrému, ku vzdělání.
Rím. 15, 2.
Všecko jest mi dovoleno, ale ne
všecko vzdělává. Zádný nehledej, co
jest jeho, ale co jest druhého. I. Kor.
10, 23. 24.
“Láska trpělivá jest, dobrotivá jest;
láska nezávidí, nečiní nic na chloubu,
nenadýmá se, není cti žádostivá, ne—
hledá co jejího jest, nezpouzí se, ne
myslí zlého. I. Kor. 13, 4. 5.
Ciňme dobře všechněm. Gal. 6, 10.
Nehled'te jedenkaždý na toho, co

jeho jest, ale toho, co jest jiných.
F ilip. 2, 4.

Na dobročinnost a pak na'sdílnost
nezapomínejte. Zid. 13, 16.
Syn člověka nepřišel, aby mu bylo

slouženo, nýbrž aby sloužil,

i aby

život svůj dal na _vykoupení za mno—

hé. Mat. 20, 28.
Včrnýť pak jest Bůh, kterýž nedo
pustí vás pokoušeti, nad to, což mů
žete (snésti), ale učiní s pokušením
také prospěch, abyste mohli snésti. I.
Kor. 10, 13. Srov. Filip. 1, 22—26.
Jestližeby zchudl bratr tvůj, a byl
mdlý na ruce, a přijalbys ho jako
příchozího a pocestného, a živby byl
s tebou, nebeř lichev od něho, ani víc
než jsi dal, III. Mojž. 25, 35. 36.
Když dáváš almužnu, 'netrub před
sebou, jako pokrytcí činí ve školách
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a na ulicích, aby ctěni byli od lidí.
Amen pravím vám, vzali odplatu svou.
Ale když ty almužnu dáváš, ať neví
levice tvá, co činí pravice tvá. Mat.

ty pak vždycky tentýž jsi, a léta tvá
nepřestanou. Žalm 101, 26— 28; Žid.
1, 10—12.
Mnohá myšlení v srdce muže: ale
(i, 2. 3.
vůle Hospodinova setrvá. Přísl. 19, 21.
——Budete
li dobře činiti těm, kteříž vám
Všeliké skutky moudrosti své ozdo
dobře činí, jakou máte milost? však i bil: ten, kterýž jest před věkem, a až
hříšníci to činí. A budete-li půjčovati
na věky: aniž jest mu co přidáno, ani
těm, od kterýchž se nadějcte zase umenšeno. Sir. 42, 21. 22.
vzíti, jakou. máte milost? nebo i hí—í
Já jsem Hospodin, a nezměním se.
šníci hříšníkům půjčují, aby zase toli Mal. 3, 6.
kéž vzali. Protož _milujte nepřátely
Všeliké dání výborné a každý dar
své, dobře čiňte a půjčujte, ničeho
dokonalý s hůry jest, sstupující od
se za to nenadějíce: a budet odplata otce světel, u něhož není proměnění,
vaše mnohá, a budete synové Nejvyš aniž z proměnění zastínění. Jak. 1, 17.
šího, nebo on dobrotiv jest (i) k ne—
Neznabožstvi. Viz: bezbožnost.
vděčným a zlým. Luk. 6, 33—35.
Ničemnost.
Viz: marnost, pomg'je
Množství věřících bylo jedno srdce,
'
a jedna duše: aniž kdo něco z toho, jícnost.
Nikodém, Fariseus a oud vysoké
co měl, pravil býti svým, ale všecky
rady v Jerusalémč: Jan 3, 1; byl
věci jim byly společné. Sk. ap. 4, 32.
Žádal jsem já sám zavrženým býti tajný učenník Ježíšův, měl s ním no
ční rozmluvu: v. 2 atd.; srov. 7, 50;
od Klista pro své bratří, kteříž jsou
19., 39; hájil Ježíše před druhými Fa
moji příbuzní podlé těla. Řím. 9, 3.
Žádný nehledej, co jest jeho, ale co risejskými a byl proto potupen: 7, 50
atd.; pečoval o pomazání a pohřbení
jest druhého. I. Kor. 10,. 24.
Jakož i já ve všem líbili se snažím těla Ježíšova: 19,39.
všechněm, nehledaje, co mně užitečné
Nimrod, syn Chusa, vnuk Cháma,
jest, ale co mnohým, aby spasení byli. syna Noemova, stal se mocným, a za
I. Kor. 10, 33.
ložil říši babylonskou: I. Mojž. 10,
Láska není ctižádostivá. I. Kor. 13, 5. 8—10; I. Par. 1, 10; Mich. 5, 6.
Po tomtí jsme poznali lásku boží,
Ninive, veliké město v A-ssyrii: I.
že on život svůj za nás položil: i .myt'
Mojž. 10, 11. 12; Judith 1, 5; Jon.
máme za bratří život klásti. I. Jan
3, 16.
Srov. článek zís'tnost.

3, 3;

král

Sennacherib

byl tam za—

vražděn od synů svých: IV. Mojž.
19, 36. 37; Is. 37, 38; Tobiáš tam
Nezměnitelnost boží jest vlastnost přišel s ženou svou a synem svým do
zajetí: Tob. ], 2. 11 ; srov. 7, 3;
boží, dle kteréžto Bůh v sve' přirozeno
sti zůstává po všecky věky týž, nejvýš předpověděl. krátce před smrtí svou
zkázu tohoto města : 14 , 6. 13 ;
dokonalý v své podstate'a vradáchsvy'clt.
Řekl Bůh k Mojžíšovi: Já jsem, a byl tu pochován: v. 2; syn jeho
kterýž jsem. Řekl: Tak díš synům opustil Ninive po smrti matky své:
israelským: Kterýž jest, poslal mne v. 14; Jonáš tu vystoupil co kazatel
pokání: Jon. 1, 2; 3, 2 atd.; Ninivetšti
k vám. II. Mojž. 3, 14.
se obrátili a nalezli milost u Boha:
Rada Hospodinova zůstává na věky: _
v. 10; srov. Mat. 12, 4.1; Luk. 11,
myšlení srdce jeho od pokolení do po 30. 32; nad čímž si stěžoval Jonáš,
kolení. Zalm 32, 11.
Ty HOSpodine na věky zůstáváš. za to pak byl zahanben: k. 4. —Pro
Žalm 101, 13.
Na počátku Hospodine-ty jsi zemi
založil: a dílo rukou tvých jsou ne
besa. Onať zahynou, ty pak zůstaneš,

avšecka jako roucho zvetšejí. A ja
ko oděv změniá je, o. změněna budou:

roctví proti Ninivc: Nah. 1,1;

8, 3.

atd.; Sol. 2, 13.

Noe, syn Lámecha: I. Mojž. 5, 29,
otec Sema, Cháma a Jafeta: 5, 31;
6, 10; spravedlivý muž :. 6, 8. 9; Sir.
44, 17; Ezech. 14, 14. 20; Bůh mu
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předpověděl potopu světa, též vysvo
bození jeho, a poručil mu .stavěti ar
chu: I. Mojž. 6, 13 atd.; 7, 1 atd.
Noe vešel do archy -se svou rodinou
a všelikým druhem zvířat, & vyvázl
tak z pot0p5r : 7, 7 ; 8, 1 atd ; srov. Sir.

24.. 37 atd; Luk. 17, 26; 3, 36;
Zid. 11, 7; I. Petr 3, 20; II. Petr 2, 5,
Noemi, manželka Elimelechova, vy-'
šla s mužem svým a oběma svýma
syny Mahalonem a Chelionem, když pa
noval hlad, z Betléma do země moab

44, 18; opustiv archu obětoval Bohu:
ské: Ruth 1, 1. 2; po smrti její:
8, 18 atd.; Bůh přijmul milostivě oběť v. 3. 5, navrátila se s Ruth, nevěstou
jeho: v. 21, požehnal mu a jeho sy
svou, opět do vlasti; v. 6 . . . 14.
nům, a dal jim pi—ikázanísvá: 9, 1 atd.;
18. 19. 22; zove se Marou, t. j. za
vešel s nimi v smlouvu, že nedopustí více rmoucenou: v. 20; poslala nevěstu
žádné potopy: v.8 atd.; srov. 8, 21. 22; svou nu pole, klasů sbírat: 2, 2 atd.;
Sir. 44, 19; Is. 54, 9 ; na znamení toho
velebila dobročinnost majitele, příbu
dal vzejíti duhu: 9, 12 atd. Noe stal
zného sobě Booze: 2, 20—atd.;_dala
se po potopě světa rolníkem a zaklá
jí- radu a navedení, jakby pohledávati
dal vinice: v. 20; opil se vínem:
měla u něho povinného manželství: 3,
v. 21, a v tomto stavu posmíval se
1 atd.; Ruth jí poslechla: v. 6 atd.;
mu syn jeho Chám: v. 22; za to
a dala jí zprávu o šťastném výsledku:
vyřknul Noe nad ním a nad synem v. 16 atd.; stala se manželkou Booze:
jeho kletbu: v. 24 atd. Noe zemřel,
4, 13, Obed, syn její: v. 16, 17 a
když byl žil po potopě světa 350 let, děd Davidův.
v roce 950; v. 28. 29. — Rodopis
Nouze. Viz: hlad, chudoba.
synů Noemových: k. 10. — Srov. Mat.

0.
(Články počínající s ou hledej v ni)

Obcování svatých.
Jako v jednom těle _mnohé oudy
máme, ale nemají všickni oudové je

dnostejného díla: tak jsme mnozí je
dno tělo v Kristu, a každý zvláště je
den druhého (spolu) oudemf Řím. 12,

4. 5.
Jako tělo (jen) jedno jest, a mnoho
oudů má, všickni pak oudové těla, ač
koli jich mnoho jest, předc jen jedno
tělo jsou:
tak—i Kristus.
I. Kor.
12, 12.
Bůh tak způsobil tělo (společnosti
lidské), že kterému se poctivosti ne
dostávalo, tomu hojnější poctivosti udě
l_il, aby nebyla roztržka v těle, ale
aby oudové stejně o sebe vespolek pe
čovali. A trpí-li co oud jeden, trpí
spolu s ním všickni oudové: pakli
jeden oud se oslavuje, radují se spolu
s ním všickni oudové. Vy pak jste
tělo Kristovo, a oudové z oudů. I. Kor.

12, 25—27.
A'on (Kristus) dal některé zajisté
apoštoly, některé pak proroky, jiné pak
evangelisty, jiné pak pastýře a učitele,

k dokonám' svatých, k dílu posluho
vání, ku_vzdělání těla Kristova. Ef.
4, 11. 12.
Přistoupili

jste

k hoře Sionu,

&.k

městu Boha živého, k Jerusalému ne
beskému, a k zástupu mnoha tisíců
angelů, a k shromáždění prvorozených,
kteříž zapsáni jsou v nebesích, a k.
Bohu, soudci všech, a k duchům spra
vedlivých dokonalých, a k prostředníka
nového zákona, k Ježíšovi, a k pokro
pení krve, kteráž lépe mluví než Abe
lova. Žid. 12, 22—24.
ODOOVánÍ. 1. S dobrými

a nábo

žnými sluší obcovati.
Oučastníkem jsem já všech bojících
sve tebe, a ostříhajících přikázaní tvých.
Zalm 118, 63.

Ať nemíjí tě vypravování starších:
nebo i oni učili se od otců svých: od
nich zajisté naučíš ae rozumu, a dá<
vati odpovědi v čas poti-eby.- Sir. 8,
11. 12.
Podlé možnosti své šetř.se bližního
svého, a & moudrými & opatrnými-je
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dnej. Muži spravedliví ať jsou spolu spravuj na cestě srdce své. Nebývej
hodovníci .tvoji, a v bázni boží buď na hodech pijánů, ani na kvasích těch,
chlouba tvá. Sir. 9, 20—22.
kteříž snášejí maso k jedení: nebo ti
.Jednej s mužem nenábožným o sva jenž hledí pití, a. dávají snůšky, strá
to st a s nespravedlivým o spravedlnost, veni budou: a oblečena bude v hadry
a s ženou, která s ní horlí: s bázlivým ospalost. Přísl. 23, 19—21.
Kdo má účastenství se zlodějem,
o válku, s prodavačem o koupi, s kup
cem o prodaj, s mužem závistivým o nenávidí duše své: zaklínajícího slyší,
děkování, s bezbožným o pobožnost, a neoznamuje. Přísl. 29, 24.
V ohavnosti mají spravedliví muže
s nepoctivým o počestnost, s dělníkem
polním o všelikou práci, s dělníkem bezbožného: a v ohavnosti mají bez
ročním o dokonání roku,_s služebníkem božní ty, kteříž na přímé cestě jsou.
lenivým o mnoho díla: nepozoruj těch Přísl. 29, 27.
N evaď se s člověkem mnohomluvným,
v žádné radě. Ale s mužem svatým
ustavičný bud', kteréhožkoli poznáš, že a nepřiložíž dříví na oheň jeho. Neob
zachovává bázeň boží, jehožto' duše cuj s člověkem neučeným, aby nemlu
jest podlé duše tvé: a kterýž, kdyžbys, vil zle o rodu tvém. Sir. 8, 4. 5.
S opovážlivým nechoď na cestu, aby
poklesl ve tmě, polituie tebe, Sir. 37,
12—16.
snad neobtěžoval svými zlými obyčeji
tebe: nebo on jde podlé vůle své, a
2. Se zlými a převrácen 'mz' nemáme spolu s bláznovstvím jeho zahyneš. S
obcovati, aniž se s nimz lelzlcomysl'ně hněvivým nedělej sváru, a s opovážli
směsovatz'.
vým nechoď na poušť; nebo jako nic
Do rady jejich (zlých) nepi'icházej jest před ním krev, a kde není pomoci
duše má, a v shromáždění jejich nebuď tcbe porazí. S-blázny nedrž rady: ne
bo nebudou moci milovati, jedině co
sláva má. I. Mojž. 49, 6.
Nikdy jsem se s hrajícími nesměšo se jim líbí. Před cizím neučiň rady:
vala: aniž jsem měla spolku s- těmi, neb nevíš, co zplodí. Ne každému člo
kteříž v lehkostichodí. Tob. 3, 17.
věku zjevuj srdce svého, aby se ti
Blahoslavený muž, kterýž nechodil snad zle neodměnil, a nepohanil tebe.
v radě bezbožných, a nestál na cestě _Sir. 8, 18—22.
Nehleď na ženu mnoho chtivou:
hříšníků. Zalm 1, 1.
Neseděl jsem s radou marnosti: a abys snad neupadl v osidlo její. S ta
s těmi, kteří neprávě činí, nevejdu.
nečnici nebývej ustavičný: aniž jí slyš,
Nenáviděl jsem shromáždění zlatníků: abys snad nezahynul oučinlivostí její.
_
a s bezbožnými nebudu seděti. Umyji Sir. 9, 3. 4.
Ne každého člověka uvozuj do do—
mezi nevinnými ruce své: a obstoupím
oltář tvůj Hospodine. Žalm 25, 4—6. mu svého: nebo mnozí jsou ouhladové
Nekochej .se na stezkách bezbožníků, lstivého. Sir. 11, 31.
Všeliké tělo k podobnému sobě .při
aniž se tobě zalibuj cesta zlých. Vyhni
se jí, a nechoď po ní: uchyl se od ní, pojí se, a každý člověk k podobnému
a opusť ji. Nebť (oni) nespí, leč zlé sobě přitovaryší se. Bude-li kdy spolek
učiní: a vzdaluje se sen od nich, leč míti vlk s beránkem : tak hříšník s spra
(prvé) někoho ku pádu přivedou. Jedí vedlivým. Jaká jest Společnost svatému
chléb bezbožnosti, a pijí víno nepravo člověku se psem aneb jaký díl boha
sti. Přísl. 4, 14—17.
tého s chudým? Loupeží lva jest di—
Zbraň a mečové jsou na cestě pře voký osel na poušti: tak i pastvou
vráceného: ale kdož ostříhá duše své, bohatých jsou chudí. Sir. 13, 20—23.
S bláznem nemnoho mluv, a s nesmy
vzdaluje se od nich. Přísl. 22, 5.
Nechtěj býti přítelem člověka hně slným nechoď. Vystříhej se ho, abys
vivého, aniž chod s mužem prchlivým:
neměl těžkosti, a nebudeš zprzněn hří
abys snad nenaučil se stezkám jeho, chem jeho- Uchyl se od něho, a na
a nevzal pohoršení duši své. Přísl. lezneš odpočinutí, & nebudeš míti těž
kosti z bláznovství jeho. Nad olovo co
22, 24. 25.
Slyš synu můj, a buď moudrý: a bude těžšího., a jakéž jiné (jest) jméno
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jeho, nežli blázen. Písek a sůl, a hru
da železa lehčeji jest nésti, nežli člo
věka neopatrného, a pošetilého, a bez
božného. Sir. 22, 14—18.
Ptactvo k sobě podobnému se slétá:
a pravda k těm, kteříž ji činí, navrátí
se. Sir. 27, 10.
Nerad se s tím, kterýž tobě ouklady
činí, a před závidícími tobě skrývej
úmysl (svůj). Každý rádce pronáší radu,
ale jest rádce sám pro sebe. Pi'ed
rádcem ostříhej duše své. Prvé věz,

jakáby byla jeho potřeba: nebťi on

oučastni hříchů jeho, a abyste z jeho
ran nepřijali. Zjev. 18, 4.
3. Ií'cíže-lí ovinnost, abrchom s nimi
obcovalz', neli) jinak-li ne ze vystříhati
se jich, třebať se zachovati prosta od

porušení jejich.
Když (Tobiáš) byl jat za dnů Sal—
manassara,
však v tOlT-lzajetí cesty
pravdy neopustil. . . Přes to když všickni

chodili k telatům zlatým, on sám va
roval se tovaryšství všech těch. Tob.
], 2. 5.

Když (Tobiáš) jat jsa přišel 3 man
želkou svou a se synem do města Ni
nive, se vším pokolením svým, an
všickni požívali pokrmů pohanských, on
ostříhal duše své a nikdy nepoškvrnil
se pokrmy jejich. Tob. 1, 10. 11.
Esther se modlila: Ty víš, že jsem
nejedla pi'i stole Amanově, aniž mi se
líbily hody královy a že jsem nepila
vína z obětí mokrých. Esth. 14, 17.
Na národ lstivý pošlu jej (Isaiáše)
sám jsem sedával, nebo pohrůžkou na— a. proti lidu prchlivosti mé rozkáži mu
jíti, aby odnesl loupeže. Is. 10, 6. 
plnilsxmne. Jer. 15, 17.
„
Zdaliž nevíte, že málo kvasu všecko
I řekl Hospodin ke mně : Neříkej : Dítě
jsem: neb ke všemu, k čemuž tě pošli
těsto porušuje? I. Kor. 5, 6.
Psal jsem vám v listu, abyste se půjdeš. Jer. 1, 7.
Ježíš řekl: Nepotřebují zdraví léka
nesměšovali se smilníky. Ne však se
smilníky tohoto světa, neb s lakomci, ře, ale nemocní. Mat. 9, 12.

na sebe mysliti bude. Sir. 37, 7—9.
Na žádného člověka pro krásu ne
vzhlédej: a u prostřed žen nepřebý
vej: nebo z šatů pochází mol, a od
ženy nepravost muže. Lepší zajisté jest
nepravost muže, nežli žena dobře či
nící, a žena,—kteráž k hanbě přivádí. a
k pohanění. Sir. 42, 12—14.
* Nesedčl jsem v radě hrajících, a ne
honosil jsem se za příčinou ruky tvé:

nebo s dráči, aneb s modláři;

sic by—

Viz: společnost.

ste musili z tohoto světa vyjíti: ale 4. S lidmi nepravé/ao náboženství ne
nyní jsem vám psal, abyste se (s nimi) máme příliš přívětivého a důvěrného
nesměšovali, jestliže ten, kterýž se jme obcování míti, ač jim ma'me obecné
nuje bratr, jest smilník, neb lakomec,
skutky lásky křesťansképrokazovati.
neb modlář, neb zlolajce neb opilec,
Netahněte jha s nevěřícími. Nebo
neb dráč; s takovým ani nejezte. I.
jaké jest účastenství spravedlnosti s na
Kor. 5, 9—11.
'
pravostí? Aneb jaké jest společenství
Budouť lidé sami sebe milující, la
světla s temností ? A jaké sblížení Krista
komí, hrdí, pyšní, ruhači, rodičů nepo
s Belialem? Aneb jaký dil věřícího
slušní, nevděční, bezbožní, nelítostiví,
s nevěřícím? A jaké srovnání chrámu
nepoknjní, utrhači, nezdrželiví, netiší,
božího s modlami? Nebo vy jste
bez dobrotivosti, zrádci, zpurní, naduti,
chrám Boha živého, jakož praví Bůh:
a milovníci více rozkoší než Boha, ma
Přebývati budu v nich a procházeti se
' jíce sice tvárnost pobožnosti, ale -moc mezi nimi a budu jejich Bohem a oni
její zapírajíce. .A těch se varuj. II. 'budou mým lidem. Protož vyjděte z pro
'1“im.„3, 2—5.
středka jejich a oddělte se, praví Pán,
Přichází—li kdo k vám, a nepřináší—li a nečistého se nedotýkejte. II. Kor. 6,
toho učení, nepřijímejte ho do domu, 14—17.
aniž ho pozdravujte. Nebo kdo ho po
Přichází-li kdo k vám, a nepřináší-li
zdravuje, (ten) má spolek s jeho zlými toho učení, nepřijímejte ho do domu,
skutky. 11. Jan 10, 11.
aniž ho pozdravujte._ Nebo kdo ho po
I slyšel jsem jiný hlas s nebe, řkouci : zdravuje,' ten má spolek s jeho zlými
Vyjděte z něho lide můj, abyste nebyli Skutky. II. Jan 10, 114
26
Encyklopaedic.
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Slyšel jsem hlas s nebe řkoucí: Vy
jděte z něho (Babylonu) lide můj, aby
ste nebyli oučastni hříchů jeho, a. aby
ste jeho ran nepřijali; neboť přišli hří
chové jeho až k nebi a rozpomenul se
Pán na nepravosti jeho. Zjev. 18, 4.
5. Srov. Jer. 2, 6. Mat. 7, 15.

— Oběť.

I. Král. 1, 4; 9, 12; 16, 5; III. Král.
3, 15; 1, 9; II. Král. 15,12; I. Par.
29, 22.

5. V obětech nes'lechetných nemá Bůh
žádného zalíbení.
Oběti bezbožných ohavné Hospodi
nu : slibové Spravedlivých líbezné. Přísl.
Viz: podobenství o mz'losrdne'm Sama
15, 8.
rita'nu: Luk. 10, 30—38.
Oběti bezbožných jsou ohavné; ne
Obecenství s Bohem. Viz: spojení bo se obětují z nešlechetnosti. Přísl.
s Bohem.
21, 27.
Oběť toho, kterýž obětuje z nespra
Obed, syn Booze a Ruth, otec
Isai, otce Davidova: Ruth 4, 13. 17. vedlivě nabytého, jest poškvrněná. Sir.
34,
21.
22; I. Par. 2, 12; Mat. ], 5; Luk.
Nespoléhej se na oběť nespravedli
3, 32. 2.
vou. Sir. 35, 15.
Obededom, levíta, v jehožto do
Kdo zabíjí vola, jako ten, kterýž
mu se nacházela po nějaký čas archa zabíjí muže: kdo zabíjí hovado, jako
umluvy: II. Král. 6, 10. 11; l. Par. ten, kterýž mozek vybírá psu: kdo
13, 14; 15, 24; 16, 5. 38.
obětuje oběť suchou, jako kterýžby
krev svinskou obětoval: kdo zpomíná
Oběl'.. 1. Ustanovení o rozličných
na kadidlo, jako kterýžby dobrořečil
obětech zákona blojz'íšova.
modle. Tyto všecky věci zvolili na
Viz: III. Mojž. kap. 1—7; IV. cestách svých, a v ohavnostech svých
Mojž. 28, 29. O zápalných obětech: kochnla se duše jejich. Is. 66, 3.
III. Mojž. 1 , srov. článek oběti zápal
K čemuž mně pi'inášíte kadidlo z
né; pro oběti suché: III. Mojž. 3; Sáby a libě vonící třtinu z země da
pro oběti za hříchy: III. Mojž. 4; leké? Zápalové vaši nejso'u příjemní,
pro oběti za viny: III. Mojž. 5; 6, a oběti vaše nelíbí se mně. Jer. 6, 20.
1—7; pro oběti kněží: III. Mojž. 5,
Když se postiti budou, nevyslyším
19—30; pro oběť každodenní: II. proseb jejich.: a budou-li obětovati
Mojž. 29, 38; III. Mojž. 6, 12. 13;
oběti zápalné a suché, nepřijmu jich:
IV. Mojž. 28, 3. Ještě viz: V. Mojž. nebo mečem a hladem, a morem shla
15, 21; Sir. 35, 14; Ezech. 43, 23 dím je.v Jer. 14, 12.
atd.; Mal. 1, 14.
Oběti přinesou, a obětovati budou
maso, a jisti, a Hospodin nepřijme jich:
2. Bohu líbezné oběti strávil často
nyní zpomene na nepravost jejich, a
oheň a nebe.
navštíví hříchy jejich: oni se do Egy
III. Mojž. 9, 23. 24; Soudc. 6, 21; pta obrátí. Os. 8, 13.
13, 19. 20; 111. Král. 18, 38; I. Par.
Oběti jejich jako chléb kvílících bu—
21, 26; II. Par. 7, 1; II. Mak. 1, dou; všickni, kteříž jej budou jisti,
22; 2, 10.
poškvrní se: nebo chléb jejich, duše
;3. Obětování člověka bylo co nejpří jejich, nevejde do domu Hospodinova.

měji zakázáno.
III. Mojž. 18, 21_; 20, 2; V. Mojž.
12, 31; 18, 10; 'Zalm 105, 37; Is.
57, 5; Jer. 7, 31; 19, 5; Ezech. 16,
20. 36; 20, 31; 23, 37; srov. Soudc.
11, 34—40.
4. Při obětech se kona'valy také hody
obětné.
II. WIOJJŽo18, 12;

Vo MQjžc 27, 7;

Is. 9, 4.

Pakli obětovati mi budete zápalné
oběti, a dary vaše, nepřijmu: a na
sliby tučných věcí vašich nepopatřím.
Odejmi ode mne hluk písní svých: a
zpěvu loutny tvé nechci poslouchati.
Ale _ať se zjeví jako

voda. Soud, a

spravedlnost jako potok silný. Amos
5, 22—24.
Zdali může ukrocen býti Hospodin
tisíci skopců, aneb mnohými tisíci ko

Oběť mše sv. — Obrácení.

zlů tučných? Zdali dáti mám prvoro
zeného svého za hřích svůj, plod ži
vota svého za hřích duše své? Ozná
mím tobě, ó člověče, co jest dobrého,
i čeho Hospodin od tebe vyhledává:
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livosti: a nebude ospravedlněn krčmář
od hříchů rtů. Sir. 26, 28.
Jakož u prostřed spojení kamenů
vražen bývá kolík, tak i u prostřed
prodávání a kupování vtírá se hřích.

zajisté abys činil soud, a miloval mi— Sir. 27, 2.
Za rovnost váhy a závaží, za do
losrdenství, a pečlivě chodil s Bohem
bývání mnohých věcí, i nemnohých,
svým. Mich. 6, 7. 8.

Vnesli jste s loupeží kulhavé a ne
duživé, a přinesli jste je v dar: zdali
přijmu to z ruky vaší, praví Hospo
din? Mal. 1, 13.
Obět' mše sv.

Obchod.

Viz: ms'e sv.

1. Výstraha před podvo

dem, a nespravedlnosti a lic/zvou v něm.
Nečiiíte nic nepravého v soudu, v
loktu, v váze, v míře: váha sprave
dlivá, a rovná ať jsou závaží, sprave
dlivý korec, a spravedlivý žejdlík. III.
Mojž. 19, 35. 36.
Když prodáš něco měštčnínu svému,
aneb koupíš od něho, nezarmucuj bra
tra svého. III. Mojž. 25, 14.
Nebudeš míti v pytlíku rozličných
závaží, většího a menšího: aniž bude
v domě tvém korec větší a menší.
Závaží budeš mít-ispravedlivé a pravé,
a korec jednostejný a pravý budeš
míti: abys za mnohý čas živ byl na
zemi, kterouž HOSpodin Bůh tvůj dá
tobě: nebo v ohavnosti má Hospodin
Bůh tvůj toho, kterýž takové věci činí,
a protiví se všeliké nespravedlnosti.
V; Mojž. 25, 13—16.

Váha falešná ohavnosti jest Hospo
dinu: ale závaží pravé jest vůle jeho.
Přísl. 11, 1.
Kdo skrývá obilí, zlořečen bude od
lidí: ale požehnání (přichází) na hla
vu těch,' kteříž je prodávají. Přísl.

za zrušení koupě a kupců, a za mno
hou kázeň synů, a služebníku nešle—
chetnému bok okrkaviti: nestyď se.
Sir. 42, 4. 5.
Ještě oheů v domě bezbožného, po
kladové nepravosti, a míra menší hně
vu plná. Zdaliz ospravedlněním váhu
bezbožnou, a závaží v pytlíku lstivá?
Jimiž bohatí jeho naplnění jsou nepra
vostí. Mich. 6, 10—12.
Kteří kupují, (nechť jednají) jakoby
nevládli. I. Kor. 7, 30.
Napomínám vás, aby žádný nepře
stíhal, ani oklamával v jednání bratra
svého; nebo mstitel jest Pán toho
všeho, jakož jsme vám předpověděli
a osvědčili. I. Tes. 4, G.
Kupci těch věcí, kteříž zbohatli, od
něho daleko státi budou pro bázeň muk
jeho pláčíce a kvílíce. Zjev. 18, 15.
2. Příkladové obchodníků, koupefje

a prodaje.
I. Mojž. 23, 9; 34, 21; 37, 28;
II. Par. 1, 16; II. Esdr. 13, 20; Is.
23, 8; Ezech. 27, 12; Mat. 21, 12;
Mar. 11, 15; Luk. 14, 45; Jan 2,
14; srov. Zjev. 18, 11—14.
Viz: podvod, spravedlnost.
Obnovení.

svěcení.

Viz : aspravedlne'm', 'po

Obrácení (napraveni) se.

11, 26.
pomenuti k oprquz've'mu a
Váha i závaží soudové I—Iospodinovi Dmnému obrácení se k Bohu.

jsou: a dílo jeho všecko kamení v
pytlíku. Přísl. 16, 11.
Dvojí závaží (a) dvojí míra: obé
(to) ohavné jest před Bohem. Přísl.
20, 10.

Zlé jest, zlé jcst, říká každý, kdož
kupuje: a když odejde, tedy se chlu
biti bude. Přísl. 20, 14.
Ohavností jest Hospodinu závaží
dvojí: a váha falešná není dobrá. Přísl.
20, 23.
Nesnadně se zbavuje kupec nedban=

1. Na
upří

Mluvil pak Samuel ke všemu domu
israelskému, i—ka:Jestliže celým srd
cem svým obrátíte se k Hospodinu,
odejměte bohy cizí z prostředku sebe,

Bálim a Astaroth: a připravte srdce
svá Hospodinu, a sloužiti budete jemu
samému: a vytrhne Vás z ruky Filí
štínských. I. Král. 7, 3.
Neobrátíte-li se, meč svůj napřáhnei:
lučiště své natáhne, a namíří je. Žalm
7, 13.

%"
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Obrácení.

Shladil jsem jako oblak nepravosti
tvé, a jako mlhu hříchy tvé: navrat se
ke mně, nebt' jsem tě vykoupil. Is. 44, 22.
Obraťte se ke mně celým srdcem
svým, -s postem a s pláčem, i s kví
lcním. A roztrhněte srdce vaše, a
ne roucha vaše, a obraťte se k Ho
spodínu Bohu svému: nebo dobrotivý
a mílosrdný jest, trpělivý a mnohého
milosrdenství, a ukojítedlný nad zlost-í.
Joel 2, 12. 13.
Obrať se Israeli k Hospodínu Bohu
svému: neboť padl nepravostí svou.“
Vezměte k sobě slova, a obraťte se
k Hospodinu, a rcete jemu: Odejmí
všelíkou_ nepravost, příjmí dobré: a
dáme místo telat (obětí) rtů naších.
Os. 14, 2. 3.

I ty k Bohu svému se obrať: mílo
srdenství a soudu ostříliej, a doufej v
Boha svého vždycky. Os. 12, 6.
Obraťte se a odstupte od 'modl
svých í ode všech poškvrn svých od
vraťte tváří své. Ezech. 14,6.
Obrať sc ku Pánu, a zanechej hří
chů svých. Navrať se ku Pánu a
odvrať se od nespravedlnosti své, a
velice měj v nenávistí ohavnost. Sír.
17, 21. 23.
Odvrat'te se od cest svých zlých.
IV. Král, 17, 13.
Nemeškáť Bůh s zaslíbením svým,
jakož někteří za to mají: ale trpělivě
čeká pro vás, nechtě aby kteří zahy
nuli, ale všichni k pokání se obrátili.

II. Petr 3, 9.
Viz také : pokání.

2. Obrácení deje se povzbuzením
milosti boží.

Žádný nemůže
Otec, kterýž mne
Jan 6, 44.
Já jsem cesta,
Žádný nepřichází
mne. Jan 14, 6.

příjítí ke mně, leč
poslal, přitáhne jej.

a pravda, i život.
k Otci, než skrze

Viz také: milost.

3. Často se způsobuje soužením a pro
tivenstvímí od Boha seslany'mi.
Nyní příšlí jste ke mně, potřebou
jsouce přinucení? Soudc. 11, 7.
Naplů tváře jejích zahanbením: a
h_ledatíbudou jména tvého, Hospodine.
Zalm 82, 17.
Hospodine v onzkostí hledali tebe,
v soužení reptání učení tvé jim. Is.
26, 16.
V soužení svém ráno povstanou ke
mně (řkouce): Pojďte, a navrat'me se
k Hospodinu. Os. 6, 1.
A když byl (marnotratný syn) vše
cko utratil, stal se hlad veliký v kra
jíně tě: a on počal nouzi trpětí. Vsta
nu a půjdu k otci svému, a dím je
mu: Otče, zhřešil jsem proti nebi před
tebou. Luk. 15, 14. 18.
Viz také : protivenství.

4. Bůh přijímá

hříšníka, kdykoli se

obrátí, smilovcíva' se nad ním, a od—

pouští mu nepravosti jeho.
Obraťte se hříšníci, a číňte sprave
dlnostpřed Bohem, věříce, že učíní
s vámi milosrdenství své. Tob. 13, 8.
Navrátíš-li se k Všemohoucímu,
(opět) vzdělán budeš, a vzdálíš-lí ne
pravost od stánku svého. Dát' místo
země skřemen, a místo

skřemene

po—

toky zlaté. A bude Všemohoucí protí
Bože obratíž nás: _a ukaž tvář svou, nepřátelům tvým, a stříbro shromá
ždíno bude tobě. A tehdáž nad Vše
& spasení budeme. Zalm 79, 4.
Obrať mne, a obrácen budu: nebq molioucím rozkoší oplývatí budeš, a
tys Hospodin Bůh můj. Jer. 31, 18. pozdvihneš k Bohu tváři své. Prosití
Obrat nás Hospodine k sobě, a obrá budeš ho, i vyslyší tebe, a sliby tvé
cení budeme. Pláč Jer. 5, 21.
plnití mu budeš. Job 22, 23—27.
Jak velíké jest milosrdenství Páně,
A posilním domu Judova a dům
Josefův vysvobodím: a obrátím je, a slitování jeho nad těmí, kteříž se
nebo se smiluji nad nimi: a. budou,
obracejí k němu. Sír. 17, 28.
Toto dí Pán Bůh, Svatý ísraelský:
jakož bylí, než jsem je zavrhl: nebo
já (jsem) Hospodin Bůh jejích, a vy Navrátíte-lí a spokojíte-li se, spasení
budete; v mlčení a v naději bude síla
slyším je. Zach. 10, 6.
Všecko, co mi dává Otec, přijde ke vaše. Is. 30, 15.
mně: a toho, kdož ke mně přichází,
Obrat'tež se ke mně, a spaseny bu
dete všecky končíny země. IB. 45, 22.
nevyvrhnu ven. Jan 6, 37.

Obrazy.

Nakloňte ucha svého, a pojdte ke
mně: poslouchejte, a živa bude duše
vaše, a učiním s vámi smlouvu vě
čnou, milosrdenství Davidova věrná.
Opusť bezbožný cestu svou, a muž
nepravý myšlení svá, a nechť se na
vrátí k Hospodinu, i slitujet' se nad
ním, a k Bohu našemu: nebť jest
hojný k odpuštění. Is. 55, 3. 7.
Obecně říkává se: Propustil-liby
muž ženu' svou, a ona odejdouc od
něho, pojalaby sobě muže jiného: zda
liž se navrátí k ní více? Zdali nebude
poškvrněná a zprzněná žena ta? Ty
pak jsi smilnila s milovníky mnohými:
však navrat se ke mně, praví Hospo
din; a já přijmu tě. Jcr. 3, 1.
Obraťte se synové a navrat'te se,
praví Hospodin, a uzdravím odvrácení
vaše. Aj my přicházíme k tobě; ne
bo ty jsi Hospodin Bůh náš. Jer. 3,
1.4. 22.
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Obraťte se ke mně, praví Hospodin
zástupů: a obrátím (i já) se k vám.
Zach. 1, 3; Mal. 3, 7.



Přistupmež tedy s doufáním k trůnu
milosti, abychom došli milosrdenství,
a nalezli milost k příhodné pomoci.
Zid. 4, 16. Viz také: 10, 22.
Přibližte se k Bohu, a přiblíží se
kvám. Umyjte ruce, hříšníci, a očist
te srdce, kteříž_jste dvojité mysli.
Jak. 4, 8.
Vaz také : milosrdenství boží.

5. Pro nejistotu smrti nemá se odklá
dal 8 obrácením, nýbrž bez odkladu
započnoulz' se má.
Zdali krátkost dnů mých neskoná
se brzce? Popusť tedy mne, abych
oplakal maličko bolesti své: prvé než
půjdu a nenavrátím se zase do země
tmavé, a přikryté mrákotou smrti. Job

]O, 20. 21.
Obrátíš-li se, obrátím tě, a před
Nepospíchej odjíti od tváři jeho,
tváří mou státi budeš: a oddělíš-li aniž trvej v skutku “zlém. Kaz. 8, 3.
věc drahou od chatrné, jako ústa má
'Neprodlévej obrátiti se ku Pánu,
budeš: obrátit se oni k tobě, a ty ne aniž odkládej den ode dne. Nebo ná
obrátiš se k nim. Jer. 15, 19.
hle přijde hněv jeho, a v čas pomsty
Navrat'tež se jedenkaždý od cesty rozptýlí tě. Sir. 5, 8. 9.
své zlé, a od nejhorších myšlení svých:
Obrat se muž (jedenkaždý) od ce
a bydliti budete v zemi, kterouž dal sty své zlé, a od nepravosti, kteráž
Hospodin vám, a otcům vašim, od jest v rukou jejich. Kdo ví, neobrá
věků až na věky. Jer. 25, 5.
tí-li se a neodpustí-li Bůh: a neodvrá—
Zdaby snad poslechli, a obrátili se tí-li se od prchlivosti hněvu svého, i
jedenkaždý od cesty své zlé: a litoval nezahyneme. Jon. 3, 8. 9.
bych zlého, kteréž myslím učiniti jim
Protož čiňte pokání, a obraťte se,
pro zlost snažností jejich. Jer. 26, 3. aby shlazeni byli hříchové vaši. Sk.
Odvrzte od sebe všecka přestoupení ap. 3, 19.
svá, jichž jste se dopustili, a učiňte
Přistupmež tedy s doufáním k trů
sobě srdce nové, a ducha nového: i nu milosti, abychom došli milosrden
proč byste měli umříti, dome israelský?
ství, a nalezli milost k příhodné po
Nebo nechci smrti umírajícího, praví moci. Žid. 4, 16.
Pán Bůh, obraťte se, a živi buďte.
6. Příkladové obrácení se.
Ezech. 18, 31. 32.
Zivť jsem já, praví Pán Bůh: ne
Nínz'vets'tz': Jon. 3 , 5 ; marnotratngj
chci_ smrti bezbožného, ale aby se syn: Luk. 15; Savel: Sk. ap. 9,1—19;
obrátil bezbožný od cesty své, a živ 18—20. — Viz: pokání.
byl. Obraťtež se od cest svých nej
Obrazy jsou do smyslů padající před
horších: a proč byste měli umříti, do
me israelský? Ty tedy, synu člověčí, »-stavenz'nejaké osoby neb ve'cz', kterýmíz'to
rci k synům lidu svého: Spravedlnost lze jich i v nepřítomností sobe"představítz'.
spravedlivého nevysvobodí ho, v kte
1. Obrazy k modloslužbě zhotovovali,
rýžkoli den zhřeší: a bezbožnost bez
bylo idům přísně zakázáno.
božného nebude škoditi jemu, v kte
II. Mojž. 20, 4; viz též: modlo
rýžkoli den obrátí se od bezbožnosti
službu.
své. Ezech. 33, 11. 12.
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Obřady.

2. Předce však i Židé měli obrazy.
N. p. Cherubíny z oboudvou stran sli
tovnice, také tkané atd.: II. Mojž. 25,

18; srov.: -III. Král. 6, 35; 7, 25;
10, 19 ; IT. Par. 3, 10. 14; 4, 3. Podobně
vzdělal Mojžíš kovove'hohada na poušti,
na nějžto popati'ivše od hadů uštknutí

——Obřízka

Obřízka. 1. Byla od Boha přiká
zána Abrahamovi co znamení vyvo
lení a smlouvy 'eho s ním, a vykoná
vala se na všecll, kteříž byli mužského

pohlaví.
A tatoť jest úmluva má, kterouž

budete zachovávati, mezi mnou a vá.
opět uzdravení jsou: lV. Mojž. 21, 7. mi, a semenem tvým po tobě. Obře
zán bude každý z vás pohlaví muž
8; Moudr. 16, 9; Jan 3, 14.
Ského: a obřežete tělo hanby své, aby
Obřady či obyčeje & služebnosti
na znamení úmluvy mezi mnou
církevní (ceremonie) jsou jistá nábožen bylo
a vámi. Nemluvňátko osmého dne
ská znamení a úkony, jichžto užívá cír
kev vůbec při udělování stat. tajemství, obřezáno bude mezi vámi, každé po—
jmenovitěpak při veřejných službách božích, hlaví mužského po rodech vašich: tak
služebník doma narozený jako koupe
by je slavne'jšínu' a důrazneý's'ími učinila
k poctě božía k vzdělání věřících. Všecky ný obřezán bude, & kdožbykoli nebyl
z kmenu vašeho: & bude úmluva. má
od církve schválené obřady neb ceremonie
na těle vašem v úmluvu věčnou. Pa
mají se chvalne' a slušné zachovávali.
cholík, jehožto hanby tělo nebylo obře
1. Byly již v starém zákoně v oby— záno, vyhlazena hude duše ta z lidu
svého: nebo úmluvu mou zrušil. I.
čejí a vůbec užívány.
Mojž. 17, 10—14.
Oběť prvotin na oltáři Abele líbila
I nazval Abraham jméno syna. své
se Bohu: I. Mojž. 4, 4; JIIelchz'sedek ho, jehož mu porodila Sára, Isák; a

obětoval chléb a víno: 14, 18; Bůh
sám poručil Abrahamovi obřezání na
znamení smlouvy: 17, 11. 12; v zá
koně Mojžíšově ustanovil I—Iospodin
sám přemnohé obřady a zevnější ce
remonie, a zvláštní užívání jich u oltáře:
]I. Mojž. 18, 20; V. Mojž. 28, 15;
Ezech. 43, 18.

obřezal ho osmého dne, jakož byl při—

kázal jemu Bůh. I. Mojž. 21, 3. 4.
Jedno jest, čím se prodlévá tak ve
_ liké dobré :' budeme-li obi-ezávati pa
cholíky své, obyčeje lidu následujíce.
I statek. jejich, i dobytek, i všecko,
což mají, naše bude: toliko v tom po
volme, a bydlíce spolu, budeme jeden
2. Tyto podržely se v zákoně novém. lid. I povolili všickni, obřezavše se
všickni muži. I. Mojž. 34, 22—24.
A pojav Ježíš (hluchoněmého) sou
Vzala tedy rychle Sefora přeostrý
kromí ven z zástupu, vložil prsty své kámen, a obřezala hanbu syna svého,
a
dotkla se noh jeho, a řekla: Zenich
v uši jeho, & plinuv, dotekl se ja
zyka jeho: a vzezřev k nebi, vzdechl, krví ty jsi mi. 11. Mojž. 4, 25.
a řekl jemu: Efeta, to jest, otevři se.
Každý pak služebník koupený, obře
A hned otevříny jsou uši jeho, a roz zán bude, a tak bude jisti. II. Mojž.
vázán jest svazek jazyka jeho, i mlu 12, 44.
A dne osmého obřezáno bude ne
vil právě. Mar. 7, 33—35.
Udělal Ježíš ze sliny bláto, a po— mluvňátko. III. Mojž. 12, 3.
Toho času řekl Hospodin k Josuc:
mazal (tím) blátem očí jeho (slepého
od narození), & odšel, umyl se, a při-i Udělej sobě nože kamenné, a obřež
šel, vida. Jan 9, 6. 7.
podruhé syny israelské. Učinil, což
Dechl (na apoštoly Ježíš), a řekl byl přikázal Hospodin, a obřezal syny
jim: Přijměte Ducha svatého: kterýmž israelské na pahrbku Neobřízek. Jos.
5, 2. 3.
odpustíte hříchy, odpouštčjíť se jim:
a kterýmž zadržíte, zadržáni jsou. Jan
I stalo se v ten den osmý, že přišli
20, 22. 23.
obřezávat dítěte, a nazývali je dle
I svatý Pavel ustanovil rozličné jména svého Zachariáš. Luk. 1, 59.
obřady při službách božích. Sk. ap.
A když se naplnilo dní osm, aby
1, 26; 15, 29; I. Kor. 11, 15—34. obřezáno bylo dítě, nazváno jest jmé
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Obyčoj. — Očistoc.

no jeho Ježíš,
od angela,

kterýmž nazváno bylo

prvé

než se v životě

neobřízky srdcí svých, muži judští, a
aby snad ne
vyšlo jako oheň rozhněvaní mě, a ne
rozpálilo se, a nebylby, kdoby uhasil,
pro zlost myšlení vaších.. Jer. 4, 4.
Ne ten_jest (pravý) Zíd, který jest
zevnitř (Zídem): aniž to jest (pravé)
obřezaní, kteréž jest'zevnítř na těle:
ale ten jest pravý (Zíd), kterýž vnitř
jest (Zidem): a (pravé obřezání)- jest
obřezaní srdce v duchu, a ne podlé
litery, jehožto chvála ne z lidí, ale z
Boha jest. Řím. 2, 28. 29.
My jsme obřízka, kteříž duchem
sloužíme Bohu, a chlubíme se v Krí
stu Ježíši, a ne v těle mame doufání.
Fil. 3, 3.

po— obyvatelé jerusalémští:

čalo. Luk. 2, 21.
A však Mojžíš dal-vam obřízku (ne
žeby z Mojžíše byla, ale z otců): a v
sobotu obi—ezujete člověka. Jan 7, 22.

I dal jemu zákon obřezávání: a
tak zplodil Isáka, a obřezal jej osmé

ho dne: a Isak Jakoba: a Jakob dva

nz'tcte patriarchů. Sk. ap. 7, 8.
A přišedše někteří z Judska,

učili
bratří: Nebudete-lí se obřezávati po
dlé obyčeje Mojžíšova, nemůžete býti
spasení. Sk. ap. 15, 1.

2. V novém zákoně pak zrušena jest.
Obřezaný-li někdo povolán jest? ne
dělej si neobí'ízky. Vneobřízce—li někdo
povolán jest? neobřezuj se. I. Kor. 7, 18.
Ale ani Titus, který byl se mnou,
jsa (rozený) pohan, nebyl přinucen
obřczati se. Gal. 2, 3.
.
Aj já. Pavel pravím vam: Ze bude
te-li se obřezavatí, Kristus vám nic
neprospěje. A opět osvědčují všeliké
mu člověku, kterýž se obřezuje, že
jest povinen všecken zákon naplniti.
Gal. 5, 2. 3.

Ti zajisté, kteříž se chtějí líbití v
těle, nutí vás , abyste se obřezovali,
toliko aby protivenství kříže Kristova
netrpělí. Nebo aní tí, kteříž se obřezují,
nezachovávají zákona: ale chtějí, abyste
vy obřezáni byli, by se vaším tělem
chlubili. Gal. 6, 12. 13.
A oblekouce nového toho, kterýž se
obnovuje podlé poznání, podlé obra
zu toho, kterýž jej stvořil; kdežto ne
ní pohan a Zid, obřízka a neobřízka,
cízozemec a Scytha, služebník a svo—
bodný: ale všecko a ve všem Kristus.
Kol. 3, 10. 11.

Obyčej.

Viz: zvyk.

Obyčeje církevní. Viz : obřady.
Obžerstvi. Viz: opilství.
Očistec jest místo a stav duší, kdežto
duše spravedlivých časné tresty trpí k očí
s'te'ní od škvrn všedních hříchů aneb Ic za
dostučz'ne'níza hříchy, za kteréž se na světě
nedokálí.

1. Uc'ení o očsítcí má základ vpísmě
sv. starého a nového zákona.

Hašpodin umrtvuje í obživuje, uvodí
do pekel a zase vyvodí. I. KráL 2,
G; Tob. 13, 2.
Také ty ve krví zákona tvého vy
pustil jsi vězně své zjamy, v níž není
vody. Obraťte se k ohradě vězňové na
děje dnes také zvěstuji, (že) dvojná
sobně nahradím tobě. Zach. 9, 11. 12.
Učiniv Judas Makabejský sbírku, po
slal dvanácte tisíc drachem stříbra do J e—
rusaléma, aby obětována byla oběť za
hříchy mrtvých dobře a nábožně mysle
o vzkříšení. (Nebo kdyby byl neměl
naděje, že vstanou z mrtvých tí, kte
říž padli, zbytečné a daremné by se
zdálo, modlíti se za mrtvé.) A že pro
hlédal, že ti, kteříž s pobožnosti zesnulí,
mají výbornou milost složenou. Protož

3. Obřeza'ní srdce (duchovní) znamená
tolik, co krocení vnitřní žádostí, obn'
cení, polepšení se.
Obřeztež tedy neobřízku srdce své
ho, a šíje své nezatvrzujte více. V. [svaté.a spasitedlné jest myšlení za
Mojž. 10, 16.
mrtvé se modlíti, aby od hříchů zpro
Obřeže Hospodin Bůh tvůj srdc'e stěni byli. II. Mak. 12, 43—46.
tvé, í srdce semene tvého: abys mílo
Vejdi v dobrou Vůli & protivníkem
val Hospodina Boha svého z Celého svým rychle, dokudž jsi s ním na ce
srdce svého, a z celé duše své, abys stě, at'by snad nedal tebe protivník
mohl živ býti. V. Mojž. 30, 6. _
tvůj soudci, a soudce dalby tě služe
Obřežte se Hospodinu, a odejměte bníku, a bylbys uvržen do žaláře.
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'Očtšťovánt. — Oddání.

Amen pravím tobě, nevyjdeš odtud,
OČÍŠŠOVÉBÍ dllCllOVllÍ. Máme se od
dokavadž posledního penízku nenavrá hříchů a vs'z' nespravedlnosti očístz'ti.
tíš. Mat. 5, 25. 26.
Jakob pak svolav všecken dům svůj,
Kdobykoli řekl slovo proti Synu
člověka bude jemu odpuštěno : ale kdož řekl: Odvrzte bohy cizí, kteréž máte
by mluvil proti Duchu svatému, nebu mezi sebou, a očišt'te se, a změňte
de mu odpuštěno, ani v tomto věku, roucha svá. I. Mojž. 35, 2.
Umejte se, a čistí buďte, odejměte
ani v budoucím. Mat. 12, 32.
Zjeveno bude na díle jednoho každé _zlost myšlení vašich od očí mých: pře—
ho: den Páně zajisté okáže; nebo staňte převrácené činiti. Is. ], 16.
Odejmětež roucha nečistá od něho.
v ohni se (to) zjeví a jednoho každého
dílo, jakéby bylo, oheň zkusí. Zůstane A řekl k němu: Hle odjal jsem od
li či dílo, kteréž na něm vystavěl, tebe nepravost tvou a oblékl jsem tě
vezme odplatu: pakli či dílo shoří, v roucha proměnná. Zach. 3, 4.
Taková majíce zaslíbení, nejmilejší,
vezme škodu; ale nám bude spasen,
a však tak jako skrz oheň. I. Kor. 3, očišťujmež se od všeliké poškvrny těla
i ducha, dokonávajíce posvěcení (své)
13—15.
v bázni boží. II. Kor. 7, l.
2. Má též základ v spravedlnosti boží.
Totoť jest zajisté vůle boží, posvě
Sedmkrát padne spravedlivý, &(zase) cení vaše. I. Tes. 4, 3.
Nebo nepovolal nás Bůh k nečisto
povstane: ale bezbožní padnou ve zlé.
tě, ale ku posvěcení. I. Tes. 4, 7.
Přísl. 24, 16.
Sám pak Bůh pokoje posvětiž vás
Neraduj se ze mne nepřítelkyně má, že
jsem upadl: povstanu, když seděti budu ve všem, aby celý duch váš, i duše, i
ve tmě, Hospodin světlo mé jest. IIněv tělo zachováno bylo bez ouhony ku
Hospodinův ponesu, neb jsem zhřešil příští Pána našeho Ježíše Krista. I.
jemu, až bude souditi při mou, a uči— Tes. 5, 23.
Jestliže se kdo od těchvěcí očistí, bude
ní soud můj: vyvede mne na světlo,
uzřím spravedlnost jeho. Mich. 7, 8. 9. nádobou ke cti posvěcenou, a užitečnou
Pánu ke všelikému skutku dobrému
.A seděti bude (jako) pi'ehánéje a
vyčišt'uje stříbro, a vyčistí syny Lévi, příhodnou. II. Tim. 2, 21.
Přistupmež spravým srdcem v plno
a cediti je bude jako zlato, ajako
stříbro, a budou IIospodinu obětujíce sti víry, skropená majíce srdce od
oběti v spravedlnosti. A líbiti se bude zlého svědomí, a umyté tělo vodou či
stou, držme nepohnutedlné vyznání na—
IIospodinu oběť Judy & Jerusaléma
jako za dnů věku a jako za let staro děje své. Zid. 10, 22. 23.
Odvrhněte všelikou nečistotu a hoj
dávních. Mal. 3,3. 4.
"
nost zlosti. Jak. 1, 21.
'
Neve jdeť do nebe nic nepoškvrněného
Umyjte ruce, hříšníci a očist'te srdce,
a činícího ohavnost a lež. Zjev. 21, 27.
kteříž jste dvojité mysli. Jak. 4, 8.
Složte všelikou zlost, a všelikou lest
3. Stav duši v očistcijest trapný, ješto
nemohou zásluh sobe vice dobývati, a pokrytství, a závist, i všecka utr
tudiž třeba aby jim živoucí pomáhali, haní. I. Petr 2, 1.
Viz také: čistota.
Padne-li strom na poledne, aneb na
Oddáni se na Vůll bOŽÍjest ochotnost
půl noc, na kteréž koli místo padne,
tam bude. Kaz. 11, 3.
a volnost tiše podrobili se ustanovením
Přicházíť noc, kdežto žádný nemů a dopuštěnz'm vůle boží.
že dělati. Jan 9, 4.
1. Povzbuzeni k tomu.
Co bude člověk síti, to bude i žíti,
Gal. 6, 8.
Vyjev IIospodinu cestu svou, a na
Viz také : milost.
ději měj_v něm: a on (všecko dobře)
Milý jest dar před obličejem všeho učiní. Zalm 36, 5.
Koho Pán miluje, toho tresce: i
živého, ani mrtvému neodpírej. Sir.
7, 37,
.
mrská každého syna, kteréhož přijímá.
Setrvejtež v kázni: Bůh se vám uka
Viz též: II. Milk. 12, 43—46.

Oddáni.
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zuje jako synům; nebo který jest syn,
jehožby netrestal otec? Žid. 12, 6. 7.
Všelikou péci svou uvrhněte na
něj, neb on má péči o vás. 1. Petr

Miluješ zajisté všecko, cožkoli jest,
a nic nemáš v nenávisti z těch věcí,
kteréž jsi učinil: aniž pak jsi co ne
návidě ustanovil, neb učinil. Kterak
5, 7.
by pak mohlo co zůstati, kdybys ty
2. K tomu nás také zavazuje svrcho- byl nechtěl? Maudr: II, 25. 26.
Viz též svrchu: Zid. 12, 6. 7.
vaná vláda boží nad světem.
Boží skutkové dokonalí jsou, a vše 4. Bůh odevzdávajících se do vůle je
ho nenechává bez útěchy a pomoci.
cky cesty jeho soudové- V. Mojž.
Jestliže dobré věci brali jsme z ru
, ..
I-leli odpověděl: HOSpodin jest: což ky boží, zlýchpročbychom nepřijímali?
dobrého jest před očima jeho, nechť Job' 2, 10.
Buď vůle tvá, jako v nebi, tak i
učiní. I. Král. 3, 18.
I modlil se Mardocheus Pánu, a na zemi. Mat. 6, 10.
řekl: Pane, Pane králi všemohoucí, v
Věrnýť pak jest Bůh, kterýž nedo
moci tvé zajisté všecky věci položeny pustí vás pokoušeti, nad to, což mů
jsou, a není, kdoby mohl odolati vůli žete, (snésti), ale učiní s pokušením
tvé, kdyžbys uložil, aby vysvobozen také prospěch, abyste mohli snésti. I.
byl Israel. Esth. 13, 9.
Kor. 10, 13.
*
Jakož se na nás rozhojňují utrpení
Větší jest Bůh nežli člověk. Proti
němu se sváříš, že ne ke všem slo Kristova, tak se skrze Krista rozhoj
vům odpověděl tobě? Job 33, 12. 13. ňuje i potěšení naše. II. Kor. 1, 5.
Hospodin dal, Hospodin vzal: jakž
Odevšad trpíme soužení, ale nestý
se Hospodinu líbilo: tak se stalo: skáme si; býváme v nesnázech, ale
buď jméno HOSpodinovo požehnáno. nebýváme opuštění; protivenství trpí
Job 1, 21.
me, ale nebýváme bez pomoci zane—
Bůh můj, nepoškvrněná cesta jeho: cháni; býváme poraženi, ale nehyneme.
vyrčení Hospodinova ohněm zkušena: II. Kor. 4, 8. 9.
Všeliká pak kázeň, když přítomna
obráncem jest všech doufajících v něho.
Zalm 17, 31.
jest, nezdá se býti radostná, ale smutná:
Rada má státi bude, a všeliká vůle ale potom velmi pokojné ovoce spra
má stane se. Is. 46, 10.
vedlnosti pí—inese'těm, kteříž skrze ni
Zdaliž dí hlína hrnčíři svému: Co pocvičeni byli. Zid. 12, 11.
to děláš, a dílo tvé bez rukou jest?
5. Příkladové.
Is. 45, 9.
Abraham
byl
hot-ov, na rozkaz boží
Zdali bude co zlého v městě, jehož
jediného syna obětovati: I. Mojž. 22,
by Hospodin neučinil? Amos 3, 6.
1 atd.; David, jenž na útěku před
3. K tomu nás pud! také vlastní pro Absolonem řekl: Jestliže naleznu mi
spěch; ješto uložení boží se zakládají lost před -očima Hospodinovýma, při
na moudrosti a dobrotivosti boží.
vedet' mne zase, a ukážet' mi ji, i stá
Všecky cesty H08podinovy, milosr nek svůj: pakli řekne mi: Nelíbíš se
denství, a pravda těm, kteříž hledají mi: aj tu jsem, nechť učiní, co dobré-'
zákona jeho a svědectví jeho. Žalm ho jest před ním: II. Král. 15, 25.
24, 10.
26. Tobiáš, o němž se praví: Poně
Kázně Hospodinovy, synu můj, ne vadž od dětinství svého vždycky se
zamítej: aniž ustávej, když od něho Boha bál, a přikázaní jeho ostříhal,
trestán býváš. Nebo H03podin, kohož nezarmoutíl se proti Bohu, že naň rá-.
miluje, (toho) tresce: a jako otec v na slepoty přišla, ale nepohnutelný v
synu zalibuje sobě. Přísl. 3, 11. 12. bázni boží trval, diky vzdávaje Bohu
V den dobrý poživej dobrých věcí, po všecky dny života svého: Tob. 2,
13. 14; učiň, Pane, podlé vůle své
a zlého dne neostříhej. Nebo jako
tento tak i onen učinil Bůh, aby ne— se mnou: tut. 3, 6; srov. v. 20—23;
Job: Job 1, 21; 2, 10; tři mládenci
nalezl člověk proti němu spravedlivých
stížností. Kaz. 7, 15.
v peci ohnivě: Dan. 3, 25 atd.; Judas
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Oděv. — Odívati.

Afakabejslcý: I. Mak. 3, 60; Ježíš sám

volal: Otče, možno-li, vezmi kalich
ten ode mne, a však ne má, ale tvá
vůle se staň: Mat. 26, 39; Mar. 14,

36; Luk. 22, 42; Jan 18,11; Afaria,
matka Ježíšova: Luk.“ 1, 38; Pavel a
jeho přívrženci: Sk. ap. 21, 13. 14.

ku křesťanskému náboženství skrze
dobré skutky. I. Tim. 2, 9. 10.
Ozdoba žen nebuď zevnitř—nív zple

tání vlasů aneb obkládání zlata. aneb

v obláčení nádherného šatstva; ale
(okrasa jejich budiž) ten srdce (vnitř

ní) člověk, kterýž jest skrytý,“ záleže
jící v neporušitelnosti pokojného a
krotkého ducha, kterýž jest před obli
čejem božím bohatý (drahý). Tak za
Oděv. Naučení z ohledu oděvu.
jisté někdyi ony svaté ženy, naději
Neobleč se žena v roucho mužské, majíce v Bohu, ozdobovaly se poddány
ani muž užívati bude roucha ženské— byvše mužům. ]. Petr 3, 3—5.
ho; nebo ohavný před Bohem jest,
2. Zákony Židů ohledem na oděv.
kde ty věci činí. V. Mojž. 22, 5..
__Odévem nechlub se nikdy, aniž v
Nebylo dovoleno vdově vzíti oděv
den cti své vynášej se; nebo divní do zástavy. V. Mojž. 24, 17.
Roucho z vlny a ze lnu setkáno
jsou skutkové samého Boha nejvyššího
& slavná i skrytá před lidmi i neví
nosit, bylo zapovězeno. III. Mojž. 19,
19;
V. Mojž. 22, 11.
daná díla jeho. Sir. 11, 4; Sk. ap.
Viz též : trpělivost, všemohoucnost,
moudrost, dobrotu božskou atd.

_12, 21—23.

Oděv na. těle, smích kde zuby se
ukazují, a chod člověka vypravují o
něm. Sir. 19, 27.
_ Ozdobu zápon (okras) svých položili
v pýchu a nadělali z něho obrazů
ohavností svých a podobizen; protož
obrátil jsem jim to v nečistotu. Ezech.
7, 20.
Nepečujte (příliš) o tělo své, čím
byste se odívali.
Zdaliž není tělo
více nežli oděv? . . . . O oděv proč

se (ouzkostlivě) staráte? Považte kvítí

polního, které roste; nepracuje,

ani

nepřede. Pravím pak vám, že ani Sa
lamoun ve vší slávě své nebyl tak
(ušlechtile) odín jako jedno z nich;
poněvadž tedy trávu polní, ješto dnes
jest, a zítra do pece bývá vložena,
Bůh tak odívá, čím více vás (odívati
bude), 6 malé víry? Mat. 6, 25. 28. 29.
Co jste vyšli viděti? člověka-li měk
kým rouchem oděného? Aj kteří se
měkkým rouchem odívají, v domích
královských jsou. Mat. 11, 8.
Clověk jeden byl bohatý, kterýž se
obláčel v šarlat a v kment a hodoval
na každý den stkvostně . . . I stalo
se, že umřel a. pohřben jest v pekle.
Luk. 16, 19. 22.
'
I ženy ať se ozdobují v oděvu slu
šném stydlivostí a střízlivostí, a ne
kadeřavými vlasy; neb v zlatě neb
perlách neb drahám rouše; ale tak
pak se 'sluší ženám přiznávajícím se

3. Obyčeje u Židů z ohledu oděvu.
Roztrhnoutz'roucho bylo znamení. smu
tku, hrůzy a ošklivosti; dále se také
ku potvrzení řeči: IV. Mojž. 14, 6;
Mat. 26. 65.
Roucho roztrhlí : Jakob, když uzřel
pokrvácenou sukni Josefa: I. Mojž.
37, 34; brat-ří Josefovi, když nalezli
číši v pytli Benjamínově: I. Mojž. 44,
13; David, když se dověděl o smrti

Saulově a Jonathanově: II. Král. ],
11; Jefte, když mu vyšla dcera jeho
vstříc: Soudc. 11, 14; Achab, když
byl_trestán od Eliáše ' III. Král. 21,
27; Athalz'a: IV. Král. 11, 14; Eliseus,
když viděl Eliáše, an se béře do nebe:
IV. Král. 2, 12; Ezechz'áš: -IV. Král.
19, 1; Alardocheus: Esther 4, 1; Job,
když se dověděl o smrti dítek svých:
Job ], 20; přátelé Jobovi, když viděli
jeho neštěstí': Job 2, 12.
Roztrhněte srdce vaše a ne roucho
vaše. Joel 2, 13.
Dotknul-li se kdo mrchy musel vypratz'
roucho své. II. Mojž. 19, 10. 14; III.

Mojž. 11, 35; 14, 8; 19, 7.
Odivati nahého,
srdenství.

tělesný skutek mílo


Lámej lačnému chléb svůj, a nuzné
i pocestné uveď do domu svého: když
uzříš nahého, přioděj ho, a tělem svým
nepohrdej. Is. 58, 7.
A nezarmoutí—li(kdo) člověka: navrátí

Odkládáni.

—. Odměna.
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li základ dlužníku, nevezme-li ničehož
mocí: chléb “svůj lačnému bude-li dá
vati, a nahého rouchem přiodívati; a
mužebý nezarmoutil, základuby nezadr
žoval, a loupeže nebral, chleba svého la
čném uby udílel a nahého rouchemby při
oděl: Životem živ bude. Ezech. 18, 7. 16.
Nah jsem byl, & přiodili jste mne;
nemocen (jsem byl), a navštívili jste
mne: v žaláři jsem byl, a přišli jste
ke mně atd. Mat. 25, 36 atd.

plní budou ovoce. Mlácení obilí posti
hne vína sbírání, a vína sbírání postihne
setí; a budete jísti chléb svůj do sy
tosti, a bez strachu budete bydliti v
zemi své. Dam pokoj v končinách

Odkládání s pokáním. Viz: pokání.
Odloučení se od Boha. Hřích od

spáti budeš s otci svými, a lid tento
povstana smilniti- bude po bozích ci
zích v zemi, do kteréž uchází, aby
bydlil v ní; tam opustí mne, a zruší
úmluvu, kterouž jsem učinil s ním.
A rozhněvá se prchlivost má proti ně
mu v ten den a opustím jej a skryji
tvář svou od něho, a přijdou na něj
všecky věci zlé, tak že dí v ten den:
V pravdě že není Bůh se mnou, při
šly na mne tyto zlé věcí. V. Mojž.
31, 16. 17.
Duch pak Hospodinův odstoupil od
Samuele, a lomcoval jím duch zlý od
Hospodina. I. Král. 16, 14.
Běda jim, když odstoupím od nich.

přátelé vaši mečem před obličejem va
ším. Hleděti budu na vás, a dám
zrůst: rozmnožení budete, a utvrdím
úmluvu svou s vámi. Jísti budete
(ourody) nejstarší ze starých a když
nové přijdou, staré zavržete. Postavím
stánek svůj u prostřed vás, a neza
vrže vás duše má. Choditi budu mezi
vámi, a budu Bohem vaším a vy bu
dete lidem mým. III. Mojž. 26, 3—12.
Jestliže pak uposlechneš, hlasu Ho
spodina Boha svého, abys činil a ostří
hal všech přikázaní jeho, kteráž já to
bě přikazuji dnes, učiní Bůh tvůj po
výšenějšího nade všecky národy, kteříž
bydlí na zemi. A přijdou na tebe
všecka požehnání tato, a uchopí tebe:
však jestliže hudeš poslouchati přiká
zaní jehn. Požehnaný ty v městě, a.
požehnaný na poli. Požehnaný plod
života tvého, i ouroda země tvé, i plod

Os. 9, 12.

hovad tvých, stáda skotů tvých, i chle—

Nepravosti vaše rozdělily mezi vámi
a Bohem vaším, a hříchové vaši skryli
tvář jeho před vámi, aby neslyšel vás.
Is. 59, 2.

vové ovcí tvých. Požehnané stodoly
tvé, a požehnané ostatní věci tvé. Po
žehnaný budeš ty vchazeje i vycháze
je. Dá Hospodin, že nepřátelé tvoji,
kteříž povstávají proti tobě, padnou
před obličejem tvým: jednou cestou
přijdou proti tobě, a sedmi utekou
před tebou. Vypustí Hospodin pože
hnáni na sklepy tvé, a na všecky
skutky rukou tvých: a požehná tobě
v zemi, kterouž vezmeš. Vzbudí tě
Hospodin sobě v lid svatý, jakož při
sáhl tobě: jestliže budeš ostříhati při
kázaní Hospodina Boha svého, a budeš
choditi po cestách jeho. A uzří vši
ckni národové země, že jméno Hospo
dinovo vzýváno jest nad tebou a báti
se budou tebe. Učiní Hospodin, že
budeš míti hojnost všeho dobrého,
plodu života svého, i plodu hovad
svých, ourody země tvé, kterouž při
sáhl Hospodin otcům tvým, že ji dá.;

lučuje od Boha.

Řekl Hospodin k Mojžíšovi: Aj ty

Viz také : hřích.

Odměna.

Bůh odme'mlje hane' spra

vedlivým :

1. Již 'na tomto světě statky časnými
i duševními.
Já jsem Bůh činící milosrdenství
nad _tisíci, těm, kteříž milují mne, a
ostříhají přikázaní mých.
II. Mojž.
20, 6.

Pakli uposlechneš hlasu jeho, a učí
níš všecko, což mluvím, nepřítelem
budu nepřátel tvých, a sužovati budu
sužující tebe. II. Mojž. 23, 22.
Budete-li choditi v přikázaních mých
a poručení mých, budete-li ostříhati a
činiti je, dám vám deště časy svými,
a země vydá ourodu svou, & stromové

vašich: budete spáti a nebude, kdoby
předěsil. Odejmu zlá zvířata: a meč
nepřejde mezí vašich. Honiti budete
nepi'átely své, a padnou před vámi.
Pět vašich bude honiti sto cizích, a
sto vašich deset tisíců. Padnou ne

[
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tobě. Otevře Hospodin poklad svůj
nejlepší, nebe, aby vydalo déšť zemi
tvé časem svým: a požehná všechněm
skutkům rukou tvých. A půjčovati
budeš národům mnohým, & sám od

žádného nic nebudeš se'vypůjčovati.
Ustanoví tebe Hospodin za hlavu, a
ne za ocas: a budeš vždycky svrchu,
a ne vespod: jestliže však poslouchati
budeš přikázaní Hospodina Boha svého,

3. Příklady oÉiměny dobrého.
Odměny došli: Rahabovo milosrden
ství na vyzvědačích Israel_ských; Jos.
2, 14; milosrdenství Berzellaíovo: III.
Král. 2, 7; žena Sunamitka za pohoštění

proroka Elisea: IV. Král. 4, 8; věr
nost M'ardocheova: Esth. 6, 3; Abde
melech za dobrodiní Jeremiášovi pro
kázané : vJer. 38, 9; 39, 17; víra Moi

kteráž já přikazuji tobě dnes, a budeš—li z'z's'ova: Zid. 11, 24.
ostříhati a činiti je. V. Mojž. 28, 1—13.

Tys Bože vyslyšel modlitbu mou:
dal jsi dědictví těm, kteříž se bojí
jména tvého. Žalm 60, 6.
Dělejte dílo své před časem, a dát
vám mzdu vaši časem svým. Sir. 51,38.
Upokoj se hlas tvůj od pláče, a oči
tvé od slzí, protož bude mzda za prá
ci tvou, dí Hospodin: i navrátí se z
země nepřátelské. Jer. 31, 16.

?. Jistě pak na věčnosti.
Kteříž učení budou, stkvíti se bu
dou jako blesk oblohy: a ktei-íž spra
vedlnosti vyučují mnohé, jako hvězdy
na věčné včky. Dan. 12, 3.
Radujte se &. veselte se, nebo od
plata vaše hojná jest v nebesích; tak
zajisté protivenství činili i prorokům,
kteříž před vámi byli. Mat. 5, 12.
To dobře, služebníče dobrý a věr
ný: že jsi nad málem byl věrný, nad
mnohem tebe ustanovím: vejdiž v ra
dost Pána svého. Mat. 25, 21.
Dobře, služebníče dobrý; žes nad
málem byl věrný, budeš míti moc nad
desíti městy. I tomu i'ekl: I ty bu
diž nad pěti městy. Luk. 19, 17. 19.
Bůh odplalí jednomu každému podlé
iskutků jeho: těm zajisté, kteříž 3 tr
pělivostí v dobrém skutku slávy a cti
a neporušenosti hledají, životem vě
čným.

Rím. 2, 6. 7.

Všickni my zajisté ukázati se musí
me před soudnou stolicí Kristovou, aby
přijal jedenkaždý na těle vlastním,
jakž činil, buďto dobré, neb zlé. II.
Kor. 5, 10.
Neztracujtež tedy douíanlivosti své,
kterážto velikou má odplatu.
Zid.
10, 35.
Za větší zboží nad poklad Egyptských
měl (Mojžíš) pohanění vKristovo; nebo
prohlédal k ódplatě. Zid. 11, 26.

Odpadlstvi od pravé víry.
straha před ním.

1. Vý

Člověk odpadlec, muž neužitečný,
chodí s ústy převrácenými (klamá
řečmi, lže), mhourá očima, šoustá (dá
vá znamení) nohou, prstem mluví, sr
dcem zlým kuje zlé, a všelikého času
sváry rozsívá. Na tohot v náhle při
jde záhuba jeho, a rychle setřín bude,
aniž bude více míti ulehčení (beze vší
pomoci). Přísl. 6, 12—15.
Jestližeby duch mocnáře povstal
proti tobě, neopouštěj místa svého;
nebo hojení přítrž učiní hříchům nej
větším.

Kaz. 10, 4.

2. Výstraha, bychom žádného k odpa
dnuíí nesváděli.
Nalezení jsou v lidu mem bezbožní,
číhajíce jako ptáčníci, osidla kladouce
& pletky k polapení mužů. Zdaliž pro
ty věci nenavštívím, praví Hospodin,
aneb nad národem takovým nepomstí
se duše má? Jer. 5, 26. 29.
Toto praví Pán Bůh: Běda těm,
kteréž šijí polštáříky pod všeliký loket
ruky: a dělají podhlavnice (podušky)
pod hlavu všelikého věku k polapeni
duši: a když polapili duše lidu mého,
obživovali duše jejich. Ezoch. 13, 18.
Běda vám zákonníci a Fariseové po
krytci: nebo obcházíte moře i zemi,
abyste učinili jednoho novověrce '(aby
jste k židovskému náboženství jednoho
pohana obrátili): a kdyžby byl učiněn,
činíte jej syna zatracení (hodného tre
stání), dvakrát více nežli jste sami..
Mat. 23, 15.
Jáť mám naději o vás v Pánu, že
nic jiného smýšleti nebudete: ale ten,
jenž kormoutí vás, ponese soud, kdožť
jest on koli. Gal. 5, 10.
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ztratili toho, což jste dobrého učinili:
ale abyste odplatu vzali. Každý, kdož
odstupuje a nezůstává v učení Kristo
a) sliby a dary.
vu, nemá Boha; kdož zůstává v učení
Pilně se varujte falešných proroků, Kristovu, tent' i Otce i Syna má. Při
kteříž přicházejí k vám v rouše ovčím, chází-li kdo k vám, a toho učení ne
vnitř pak jsou vlci hltaví. Po ovo přináší, nepi-ijímejte ho do domu:
cích (skutcích) jejich poznáte je. Zda aniž ho pozdravujte. II. Jan 7--10.
liž sbírají s trní hrozny, aneb s bo—
Ty zůstávej v tom, čemuž jsi se
naučil, a cožť jest svěřeno: věda od
dláčí fíky? Mat. 7, 15. 16.
Vizte, aby vás žadný nesvedl; nebo kohos se naučil. II. Tim. 3, 14.
Nejmilejší, pamatujte na slova, kte
mnozí přijdou ve jménu mém, řkouce:
Jáť jsem Kristus! a svedou mnohé. ráž jsou předpověděná od apoštolů
Mat. 24, 4. 5.
Páua našeho Ježíše Krista, kteříž říkali
Já vím, že po mém odjití vejdou vám, že v posledním času přijdou po
mezi vás vlci hltavi, kteříž nebudou směvači i v bezbožnostech: toť jsou
odpouštěti stádu. A z vás samých ti, kteříž sami se oddělují (t. j. od
postanou muži, jenž budou mluviti pře jiných věrných), lidé hovadní Ducha
vrácené věci, aby obrátili učenniky nemající. Ale vynejmilejší, vzdělávajice
po sobě. Pročež bděte, v paměti ma se na té nejsvětější víře vaší v Duchu
jíce, že jsem po tři léta nepřestával svatém modlice se, sami sebe v milo
vání božím chovejte. Jud. 17—20.
dnem i nocí pláčem napomínati jedno
ho každého. Sk. ap. 20, 29—31:
Falešní apoštolé jsou dělníci lstiví,
Synáčkové, žádný vás nesvoď. I. proměňujíce se v apoštoly Kristovy, a
Jan 3, 7.
_
není div: neb i satan proměňuje se v
Učením rozličným a. cizím nedejte
angela světlosti. 11. Kor. 11, 13. 14.
se svoditi. Zid. 13, 9.
I)) am' důstojnosti osoby.
Žádný vás nesvozuj marnými slovy,
nebo pro tyto věci přichází hněv
Odpověděv pak Petr a apoštole,
(pomsta) boží na syny nedověrné. Ne řekli: Vice sluší poslouchati Boha, než
bývejtež tedy účastníci jejich. Ef. 5, lidí. Sk. ap. 5, 29; srov. Tob. 2, 9.
3. Napomínám',

_bychom se nedali k

odpadnutí svéstz'; am':

6. 7.

\

Prosímeť vás bratří, abyste nebrzo
dali sebou hnouti od smyslu vašeho,
ani se strachovali, ani skrze ducha,
ani skrze řeč, ani skrze list, jako od
nás poslaný, jakoby již nastával den
Páně. II. Tes. 2, 2.
Nejmilejší, ne každému duchu věřte,
ale zkušujte duchů, jsou-li z Boha;
nebo mnozí falešní proroci vyšli na
svět.

1. Jan 4, 1.

Prosím pak vás bratří, abyste šetřili
těch, kteříž bludnými učeními svými
různice a pohoršení činí, na odpor
učení tomu, kterémuž jste vy se na
učili, a varujte se jich. Nebo takoví
Kristu Ježíši Pánu našemu neslouží,
ale svému břichu: a skrze lahodné
řeči a pochlebováním svodí srdce spro
stných. Řím. 16, 17. 18.
Nebo mnozi svůdcové vyšli na svět
veřejně, kteříž nevyznávají, že Ježíš
Kristus přišel v těle: ten jest svůdce
& Antikrist. chďtež sebe, abyste ne

0) am' pochlebováním.

I. Mojž. 3, 1—7.
Nepřijímej osoby, abys hřešil.
42, 1.

Sir.

Jestližeby tebe chtěl namluviti bratr
tvůj, syn matky tvé, aneb syn tvůj,
aneb dcera, aneb manželka, kteráž jest
v lůně tvém, aneb přítel tvůj, kteréhož
miluješ jako duši svou, tajně řka:
Pojďme a služme bohům cizím, kte
rýchž neznáš ty, i otcové tvoji, totiž
bohům pohanským všech vůkol náro
dů, kteříž vůkol vás jsou, buď blízko
aneb podál, od počátku až do druhého
konce země i nepovoluj jemu, aniž ho
slyš, aniž jemu odpusť oko tvé, abys
se slitoval a zatajil ho. V. Mojž. 13,
6—9.
Rty svými lahodí nepřítel: a v srdci
svém ukládá (lest), aby tě podvrátil
do jámy. Sir. 12, 15.
Kdo miluje otce neb matku více
nežli mne, není mne hoden. Mat. 10,37.
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Oběť.

&) ani báznz'.

Nebojte se těch, kteříž zabíjejí tělo,
ale duše nemohou zabiti: než bojte se
raději toho, kterýž může i duši i tělo
zatratiti do pekelného ohně. Mat.
10, 28.

'

4. ' Odpadnutí od víry jest trestu hodná
nepravost.
Zhrzel jsi všemi, kteříž odstupují
od soudů tvých, nebo nesplavedlívé
jest myšlení jejich. Žalm 118,118.
Tehdážt' zjeven bude ten nešleche
tník, kteréhož Pán Ježíšzabi je duchem
úst svých, a zkazí osvícením příští
svého, totiž toho nešlechetníka, které
hož příští jest podlé působení satanova

je ten, kdožby Syna božího pošlapá—
val (zavržením ho a jeho náboženství

velmi zneuctil), a krev smlouvy za
poškvrněnou měl, kterouž posvěcen jest,
a duchu milostí potupu učinil? Žid.
10, 26— 29.
Kteří opustili cestu přímou, . . .
jsou jako studnice bez vody a mlhy
víchry zbouřené. . . . Lépeby zajisté
jim bylo nepoznávatí cesty spravedlno
stí, nežli po poznání zpět se odvrátití
od toho svatého přikázaní,- kteréž jim
prvé jest vydáno. II. Petr 2, 15. 17. 21.
Každý, kdož odstupuje, nezůstává
v učení Kristovu, nemá Boha, kdož
zůstává v učení Kristovu, tent' i Otce
í Syna má. Přichází-lí kdo k vám a
toho učcní nepřináší, nepřijímejte ho
do domu, aniž ho pozdravujte. Nebo
kdož ho pozdravuje, máť spolek s jeho
skutky zlými. II. Jan 9—11.

se vší mocí a divy í zázraky lživými,
a se všelikým podvodem nepravosti,
při těch, kteiíž se dají oklamati a tak
hynou: protože lásky pravdy ncpiíjálí,
aby spasení byli. Protož pošle jim 5.
Bůh působení bludu, aby věřili lži, aby '
tak odsouzeni byli

všickni,

kteříž ne— .

Odpadnutz' od víry nedá se ničím
omluvili.

věřili pravdě, ale povolovalí nepravo
sti. II. Tes. ?, 8—12.
Nemožné jest těm, kteříž jednou jsou
osvícení, a okusili toho daru nebeské
ho, a účastníci jsou učinění darů Du
cha svatého, okusili také dobrého slo
va božího a sil věku budoucího,
a padlí (od víry křesťanské odpa
dli); zase obnovití se ku pokání (aby
zase k napraveni a usmyšlení sobě při
vedení byli), znovu křížujíce sobě Sy
na božího, a v posměch vydávajíce.
Země zajisté, kteráž často na sebe pi'i

Vy skládátc naději svou v řečech
lžívých, kteréž neprospčjí vám. Jer. 7, 8.
Neříkej: Bůh jest příčina, že ode
mne vzdálená jest (moudrost boží):
nebo kterých věcí on nenávidí, těch
nečiň. Neříkej: On mne v blud uvedl
(t. j. on mne takového stvořil); nebo
nejsou jemu potřební lidé bezb'ožní.

vám zdá, čím horšího'trestání zasluhu

Tyto jsou obětí, kteréž obětovati

Sir. 15, 11. 12.

. 6. Příčiny odpadnutí.
Totot' pi-ikázaní poroučím tobě, synu
Timotee, podlé předešlých o tobě pro
cházející déšť pije, a rodí bylinu přiho— roctví, aby bojoval v nich' dobrý boj,
dnou těm, od kterýchž bývá vzdělávána, maje víru a dobré svědomí, kteréžto
(neb od sebe od—
o té se praví, že béře požehnání od někteří zapudivše
Boha. Ale (rolí tvrdá, skalnatá, úrodné— vrhše, jako veslo na moři) zhynulí
ho'deště nepřijímajíc) vydávající trní u víře. I. Tim. 1, 18. 19.
Viztež bratří (dejte se tímto příkla
a hloží, zavržená jest a blízká zlořeče—
m: jejížto konec bývá spálení. Nadě— dem vystříhatí), aby snad v někom z vás
jemeť se pak o vás, nejmilejší, lepších nebylo srdcc zlé a nevěrné, kteréžby od
věcí a bližších k spasení; ačkoli tak stupovalo (odpadlo) od Boha živého.
Žid. 3, 12.
mluvíme. Žid. 6, 4—9.
Dobrovolně hřešicím nám po přijetí
7. Tresty odpadlstvz'.
známosti pravdy, již, nezůstává oběti
Viz: II. Mojž. 32, 10. 27. 28; Soudc.
z"a hí'ichy: ale hrozné nějaké očekává— 2; III. Král. 11, 18. 22; IV.Král.9;
ní soudu a ohně prudkost., kterýž ztrá
Jer. 39. Viz také: stálost.
ví protivníky. Přestoupil-liby kdo zúmy—
Oběť večerní. 1. Ustanovení z ohle
slně zákonMojžíšův, beze vší lítosti, po—
de dvěma neb třemisvědky umírá; což se du jí.

Odplata.

máte: Beránky roční bez poškvrny dva
každého dne v oběť zápalnou věčnou
(ustavičnč). Jednoho obětovati budete
ráno, a druhého k večcru. IV. Mojž.
28, 3. 4.
Totoť jest co obětovati budeš na ol

—- Odpůrce.
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sobě vespolek, má-li kdo proti komu
jakou žalobu (stížnost); jakož i Pán
odpustil vám, taki vy. Kol. 3,13.

2. Přz'kladové odprošení.
Když (Jakob) umřel, bojíce se bra
táři: Beránky roční dva na každý den tři jeho a mezi sebou rozmlou-vali
ustavičně, jednoho beránka budeš obě (na tato slova): Aby snad nepamatoval
tovati ráno a druhého k večeru. II. na křivdu, kterouž trpěl, a neodplatil
nám všeho zlého, kteréž jsme učinili,
Mojž. 29, 38. 39.
Druhého pak beránka obětovati bu (toto sobě vymyslili a) vzkázali jemu,
deš k večeru podlé i'ádu ranního obě—_ řkouce: Otec tvůj přikázal nám dříve
tování. II. Mojž. 29, 41.
než umřel, abychom tobě jeho slovy
toto řekli: Prosím, abys zapomennl na

2. K ní přirovnává David svou mo
dlitbu, jelikož se obyčejně při ní mo
dlitby konávaly.

hi—íchbratří svých,

a na prohřešení i

na zlost, kterouž učinili proti tobě:
my také prosíme, abys služebníkům Boha
otce tvého (jehož ctil otec tvůj) odpu
I—Iospodinek tobět'jsem volal : Vyslyš
mne: pozoruj hlasu mého, když budu stil nepravost tuto. Což uslyšev Josef
volati k tobě. Budiž spravována (pří zplakal. I přišli k němu bratří jeho:
jemná) modlitba má, jako zápal (t. j. von— a klaníce se jemu, sklonivše se k zemi,
ných věcí, kadění ranní) před obliče; řekli: Služebníci tvoji jsme. 1. Mojž.
jem tvým: pozdvižení rukou mých 50, 15—18.
A řekl David k I-Iospodinu: Zhřešil
(t. j. pi-i modlitbě, budiž tobě“ příjemné
jako) oběť večerní. Zalm 140, 1. 2.
jsem těžce to učiniv: ale prosím Hb
I sešli se ke mně všickni, kteříž se spodine, aby přenesl (odpust) nepra
báli slova Boha israelského pro tako vost služebníka svého, nebo jsem při
vé přestoupení těch, kteříž byli 2 za liš bláznivě učinil. IL Král. 24, 10.
jetí přišli, a já seděl jsem jsa smuten
I řekljemu syn (marnotratný): Otče
až do oběti večerní: a včas oběti ve zhřešil jsem proti nebi a před tebou:
černí vstal jsem od trápení svého a ajižť nejsem hoden slouti syn tvůj.
maje na sobě roztržený plášť a roucho, Luk. 15, 21.
Viz také: smírlivost.
klekl jsem na kolena svá., rozprostíraje
ruce své k Hospodinu Bohu svému. I.
o()dpíirco, protivník (Antikrist) Kri
Esdr.

9, 4. 5.

Ještě jsem já mluvil na modlitbě, &

aj muž (ten) Gabriel, kteréhož jsem
byl viděl u vidění na počátku, rychle
letě dotekl se mne v čas oběti večer
ní. Dan. 9, 21.
Odplata.

Viz: odnw'na.
Odprošení. 1. Povzbuzení k tomu.
Obětujcš-li (chceš-li obětovati) dar
svůj na oltář, a tu se rozpomeneš,
že bratr tvůj má něco proti tobě: ne
chej tu daru svého před oltářem, a
jdi, prvé smiř se s bratrem svým, a
potom přijda obětovati budeš dar svůj.
Mat. 5, 23. 24.

Když pak jdeš s protivníkem (s vě
řitelem) svým k knížeti (k vrchnosti),
na cestě pi-ičiň se, abys byl zproštěn
od něho. Luk. 12, 58.
Snášejte jeden druhého, a odpouštějte

stuv.

1. Takový jest každý, kdož bludná
učení rozšiřuje.
Synáčkové, poslední hodina jest; a
jako jste slyšeli, že antikrist přichází,
i nyníť antikristové jsou ,mnozí: od
kudž víme, že poslední hodina jest.——
A kdo jest lhář (kdo jména falešného
učitele více zasluhuje), nežli ten, kdož
zapírá, že Ježíš není Kristus (Messiáš) ? !
Tenť jest antikrist, kterýž zapírá i
Otce i Syna. I. Jan 2, 18. 22.
Všeliký duch, kterýž dělí Ježíše, nenít'
z Boha, a toť jest antikrist, o kterémž
jste slýchali, že má přijíti, a již jest
nyní ra světě. I. Jan 4, 3.
Mnozí svůdcové přišli na svět (ve
řejně povstali), kteříž nevyznávají, že
Ježíš Kristus přišel v těle: ten jest
svůdce a antikrist. II. Jan 7.
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Odpnstkové. — napuštění.

3. Antikrist zove se zvláště onen svůdník,

kterýž má před druhým příštím Krí
stovy'm na svět přijítz', církev svatou
boni—itía mnohé k odpadnutí od víry
'
svésti.

Proroctví o něm; viz: Dan. 7, 7—24.
Řeči proti Nejvyššímu mluviti bude,
a svaté (ctitele) Nejvyššího potře; a
domnívati se bude, že může změniti
časy a práva, a vydáni budou v ruku
až do času, a časů a polovice času.
A v tom soud sedne, aby odňata byla
moc (panství jemu) a potřína a vyhla
zena až do konce. Dan. 7, 25. 26.
Když vzrostou nepravosti, povstane
král nestydaté tváři, a rozumějící pro
povídkám. A zmocní se síla jeho,
ale ne jeho silou než chytrostí: a více
než může věřeno býti, všecko hubiti
bude, a šťastné se mu povede a učiní.
.A pobije mocné i lid (t. j. obecný)
svatých, podlé vůle své, a spravena
bude lest v ruce jeho: a srdce své

a cožbyskoli rozvázal na zemi, budet roz
vázáno i na nebi."Mat. 16, 19.
Svatý Pavel píše o krvosmilníkovi
Korintském: Dostit' má ten člověk, kte
rýž takový jest, na tom trestání, kteréž
se děje od mnohých. Tak abyste je
mu již raději odpustili a potěšili ho,
aby snad hojnějším zármutkem nebyl
sehlcen (celý ztracen až k smrti se
nermoutil). . . . Komuž pak vy jste
co odpustili, i já odpustím: nebo i já,
jestliže jsem co odpustil, co jsem od
pustil, pro vás jsem odpustil v osobě
Kristově (t. j. jménem a moci Kristo
vou). II. Kor. 2, 6. 7. 10.
Odpuštění. ]lfáme bližnímu, když proti
nám pochybz'l, rádi a ze srdce odpouštěti.

Kdo se chce mstíti, u Pána najde
pomstu, a hříchy jeho chovaje zacho
vá. Odpusť bližnímu svému, kterýž to
bě škodí: a když se modliti budeš,
hříchové tvoji rozvázání budou. Sir.
28, 1. 2.

Pomni na bázeň boží, a nehněvej
pokoje, bezpečnosti a štěstí) zbije mno se na bližního. Pomni na smlouvu
Nejvyššího,
a pohrdni nevědomosti bli
hé: a proti knížeti knížat povstane, a
žního. Sir. 28, 8. 9.
bez ruky potřín bude. Dan. 8, 23—25.
Já pravím vám, že každý, kdož se
Toho pak času povstane Michal, kníže
veliké, kterýž stojí za syny lidu tvého: hnčvá na bratra svého, hoden bude
soudu.
Mat. 5, 22.
& přijde čas soužení, jakýž_ nebyl od
toho času, jakž národové (Zidé náro-,_
Odpust' nám naše viny, jakož i my
dem) počali býti, až do tohoto času. odpouštíme našim vinník'ům. Mat. G, 12.
Jestliže odpustíte lidem hi-íchy je
.A toho času spasen bude lid tvůj,
kdožkoli nalezen bude zapsaný v knize. jich, odpustit i vám Otec váš nebeský
Dan. 12, ].
hříchy vaše. Mat. 6, 14.
Petr řekl: Pane, kolikrát hi'eší proti
Nesvodiž vás žádný nižádným způ
sobem: neboť nenastane den Páně, leč mně bratr můj, a odpustím jemu? zda
prvé přijde odstoupení, a zjeven bude li do sedmikrát? Di jemu Ježíš: Pra
člověk břicha, syn zatracení, kterýž se vím tobě, ne do Sedmikrát; ale až do
protiví a povyšuje nade všecko, což slo sedmdesátikrát sedmkrát. Mat 18, 21. 22.
Viz podobenství: Mat. 18, 23—35.
“ve Bůh, aneb čemu se děje pocta,
Zhřešil-liby proti tobě bratr tvůj,
tak že se posadí v chrámě božím,
ukazuje se jakoby byl Bůh. II. Tes. potresci ho: a bude-li toho želeti, od
. 4.
pusť mu. Abyt' pak i sedmkrát za den
,Když dokonají svědectví své (svůj hřešil proti tobě, a sedmkrát za den
úřad prorocký a kazatelský), šelma, obrátil se k tobě, řka: Zelím toho;
kteráž vystoupí z propastí, učiní válku odpusť mu. Luk. 17, 3. 4.
Buďte (k sobě) vespolek dobrotiví,
proti nim, a svítčzí nad nimi, i zabije
milosrdní, odpouštějíce jeden druhému,
je. Zjev. 11, 7.
jakož i Bůh skrze Krista odpustil vám.
Odpustkové.
Ef. 4, 32.
Oblecte se jako vyvolení boží, svatí
Ježíš pravil Petrovi: Tobě dám klí
a milí, v srdečné milosrdenství, v do
—če království nebeského: a cožbyskoli
svázal na zemi, budet svázáno i na nebl;
brotivost, pokoru, mírnost, trpělivost,
zvelebí, a v hojnosti

všech věcí (v _e'as

om.

snášejíce jeden druhého, a odpouštějíce
sobě vespolek, má-li kdo proti komu
(jakou) žalobu: jakož i Pán odpustil
vám, tak i vy. Kol. 3, 12. 13.
Viz také: smíření.

Ofni & Finees. Kněží a synové Heli:
I. Král. 1, 3; byli obá stejným hří
chům oddáni: 2, 12. 'Nedbali na
předpisy o povinnostech kněžských:
v. 13 atd.; a vedli jsou rozpustilý a
prostopášný život: v. 22; nedbali též
na napomínání otce svého: v. 23 atd.;
jeden prorok tedy zvěstoval trest boží:
v. 27 atd.; srov. 3,' 12 atd.; a spolu
stejnodobou smrt obou: 2, 34, kteříž

také v boji proti Filistínským padli:
4, 11. 17.
Ohled na osobu člove'ka.
jímání osob.

Viz: pří

Oholení hlavy. 1. Bylo přikázáno.
a) od malomocenství očištěným: III.
Mojž. 14, 8; b) Levítům při očištění
a uvedení v bohoslužbu: IV. Mojž. 8,
7. c) Nazarejským: IV. Mojž. G, 5. 9.

2. Bylo znamení smutku, potupy a
otroctví.

Is. 3, 17; 7, 20; Mich. 1, 16;
Jer. 41, 5; 48, 37; II. Král. 10, 4;
V. Mojž. 21, 12. Dále viz: III. Mojž.
19, 27; 21, 5; H. Král. 14, 26;
Bar. (i. 30; Soudc. 16, 19.
Ochotnost.
Vz'z: službovolnost.

Ochoziáš. 1) Syn Achabův, osmý
král israelský: III. Král. 22, 40, pa
noval 2 léta: v. 52, a byl zlý vládce,
a při tom služebník Baalův: v 53,
54; vystrojil s Josafatem, králem jud
ským, společně loďstvo do Tharsis, kte

réž však zkaženo jest: II. Par. 20,
35 atd.; srov. III. Král. 22, 49; spadl
skrze mříží večeřadla

svého a dal se
tázati Belzebuba, boha akkaronského,

bude—li moci

živ

býti

z této

ne

moci: IV. Král. 1, 2; Eliáš přišel po
slům královým vstříc, a dal mu na
příkaz boží zvěstovati smrt: v. 3 atd;
načež odeslal král opětně muže k ně
mu, kteříž ale povždy od něho byli
ohněm s nebe sžíráni: v. 9 atd.; Ocho
ziáš pak zemřel dle výpovědi Eliáš0vy,
a sice bez dediců; naň následoval bratr
jeho Joram: v. 16. 17.
'
Encyklopacdíe.

— 'Oko lidské. .

(
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2) Syn Jorama, krále judského, též
Joachaz nazvaný: II. Par. 21, 17; je
hožto matka byla bezbožná Athálie,
panoval rok, a byl rovně zlý panovník:
IV. Král. 8, 24 atd.; II. Par. 22, 1
atd.; táhl s Joramem, králem israel
ským, do-boje proti králi Hazaeli syr
skému: IV. Král. 8, 28; tento byl
raněn přinesen do Jezrahel, a Ochoziáš
jej tu navštívil: v. 29; ,9, 16; kdež
oba zavražděni byli od_ Jehu: v. 24,
27, taktéž 42 bratrů (synové bratrů)
Ochoziášových: 10, 13. 14. Srov. II.
Par. 22, 5 atd. — Po něm následoval
syn jeho Joáš: II. Par. 22, 11. 12;
23, 11; I. Par. 3, 11.
Oklamování. Vvlz:fazes', lest, podvod_
Oko bOŽÍ, tím, se míní v pz'smě sva
tém: vševědoucnost,prozřetedlnost a spra
vedlnost boží. Viz tyto články.

Oko lidské.
duše.

1. Toto jest zrcadlem

Člověk odpadlec jest muž neužitečný,
chodí s ústy převrácenými', mhourá
očima, šoustá nohou, prstem mluví,
srdcem zlým kuje zlé, a všelikého času
sváry rozsívá. Přísl. 6, 12—14.
Nešlechetné jest oko zz'ivistivého: a
odvracuje tvář svou, a zhrdá duší svou.
Nenasycené jest oko lakomého v podílu
nepravosti: nenasytíť se, až i stráví a.
vysuší duši svou. Oko zlé (hledí) ke
zlému: a nenasytí se chlebem, ale ne
dostatek trpěti, a v zármutku bude za
stolem svým. Sir. 14, 8—10.
Srdce člověka proměňuje obličej je
ho, buďto k dobrému, nebo ke zlému.
Sir. 13, 31.
Pamatuj, že jest zlé oko nešlechetné.
Což nad oko (závistivé) nešlechetnější
ho stvořeno jest? Protož po vší tváři
své slzeti bude, když uzří. Sir. 31,
14. 15.

Svíce těla tvého jest oko tvé. Jestli
oko tvé bude sprostné, všecko tělo tvé
bude světlé. Pakli oko tvé b_ude ne
šlechetné, všecko tělo tvé bude tmavé.
Jestliže tedy světlo, kteréž jest v tobě,
tma jest, samá tma jak veliká bude?
Mat. 6, 22. 23; Luk. 11, 34.
.
Smilství ženy po vyzdviženi očí, a
po víčkách jejich poznáno bude. Sir.
26, 12.
27
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2. Bde'lz'vost nad očima se přikazuje.
Job pravil: Učinil jsem smlouvu
s očima svýma, abych ani nemyslil o

Mat. 10, 2; Luk. 6, 14; pravil Ježí
šovi, žeby pohané (Řekové) jej viděti
si žádali: Jan 12, 22; tázal se Krista
na čas ztroskotání Jerusaléma a po
sledního soudu: Mar. 13, 3; zdržoval
se po na nebe vstoupení Ježíšově s učen
níky v Jerusalémě: Sk. ap. 1, 13.
Onesimus. otrok Filemona, uroze
ného a zbožného muže: Filem. v. 1,
utekl pánu svému, byl pak od apoštola
Pavla na křesťanství obrácen, a pak

panně. Job 31, l.
Odvrať oči mé, aby neviděly marno
sti: na cestě své obživ mne. Žalm
118, 37.
Oči tvé hleděti budou na cizí (ženy),
a srdce tvé mluviti bude převrácené
věci. Přísl. 23, 33.
Nevzhlédej na pannu, abys snad ne
pohoršil se na kráse její. Neohlédej co křesťan s poručním listem pánu
se po placích města, aniž se toulej po svému nazpět odeslán: v. 10 atd.
ulicích jeho. Odvrať tvář svou od ženy . Oniáš, vysoký kněz, skrze nějž Arius,
vystrojené, a neohlédej se na krásu král špartánský, smlouvu svou s 'Židy
(ženy) cizí. Pro krásu ženskou mnozí potvrdil: I. Mak.- 12, 7 atd. — Stěstí
zahynuli: a odtud žádost jako oheň Židů za nábožného Oniáše: II.“Mak.
3, 1 atd; Oniáš zpěčoval se proti ne
rozněcuje se. Sir. 9, 5. 7—9.
Neohlédej se na krásu ženskou, a spravedlivému podniknutí představeného
nepožádej ženy pro sličnost. Sir. 25, 28. chrámu Simona: v. 4, načež tento z po
Na žádného člověka pro krásu ne msty králi syrskému učinil návrh, aby
vzhlédej: & u prostřed žen nepřebývej. se zmocnil zbytečných pokladů chrámo
vých: v. 5 atd.; Oniáš snažil se vy
Sir. 42, 12.
Ale já pravím vám, že každý, kdožby slance krále Heliodora od úmyslu toho
pohleděl na ženu ku požádání jí, již odvrátiti, ale nadarmo: v. 10 atd.;
předce byl ale záměr jeho podivným
cizoložil v srdci svém. Mat. 5, 28.
způsobem překažen: v. 24 atd.; Oniáš
3. Pronedbávání bdělivosti nad očima, přinesl oběťza uzdravení smrti blízkého
a zneužívání jich mnohé již uvrhla Heliodora: v. 32, a Bůh mu proto da
v největší hříchy.
roval život: v. 33. Oniáš byl od zrá
To spatřiti lze na Eve', kteráž po dného Simona co původce celého ne
štěstí vyhlášen: 4, 1_atd; & odebral
hledem na zapovězené ovoce k okušení
jeho svedena jest: I. Mojž. 3, 6; na se proto ku králi: v. 4 atd.; bratr
Chámovi, jenž hanbu otce svého od jeho Jáson zjednal sobě penězi důstoj
krytou uzřel: I. Mojž. 9, 22;, na nost nejvyššího kněze, a páchal ohavno
Egyptských, kteří vzali Abrahamovi sti: v. 7 atd.; srov. v. 26; Oniáš
jeho ženu, a ji k Faraonovi přivedli: prchnul do Dafne: v. 33; káral nástupce
bratra svého Menelaua pro svatokrádež,
12, 4. 16; na Sichemoví, kterýž Dínu
porušil: 34, 2; na Judoví, jenž souložil již byl tento spáchal po ssazení svém:
s tchýni svou Thámar: 38, 15; na v. .32. 33; tento hledal nyní bezži
ženě Putzfarove', kteráž chtěla svésti votí jeho, a přičiněnímjeho Oniáš skrze
mladého Josefa: 39, 7; na. Davidovi, říšského Správce Andronika zabit jest:
jenž vzezřením Bethsabé k cizoložni v. 34; král pomstil smrt tuto: v. 36
ctví a vraždě sveden jest: II. Král. atd. ——Vidění Judy makabejského o
11, 2—5; na Holojernoví: Jud. 10, Ouiášovi: II. Mak. 15, 12 atd.
Opatrnost záleží vůbec v užívání
17; 12, 15; na starých soudcích se
přzhodny'ch prostředků k dosažení vytknu—
Susannou: Dan. 13, 8.
tých záměrů. Křesťanská opatrnost žádá,
Ondřej, apoštol Páně, bratr Petrův,
byl od Krista s Janem z prvu povo
lá_n:Jan 1, 37—39; pak přivedl Petra
(Simona) bratra svého k němu: v. 41.
42; opětně od Pána povolán jest u
moře galilejského: Mat. 4, 18; Mar.
1, 16; a do počtu apoštolů přijat:

aby záměry tyto byly pravé

a dobré,

vedoucí k svrchovane'mu cz'lz'člověka.

1. _.Máme pečovat o křesťanskou opa

trnost, ana mnoho výhod poskytuje.
Nabuď moudrosti, nabuď opatrnosti.
Přísl. 4, 5.
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Opatrnost.

Počátek moudrostijest: Nabuď mou
drosti, a za všecko jmění své zjednej
sobě opatrnost-; uchop "ji a povýší tě;
zveleben budeš od ní, když ji obejmeš.
Přísl. 4, 7. 8.

Rci moudrosti: Sestra májsi, a opa
trnost jmenuj přítelkyni svou. Přísl.

světa, sprostným),
drým.

I. Kor.

Viz také:

2. Opatrnost tuto da'va' Bůh.
Dejž také tobě Hospodin opatrnost
a smysl, aby spravovati mohl Israel,
a ostříhati zákona Hospodina Boha
svého. I. Par. 22, 12.
Má jest rada a pravost má jest (iá
dávám) opatrnost, má jest síla. Přísl.
8, 14.

3. Nemáme míti sebesamy za opatrné.
Běda vám, kteří jste moudří v
očích svých a před sebou samými
(dle svého zdání) opatrní. Is. 5, 21.
Běda vám synové poběhlci, di Ho
spodin, kteří skládáte radu, a ne (kte
ráž není) ze mne, a abyste tkali plá
tno, a ne skrze ducha mého; abyste
hřích k hříchu přidávali. Is. 30, 1.
Nepozdvihuj se. v myšlení duše své,
jako býk v skotu, aby snad nebyla
vyražena moc tvá skrze bláznovství.
Přísl. 6, 2.

.

Nebuďte opatrní sami u sebe. Rím.

. 1-_

Is. 10, 13 atd. ; Ezech.

28, 2 atd.“

-

,

4. Křesťanská opatrnost jest daleko
vzdálena ode lsti a opatrnosti světské

(chytrosti)

,

Sprostný věří každému slovu; (ale)
zchytralý považuje kroků svých. Synu
lstivému nic se dobrého nepovede:
ale služebníka moudrého šťastní sku
tkové budou, a přímá: bude cesta
jeho. Sprosti zdědí bláznovství, ale
chytří očekávati budou umění. Přísl.
14, 15. 18.
Přemyšlovati o moudrosti jest do
konalá opatrnost, a kdožby bděl pro
ni, brzo bezpečen bude. Moudr. 6, 16.
Buďte opatrní jako hadové a 'spro
stní jako holubice. Mat. 10, 16.
Všemuť se pak přiblíží konec. Pro
tož buďte opatrní a bděte na modlit
bách. I. Petr 4, 7.

aby byl právě mou—.r

3, 18.

A není (nezáleží) moudrost v umě
ní nepravosti a přemyšlování hříšníků,
neni opatrnosti. Jest nešlechetnost;
ale jest v ni ohavnost, a jest nesmy-'
-slný (a však dobrého srdce) člověk,
jemuž ubývá moudrosti. Lepší jest
člověk, jemuž ubývá „moudrosti, a jenž
hyne v smyslu,. jsa v bázni boží, nežli
ten, kterýž má hojnost rozumu, a pře
stupuje zákon Nejvyššího. Jest domy
slnost jistá (chytrost zvláštní), ale i tať
bývá nepravá. Sir. 19, 19—22.
Rekl Ježíš: Chválím tě Otče, Pane
nebe i země, že jsi skryl: tyto věci
před moudrými & opatr'nými, a zjevil
jsi je maličkým. Mat. 11, 25.
Synové tohoto světa jsou opatrnější
v pokolení svém než synové světla.
Luk. 16, 8.
Sláva naše tato jest, svědectví svě
domí našeho, že v sprostnosti srdce a
a v upřímnosti boží, a ne v moudrosti
tělesné; ale v milosti boží obcovali
jsme na tomto světě, hojněji pak u
vás. II. Kor. 1, 12.
Odmítáme skryté hanebnosti, neob
cházejice se s chytrosti, ani (ialšujice)
cizoložíce slova božího; ale upřímným
zjevovánim čisté pravdy v příjemnost
uvodice sebe u každého svědomí lid
ského před Bohem (vždy Boha před
očima majíce). II. Kor. 4, 2.
'
5. Výjevy křesťanské opatrnosti.

Kdo shromažďuje ve žni, jest syn
moudrý; ale kdo v létě chrůpe (ve
žni spí), jest syn zahanbeni. Přísl.
10, 5.
Mnoho mluvení nebývá bez hříchu;

kdož pak zdržuje rty své, opatrný jest.

12, 16.

Přísl. 10, 19.

My blázni pro Krista, vy pak opa
trni v Kristu, my mdlí, vy pak slabí.

Clověk opatrný tají umění (chlubně
ho nevynáši), ale srdce nemoudrých
vyvolává (svou domnělou moudrost,
jenž jest) bláznovství. Přísl. 12, 23.
Moudrost opatrného jest porozuměti
cestě své (pozor míti na sebe), ale ne

I. l_(or. 4, 10.

Zádný sám sebe nesvoď; zdá-lí se
komu z vás, že jest moudrý na tomto
světě, budiž bláznem (podlé soudu

'

27"*

'

'
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Opatrováni boží. —- Opllství.

Komu běda? Čímu otci běda? Komu
moudrost bláznů (jest) bludná. Přísl.
14, 8.
svády? Komu jámy? Komu bez pří—
Blázen posmívá se kázni otce svého; činy rány? Komu červenost očí ? Zdaž
ale kdož ostříhá domlouvání, chy ne těm, kteříž meškaji při víně, asna
žni jsou u vypíjení číší? Nehleď na
třejší bude. Přísl. 15, 5.
Kdo má rozum, miluje duši svou, víno, když se žlutá, když se stkví v
a'kdož ostřihá opatrnosti, nalezne do sklenici barva jeho: vcházíť lahodně,
ale naposledy jako had. uštípne, a jako
bré věci.- Přísl. 19, 8. =
Umění muže pozná se po trpělivosti. bazilišek rozlije jed. Oči tvé hleděti
& čest jeho jest provinění (časem) pro budou na cizí ženy, a srdce tvé mlu
minouti. Přísl. 19, 11.
viti bude převrácené věci. A budeš
jako ten, který spí u prostřed moře,
6. Příldadové opatrnosti.
a jako snem pojatý správce lodi, ztratě
Sára: ]. Mojž..21, 9. 12; Rahab: veslo, a díš: Bili mne, ale nebolelo
Jós. 2, 9. 12; Debora: Soudc. 4, 4; mne: tahali mne, a já nic necítil: kdy
Ruth: Ruth 2, 2; Anna: I. Král. 1, procitnu a. opět naleznu víno? Přísl.
15; David:. I. Král. 18, 5; Abigail: 23, 29—35.
Bujná věc víno, a bouřlivé opilství:
I. Král. 25, 18; žena : Theku: II.
Král. 14, _19; Bethsabe' : III. Král. 1, kdožkoli v těch věcech kochá se, ne
bude moudrým. Přísl. 20, 1.
16. 17; Salamoun: III. Král. 2, 3;
Kdo miluje víno a tučné věci, ne
královna z Sáby: III. Král. 10, 1; žena
zbohatne.
Přísl. 21, 17.
Sunamítka: IV. Král. 4, 25; prarokyne'
Dělník opilec nezbohatne, a kdo po
Halda: IV. Král. 22, 14; Zachariáš:
I. Kron. 26, 14; Esther: Est.— 7, ] hrdá malými věcmi, pomalu zhyne.
Víno a ženy činí odpadlcemi moudré,
atd.; María: Luk. 10, 39.
a. uvádějí trest na smyslné. Sir. 19, 1. 2.
Viz také: moudrost, pozornost, pováž
Víno mnoho pité činí popuzení, i
livost.
hněv, i pády mnohé. Hořkost duše
Opatrování boží. Viz : prozřetedl jest. víno mnoho pité. Smělost z opil
nost boží.
ství jest nemoudrého ouraz, umenšuje'
Opilství & obžerství jest nestřz'dme' síly a dělá rány. Sir. 31, 38—40.
požívání pokrmů a náquů.
Běda, kteříž vstáváte ráno. abyste

1. quovídá se.
Vína, a všeho, což Opíjeti může,
nebudete piti, ty i synové tvoji, když
vcházíte do stánku svědectví, abyste
nezemřeli: nebo přikázaní věčné jest
to po rodech vašich. III. Mojž. 10, 9.
Víno odpočátku k obveselení stvo
řeno jest, a ne k opilství. Sir. 31, 35.
Hleďte, aby snad nebyla obtížena
srdce vaše obžerstvím, a opilstvím, a
pečováním tohoto života. Luk. 21, 34.
Jako ve dne poctivě choďme, ne v
bodování a opilství. Rím. 13, 13.
Neopíjeite se vínem, v němž jest
chlípnost. Ef. 5, 18.

2. Jest ohavna' a za'hubna' neprauost.
Nebývej na hodech pijánů, ani na
kvasích těch, kteříž snášejí maso k je
dení: nebo ti, jenž hledí pití, a dávají
snůšky, strávení budou: a' oblečena
bude v hadry ospalost. Přísl. 23, 20. 21.

chodili po Opilství, a pili až do večera,
tak že vínem hoříte. Is. 5, 11.
Běda, kteříž mocni jste k pití vína,
a muži silní k smíšení opilství. Is. 5, 22.
Smilství, a víno & opilství odjímají
srdce. 05. 4, 11.
Procit'tež opilí, a plačte, a kvělte
všickui, kteříž pijete víno v sladkosti:
neb zhynulo od úst vašich. Joel 1, 5.
Jakož víno pijícího oklamává., tak
bude muž pyšný, a nebude okrášlen.
Hab. 2, 5.
Běda, kterýž dává nápoj příteli své
mu, vpouštěje do něho žluč svou, a
opojuje ho, aby na jeho nahotu hle—
děl. Naplněn jsi hanbou místo slávy:
pí také ty a usni: obklíčí tebe kalich
pravice Hospodinovy, a vývratek han—
by přijde na slávu tvou. Hab. 2,
15, 16.
Ani opilci, ani zlolajci, ani lupiči
nebudou královstvím božím vládnouti.
I. Kor. 6, 10.

Orodoyání. — Osoby mužské.
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aniž jí slyš, abys snad nezahynul ou
činlivostí její. Nevzhlédej na pannu,
abys snad nepohoršil se na kráse její.
Opilost Noemova; I. Mojž. 9, 21; Nedávej smilnicíin duše své v ničemž,
příčina krvosmilství Lotova bylo opil abys neztratil sebe, i dědictví svého.
ství: I. Mojž. 19, 31 atd,; Ammon za—
Neolilédej se po placích města, aniž
bit jest ve své opilosti: II. Král. 13, se toulej po ulicích jeho. Odvrat' tvář
28. 29; opilost Nábalova: I. Král. svou od ženy vystrojené, a neohlédej
25, 36; Uríás': II. Král. 11, 13; Ela,
se na krásu (ženy) cizí. Pro krásu
král israelský, zavražděn v opilosti: ženskou mnozí zahynuli; a odtud žá
III. Král. 16, 8—10; opil'ost i Holo dostjako oheň rozněcuje se. Každá žena,
fema život stála: Judith 13, 1 atd; kteráž jest smilná, jako lejno na cestě
opilost Baltassarova: Dan. 5, 1 atd. pošlapána bude. Kráse ženy cizí mnozi
Viz také: střídmost, mrhání, nestříd
divíce se, zlí učinění jsou; neb rOzmlou
most, víno.
vání její jako oheň rozněcuje. S cizi
OTOČOVÉDÍ. Viz: přímluva.
ženou nikoli nesedej, aniž zpoléhej s
Orba. Jest: potřebná: ]. Mojž. 3, ní na lokty: a nehádej se s ní při
17. 18; starodávná: 4, 2; slušná: 21, víně, aby snad srdce tvé neuchýlilo se
33; užitečná: 26, 12; rolník se slza k ní, a abys krví svou nepadl v za
mi rozsívá: Žalm 125, 5. 6; poroučí hynutí. Sir. 9, 2—13.
Na žádného člověka pro krásu ne
se: Přísl. 24, 27. 28; Sir. 7, 16;
vzhlédej: a u prostřed žen nepřebý
ovocejejí: 29, 19; trest leníve'ho: Joel
l,.ll;
trpe'lz'vostrolm'kova: Jak. 5, 7. vej: nebo z šatů pochází mol, a od
Pří/sladové rolníků: Noe: I. Mojž. 9, ženy nepravost muže. Lepší zajisté
20; Esau: 25, 27; Saul: I. Král. 11, jest nepravost muže, nežli žena dobře
5; Eliseus: III. Král. 19, 19; král činící, a žena, kteráž k hanbě přivádí
a k polianění. Sir. 42, 12—14.
Osíás': II. Par. 26, 10.
Oseáš, syn Berri, prorok za času b) Šlechetná osoba mužská ví, že i mou
Oziáše, Joathana, Achaze, Ezechiáše, dry' může tím v neštěstí uvržen býti, a'
králů judských, a Jeroboama, krále zdaluje se proto všeho častého a zbyte—
israelského: Os. ], 1. Proroctví jeho čne'ho obcování, zvláště pak varuje se
čelí zvláště proti Israeli a týkají se
důvěrného obcování při veselosteclz.
modloslužebnosti, prostopášnosti říše
Víno a ženy činí odpadlcemi mou
této, spolu i vypisují nastávající tresty:
o říši judské se zřídka zmínka činí: dré, a uvádějí trest na smyslné. Sir.

3. Příkladové apílství a škodlivýchje
ho následků.

Os. 1, 7;

4, 15;

5, 12. 13. 14;

6,

4. 11; 8, 14; 12,1. 3. — Srov. 2,
24; 1, 10; Řím. 9, 25; 1. Petr 2,

10. _ Mat. 2, 15; Os. 11, 1. _
Mat. 12, 7; Os. 6, 6. — I. Kor. 15,
55; Os. 13, 14.
Osídla. Víz: úklady.
Osoby mužské, osoby pohlaví muž
ske'ho. Písmo sv. vypisuje chování jejich
k osobám žensky'm následujícím způsobem:

1. Bohulibé jejich si pačínání.
a) Šlechetny' muž potlačuje každou zlou
žádost k osobám druhého pohlaví.

Nedávej ženě moc nad duší svou,
aby nevešla v mocnost tvou, a ty ne
byl zahanben. Nehled na ženu mnoho
chtivou: ahys snad neupadl v osidla
její. S tanečnicí nebývej ustavičný:

19, 2.

S tanečnicí nebývej ustavičný. Sir. 9,4.
S cizí ženou nikoli nesedej, aniž zpo
léhej s ní na. lokty. Sir. 9, 12.
c) Slechetny' muž nedá se sve'stz' krásou
osoby ženske', anz'ž be'ře na ní hlavní
zřetele, obmy'šleje sňatek.

Ať nepožádá krásy její srdce tvé,
aniž bud' jat pokynutim jejím. Nebo
cena nevěstky sotva jednoho chleba
jest; žena pak muže (jiného) drahou
duši jímá.
Může-liž člověk skrýti
oheň do klína, svého, aby roucho jeho
nehořelo? Aneb může-li choditi po ře
řavém uhlí, aby nohy jeho se neopá
lily? Tak kdo vchází k ženě bližního
svého, nebudeť čist, kdyžby
tekl. Přísl. 6, 25—29.

se jí do—

Viz místa svrchu: Sir. 9, 8—13.
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Jako vstupování písečné pro nohy “skrze toto zvěstuje se vám odpuštění
starého, tak jest žena štěbetná muži hříchů, a ode všeho, od čehož jste
pokojnému. Neohlédej se na krasu nemohli skr'ze zákon Mojžíšův ospra
ženskou, a nepožádej ženy pro sličnost. vedlněni býti, skrze toho každý, kdo
Sir. 25, 27. 28.
věří, ospravedlněn bývá. Sk. ap. 13,
d) Šlechetng) muž pamatuje na příklad
Jobův a na svate' obcování Ježíše s ná
božny'mz' sestrami Lazara,
a' následuje

jich.
Učinil jsem smlouvu s očima svýma,
abych ani nemyslil o panně. Job 31, 1.
Jestli oklamáno srdce mé (cizí) že
nou, a u dveří přítele svého čílial-li
jsem: nevěstkou jiného buď manželka
má., a jiní at' se skloňují na ní. Ne
boť jest to nešlechetnost, a nepravost
největší: oheň jest to až do zahynutí
zžírající, a všecky plody vykořeňující.
J'ob 31, 9—12.
Ježíš Kristus obcuje sc Samaritan

kou: Jan 4, 7—13; se sestrami La
zara: Jan 11, 1 atd.; 12, latd.

38. 39.
Jako skrze hřích jednoho (přišla.)
na všecky lidi (vina) k odsouzení; tak

(přišla) skrze spravedlnost jednoho na
všecky lidi milost k ospravedlnění ži
vota. Neb jako skrze neposlušenství
jednoho člověka učiněno jest mnoho
hříšných: tak i skrze poslušenství je
dnoho mnoho spravedlivých učíněn'o
bude. Řím. 5, 18. 19.
Konec zákona jest Kristus, k spra
vedlnosti každémuvěřícímu. Řím. 10, 4.
Skrze něho vy jste v Kristu Ježíši,
kterýž jest nám učiněn od Boha mou
drostí, i Spravedlnosti, i posvěcením, i
vykoupením. I. Kor. 1, 30; viz též:
(i, 11.

Kteréž pak předzřídil, těch i povo
lal: a kterýchž povolal, ty i osprave—
a) Milují taine' a příliš důvěrně ob dlnil: kteréž pak ospravedlnil, ty i
oslavil. Řím. &, 30.
cování s druhým pohlavím ,-čímž zlé jejich
Vás když jste byli mrtví v 'hříších,
žádosti se dráždí, a dají sejimiomámiti,
jak n. p. David: II. Kral. 11, 2_-—4. a v neobřízce těla vašeho spolu obži
— b) Pa'chajz' často nespravedlnosti po vil s ním, odpustiv vám všecky hříchy
smazav zapis úsudku, kterýž byl proti
v_i/konaném zle'm činu: jako Amnon: II.
Král. 13, 1_—14. — č) Bývají ženami nám, kterýž 'nám byl odporný, i vzal
a' Icjiným nepravostem svedení, jako Sa jej z prostřed, přibiv jej na kříži. Kol.
2, 13. .14.
.
lamoun: HI. Král. 11, 1—8.
Když se ukázala dobrota a vlídnost
Ospravedlnění.
1. Původce a ří Spasitele našeho, Boha, ne z skutků
čina ospravedlnění našeho jest migsr
spravedlnosti, kteréž jsme my učinili,
denství boží, prostředník a způsobce ale podlé svého milosrdenství spaseny
jeho jest Kristus skrze zásluhy své.
nás učinil skrze obmytí druhého naro
V Hospodinu ospravedlněno a chvá zení, a obnovení Ducha svatého, kte—
leno bude všecko símě israelské. Is. réhož vylil na nás hojně Skrze Ježíše
45, 26.
Krista, Spasitele našeho: abychom
Vytržen jest ze země živých: pro ospravedlnění jsouce milostí jeho, byli
nešlechetnost lidu svého udeřil jsem dědicové podlé naděje života věčného.
ho. A dá. bezbožné za pohřeb, a bo— Tit. 3, 4—7.
hatého za smrtsvou. Is. 53, 8. 9.
Nebo i Kristus jednou za hříchy
Za dnů těch spasen bude Juda a naše umřel, spravedlivý za nesprave
dlivé, aby nás přivedl k Bohu, umr
IBrael bydleti bude doulanlivě' a toto
jest jméno, kterýmž ho nazývati bu tven sice podlé těla, ale obživen po—
dlé ducha. I. Petr 3, 18.
dou, Hospodin spravedlivý náš. Jer.

2. Hanlivé jejich si počínání.

23, 6; 33, 16.
. Kristu všickni proroci svědectví vy
dávají, že odpuštění hříchů vezmou
skrze jméno jeho všickni, kteříž. věří
v něho. Sk. ap. 10, 43.
Známo vám bud, muži bratří, že

2. Výmžnlca k dosažení ospravedlnění

jest víra.
Uvěřil Abram Bohu, & počteno jest
mu to k spravedlnosti. I. Mojž. 15, (5
Spravedlnost _božízjevuje se v něm,
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z víry k víře, jakž psáno jest. Spra-..
vedlivý pak živ jest z víry. Řím. 1,17.
Z skutků zákona nebude ospravedl
něno před ním žádné tělo; nebo skrze
zákon (přichází) poznání hřícha. Ale
nyní bez zákona zjevena jest spravedl
nost boží, osvědčena zákonem i pro
roky. Spravedlnost pak boží (při
chází) skrze víru Ježíše Krista, ke
všem a na všecky, kteříž věří v něho;
neboť není rozdílu.
Všickni zajisté
zhřešili, a potřebují slávy boží. Ospra
vedlnéni (pak) bývají darmo skrze milost jeho pro vykoupení, kteréž jest
skrze Krista Ježíše, jehož Bůh vydal
za smírce skrze víru v krvi jeho k
ukázání spravedlnosti své pro odpu
štění předešlých hříchů v (čas) sho
vívání božího, k ukázání spravedlnosti
své v času tomto: aby sám Sprave?
dlivý byl, i ospravedlňující toho, kdož
jest z víry Ježíše Krista. Řím. 3,
20—26.
Máme za to, že člověk ospravedl
něn bývá skrze víru bez skutku zá
kona. Zdali Bůh jest toliko Bůh Zi
dů? Není-liž i pohanů? Jistě i poha
nů; nebo zajisté jeden jest Bůh, kte
rýž ospravedlňuje obřízku z víry, ane
obřízku' skrze“ víru. Rím. 3, 28—30.
Tomu zajisté, kdo dělá., nebývá od
plata počtena z milosti, ale z dluhu.
Tomu pak, kdož nedělá, ale věří v
toho, kterýž ospravedlňuje bezbožného,
bývá počtena víra jeho k spravedlno
sti podlé uložení milosti boží. Rím.
4, 4. b.

Vědouce, že nebývá člověk "ospra
vedlněn ze skutků zákona, nýbrž skrze
víru v Ježíše Krista, i my v Krista
Ježíše věříme, abychom ospravedlněni
byli z víry Kristovy, a ne z sk'utkú
zákona, protože nebude ospravedlněn
z skutků zákona žádný člověk. Gal.
?,

_16.

_

Ze 2 zákona nebývá žádný ospravedl
něn před Bohem, zjevné jest: nebo
spravedlivý z víry jest. Gal; 3, 11.
My duchem z víry očekáváme na
; ději spravedlnosti. Nebo v Kristu Jen
žíši ani obřízka nic neplatí, ani ne
obřízka: ale víra, kteráž skrze lásku
působí. Gal. 5, 5. 6.
Všecky v_ěci pokládám býti škodou

pro vyvýšenou známost Ježíše Krista,
Pána mého, pro nějž jsem všecko'ztra
til, a mám jako za. lejno, abyčh Kri
sta získal, a v něm nalezen byl, ne
mající svou spravedlnost, kteráž jest
z zákona, ale tu, kteráž jest z víry v
Krista Ježíše, kteráž jest z Boha spra—
vedlnost u víře.

Filip. 3, 8. 9.

Obmyti jste, ale posvěcení jste, ale
ospravedlnění jste, ve jménu Pána na—
Šeho Ježíše Krista, a v Duchu Boha
našeho.

3. Víra však potřebná k dosažení
ospravedlnění musí býti živá, účinná,
v skutcích se jevz'cí. Protož také ospra
vedlnění se liči co účinek jiných ctností;

jakož: naděje, lásky, bázně, pokání,
pokud:" tyto ctnosti z viry plynou.

Já jsem Hospodin činící milosrden
pro . ství nad tisíci, těm, kteříž milují mne,
něho, že jest to jemu počteno k spra— a ostříhají přikázaní mých. II. Mojž.
vedlnosti, ale i pro nás, kterýmžto 20, 6.
(též) počteno bude k spravedlnosti,
A budet jim pomáhati Hospodin, a
když budeme _věřiti v toho, kterýž : vysvobodí je: a vytrhne je od hříšní
vzkřísil Ježíše Krista, Pána našeho, ků, a zachová je: proto že doufali
z mrtvých, jenž vydán jest pro hříchy v něho. Žalm 36, 40.
naše, a vstal z mrtvých pro osprave
Nenávist vzbuzuje sváry: ale láska
dlnění naše. Řím. 4, 23—25.
všecka provinění přikrývá. Přísl. 10, 12.
Ospravedlnéni tedy jsouce z víry,
Bázeň Hospodinova (jest) studnice
pokoj mějme s Bohem skrze Pána na života, aby uchýlili se od pádu smrtí.
šeho Ježíše Krista: skrze něhož i při Přísl. 14, 27.
stup máme skrze víru k milosti tě, v
Bázeň Páně. zapuzuje hřích: nebo
kteréž stojíme, a chlubíme se nadějí kdo jest bez bázně, nebude moci ospra
slávy synů božích. Řím. 5, 1. 2.
vedlněn býti: hněvivost zajisté smělostí
Srdcem se zajisté věří k spravedl jeho, podvrácením jeho jest. Sir. 1,
nosti: ale ústy se děje vyznání k spa 27. 28.
sení. Řím. 10, 10.
Smilováváš se nikde všemi, nebo všc
Nenít' pak to napsáno

toliko
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cko můžeš, a_přehlidáš

hříchy lidské

pro pokání..Moudr. 11, 24.
Pakliby bezbožný činil pokání ze
všech hříchů svých,- kteréž činil, a
ostříhalby všech přikázaní mých, a či
nilby soud a. spravedlnost: životem živ
bude, a neumře, Ez'ech. 18, 21.

Protož pravím tobě: Odpouštějí sejí

víra dokonána jest? A naplněno jest
Písmo, řkoucí: Uvěřil Abraham Bohu,
a počteno jest jemu k spravedlnosti, a
přítelem božím nazván jest. Vidíte-liž,
že ze skutků ospravedlněn bývá člo
věk, a ne z víry toliko? Též podobně
i Rahab nevěstka, zdali ne ze skutků
ospravedlněna jest, přijavši posly a ji

hříchové mnozí, neboť milovala mnoho;
komuť pak se méně odpouští, méně
miluje. Luk. 7, 47.
Především pak společnou mezi sebou
lásku ustavičně mějte; nebo láska při
krývá množství hříchů. I. Petr 4, 8.
Nikoli, pravím vám: ale nebudete-li
pokání činiti, všickni podobně zahynete.
Luk. 13, 3.
Miluje-li kdo mne, řeč mou zacho
vávati bude, a otec můj bude jej mi
lovuti, a kněmu přijdeme, apříbytek u

nou cestou je vypustivši? Nebo jako
tělo bez ducha mrtvé jest, tak jesti
víra beze skutků mrtvá. Jak. 2, 18—26.

něho'učiníme.

Jan 4, '7. ,
Viz také: báze/i, láska, naděje., pokání.

Jan 14, 23. Viz: I.

Kor. 13, 1 atd.
V naději spaseni jsme. Naděje pak,
kteráž se virli, není naděje; nebo co
kdo vidí, kterak má toho naději? Pakli
čehož nevidíme, toho se nadějeme:
tedy) toho s trpělivostí očekáváme.
ím. 8, 24. 25.
Nebo zármutek, když jest podlé Boha,
působí stálé pokání k spasení: ale zá

rmutek světa způsobuje smrt. II. Kor.
7, 10.

V Kristu Ježíši ani obřízka nic ne
neplatí, ani neobřízka: ale víra, která
skrze lásku působí. Gal. 5, 16.
Ne posluchači zákona spravedliví jsou
u. Boha, ale činitelé zákona spravedliví
(nalezeni) budou. Řím. 2, 13.
Co prospěje, bratří moji, praví—likdo
o sobě, že má víru, nemá-li skutků?
Zdaliž jej bude moci víra spasiti? Jak.
2, 14.

Vira nemá-li skutků, mrtvá jest sa
ma v sobě. Jak. 2, 17.

A každý, kdož má tuto naději v něm,
posvěcuje sebe, jakož i on svatý jest.
I. Jan 3, 3.
My víme, že jsme přenešeni ze smrti
do života, protože milujeme bratří:- kdo
nemiluje, zůstává v smrti. I. Jan 3, 14.
Nejmilejší, milujmc se vespolek, nebo
láska jest z Boha. A každý kdož mi
luje, z Boha se zrodil, a zná Boha. I.

4. Ospravedlnění pak záleží u vnítř
ním obnovení a přetvoření celého člově
ka. Tudíž :
a)

Nezáleží toliko v zevne'jším přičtení
spravedlností Kristovy.

Sluchu mému dáš radost a veselí:
a zplesají kosti ponížené. Odvrať tvář
svou od hříchů mých: a vymaž vše
cky nepravosti mé. Srdce čisté stvoř
ve mně, Bože: a ducha přímého obnov
v utrobách mých. . . : Navrať mi ra
dost spasení svého: a duchem statečným
utvrd' mne. Žalm 50, 10—12. 14.
Láska boží rozlitá jest v srdcích na
šich skrze Ducha svatého, kterýž dán
iest nám. Řím. 5, 5.
My duchem z viry očekáváme naději

spravedlnosti. Nebo vKristu Ježíši ani
obřízka nic neplatí, ani neobřízka: ale
víra, kteráž skrze lásku působí. Gal.
5, 5. 6.

Když se ukázala dobrota a vlídnost
Dí někdo: Ty máš víru, a já mám
skutky; ukaž mi viru svou bez skutků, Spasitele našeho Boha, ne z skutků
a já tobě ukáží ze skutků víru svou. spravedlnosti, kterež jsme my učinili,
Ty věříš, že jeden jest Bůh: dobře či ale podlé svého milosrdenství spaseny
níš; —izlí duchové věří a třesou se.
nás učinil skrze obmyti druhého naro
Ale chceš-li věděti, ó marný člověče, zení, a obnovení Ducha svatého, které
že víra bez skutků jest mrtvá? Abra hož vylil na nás hojně, skrze Ježíše
ham, otec náš, zdali ne ze skutků Krista Spasitele našeho: abychom ospra—
ospravedlněn jest, obětovav syna svého vedlněni jsouce milostí jeho, byli dědi
Isáka na oltáři? Vidíš-li, že víra ne cové podlé'naděje života věčného. Tit.
pomáhala skutkům jeho, aže ze skutků 3, 4—7; Zid. 10, 38.

Ospravedlnění.
b) Abrž

záleží

spíše ve vnitřm'm Obno

venz' cele'ho člove'ka posve'ag'z'cz' milostí.

Amen, amen pravím tobě, nenarodí-li
se. kdo znovu z vody a z Ducha sva
tého, nemůže vjíti do království bo
žího. Jan 3, 5.
Láska boží rozlita jest v srdcích na
šich, skrze Ducha svatého, kterýž dán
_jest nám. Řím.

5, 5.

Jako skrze neposlušenství jednoho
člověka (přišla) na všecky lidi (vina)
k odsouzení: tak (přišla) skrze spra
vedlnost jednoho na všecky lidi milost
a ospravedlnění života. Neb jako skrze
neposlušenství jednoho člověka učiněno
jest mnoho hříšných: tak i skrze po
slušenství jednoho mnoho spravedli—
vý'ch učiněno bude. Rím. 5, 18. 19.
Víz,te'ž místa pod ].
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šeho Ježíše Krista, a v Duchu Boha
našeho. I. Kor. 6, 11.

Ježíš Kristus, kterýž jest
věrný, prvorozený z mrtvých,
králů země;, kterýž zamiloval
umyl nás svou krví od hříchů
Zjev. ], 5.

svědek
a kníže
nás, a
našich.

b) Pokoj, milost, ve'čna' blaženost, trpěli
vost v protivenstvz'ch, naděje zděšení, po
svecenz.
'

Viz tyto články, a pak 5. b'. 7.' 8
kap. listu sv. Pavla k Římanům.

6. O svém ospravedlnění nemáme nikd
bezpečnéjistoty; ne :: ohledu Boha a e
:: ohledu hodnosti své.

Budu-li chtítí sebe ospravedlňovati,
ústa má odsoudí mne: budu-li chtít
ukázati se nevinným,- nešlechetným mne
býti dokáže. Také budu-li sprostný, to
samé
nebude věděti duše má, a stýskati
5. Působení a účinky ospravedlnění.
se mi bude s životem mým. Job. 9,
a) Úplně odpuštění a shlazenz' hříchů.
20. 21.
Bál jsem se všech skutků svých,
Jak daleko vzdálen jest východ „od
západu: (tak)-' vzdálil od nás nepravo věda, že neodpustíš hřešícímu. Job 9, 28.
sti naše. Zalm 102, 12.
I cožbych učinil, kdyby povstal Bůh
Aj v pokoji hořkost má nejhořčejší: k soudu, a kdyžby (to) vyhledával, co
ty pak jsi vytrhl duši mou, aby neza bych odpověděl jemu? Job 31, 14.
Od tajných mých provinění očisť mne :
hynula: zavrhl jsi za hřbet svůj všecky
a cizí odpusť služebníku svému. Nebu
hříchy mé. Is. 38, 17.
Já jsem, já jsem ten, jenž shlazuji dou-li panovat-i nade mnou, tehdyť nepo
nepravosti tvé pro sebe, a na hříchy škvrněný budu : a očištěn budu od provi—
tvé nebudu vzpomínati. Is. 43, 25.
nění největšího. Zalm 18, 13. 14.
Kdo může říci: Cisté jest srdce mé,
Všech nepravostí jeho, kteréž činil,
nezpomenu: pro spravedlnost svou, kte čist jsem od hříchu? Přísl. 20, 9.
rouž činil, živ bude. Ezech. 18, 22.
Blahoslavený člověk, který jest vždy
Kterýž (jest) Bůh podoben tobě, cky bázlivý: ale kdož jest tvrdé mysli,
jenž odjímáš nepravosti , a promíjíš upadne v zlé. Přísl. 28, 14.
Clověk neví, zdali lásky čili nenáv
hřích ostatků dědictví svého? Neopustí
více prchlivosti své, nebo chtící milo visti hoden jest: ale všecky věci k bu
doucímu
času chovají se nejisté. Kaz.
srdenství jest. Obrátí se, a smiluje se
nad námi: složí nepravosti naše, a 9, 1. 2.
Pro odpuštěný hřích nebývej bez
uvrže v hlubokost mořskou všecky hříchy
naše. Mich. 7, 182-19.
bázně, aniž přidávej hříchu k hříchu.
Sir. 5, 5.
Blahoslavení, jichžto odpuštěny jsou
Dobře! pro nevěru jsou ulomeny,
nepravosti, a jichžto hříchové jsou při
kryti. Blahoslavený muž, kterémuž Pán ale ty věrou_ stojíš: nesmýšlej vysoce,
ale boj se. Rím. 11, 20.
nepřičetl hi'íchu. Rim. 4, 7. 8.
Neníť již žádného zatracení těm, kte
Ničeho Sobě povědom nejsem: ale
říž jsou v Kristu Ježíši, kteříž nechodí tím ještě nejsem ospravedlněn, neb kdo
podlé těla. Nebo zákon ducha života mne soudí, Pán jest. Kor. 4, 4.
Kdo se domnívá, že stojí, hlediž, aby
v Kristu Ježíši vysvobodil mne od zá
kona hříchu “a smrti. Rím. 8, 1. 2.
nepadl. I. Kor. 10, 12.
Obmyti jste, ale posvěcení jste, ale
S bázní a s třesením spasení své ko
ospravedlnění jste, ve jménu Pána na nejte. Filip. 2, 12.
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Ospravedlněný. -

Bojmež se tedy, aby snad nevidělo
se o někomz vás, že opustiv zaslíbení
Q vjití do odpočinutí jeho, opozdil se.
Zid. 4, 1.
Poněvadž Otcem nazýváte toho, kte
rýž bez přijímání osob soudí podlé
skutku jednoho každého, v bázni za
času přebývání svého obcujte. Petr
1, 17.

_

Osudové.

A zdvihl plášť Eliášův, kterýž byl
spadl s něho: a navrátiv se stál na
břehu jordánském, a pláštěm Eliášo
vým, kterýž byl spadl s něho, udeřil
na vodu, a nerozdělila se, i řekl: Kdež
jest Hospodin Bůh Eliášův také nyní?
I udeřil na vodu, a rozdělila se sem
a tam, i přešel Eliseus. IV. Král. 2,
13. 14.

Žena, kteráž krvotok trpěla po dva
nácte let, přistoupila po zadu, a dotkla
se odolku roucha jeho; nebo řekla sa
ma v sobě: Dotknu-li se jen roucha
shlazeni, tak že v něm není více nic
z_atracení hodného: II. Král. 12, 13; jeho, uzdravena budu. Mat. 9, 20.
Zalm 5, 2. 9; Rím. 6, 7; I. Kor. 6, 21; Mar. 5, 25; Luk. 8, 43.
A poznavše Ježíše muže místa toho,
11; I. Jan 1, 7. 9. Beze zvláštního
zjevení božího všaknelze nám věděti, rozeslali po vší té krajině, a podávali
jsme-li lásky nebo nenávisti boží ho jemu všech zle se majících: i prosili
ho, aby se aspoň odolku roucha jeho
dni: Job 25, 4—6; Zalm 50, 7;
Přísl. 20, 9; I. Kor. 4, 4; Filip. 2, dotkli: a kteřížkoli se dotkli, uzdra
veni jsou. Mat. 14, 35. 36. '
12; II. Petr -1, 10.
Vynášeli nemocné na ulice, a kladli
Viz : ospravedlnění.
na ložcích, a na nosidlách, aby, když
Ostatkové svatých. 1. Zasluhujz' by šel Petr, aspoň stín jeho zastínil
pocty naší.
někoho z nich, a aby byli vysvobození
Vzal také Mojžíš kosti Josefovy s od nemocí svých. Sk. ap. 5, 15.
Nemalé divy činil Bůh skrze ruce
sebou: proto že byl přísahou zavázal
syny israelské, řka: Navštíví vás Bůh, Pavlovy: tak že i šátky, a pásky s
vyneste kosti mé odsud s sebou. II. jeho těla na nemocné nosívali, a odstupo
valy od nich nemoci, & zlí duchové
Mojž. 13, 19; Jos. 24,32.
Josiáš řekl: Nechtež ho, žádný ne vycházeli. Sk. ap. 19, 12.

Ospravedlněný jest ten, jehožto hří
chové netoliko zevnitřně jsou přikrytí,
nýbrž i vnitřně v skutku odpuštění a

hýbej kostmi jeho.

Azůstnly nedo

tčené kosti jeho 3 kostmi proroka ono
ho, kterýž byl přišel ze Samaří. IV.
Král. 123, 18.

2. Skrze kosti svatých, aneb jiné věci,
s nimi v bližším spojení stojící, dály.
se mnohé divy.
I' umřel Eliseus, a pochovali ho.
Lotříkové pak z Moab přišli do země
toho roku. Někteří pak poclíovávajíce
člověka, uzřeli lotříky, i uvrhli tělo
nu't-vé do hrobu Eliseova.
Kteréž
když se dotklo kostí Eliseových, ožil
člověk, a vstal na nohy své. IV. Král.
13, 21.
Aniž Elisea přemohlo slovo které,
a lTlÝtVé'prorokovalo

tělo jeho.

Za

života svého činil zázraky a po smrti
působil divy. Sir. 48, 14. 15.
I'vzal Eliáš plášť svůj, a svinul jej,
a udeřil na vodu, kteráž rozdělila se
na obě straně, a přešli obá po suchu.
IV. Král. ?, 8.

Osudové. ]. Nedej! se náhodou
jako maním, nýbrž dopusle'nz'mneb ří
zením božím, a tudíž od Boha závisí.
Hospodin umrtvuje i obživuje, uvodí
do pekel a zase vyvodí.
Hospodin
ochuzuje i obohacuje, ponižuje i po
vyšuje. Pozdvihuje z prachu nuzného,
a_z bláta povyšuje chudého: aby se
děl 3 knížaty, a stolici slávy držel.
Nebo Hospodinovy jsou stežejc země,
a založil na nich svět. I. Král. 2, 6—8.
Hospodine zkusil—jsi mne, a seznal
jsi mne. Ty jsi seznal sednutí mé i
povstání mé. Porozuměl jsi myšlením
mým zdaleka: stezku mou i provázek
můj (osud) vyskoumal jsi. A všecky
cesty mé předzvěděl jsi atd.“ Žalm 138,
1—4.
Dobré i zlé věci, život i smrt, chu
dobu i počestnost od Boha jsou. Mou
drost i umění, a povědomost zákona.
u Boha jest. Milová-ní i ces'ty'dobrých
u něho jsou. Sir. 11, 14. 15.

Osvícení. — Otázka.
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.Vaši pak i vlasové na hlavě všickni
sečteni jsou. Mat. 10, 30.

všecky věci, kteréžkoli mluviti budu
vám. Jan 14, 26.
Když přijde ten Duch pravdy, na
2. .Máme se jim volně podrobili.
učítf vás všeliké pravdě. Jan 16, 13.
Jednomu každému dáno bývá zjeve
Strp dopuštění bozí: spoj se s Bo—
hem, & strp, aby rostl v čas poslední ní Ducha k užitku. I. Kor. 12, 7.
Nám pak Bůh zjevil skrze Ducha
život tvůj.
Cokoli _na té složeno bu—
svatého; “nebo Duch zpytuje všecky
de, pi—ijmi;a trp bolesti, a v ponížení
věci,
i hlubokosti božské. I. Kor. 2, 10.
svém měj trpělivost; nebo v ohni zkou
šeno bývá. zlato a stříbro, lidé pak
2. Děje se pak: a) buď uvnitř vnu
příjemní v peci ponížení. Věř Bohu, knuu'm neb nadšením (víz tyto články),
a opět pi-ijme tě: a Sprav cěstu svou,
neb b) zevnitř blísa'nz'm, slova božího.
& doufej v něho. Zachovej bázeň jeho,
Začátek učení tvého osvěcuje a vy—'
a v ní se sestarei. Sir. 2, 3—6.
Viz také: oddání se na vůli boží, učuje sprostné rozumnosti. Žalm 119,
130.
prozřetelnost boží, utrpení, trpělivost.
Svíce nohám mým jest slovo tvé, a
Osvícení jest milost boží , kteroužto slovo stezce mé. Zalm 119, 105.
Bůh rozum lidský ku poznání pravdy
A mámeť přepevnou řeč prorockou,
spasítelue' přivádí.
kteréžto že šetříte jako svíce v te

1. Osvěcujz'cíjestBůh Otec skrze Krista
a Ducha svatého.
»

U tebe jest studnice života, ve svě
tle tvém světlo vidíme. Žalm 36, 10.

mném místě svítící, dobře činíte. 11.
Petr 1, 19.
“ Posílám tě nyní k pohanům otví

rat oči jejich, aby se obrátili od te
mnosti k světlu. Sk. ap. 26, 17. 18.
Osvobození. 1) Znamená tolik co
zázračnou pomoc z nouze a zajetí atd.,
kterouž Bůh sesílá člověku: na př.
Noemovi: I. Mojž. 7, 13; Lotovi: 19,
15; Josefovi: tut. 41, 1; Israelským
z Egypta: tut. 13, 17; společníkům
Danielovým: Dan. 3, 21 atd.; Danielovi

Ivřekl Ježíš Petrovi: Blahoslavený
jsi Simone Jonášův; nebo tělo a krev
nezjevilo tobě (toho); ale Otec můj,
kterýž jest v nebesích. Mat. 16, 17.
Bůh zajisté, kterýž rozkázal, aby se
z temností světlo zablesklo, tenť se
osvítil v srdcích našich k osvícení zná
mosti slávy boží v tváři Ježíše Krista. samému: tut. 6, 20 atd.; Petrovi:
H. Kor. 4, 6.
Sk. ap. 12, 7—11; Pavlovi: tut. 14,
Nepřestávám díků činiti z vás, zmín 29 atd.; 16, 26; 21, 31 atd.; 23:
ku čině o vás na modlitbách svých. 10; 27, 43. 2) Slove v N. Z. vy
Aby Bůh Pána našeho Ježíše Krista, proštění od zachovávání levitického zá
Otec slávy dal vám ducha moudrosti kona (obřadního), kteréhož nám Kristus
a zjevení ku poznání jeho. A tak —vydobyl. Gal. 4, 31; 5, 1. Viz: zikon.
osvícené oči mysli vaší: abyste věděli,
Ošemetnost. Viz: faleš, lest.
kteráby byla naděje povolání jeho, a
Otázka. Všetečny'cltotázek, a poznání
jaké bohatství slávy dědictví jeho sva
lidské převyšg'ících hloubánz' máme se
tých. Ef. 1, 16—18.
'
V něm (Slovu) byl život, a život vystřzbatí.
byl světlo lidí. A to světlo v temno
Jako kdo mnoho medu jí, neni mu
stech svítí. Jan 1, 4. 5.
dobře: tak kdoskoumatelem jest ve
A to bylo pravé světlo, kteréž osvě— lebnosti, zachvácen bude od slávy.
cuje každého člověka, přicházejícího na Přísl. 25, 27.
svět. Jan 1, 9.
Vyšších věcí nad sebe nehledej, a
Já jsem světlo světa, kdož mne ná— silnějších nad sebe neskoumej: ale což

sleduje, nechodí v temnostech, ale bu— přikázal tobě Bůh, o tom vždycky pi—e
de míti světlo života. Jan 8, 12.
mýšlej, a ve mnohých skutcích jeho
Utěšitel pak Duch svatý, kteréhož nebývej všetečným. Není zajisté po—
pošle Otec ve jménu mém, ont' vás
třebí tobě, viděti očima svýma těch
naučí všem věcem a připomene vám
věcí, kteréž skryty jsou. Zbytečných
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Otec. -— Ožraltsví.

věcí nezpytuj mnohonásobně, a při
mnohých skutcích jeho nebývej všete
čným. Nebo mnohé věci nad rozum
lidský. ukázány jsou tobě. Mnohé také
svedlo domnění jejich, a v mar
nosti zadrželo smysly jejich. Sir. 3,

22—26.

Bratří, kteříž se byli sešli (na hoře
v Galilei), tázali se ho, řkouce: Pane,
v tomto-li čase navrátíš království
israelské? I řekl jim: Neníť vaše věc
znáti časy neb 'chvíle, kteréž Otec po
ložil v moci své.

Sk. ap. 1, 6. 7.

Nelíleďte básní a vypravování rodů
nemajících konce: což více hádky pů
sobí, nežli vzdělání boží, kteréž jest u
víře.

I. Tim.

1, 4.

Otroctví hříchu.

]Iřz'ch činí člověka

otrokem nepravosti.

Odpověděl jím (Fariseům) Ježíš:
Amen, amen pravím vám: že každý,
kdož činí hřích, služebník 'jest hřícha.
Služebník pak nezůstává v domu na
věky; ale syn zůstává na věky. Pro
tož vysvobodí-lít vás Syn, právě svo
bodní budete. Jan 8, 34. 35.
Zdaliž nevíte, že komu se vydáváte
za služebníky, ku poslušenství, toho
jste služebníci, kohož posloucháte, buďto
hříchu k smrti (kterýž za mzdu smrt
dává), buďto poslušenství k spravedl
nosti? Řím. 6, ]6.
Nekralujž hřích v vašem smrtelném
těle, tak abyste poslouchali žádostí
jeho . . . nebo hřích nebude pano
vati nad vámi; nebo nejste pod zá
konem, ale pod milostí. Rím. 6, 12. 14.
Když jste byli služebníci hřícha,
zbaveni jste byli spravedlnosti. Jaký

Jestliže kdo jinak učí, a. nedává
místa zdravým řečem Pána našeho
Ježíše Krista, a tomu učení, kteréž
jest “podlé pobožnosti: ten jest pyšný,
a nic neumí, ale jest nemocný při
otázkách a hádkách o slova, z kte
rýchž pocházejí závist, svár, rouhání,
zlá domnění, hádky lidí na mysli po jste pak užitek měli tehdáž z toho, za—
čež se nyní stydíte? Řím. 6, 21.
rušených, a p_ravdy zbavených, domní
Slibuji jim svobodu, ješto samí jsou
vajících se, žeby pobožnost byla zisk.
služebníci porušení (nepravosti svých).
I. Tim. 6, 3—5.
'
Nevaď se slovy; neb to k ničemu Nebo od koho kdo jest přemožen,
není užitečné, než ku podvrácení po toho i služebníkem jest. II. Petr,2, 19.
sluchačů. Pilně se snaž vydávati sebe
Oulisnost. Viz : pochlebova'm'.
samého Bohu za příjemného dělníka.,
Ozia, Oziáš, syn Amasiáše, a krále
kterýžby se nemusel styděti, náležitě
se obíraje se 'slovem pravdy. Nepo judského, též Azariáš nazvaný: II. Par.
26,
1; srov. IV. Král. 14, 21; 15, 1;
božných pak a marných řečí se varui,
neboť velmi pr05pívají k bezbožnosti, chrabrý a vítězný král: II. Par. 26,
a řeč jejich rozjídá se jako rak. II. 4 atd.; však ale v přepychu srdce
chtěje proti výstraze kněží kadidlo ve
Tim. 2, 14. 16. 17.
Bláznivých a nekázaných otázek se svatyni zapáliti, což toliko kněžím při
varuj, věda, že plodí sváry. II. Tim. slušelo, na čas živobytí potrestán jest
malomocenstvím: II. Par. 26, 16—21;
2, 23.
Bláznivých otázek a vyčítání rodů, naň následoval v panování syn jeho
a svárů, a hádání o zákon se varuj, Joatha'm: II. Par. 26, 23 atd.; IV.
neb jsou neužitečné a marné. Tit. 3, 9. Král. 15, 4. 5. Mat. 1, 9.
Ožralství. Viz : opilství.
Otec. Viz : rodičové .

Pad. - Panování.
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P.
Pád.

Viz : hřích.

Padlého- napravení.

Viz :

napravo

vání, pokárání.
Palestina. Jest pozdnější jméno ze
mě zaslíbené neb Chanán; ležící v malé
Asii na východním břehu moře stře
dního ; tak řečeno od Filistínských, jenž
břehy moí—eobývali, tolik

co Filistea

neb země Filistínských. Dělí se pak
Jordánem na. východo- a západojordán
skou. Po rozdvojení říše tvořila jižní
část menší království Juda, severní pak
větší království Israel. Po odvedení
Židů do zajetí obdržela jižní část zá
padojordánské Palestiny jméno Jud—
stvo, střední pak část nazývala se Sa
maří a severní Galilei, jejížto nejse
vernější část podlé hranic Syrie sloula
Galilee pohanů. Ve východo-jordánské
části rozeznávaly se na jihu: Perea
aneb Galaaditis a na severu: Deka
polis (krajina desíti měst), Gaulanitis,

Auranitis, Iturea, Trachonitis, Butanea
a Abilene.
Panna. 1) Neprovdaná osoba, jenž
muže nepoznala: [. Mójž. 24, 16; III.
Mojž. 21, 3; Soudc. 11, 39;_19, 24;
21, 22; II. Král. 13, 2; Zalm 77,
63; Esth. 2, 2; Jer. 2, 32; Joel 1,
8; Sk. ap. 21, 9; veřejně se objevivší
musela tvář závojem zastříti. ]. Mojž.
38, 14; a vůbec neslušelo jí mnoho
veřejně se ukazovati: II. Mak. 3, 19;
kněz směl toliko pannu.z lidu svého
pojíti za manželku: III. Mojž. 21, 13.
14; Ezech. 44, 22. 2) Pannou sluje
obrazně věrná pravověřící duše: II.
Kor. 11, 2; Zjev. 14,_ 4.
Panenství či panictví záleží v ne

díth byla zvelebena pro zdrželivost svou
po smrti manžela: 15, 10.11,- 16,
26. Eliáš vedl panický život; ostatně
se vychvaluje panictví: Přísl. 22, 11;
Moudr. 3, 13—15;

4,

1. 2;

20; Sir. 26, 20; Is. 56, 3—5;

6, 19.

Tob.

31, 1.

2. V novém zákoně příkladem a slo—
vem důstojenství jeho stvrzeno a co
rada evangelická poručeno jest.
Panícove' byli: Sv. Jan křtitel: Luk.
1, 15. 41. 66; Jan miláček Páně: Jan
19, 27; Kristus sám volil Pannu za
matku svou: Is. 7, 14; Mat. 1, 20.
23; Luk. 1, 34. 35.
Co rada poroučí se: Mat. 19, 12;
22, 30; I. Kor. 7, 1. 2—8; 25. 26;
32—34. 38.
Viz také : čistota.

Panování nad sebou jest ctnost, kte
roužto člověk žádosti sve' dle zákona bo
žího umí spravovali, a hříšných potla
čovati.

]. Poroučí se.
Nebudou-li panovati nade., mnou,
(hříchově), tehdyťnepoškvrněný budu:
a očištěn budu od provinění největšího.
I budou řeči úst mých, že se zalíbí
(tobě): a myšlení srdce mého (bude)
před obličejem tvým vždycky. Žalm
18, 14. 15.

Kroky mé spravuj podlé řeči své:
a ať nepanuje nade mnou žádná ne
pravost. Zalm 118, 133.
Nenásleduj v síle své žádosti srdce
svého. Sir. 5, 2.
Po žádostech svých nechod, a od
vůle své odvracuj se. Vyplníš-li duši
své žádosti její, učiní tě v radost ne
poškvme'ne' čistotě panny, vůbec v zdržo
vání se od žádosti tělesně v myšlení, slo přátelům tvým. Sir. 18, 30. 31.
Synu, v životě svém zkušuj duše
vech a shzctcích.
své: a bude-li nešlechetná, nedávej jí
l. Již v starém zákoně nalezají se moci. Nebo ne všechněm všecko uži
stopy diZslojenství jeho.
tečné jest, a ne na. každé duši všecko
Ač Židé vůbec stavu panickčho si se líbí. Sir. 37, 30. 31.
A kdo ncbéře ne sebe kříže svého,
nevážili: Soudc. 11,37. 38 byli kněží
přede bohoslužbu konajíce k zdrželi— & nenásleduje mne, není mne hoden.
vosti zavázáni: III. Mojž. 21, 6; Ju Mat. 10, 38; 16, 24.

Patmos.
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Vcházejte těsnou branou:

nebo ši

roká brána aprostranná cesta jest, kte
ráž vede k zahynutí, a mnoho jest
těch, kteříž vcházejí skrze ni. Mat.
7, 13.
To vědouce, že starý člověk náš
ukřižován jest, aby bylo zkaženo tělo
hřícha, a abychom více nesloužili hří
chu. Řím. 6, 6.
Vy za to mějte, že zajisté zemřeli
jste hříchu, ale živi jste Bohu, v Kri
stu Ježíši Pánu našem. Nepanujž te
dy (více) hřích v vašem šmrtedlném
těle, tak že byste poslouchali žádosti
jeho; aniž také vydávejte oudů svých
hříchu za nástroj nepravosti: ale od
dávejte se Bohu, jakožto z mrtvých
oživlí, a oudy své (vydávejte) za ná
stroj spravedlnosti Bohu. Nebo hřích
nebude panovati nad vámi: nebo nejste
pod zákonem ale pod milostí. Což
tedy? budeme-liž proto hřešiti, že ne
jsme pod zákonem, ale pod milostí?
Odstup to. Zdaliž nevíte, že když se
vydáváte za služebníky k poslušenství,
toho jste služebníci, kohož posloucháte,
buďto (služebníci) hřícha k smrti, aneb
(služebníci) poslušenství k nespravedlno
sti? Díky pak Bohu, že jste byli (sice)
služebníci hříchu, ale uposlechli jste
z srdce způsobu učení (toho), v kteréž
uvedeni jste. Vysvobození pak jsouce
od hřícha, učinění jste služebníci spra
vedlnosti. Lidskou věc pravím pro
mdlobu těla vašeho; nebo jako jste
vydávali oudy své v službu nečistotě
a nepravosti k nepravosti: tak nyní
vydávejte oudy.své v službu spravedl—
nosti k posvěcení. Nebo když jste byli
služebníci hříchy, zbaveni jste byli
spravedlnosti. Rím. 6, 11—20.
Protož prosím vás, bratří, skrze mi
losrdenství boží, abyste vydávali těla
svá v oběť živou, svatou, Bohu libou,
rozumnou službu svou. Rím. 12, 1.
Oblecte se v Pána Ježíše Krista, a
nemějte péče otělo podlé žádosti. Rím.
13, 14.

Všecko jest -mi dovoleno, ale ne
všecko prospívá; všecko jest mi dovo
leno, ale já nemám pod žádné věci
moc poddán býti. I. Kor—.6, 12.
Zdaliž nevíte, že kteříž v závod bě

ží, všickni sice běží,. ale jeden

béře

základ? Tak běžte, abyste dosáhli. A

každý, kdo o závod bojuje, ode všech
věcí se zdržuje; a oni mjislté (to činí),
aby porušitedlnou korunu obdrželi, my
pak neporušitedlnou. Protož já tak
běžím, ne jako v nejistotu, tak bo
jnji, ne jako povětří rozrážeje: ale
tresci tělo své, a v službu (je) podro
' buji, abych snad, an jiným káži, sám
nebyl zavržen. I. Kor. 9, 24—27.
My (jsme) blázni pro Krista, vy pak
(jste) opatrní v Kristu: vy slavní, ale
my opovržení. I. Kor. 4, 10.
Já skrze zákon umřel jsem zákonu,
abych živ byl _Bohu: s Kristem ukři
žován jsem. Zivt' pak jsem již ne já,

ale'živ jest-ve mně Kristus.

Což pak

nyní živ jsem v těle, živ jsem u víře
v Syna božího, kterýž zamiloval mne,
a vydal sebe samého za mne. Gal.
2, 19. 20.

'Duchem choďte, a žádostí těla ne
vykonáte. Nebo tělo žádá proti du—
chu, duch pak proti tělu: ty se zajisté
sobě veSpolek protiví, abyste ne, což
byste chtěli, to činili. Jestliže pak du
chem vc-deni býváte, nejste pod zá
konem. Gal. 5, 16—18.

Mrtvěte' oudy své, kteříž jsou.na
zemi: smilství, nečistotu, clílípnost,
zlou žádost a lakomství, jenž jest mo
dlám sloužení. Kol. 3, 5.
Ukázala se zajisté milost Boha, Spa
sitele našeho, všechněm lidem, vyuču
jící n'ásfabychom odřeknouce se bez
božnoati a světských žádostí, střízlivě
& spravedlivě, a pobožně živi byli na
tomto světě. Tit. 2, 11. 12.
Přepásavše bedra mysli své, stří
zliví jsouce, dokonale doufejte v po
dávanou vám “milost k zjevení Ježíše
Krista, jakožto synové poslušensví, ne
s prvními nevědomostmi své žádo
stmi se srovnávajíce,
nýbrž podlé
toho, kterýž vás povolal, a svatý jest,
i vy ve všem obcování svatí buďte.
I. Petr 1, 13—15.

2. Příkladqvé panování nad sebou.
Abraham: I. Mojž. 22, 1—13; Da
vid: II. Král. 16, 15 atd; Pavel: Filip.
3, 7. 8.
,
Viz te'z': mrtvenz' a zapíránz' sebe.

Patmos, ostrov, kde sv. Jan evange
lista meškal u vyhnanství a zjevení
své sepsal: Zjev. 1, 9 atd.

Pavel.

Pavel. 1) Apoštol, dříveŠavel nazva
ný: Sk. ap. 13, _9; Israelita z poko
lení Benjamin: Rím. 11, 1; II. Kor.

11, 22; Filip. 3, 5; narozen v Tarsu
v Cilicii a vychován ve škole Farisea
Gamaliele: Sk. ap..9, 11; 21, 39;
22,—3; srov. 5, 34; taktéž Fariseus:
Sk. ap. 23, 6; 26, 5; Filip. 3, 5;
spolu i měšťan římský: Sk. ap. 16,
37; 22, 25; & zběhlý v řemesle těch,
kteříž dělají “stany (koberečník): 18,

3; srov. 20, 34; I. Tes. 2, 9; I. Kor.
4, 12; horlil. pro zákon: Sk. ap. 22,
3; Gal. ], 14; a byl tudiž úhlavní
nepřítel křesťanů: Sk. ap. 9, 1; po
obrácení svém byl vyvolený nástroj vruce
boží k rozšiřování křesťanství: v. 15,
a učitel pohanů: 1. Tím. 2, 7. Byl
přítomen při ukamenování Stěpána, stře
žil roucha ukamenovatelů jeho a přivolil

k usmrcení jeho: Sk. ap. 7, 57—59.
Pak se stal krutým pronásledovní
kem křesťanů: 8, 3; 9, 1; srov. 22,
4; 26, 9—11; I. Tim. 1, 13; Filip.
3, 6; I. Kor. 15, 9; Gal. 1, 13; kte
réž pronásledoval až do Damašku:
Sk. ap. 9, 2; srov. 32, 5; 26, 12;
na. cestě tam podivně obrácen jest a po
volán k úřadu apoštolskému: 9, 3—18 ;

srov. 22, 4—16. 26, 9—18; I. Tim.
1, 1; Gal. ], 1.
Kázal ve školách v Damašku: Sk.

ap. 9, 20; srov. 26, 20; odebral se
do Arabic a pak nazpět do Damašku:
Gal. 1, 17; když pak tu protivenství
proti němu vzniklo: Sk. ap. 9, 23 —25;
srov. II. Kor. 11, 32. 33; šel odtud
do Jerusaléma, kdež jej Barnabáš po
ručil Petrovi a Jakobovi: Sk. ap. 9,
26 atd.; Gal. 1, 18. 19; utekl se před
stíhateli svýmí do Césarei, Syrie, Ci
licie do své otčiny Tarsu: Sk. ap. 9,
29. 30; Gal. 4, 21; Barnabáš dopro
vázel jej do Antiochie, kdež získali
množství učenníků, kteříž tuto nejprvé
křesťané nazváni byli: Sk. ap. 11, 25
atd.; pak poslán jest s Barnabášem do
Jerusaléma ku podpoře nouzi trpících
bratří v Judsku: Sk. ap. 11, 30; na
vrátil se s ním a s Janem Markem do
Antiochie: 12, 25, a nařízením božím
&Barnabášem poslán jest do zemí po
hanských: 13, 1 atd.; srov. 9, 15.
Obá, Pavel s Barnabášem šli k roz
šiřování evangelium do Cypru: 13, 4
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atd. ; kdežto Elymas, čarodějník jménem
Barjesu, falešný prorok, jenž se snažil

Sergia Pavla, prokonsula, od Krista
odvrátiti, od Pavla slepotou poražen
jest, načež prokonsul se obrátil: v. 11.
12; odtud se brali do Perge v Pam
filii: v. 13; pak do Antiochie v Pisi
dii: v. 14; kdež učil Pavel ve škole:
v. 16 atd.; a u mnohých'zalíbení do
šel: v. 43; pročež druzí Zidé vzbudili
proti němu bouři: v. 50. On pak se
obrátil do Ikonium: v. 51; kdež uvě
řilo veliké množství: 14, 1 atd.; musil
však s Barnabášem opět utéci: v. 5,
6; uzdravil v Lystře chromého: v. 7
atd. ;- protož chtěl lid jemu a Barnabá
šovi božskou poctu vzdáti: v. 10 atd.;
čemuž se však oni ze \vší síly proti
vili: v. 13 atd. Brzy na to byl Pavel
kamenován: v. 18; oba apoštolé ká
zali pak v Derbe:_ v. 19; a navrátili
sc předešlou cestou do Antiochie: viz
20—25.
Následkem povstalé rozepře o platno
sti zákona Mojžíšova cestovali obá apo
, štolé do Jerusaléma: 15, 1 atd.; srov..
Gal. 2, 1; vyjevili shromážděným učen
níkům, kteraké divy činil Bůh skrze
ně: v. 12; přenesli zase do Antiochie
usnešení sněmu apoštolského v Jerusa
lémě: v. 22 atd.; a kázali tuto: v. 35.
Pavel pak pokáral Petra pro jeho
povolnost ku 'křest'anům po židovsku
smýšlejícím: Gal. 2, 11; odloučil se
od Barnabáše: Sk. ap. 15, 39; a vy
volil Sílu za průvodce na své nové apo
štolské cestě: v. 40; navštívil s ním
obec křesťanskou v Syrii a Cilicii: v.
41 (v. r. 51—54); vydal se do Derbe
a Lystry: 16, 1; a pojal zde také Tí
m'othea za učenníka: v. 2 atd.; prošel
Frygií a Galácíí: v. 6; Duch sv. za
bránil jim kázati v Asii: v. 6; šli tedy
do Jllysíe: v. 7; odtud pak do Troas:
v. 8; kdež Pavel nočním viděním
napomenut „byl, aby šel do Evropy:
v. 9, 10. Sli tedy z Troas do Samo
thrácíe, Neapole: v. 11; a Filippi: v.
12; kdež Lydie od Pavla obrácena.

jest: v. 14; a jedna posedlá zlého du
cha (pythonického) zhoštěna: v. 16
atd.; Pavel ale se Sílou zmrskán a do
do vězení uvržen jest: v. 22 atd.; ale
při zemětřesení. rozvázala se pouta je
jich: v. 26 atd.; a sám žalářník obrá
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Pavel

til se:

v. 33. Byli pak propuštěni: mážděným starším, co Bůh učinil mezi
v. 35 atd.; a šli přes-Amfz'polz's a pohany skrze něho: v. 19; očistil se
Apollom'i do T hessalonílry: _17, 1; kdež ' v chrámu: v. 26; od Zidů zuřivě pře
se mnozí obrátili: v. 4. Zidé zbouřili paden a málem zabit jest: v. 27 atd.;
proti nim lid: v. 5 atd.; a Pavel _pr byl ale od římských vojínů vysvobo
.chnul se Sílou do Bere'z': v. 10; Zidé zen: v. 32; pak spoután odveden na
a. pahané stali se u v_elikém počtu vě hrad: v. 33, 34; ospravedlnil se ještě
řícími: v. 12; _ale Zidé thessaloničtí dříve u lidu: 22, 1 atd.; při čemž
pronásledovali ituto Pavla: v. 13; učinil zmínku o vytržení svém do tře

kterýž prchnul dále do Athén: v. 15;
kdež horlil proti modlářství obyvatelů:
v. 16; a i v areopagu řečnil: v. 22
atd.; načež se mezi jinými také Diony
sius, oud areopagu, obrátil: v. 34.
Pavel odebral se pak do Korintha:
18, 1; zdržoval se u Aquily a Pris-,
cilly a pracoval s nimi: v. 2. 3; Si
las a Timotheus přibrali se k němu
z Macedonie. v. 5; srov. 17, 14;
obrátil kázaním svým představeného
školy Krispa a mnohé jiné Korintské:
v. 8; byl pak od Hospodina nočním
viděním povzbuzen, by mluvil svobo
dně: v. 9, 10. Káznv tu půl druhého
roku: v. 11; byl stíhán od Zidů a
k soudu pohnán: v. 12 atd; navrátil
se pak zase do Asie, a šel přes Efes:
v. 19; a Cesarez' do Jerusaléma a
Antiochie: v. 22.

tího nebe: v. 17 atd.;

srov. II. Kor.

šel napotom do. Assos, Mitylene a Mi
letu: v. 14, 15; zde učinil řeč na roz
chodnou, ku kteréž byli též Efesští po
voláni: v. 17 atd.; a vydal se pak
přes Kos, Rhodus, Pataru: v. 21, 1;
ft)/rus: v. 3; Plolomaz's: v. 7; a Cesa
rez': v. 8; kdež mu předpověděl prorok

král Agrippa a sestra jeho Berenice

12, _2 atd.; Gal. 1, _12.Poznovu chtěli

jej Zidé zabiti: v. 22, vladař pak ho
dlal jej dát bičovati: v. 24; proti če
muž se odvolal Pavel na své římské
měšťanské právo: v. 25 atd. Na to
pak dal jej kníže“ postaviti pi'ed vyso
kou radu: v. 30; před níž se ospra
vedlnil: 23, 1 atd.; byl na rozkaz
nejvyššího kněze poličkován: v. 2; způ
sobil roztržku mezi Farisey a Sadducey:
v. 7, byl, an se rozbroj zmohl, opět
doveden nazpět do ležení: v. 10; uká
zal se mu ve snách Ježíš noci příští a
dodal mu zmužilosti: v. 11 ; Zidé kladli
jsou úklady životu jeho: v. 12 atd.;
tyto však ještě v pravý čas byly od
kryty: v. 16 atd.; a Pavel do Césarei
k vladaři zaslán jest: v. 23 atd.; ža
lobníci jeho povstali proti němu před
Brzy pak nastoupil třetí apoštoLskou správcem země Felixem: 24, 1 atd.;
cestu, šel opět do Galácíe, Frygíe: v. on pak hájil se: v. 10 atd.: tak že
23 a Aclzaje: v. 27; přišel pak do rozsudek odí'očen jest: v. 22: a mírně
Efesu: v. 19, 1; kde'z byli učenníci s ním nakládáno: v. 23; mluvil před
Janovi od něho křtěni a bii'mováni:
Felixem a manželkou jeho Drusillou o
v. 5. 6; kázal tu 2 léta: v. 10; činil víře křesťanské a o soudu: v. 24, 25;
též veliké divy: v. 11; poslal do Ma byl od Felixe peněz od něho žádosti
vého často povoláván: v. 20; zůstal
cedonie dva své pomocníky, Timothea
a Erasta: v. 22; když pak vznikla v Césarei 2 léta ve vězení: v. 29.
Nepřátelé jeho žádali nyní nástupce
veliká bouře proti němu podnícením
stříbrníka Demetria: v. 23 atd.; srov. Felixova, Festa, aby byl přiveden do
I. Kor. 15, 32; šel do Macedonia: 20, Jerusaléma: 25, 2; tento však nesvo
1; a
ecka: v. 2_; navrátil se pro lil: v. 4; a Pavel byl opětně obžalo
pronásledování od Zidů do Troas: v. ván v Césarei: v. 7; zodpovídal se:
v. 8; odvolal se na císaře: v. 11;
3, 6; kdež Eutycha vzkřísil: v. 9 atd.;

Agabus zajetí jeho:

v. 11; doiJeru

Baléma k letnicím: v. 15; srov. 20,
16; Rím. 15, 23 atd.
Tuto vypravoval Jakobovi a shro

byli od Festa poučení o záležitosti
Pavlově: v. 14 atd.; a dali jej před
sebe pi-ivésti: v. 23- On se také
nyní hájil před Agrippou: v. 31,
32. Pavel naložen na loď, aby co vě
zeň šel do Ríma: 27, l atd.; srov.
25, 11; střežil před hrozícím nebezpe
čím: v. 10; srov. v. 21; nedbalo se
však na něho: v. 11.
Zmáhající se bouře stala se lodí

Pavol.

velmi nebezpečnou: v. 15 atd.; Pavel
těšil spolucestovately své viděním angela,
jenž ho ubezpečil zachováním všech:
vř 22 atd.; překazil útěk lodníků zlo
di: v. 30 atd.; po přestálém vylodnění
chtěli vojáci uvězněné usmrtiti, však
ušetřili jich pro Pavla., a všickni při
stáli zdrávi k zemi: v. 42—44; totiž
k ostrovu Maltě: 28, 1; jehožto oby
vatelé' jej měli za boha, poněvadž mu
neuškodilo nebezpečné uštknutí hada:
v 6, uzdravil nemocné na ostrově:
v. 8, 9; pak se pokračovalo u plavbě:
v. 11, a Pavel přišel do Říma, kdežto
sám zůstával_střežen vojinem: v.. 16;
radil se s Zidy o svou záležitost: v.
17 atd. , a co vězeň hlásal evangelium
po celá dvě léta: v. 30, 31. V tomto
svém prvním vězení v Římě psal sv.
Pavel listy své k rozličným obcím kře—
sťanským: k Efesským: Ef. ], 1; 3,
1; 4, 1; aby jich posi'lnil a upevnil
ve smýšlení křesťanském: Ef. ], 13
atd.; ku Kolosserwkým: Kol. 1, 1. 24;
4, 18; aby je vystřežil před záhubný
mi bludy: Kol. 2, 16. 18 atd.; Ic Fi
Eppimkým: Filip. ], 1. 12 atd.; kteříž
jej za času zajetí jeho také podporo—

vali:4,1_8;

aby je k svornosti v po

korné lásce povzbudil: 2, 1 atd. , a
spolu vystřehl před bludným učením:
3, 1 atd; přitom projevil též naději-,
že brzy osvobozen bude: 2, 24; také
psal k Filemonovi: Fil. v. 1,1. 9.13.
23; odeu'laje mu nazpět Onesima: v.,
10 atd; spolu si objednal Pavel v tomto.
listu, s jistotou .očekávaje vysvobození
své, hospodu v Kolosse: v. 22; po
sléze psal P'avel v tento čas bez po
chyby také list k Žídum: Žid. 13, 23.
24: _vněmž je podněcvujek stálosti v pro
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v druhém listu k Ř'motheom'.: IL Tím.
1, 8'. 12. 16.' 17; 2, 9; 4, 14. 16.
17; předpovídaje mu blízkou smrt svou
mučenni'ckou: 4, 6—8, 18; 1, 12; &

volaje ho k sobě: 4, 8. Pak dle
ústního podání byl v roce 67 neb 68
ke konci panování Nerona usmrcen.
Mimo to sal Pavel ještě listy:
]: Římanům:
ím. 1, 1. 7; dovozuje:
že Židé i pohané se neetávají sprave
dlivými zásluhou svou, nýbrž jenom
z milosti prostředkem pravé a živé
víry v Krista Ježíše: Řím. 1, 16. 17.
18; 5, 21; dále ukazuje, ja-ková má
býti tato pravá víra:—-k. 6—8; jak
idé zavrhujicí tuto víru, z blaženosti
křesťanské vyloučeni budou, pak ale
že posledního času se obrátí: k. 9— 11 ;

načež následují'rozličná napomínání atd.
k. 12—46. — Dále psal dva listy ke
Korintským; I Korg 1, 1 atd.; II.
Kor. 1, ] atd.; mezi nimiž se mnohé.
strany utvořily: I. _Kor.l, 12; a vážnost
jeho snížena byla: I. Kor. 9, 1 atd;
první jeho list nezůstal bez dobrého
účinku: II. Kor. 7, 7—9; předce však
nedosáhl ouplně cile svého: II. KOr.
6, 1'4—18; 12, 21; 13', ID.;též na
lezl mnohý odpor: H. Kor. 2,.15'—-17;_

3, 1; 10, 10; 1, 12.423. 10,1—11;
protož i následoval druhý list“: II. Kor.
1, 1 atd.; v němž spolu vyčítá utr
pení svá pro Krista: IL Kor; 11, 23
atd. — Také psal Pavel list ku Ga
latským: Gal.“ l„ 1 atd.; u nichž ve
své přítomnosti požíval největší vážno—

sti: 4, 13. 14; kteříž. pak ale odstou
pili od pravého evangelium.: 1, 6; a
židovsky smeišlejícím 'bludařů'm slyšení
dávali: ], 7 atd..; 3, 1 atd..; napomío
nal jich, by upustili od zaslepenosti své,
a vedli život křesťanský-: 1 9; 5, 6;
spolu hájil důstojnost svou apoštolskou:
k. 1, 2; a prohlásil ceremoniální zá
kon Mojžíšův za zrušený: k. 3—5,

tivenstvích. jejich: Zid. 10, 32—34;
11, 34—39; 12, l atd.; a zvláště vý
strahu dává před odpadnutím, vypisuje
slávu kněžství Krista Ježíše a oběti
jeho naproti kněžství a bohoslužbě 13. V obou listech ke Tessalonz'ckým:
židovské': 4, 14 atd.
1. Tes. 1, 1; II. 'lles. 1*, 1; chválí
Po skončení prvního svého vězení Pavel horlivost jejich pro křesťanství,
konal zase několik cest do Hispanie: jejich pevnost ve víře a lásku. jejich
Řím. 15, 24. 28, do Krety, Tit. 1, ku bližnímu: I.. Ts. 8, 6 ;- 4, 9; ža
5; do Kolossy: Fil. v. 22: M'kropole; loval ale také na. některé: _I. Tes.. 4,
Tit. 3,12; Troas: H.Tim. 4,13; 3. 11; spolu výstrahu jim. dávalpřed
do Efesu: I. Tim. 1,3; 3,14; 4, bludným učením: II. Tes. 2, 1 atd.;
13 atd. Konečně šel zase do Říma a ostatně dává jim naučení stavu jejich
upadl tu. v druhé vězení, o němž psal
Eucyklopaedio.

přiměřená:

I. Tes._ 4, .5 atd, K Ti
28

Pavel. — Pečovánl.
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motheovi, _jemuž udělil duchovního po

svěcení na kněze a biskupa: I. Tim.
4, 14; II. Tim. l, 6; psal podobně
dva listy: 1. Tim.- l, ] atd.; II. Tim.
l, l atd.; (0 druhém listu, jenž psal
ve druhém zajetí svém, viz svrchu)';
posléze psal také ještě list k Titovi:

Tit. l, l atd.
Pavel. 2) Příjmím Sergius, místo'

tek učinila, tedy ukázal se i koukol.
Přistoupivše pak služebníci hospodá
řovi, řekli jemu: Chceš-li půjdeme, &
vytrháme jej? I řekl: Ne, abyste snad
trhajíce koukol, nevytrhali spolu s ním
i pšenici. Nechte, ať obě spolu roste
až do žni, a v čas_žni řeknu žencům:
Seberte nejprv koukol, a svažte jej
v snopky k spálení; ale pšenici shro

mé.
Mat. 13 ,

Zhřešil-liby pak proti tobě bratr
Sk. ap. 13, 7. 12.
'
tvůj, jdi, a potresci ho mezi sebou a
Péče 0 spasení duše záleží v horli jím samým. Uposlechne-li tebe, získal
ve'm plnění zákona božího v stavu _od jsi bratra svého. Mat. 18, 15.
Boha člověku vykázaném, jakož i v sna
žne'm užívání všech prostřed/ců Ic spasení b) svatá; plynouc totiž z'lásky k Bohu
a bližnímu.
'duše vedoucích. (Kaz. 12, 13. l4.).

držící na _ostrově Cypru,

byl od apo

štola Pavla na víru Kristovu obrácen!

!. Tato péče jest hlavní a přední po
_

vínností křesťana.

' Řekl Pán Ježíš: Marto, Marto, peč
livá jsi,

&. rmoutíš

se při mnohých

věcech; ale jednohoť' jest potřebí. Ma
ria nejlepší stránku vyvolila, kterážto
nebude odjata od ní. Luk. 10, 41. 42.
Hledejte nejprvé království božího,
a spravedlnosti jeho a toto vše bude
vám přidáno. Mat. 6, 33.
_ Chtěl-liby kdo život svůj zachovati,
ztratíť jej: pakliby kdo ztratil život
svůj pro“ mne a pro evangelium, za
“chováť jej. Nebo co prospěje člo
věku,“ by“ všecken svět získal, _a své

duši škodu učinil? Aneb jakou 'dá člo
věk výměnu 'za duši svou? Mar. 8,
35—38.
_
Viz také: Luk. '12, 16—21; Rím.
16, 18; Filip. 3, 19; 4. 6; Jak. 4, 4.

2.. Sluší také a spasení duše bližního
pečovali, poučením, na omenutím, po
káráním, v čemž i zá ez'í pravá horli
vost křesťanská.

Viz tyto články a horlivost. Tato pak
horlivost má—býti:

a) moudrá, šetříc praveho času a příle
z'itosti a užívajíc příhodných prostředků.

mažd'te do stodoly
25—30.

Kdybych _jazyky lidskými mluvil i
angelskými, a nemělbych lásky, byl—
bych jako měď zvučící aneb' zvon'ec
znějící . . . A kdybych rozdal na po

krmy chudých veškeren statek svůj, a
vydal tělo k spálení, lásky pak kdy
bych neměl, nic mi to neprospívá.
Láska trpělivá jest, dobrotivá jest, lá
ska nezávidí, nečiní nic na chloubu,
nenadýma se, není „cti žádostivá, ne
hledá co jejího jest, nczpouzí se, ne
myslí zlého, neraduje se z nepravosti,
ale raduje se pravdě; všecko snáší,
všemu věří, všeho se naděje, všeho
trpělivě čeká. I. Kor. 13, 1—8.
Pakliť máte hóřkOu závist, a svá
rové jsou v srdcích vašich, nechlubte
se, a nebývejte lháři proti pravdě.
Neníť zajisté ta moudrost s hůry sstu
pující; ale jest zemská, hovadná, ďá
belská . . . Ale moudrost, kteráž
jest s hůry, nejprvé zajisté jest sty
dlivá, potom pokojná, mírná, povolná,
k dobrým věcem přivolující, plná mi
losrdenství a'dobrého ovoce, nesóudící,
bez pokrytství. Jak. 5, 14—17.
0) stálá —azmužilá, nedadouc se žádný
mi překážkami odstr'as'iti.
Viz: stálost, pytrvalost a horlivost
vůbec.

Nedávejte svatého psům, aniž mecte
perel svých před svině, aby snad ne
Pečováni. Nemírne'ho pečování o vý
pošlapaly je nohama svýma, a obrá—
živu máme se vystřzhati.
tíce se,'neroztrhaly vás. Mat. 7, 6.
Pakli díte: Co budeme jísti léta se-'
Když lidé zesnuli, přišel nepřítel
člověk, a nasel koukole mezi pšenici dmého, nebudeme-li síti, ani shroma
a. odešel a když .bylina vzrostla a vuži ždovati ourod-svých? Dám požehnání

Peklo.
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Pracujte o pokrm, ne který hyne,
své vám létašestého, a přinese-'ourody
na tři léta. III. Mojž. 25, 20. 21.
ale kterýž zůstával k životu věčné
Trapil' tebe (Bůh) nedostatkem, a mu. Jan 6, 27.
potom dal tobě pokrm mannu, kteréžs
0 nic nebuďte pečliví (nezřízeně);
ty neznal ani otcové tvoji: aby ukázal ale ve všeliké modlitbě a prosbě s dí
tobě, že ne samým chlebem živ .jest
kůčiněním prosby vaše buďte známy
člověk, ale každým slovem, kteréž vy
chází z' _úst božích. V. Mojž. 8, 3;
Mat. 4, 4; Luk. 4, 4

Všelikou péči svou uvrhněte na
Pana, neb on má.péči o vás. I. Petr 5, 7.
Uvrz n'a Hospodina péči svou, a
on tě krmiti bude: a nedopustí na
věky viklaní na spravedlivého. Zalm
54,

“

Bohu. Filip. 4, 6.
'
Peklo, sz'dlo'padly'ch angel-ů a zatra
cených, kdež trpí věčné tresty.

1. Skutečnost jeho se dovozuje.
Oheň zapálen jest v prchlivosti mé,
a hořeti bude až do pekla nejhlubší
ho: a sžíře zemi s ourodou její, a
základy hor spálí. Shromáždíín na ně

Nebude sužovati Hospodin hladem“ zlé věci, & střely své vystřílím na ně.
duše spravedlivého , a úklady bezbo V. Mojž. 32, 22. 23.
žných podvrátí. Přísl. 10, 3.
Sstoupím do země bídy a temnosti,
Nepečujte příliš o život svůj, což kdežto stín smrti, a žádný .řád, ale
byste jedli, ani o tělo' své, čím byste . věčná. hrůza přebývá.. Job 10, 22.
se odívali.
Zdaliž není- život více,
Bezbožný když nasycen bude, sou
žen bude, rozpálí se, a všeliká. bolest
nežli pokrm, a tělo více, “nežli oděv?
Hleďte na ptactvo.nebeské, žeť nesejí, „připadne na něho. Job 20, 22.
ani žnou, ani shromažďují do stodol:
Dštíti bude na hříšníky osidla:
a Otec váš nebeský krmí je. Zdaliž oheň a síra, a duch bouře díl kalicha
vy dražší nejste, nežli oni? A kdo z jejich. Zalm 10, 7.
Učiníš je jako pec ohnivou v čas
vás mysle může přidati ku postavč
své loket jeden? 'A o- oděv proč se obličeje svého: Hospodin v hněvu

starate? Považte kvíti polního, kterak
roste: nepracuje Vani přede. Pravím

svém zkormoutí je, a oheň sžíře je.

Žalm 20,10.

Jako ovce v pekle postaveni jsou:
pak vám, že ani Salamoun ve vší slá
smrt je spase . . . . pomoc jejich
vě své tak ušlechtile odín nebyl, jako
jedno z nich. Poněvadž tedy trávu zvvětší v pekle (daleko) od slávy jejich.
polní, ješto dnes jest, a zítra do peci Zalm 48, 15.
Hříšník uzří, a hněvati se bude,
býva vložena, Bůh tak odívá; čím
více vás odívati bude, ó malé víry? zuby svými skřipěti a chřadnouti bn
de:
žadost hříšníků zahyne. Žalm
Nepečujtež tedy, říkajíce: Co budeme
jísti, anebo co budeme píti, anebo čím 111,10.
se budeme odívati? Nebo toho všeho
Tehdy stati budou spravedliví u ve
pohané hledají. Vít zajisté Otec váš, liké stálosti, .prot'i těm, kteříž je sužo
že toho všeho potřebujete. Hledejte vali, a kteříž odjímali práce jejich.
tedy nejprvé království božího a spra— Vidouce to, budou se kormoutiti bázní
vedlnosti jeho: a toto vše bude vám hroznou, a diviti se náhlosti nenadálého
přidáno. Protož nepečujte o zejtřejší spasení (jejich), říkajíce sami u sebe,
den: nebo zejtřejší den bude pečovati želíce, a pro ouzkost ducha lkajíce:
sám o sebe. Mat. 6, 25—34; srov.: Toť jsou ti, ješto nám byli někdy k
Luk. 9, 3; 10, 4.
posměchu, a za piísloví potupy. My
Pečování tohoto světa, a oklamání nesmyslní, měli jsme život jejich za
zboží udušuje_ slovo, ibývá učiněno , bláznovství, a konec jejich za beze
bez užitku. Mat. 13, 22.
' ctnýz' aj jak jsou počtení mezi syny
Jestiť pak zisk veliký pobožnost s * boží, a mezi- svatými jest los JeJICh.
dostatečností.
Nic jsme zajisté nepi—i Zbloudili jsme tedy z cesty pravdy, a
nesli na tento svět: bez pochyby že světlo Splavedlnosti nesvítilo nám: a
také nic odnesti nemůžeme. I. Tim. slunce rozumnosti nevzešlo nám. Ustali
G, 6. 7.

jsme na cestě nepravostiSQa
zahynuti,
2
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Mat.
a chodili jsme po cestách neschodných, bude ohněm neuhasitedlným.
cesty pak Páně neznali jsme.
Což 3, 12.
Jestliže pak oko tvé pravé pohor
nám prospěla pýcha? aneb co nám
spomohla chlouba s bohatstvím? Po šuje tě, vylupiž je, a vrz od sebe:
minulo to všecko jako stín, a jako neboť užitečněji jest tobě, aby zahynul
popel mimo běžící, a jako lodí, kteráž jeden oud tvůj; než aby celé tělo tvé
přechází zdulou vodu: její'žto stopy uvrženo-bylo do pekelného ohně.. Mat.
když přejde, nelze nalezti, ani stezky 5, 29.
dna jejího mezi vlnami, aneb jako pták,
Přijdou mnozí od východů i od zá
kterýž letí skrze povětří, jehožto .cesty padu a stoliti budou s Abrahamem, a
nižádného 'znamení se nenalezá, ale s Isákem, a s Jakobem v království
toliko zvuk křídel, když rozráží lehký nebeském: synové pak králOvství vy
vítr, a protrhuje povětří násilím ce vrženi budou do temnosti zevnitřní:
sty: hýbaje křídly přeletí a potom žá- * tamt bude pláč a skřipení “zubů. Mat.
'
dné znamení cesty jeho se nenalezá : aneb 8. 11. 12.
jako když se vypustí střela k určitému i Nebojte se těch, kteříž zabíjejí tělo,
místu,*rozdělené povětří i hned se za— _ale duše_nemohou zabiti: než bojte
se sbíhá, tak že není znáti kudy šla: _se raději toho, kterýž může i duši i
tak i my zrodivše se, i hned přestali tělo zatratiti do pekelného ohně. Mat.
jsme býti: a sice nemůžeme žádného 10, 28.
znamení ctnosti„ukázati: ale v zlosti
Pošleť Syn. člověka angely své, i
své ztrávili jsme .se. Tak mluvili v vyberou z království jeho všecka po
pekle ti, kteříž zhřešili. Moudr. 5, horšení, a ty, kteříž-.činí nepravostr a
1—14.

uvrhnou je do peci ohnivé. Tamť bu
Vezme (zbrojné) odění horlivost je (le pláč a skřipení zubů., Mat. 13,
ho, a obleče tvorstvo v odění ku po 41. 42.
mstě nad nepřátely.. Obleče se místo
Vyjdou angelé, a oddělí zlé 2 pro
pancíře v spravedlnost, a vezme místo středku spravedlivých, a uvrhnou je
lebky soud jistý. Vezme štít nepře _do peci ohnivé; tamť bude pláč a skří—
možitelný, pravost: a naostří tvrdý pení zubů. Mat. 13, 49. 50.
Neužitečného služebníka uvrzte do
hněv v kopí, a bojovati bude s ním
temnosti zevnitřní: tamť bude pláč a
okršlek země proti nesmyslným. Půjdou
upřimo střely blesků, a jako z dobře skřipení zubů. Mat. 25, 30.
Potom řekne (soudce) i těm, kteříž
nakřiveného luku oblaků vypuštěni bu
dou, a do jiného místa uhodí. A od na levici budou: Odejd'ěte ode mne
hněvu skalnatého poslána budou veliká zlořečení do ohně věčného, kterýž jest
krupobití, rozlití se' proti nim voda připraven ďáblu a angelům jeho. Mat.
25, 41.
mořská, a řeky se (na ně) zbčhnou
I dí bezbožným: Neznámť vás, od
tvrdě. Zdvih'ne se proti nim vítr sil
ný, a jako vichřice rozmete je: a v kud jste; odejdě'tež ode mne všickni
poušť obrátí všecku zem nepravost je činitelé nepravost-if Tamť bude. pláč
a skřipení zubů: když uzříte Abraha—
jich, a—zlost_ (jejich) vyvrátí stolice
mocných. Moudr. 5, 18—24.
nm., a Isáka, a Jakoba, a všecky pro
Přestrašeni jsou na Sionu hříšníci, roky v království božím, samy pak
posedl strach pokrytce, kdo z vás bu sebe vyhnané ven. Luk. 13, 27. 28.
de moci bydliti s'iohněm zžírajícím?
Jestliže po přijetí známosti pravdy
kdo z vás bude moci bydliti s hor dobrovolně h_řešíme, již nám nezůstá—
kostmi věčnými? Is. 33, 14.
vá oběti za hříchy, ale hrozné nějaké
Již jest sekera k keřenu stromů očekávání soudu, a prudkost ohně,
Zid. 10,
přiložena, každý t'edy strom, kterýž kterýž ztráví protivníky.
nenese ovoce dobrého, vytat a na oheň 26. 27.
uvržen bude. Mat. 3, 10; 7, -19.
Hroznétž jest upadnouti v ruce Boha
Jehožto věječka v ruce jeho, a vy— živého. Zid. 10, 31.
čistí humno své, a shromáždí pšenici
Bůh hřešívím angelům neodpustil,
svou. do obilnice: ale plevy pálit-i ale pekelnými provazy je do pekla

Petr.

strhnuv vydal k mučení, aby'k soudu
chováni byli. II. Petr 2, 4.
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Pána Ježíše s nebe, s angely moci
jeho ,_ jenžto vlplameni ohně uvede
Bude-li se kdo klaněti šelmě a obra— ' pomstu na ty, kteříž neznají Boha, a
z'u jejímu, a vezme-li znamení (její) kteříž neposlouchají evangelium Pána
na čelo své, aneb na ruku svou, i našeho Ježíše Krista,-kteříž pokuty
tenť bude píli víno hněvu božího, “kte věčné trpěti budou v zahynutí od tváři
réž jest smíšeno s čistým vínem v ka Páně, a od slávy moci jeho. “II. Tes.
,
_
lichu hněvu jeho, .a trápen bude ohněm 1, 7—9.
A v těch dnech hledati budou lidé
a sírou; před obličejem angelů svatých,
a před obličejem Beránka. A dým smrti, a nenaleznou jí: a žádati budou.
muk jejich vstupovati bude na věky zemříti, a smrt bude od nich utíkati.
věků; nebudouť míti odpočinutí, ani Zjev. 9, 6.
ve dne, ani v noci. Zjev. 14, 9—11.
A dým muk jejich vstupovati bude
A peklo, a smrt uvrženy ' jsou do na věky věků; nebudout míti odpoči
jezera ohnivého. Toť jest smrt druhá. nutí, ani ve_ dne, ani v noci. Zjev.
%

l

?

Zjev. 20, 14.
Bázlivým pak, a nevěl'ícím, a pro—
klatým, a vražedníkům, a smilníkům,
.čarodějníkům, a modlářům, i vše
chněm lhářům bude díl *jejich v je
zeře, kteréž hoří _ohněm a sírou: jenž

jest smrt druhá; Zjev. 21, 8.
Jakž _se mnoho chlubil a-v rozko
šech byl, tak mnoho mu dejte muk a
smutku. Zjev. 18, 7.
2. Treaiové pekelní jsou vědní. 

I vyjdou, a uzří mrtvá těla mužů,
kteříž přestoupili proti mně: červ je
jich neumře, a oheň jejich neuhasne.
Is. 66, 24.
'
A dám vás v pohanění věčné, a v
hanbu věčnou, kteráž nikdy nepřijde
v zapomenutí. Jer. 23, 40.
A mnozí z těch, kteříž spí v pra
chu země, procítí; jedni k životu vě
čnému, a druzí ku pohanění, aby je'
viděli vždycky. Dan. 12, 2.
Odejděte ode mne zlořěčení do ohně
věčného. Mat. 25, 41.
I půjdou zlí do trápení věčného:
ale spravedliví do života věčného. Mat.
25, 46.
A horšila-liby tě ruka tvá, utni ji.;
lépet' jest tobě mdlému vjíti do života
nežli dvě ruce majícímu, jíti do pekla,
v oheň neuhasitedlný, kdežto červ je
jich neumírá, 'a oheň nehasne atd. Mar.
9, 42—47.
Jehožto věječka jest v ruce jeho, a
vyčistí humno své, ashromáždí'pšenici
do obilnice své, ale plevy páliti bude'
ohněm neuhasitedlným. Luk.l3, 17.
A vám, kteříž souženi jste, (odpla-.
titi) odpočinutím s námi při zjevení

1-4, 11.

Sstoupil oheň od Boha s nebe,
a spálil je: a ďábel, kterýž je svodil,
uvrž'cn jest do jezera ohně a síry, kdež
i šelma i falešný prorok mučeni bu
dou ve -dne i v noci, na
Zjev. 20, 9. 10.

věky věků.

3. Jako odměna v nebi, tak budei
trest v pekle rozdílný.
Čím kdo hřeší, “tím i trápen bývá.
Moudr. 11, 17.
Amen pravím vám: Lehčeji bude
zemi Sodomských a Gomorských v
den soudný, nežli městu tomu. Mat.
10, 15.



Ale však pravím vám: Týru a Si
donu lehčeji bude v den soudný, nežli
vám. Mat. 11, 22.
Jenžto odplatí jednomu každému po—
dlé skutků jeho. Řím. 2, 6.
Jedenkaždý vezme (svou) vlastní
odplatu podlé své práce. I. Kor; 3, 8.
Jakž se mnoho chlubil a v rozko
šech byl, tak mnoho mu dejte muk a
smutku. Zjev. 18, 7.

Petr, kníže apoštolské a hlava církve,
s původním jmenem Simon: Mat. 4,
18; 10, 2; Jan 20. 2; od Ježíše na
zván Kefas aneb Petr: Jan 1, 42;
Mat. 16, 18; Mar. 3, 16; srov. I.

Kor. ], 12; 3, 22; 9, 5; 15,5;
Gal.'2, 9, 11. 14; z Bethaidy v Ga
lilei rozený: Jan 1, 44; syn Jana
(Jonáše): Jan 21, 15; Mat. 16, 17;
Jan 1, 42; a bratr apoštola Ondřeje:
Mat. 4, 18; 10, 2; rybář: Mat. 4,
18; od něhož byl přiveden k Ježí
šovi:

Jan 1, 41. 42.

Ježíš jej povo—
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Petr.

lal opětně po hojném lovu ryb k úřadu
apoštolskému: Mat. 4, 18 atd.; Mar.
], 16 atd.; Luk. '5, 2 atd; srov. 1. Petr.
1, 1; II. Petr 1, 1; &.přišed do domu
jeho uzdravil nemocnou tchyni jeho:
Mat. 8, 14; byl pak vyslán na apoštol
skou cestu, a sice co první apoštol:
Mat. 10, 2 atd.; šel k Ježíšovi po moři:
Mat. 14, 28 atd.; učinil slavné_vy
znání důstojnosti Ježíšovy, a za to
pak od Ježíše zvláště vyznamenán a za
hlavu církve ustanoven jest: Mat-. 16,

jiti mečem; Jan 18, 10.. 11; srov
Mat. 26, 51; Mar. 14, 47; Luk. 22,
50; zapřel pak Ježíše po třikráte a
kál se: Mat. 26, 69 atd;

Mar. 14,

66; Luk. 22, 54; Jan 18, 25; byl
svědkem utrpení Ježíšových: 1; Petr
5; obdržel od nábožných žen zprávu,
že' Ježíš-„vstal z mrtvých: Mar. 16-, 7;
Jan 20, 2; šel ku hrobu: Jan 20, 3
atd.; Luk. 24, 12; Ježíš se zjevil je—

mu ještě s jinými u jezera Tiberias,

a Petr vrhl se s lodí do moře, by mu
pospíšil vstříc: Jan 21, 1. 7; vytáhl
sít' s podivným lovem ryb na zemi:
v. 11; po hodech vznesl na něho Je
smrti a umučení svém, p'řimlouval mu žíš nejvyšší ouřad pastýřský: v. 15
Petr, že se mu to nestane, začež jej atd.; a předpověděl mu smrt kříže:
v. 18. 19; srov. 13, 26; II._Petr 1,
ale Ježíš pokáral: Mat. 16, 23- 24;
14; Petr se tázal na osud Jana, a
Mar. 8, 32. 33 ;" byl při proměnění
Ježíše: Mat. 17, 1 atd.; Mar. 9, 1 Ježíš mu proto domlouval: v. 20 atd.
Po na nebe v_stoupení Ježíšově vrá
atd.; Luk. 9, 28 atd.; srov. II. Petr
til se Petr 3 druhými do Jerusaléma:
1, 17; tak i při vzkříšení dcery Jairo
vy: Luk. 8, 51: při uzdravení ženy Sk. ap. 1, 13; nařídil nového apoštola
krvotočné: Luk. 8, 45; tázal se Je zvolení místo Jidáše Iškariotského: v.
žíše na podobenství o bedlivém slu 15 atd; hlásal Krista po seslání Du
žebníku a bedlivém hospodáři: Luk. cha sv.: 2, 14 atd.; načež se tři ti
12, 41; zaplatil v Kal'arnaum dle na síce lidí obrátilo: v. 41; uzdravil od
vedení Ježíše za sebe a za'něho daň narození chromého ve jménu Ježíše:
chrámovou: Mat. 17, 23 atd.; byl od 3, 1 atd.; opětně kázal lidu shromá
Ježíše poučen *na otázku, jak často se žděnému: v. 12 atd.; srov. 4, 4; byl
má. odpouštčti? Mat. 18, 21. 22. Ježíš s Janem zatknut: 4, 3; hájil se mužně
přislíbil jemu a soudruhům jeho odmě před vysokou radou: v. 7 atd.; pro
nu za to, že všecko pro něho _opu puštěn jest s rozkazem, aby nekázal
stili: Mat. 19, 27. 28; Mar. 10, 28; více ve jménu Ježíše: v. 18. 21 atd.;
Luk. 18, 28; učinil Ježíše pozorna na načež slušně odvětil, že sluší více Boha
uschlý strom fíkový: Mar. 11, 21; poslouchati než lidí: v. 19.
Ananiáš a Salira byli pak od něho
tázal se ho na- čas vyplnění proroctví
„ ztroskotání Jerusaléma: Mar. 13, 3. 4. pro'pokrytství své pokáráni a náhlou
Ježíš mu nařídil, aby připravil be smrtí ztrestáni: 5, 3 atd; nemocní i
ránka velikonočního: Luk. 22, 8 atd; stínem jeho byli uzdraveni': v. 15; pak
srov. Mat. 26, 17; Mar. 14, 12; hájil se poznovu před vysokou radou:
vzpouzel se s počátku, nechtějc si dáti v. 29 atd; byl s Janem poslán do
od Ježíše nohy mýti: Jan 13, 8. 9. Samaří od apoštolů, aby tamním věří
10; tázal se Jana při poslední večeři, cím udělil Ducha svatého: 8, 14 atd;
l:.doby byl zrádce Ježíšův: Jan 13, domlouval pak Simonovi čarodějnému,
24; srov. Mat. 26, 22; Mar. 14, 19; jenž tuto moc si'chtěl penězi zjednati:
Luk. 22, 23 ; zarmoutil se pro ochod v. 19 atd.; navrátil se pak do Jeru
Ježíšův: Jan 13. 36; a prohlásil se saléma a vyšel hlásat evangelium: v.
za. hotova, život svůj dáti za něho:
25; na cestách svých přišel také do
v. 37; načež mu Ježíš předpověděl Lyddy, kdež uzdravil dnou zlomeného
trojí zapření: v. 38; Mat. 26, 33 atd.;
Eneáše: v. 32 atd.; povolán do Joppe
Mar. 14, 29 atd., Kuk. 22, 31 atd.;
vzkřísil Tabithu z mrtvých: v. 38 atd.;
provázel Ježíše na horu- olivetskou: jeho znamenité vidění v Joppe: 10,
Mat. 26, 27 atd.; Mar. 14, 33; Luk.' 9 atd.; u vidění poučen, že i pohané
22, 40; Jan 18, 1; hodlal Ježíše há— mají přístup ke Kristu, šel se třemi

16; Mar. 8, 20; Luk. 9, 20; srov; Jan
6, 69. 70; když pak Ježíš oznámil
učenníkům nastávající utrpení své, o

Pilát. _ Písmo svaté.
muži do Césarei, kteréž k němu poslal
pohanský setník Kornelius: _v.19 atd.;
srov. v. 5 atd.; jehož a dům jeho
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osvédčiv nevinnost Ježíšovu:

26; Mar. 15,14,_15;

Mat. 24,

Luk. _23,22:

atd.; srov. v. 15, 20; chtěje pak kÍYOf.
při svém'_pří— žízeň lidu ukojiti, _dal. Ježíše bičovati,
chodu v Jerusalémě od židovských kře a_pak když tento nastupoval, dal jej
sťanů na přijetí pohanů vyjádřil se o Zidům k ukřižování: Matí' 27, 26;

pokřtil;

tázán

pak jsa

tom: 11, 2 atd.; Pavel jej navštívil:

Mar. 15, 15; 'Luk. 23,24; 25 ': 'Jan

Gal. 1, 18; byl pak od Herodesa
Agrippy uvěznen a ostříhán maje býti
vyveden _k smrti: Sk. ap. 12, 3 atd.;
ale skrze angela podivně vysvobozen
jest: v. 7 atd.; srov. v. 17; rozhodnul'
ve sněmu apoštolském v Jerusalémě při
povstalé rozepři o platnosti ceremoniál
ního zákona Mojžíšova.: 15, 7 atd.;
šel pak zase do Antiochie, kdež mu
Pavel pro povolnost jeho k těm, kteří
smýšleli po židovsku, zjevně odpíral:
Gal. 2, 11. Přivrženců Petrových při
pomíná Pavel: I. Kor. 1, 12; sv.
Petr psal dva listy ke křesťanům z Židů
pocházejícím v Pontu, Galácii, Kappa
docii, Asii a Bithynii rozptýleným:

19, 16; pokusiv se .ještě před tím o
vysvobození -jeho': Jan 19, 4 atd.;
ustanovil nápis nad kříž Ježíšůvš Jan
19, 19 atd.; dovolil Josefovi z Ari-"'
mathie, sejmouti tělo Ježíšovo s "kříže a
pochovati: v. 38; srov. v. 31; Mat.
273 28; Mar. 15, 45; Luk. 23, 52;
a Zidům ostříhati hrobu Ježíšova: Mat.
27, 65. Viz také: Sk. ap. 3, 13; 4,
27. 13. 28; O násilí jeho učiněném
Galilejským právé obětujícím činí se“

I. Petr 1, 1; II. Petr 1,1;

3,1;

aby jich povzbudil k životu ctnostné
mu: 1. Petr 1, 13—2, 12; II. Petr
1, 3—11; poručil jim jejich zvláštní
povinnosti: I. Petr 2, 13 atd.; a aby
je napomenul k stálosti ve víře: II.
Petr 1, 12— 21; zároveň i vystřehl
je přede křivým učením a svůdci: III.
Petr 2, 3. — První list jest psán
z Babylona (Ríma): I. Petr 5, 13;
druhý pak krátce před mučennickou

zmínka: v. Luk. 13,1.

Písmo svaté jest sebrám' kne'h sepsa—
ny'ch od mužů Duchem sv. nadšených a od'
církve za takové uznaných. Rozvrhty'e se .
na knihy starého a nového.zákona.

A. Starý zákon.
1. Písmo svaté stareho zákona jest pů.
vodu božske7zo.

a) To patrno : výroků jeho.

1 navrátil se Mojžíš s hory, nesa
dvě desky svědectví v ruce své, po
psané z obou stran, a udělané dílem
božím: pismo také“ boží bylo vyryté
na dskách. II. Mojž. 32, 15. 16._
Muži bratří, musí se naplniti Písmo,
smrti jeho: II.,Petr 1, 13—15.
Pilát, s' příjmím Pontský; pátý vla kteréž předpbvéděl Duch svatý skrze
dař římský v J udstvu za času císaře ústa Davidova Jidášovi, jenž byl vů
Tiberia: Iťuk. 3, 1. Kristus byl jemu dce těch, kteříž jali Ježíše. Sk. ap.
vydán od Zidů k odsouzení: Mat. 27, . 1, 16.
Všeliké Písmo od Boha vdechnuté,
2; Mar. 15, 1; Luk. 23, 1; Jan 18,
28; tento se jej vyptával, a vyhlásil za užitečné jest k učení, k trestání, k na
nevinného: Mat. 27, 11 atd.; Mar. 15, pravování, k cvičení v spravedlnosti,
2 atd.; Luk. 23, 3 atd.: Jan 18, 33; aby dokonalý byl člověk boží, ke vše
Pilát pak hledaje Krista propustiti, likému skutku dobrému způsobný. 11.
poslal Ježíše k Herodesovi, a tento Tím 3, 16. 17.
Mnohokráte a mnohými způsoby
poslal jej zase nazpět: Luk. 23, 7.
11; načež dal lidu mezi “Ježíšem a mluvíval někdy Bůh otcům skrze pro
Barabášem ku propuštění na slavnost roky: a _nejposléze v těchto dnech mlu
vil nám skrze Syna, jejž ustanovil dě
voliti očekávaje, že lid. zvolí Ježíše:
Mat. 27, 17. 21; Mar. 15, 9; Luk. dicem všech věcí, skrze něhož i věky'
23, 16 atd.; Jan 18, 39; žena jeho učinil. Žid. 1, 1. 2.
Tomu nejprvé rozumějte, že žádné
varovala jej před odsouzením Ježíše:
Mat. 27, 19 ; předc však povolil vzteklé proroctví písma vlastním vyložením se
mu nastupování lidu navedeného od zá nestává. Nebo ne z vůle lidské při
konníků, a propustil Barabáše, zřejmě nešeno jest Ondy proroctví; ale Du
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Písmo svaté.

chem svatým jsouce nadchnutí mluvili
svatí boží lidé. 11. Petr I,“ 20. 21.
b) Božský původ starého Zákona. dosvěd
čují těž častá odvolávání se naň Ježíše
a apoštolů.

Nedomm'vejte' se, že jsem přišel ru
šit Zákona aneb. proroků; nepřišel!
jsem rušit, ale naplnit. Mat. 5, 17.
Všecko tedy, cožkoli chcete, aby
vám lidé činili, i vy. čiňte jim. Toť
zajisté jest Zákon i proroci. Mat. 7, 12.
Odpovídaje Ježíš, řekl Fariseům:
Což jste nečtli, že ten, jenž učinil
člověka s počátku, muže & ženu učinil

je? Mat. 19, 4.
O vzkříšení pak mrtvých, zdaliž jste
nečtli, co jest povědíno od Boha, kte
rýž dí vám : Jáť 'jsem Bůh Abrahamův,
a Bůh Isákův, a Bůh Jakobův? Nenít
Bůh (Bohem) mrtvých, ale živých. Mat.
22, 31. 32.
Viz, abys žádnému (nic) nepravil:
ale jdi, ukaž se knížeti kněžskému, a
obětuj za očištění své, co přikázal Moj

žíš,_na svědectví jim. Mar. 1, 44.
Cistě rušíte přikázaní boží, abyste
ustanovení své zachovali. Nebo Moj
žíš pověděl: Cti otce svého i matku
svou; a: Kdožby zlořečil otci neb má
teř-i, ať smrtí umře. Mar. 7, 9. 10.
I řek-ljemu (bohatci v pekle) Abra

ham': Mají! Mojžíše a proroky; těch
at poslouchají. Jestliže Mojžíše a pro
roku*-1
neposlouchají,

ani, byt kdo z mr

tvých vstal, uvěří. Luk. 16, 29. 31.
Ježiš řekl k nim (dvěma učenní
kům): Ú blázni, a zpozdilé srdcem k
věření všemu, co mluvili proroci!
Zdaliž nemusel Kristus těch věcí tr
pěti, a tak vjíti do slávy své? A po
čav od Mojžíše a všech proroků, vy
kládal jim všecka pisma, kteráž o něm
byla. Luk. 24, 25—27.
Filip nalezl Nathanaele, a di jemu:
O 'kterémž psal Mojžíš v Zákoně a

nevěříte, kterakž slovům .mým uvěřite?
Jan 5, 46. 47.
Zdaliž vám nedal Mojžíš Zákon, a
žádný z vás Zákona neplní.? Jan 7, 19.
Staloť se to zajisté, aby se_naplnilo
Písmo: Kosti v něm nezlámete. A
opět jiné Písmo di: Uzří, v koho bo—

dli. Jan 19, 36. 37.
Všickni proroci od Samuele, a po
tom, kteřížkoli mluvili, zvěstóvali o
těchto dnech. Vy jste synové proro
ků, a smlouvy, kterouž učinil Bůh
s otci našimi, řka k Abrahamovi: A
v semeni tvém požehnány budou vše—
cky čeledi země. Sk. ap. 3, 24. 25.
Toť jest ten Mojžíš, kterýž řekl sy—

nům israelským: Proroka vzbudí vám
Bůh z bratří vašich, jako mne; toho
budete poslouchati. Sk. ap. 7, 37.
A přiběhl Filip, slyšel jej, an čte
Isaiáše

proroka,

i řekl : Myslíš—li, že

rozumíš, co čteš? Kterýž řekl: I kte
rak

mohu, nevyloží—li mi někdo?

a

prosil Filipa, aby vstoupil, a sedl s
ním. Tedy otevřev Filip ústa svá, a
počav od toho Písma, zvěstoval jemu
Ježíše. Sk. ap. 8, 30. 31. 35.
Když dokonali všecko, což o něm
psáno bylo, složivše ho s dřeva, po
ložili jej do hrobu. Sk. ap. 13, 29.
Toto před tebou vyznávám, že po
dlé cesty, kterouž nazývají kacířstvím,
tak sloužím Otci a Bohu svému, věře
všemu, _co psáno jest v Zákoně a pro
rocích. Sk. ap. 24, 14.
S pomocí boží stojim až do dne
šniho dne, vydávaje svědectví malému
i velikému, nic jiného nemluvě, než
to, co mluvili proroci a Mojžíš, že se
má státi; že měl Kristus trpěti, že
měl první z mrtvých vstáti a zvěsto
vati světlo lidu, i národům. Sk. ap.
26, 22. 23.
_

Což tedy má více Zid? aneb jaký
jest užitek “z obřezování? Mnoho (má)
na všechen způsob. Předně zajisté,
proroci, nalezli jsmeJežíše, Syna Jo že jsou jim svěřeny výpovědi boží.
Řím. 3, 1. 2.
sefova z Nazareta. Jan 1, 45.
A tak Zákon zajisté svatý a přiká
Zpytujte *Písma, nebo vy se domní— .
váte život věčný v nich míti: &. tat zaní svaté, i spravedlivé, -a dobré (jest)
Řím.
7, 12.
'
jsou, ježto svědectví vydávají o mně.
Jan 5, 39.
'
Di Hospodin Mojžíšovi: Smiluj se,
Kdybyste věřili Mojžíšovi, věřili by nad kým se smiluji: a milosrdenství
ste snad i mně: n'eb on jest psal prokáží, nad kým se slituji. Řím. 9, 15.
Kterak budou kázati, nebudou—lipc
o mně. Ale poněvadž jeho písmům
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A dám vám pastýře podlé srdce
svého, a pásti budou vás uměním a
učením. A když se rozmnožíte, a
Není muž z ženy (stvořen), ale že vzrostete v zemi za dnů těch, praví\
na z m'uže. Není zajisté muž stvořen Hospodin, nebudou říkati více: Archa
úmluvy Hospodinovy: aniž jim vstoupí
ll, ž8enu, ale žena pro muže“. I. Kor. na srdce, aniž budou na ni zpomínati:
pro
Abrahamovi vyřčcna jsou zaslíbení, aniž. bude navštěvována, aniž bude ví
i semeni jeho. Nedí: I semenům, ja— ce dělána. V ten čas budou nazývati
ko o mnohých, ale jako o jednom: I Jerusalem trůnem Hospodinovým a
semeni tvému, jenž jest Kristus. Gal. shromáždí se k němu 'všickni národové
3, 16.
ve jménu Hospodinovu do—Jerusaléma,
Povězte mi, kteříž pod Zákonem a nebudou choditi po nepravosti srdce
svého zlého. Jer. 3, 15—17.
býti chcete, nečtli—
li jste Zákona? Gal.
4, 21.
Aj dnové přijdou, dí Hospodin: a
Všeliké Písmo od Boha .»vdechnuté
učiním s domem israelským 'a s do
užitečné jest k učení, k trestání, k na mem judským smlouvu novou: ne po
pravování, k cvičení v spravedlnosti. dlé smlouvy, kterouž jsem učinil s otci
II. Tim. 3, 16.
jejich, v den ten, v kterýž jsem
Jenžto byli někdy nevěřící, když ujal ruku jejich, abych je vyvedl z
očekávali trpělivosti boží za dnů N oe, země egyptské, smlouvu, kterouž zrušili,
když dělán byl koráb, v kterémž málo, a já panoval jsem nad nimi, dí Ho
to jest osm duší zachováno jest skrze , spodin. Jer. 31, 31. 32.
vOdu. I. Petr 3, 20.
Utvrdí pak smlouvu mnohým jedním
A prvnímu světu neodpustil, ale téhodnem: a v polovici téhodne pře
(sama) osmého Noe, hlasatele sprave stane oběť a obětování; abudev chrá
dlnosti, zachoval, když na svět bezbo mě ohavnost zpuštění: a až do skonání
\žn'íků potupu uvedl. A města Sodom &konce trvati bude zpuštění. Dan. 9, 27.
ských a Gomorských v popel obrátiv
B. Nový Zákon.
pOdvrácením potrestal , vystaviv (je)
za příklad těm, kteřížby budoucně ne 1. Pásma svatá nové/LoZákona jsou pů
vodu božské/zo.
šlechetně činili: a spravedlivého Lota
Nejste vy to, jenž mluvíte, ale Duch
bezpravým a chlípným obcováním ,ne
šlechetného vysvobodil. II. Petr 2, Otce vašeho, jenž mluví v vás. Mat.
5—7.
10, 20.
Viz také list 10 Židům.
Když pak vás voditi budou do škol,
a k vladařům, a k mocným, nepečujte,
2. Stm'ý Zákon jest příprava k dokona kterak, aneb co byste odpovídali, aneb
lému zákonu, totiž k Zákonu novému.
co byste mluvili. Duch svatý zajisté
Proroka z národu tvého, a z bratří naučí vás v tuž hodinu, co—byste měli
mluviti.
Luk. 12, 11. 12.
tvých, jako mne, vzbudí tobě Hospo
Nehe a země pominou, ale slova
din Bůh tvůj, jeho poslouchati budeš.
V. Mojž. 18, 15.
má nepdminou. Luk. 21, 23.
Proroka vzbudím jim z prostředku
A co viděl a slyšel, o tom svědčí,
bratří jejich, podobného tobě: a vlo a žádný svědectví jeho nepřijímá. Kdo
žíní slova má v ústa jeho, a bude pak svědectví jeho přijal, zpečetil, že
mluviti k nim všecko, což mu přikáži. Bůh pravdomluvný jest. Nebo koho
V. Mojž. 18, 18.
poslal Bůh, slova boží mluví: nebo ne
_ Nebude smutný, ani bouřlivý, do na míru dává Bůh ducha. Jan 3,
kudž nepoloží na zemi soudu: a zá 32—34.
kona jeho ostrovové očekávati budou.
Duch jest, kterýž obživuje: tělo nic
Is. 42, 4.
neprospívá: slova, kteráž, jsem já mlu
_Aj za svědka národům dal jsem jej,
vil vám, duch jsou a život-. Jan 6, 64.
za vůdce a přikazatele národům. Is.
Mé učení není mě, ale toho, kterýž
mne poslal.
Bude-li kdo chtíti vůli
55, 4.
(jsou) nohy zvěstujícich pokoj, zvěstu

jících dobrévěci.Řím. 10,15.

.!
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Moudrost mluvíme mezi dokonalými,
jeho činiti: pozná o učení mém, zdali
z Boha jest, čili sám,ze sebe mluvím. _ale ne. mbudrost tohoto svěla, ani' kní
Jan 7,16. 17.
žat tohoto světa., kteříž hynou: ale
Když povýšíte syna človeka, tchdáž mluvíme moudrost, boží v tajemství,
poznáte, že já jsem, a sám od sebe kteráž jest skryta, kterouž Bůh před
nic nečiním, ale jako mne naučil Otec, věky k slávě naší zjeviti uložil. I. Kor.
tak mluvím. Jan 8, 28.
2, u. 7.
Já co jsem viděl u Otce svého, mlu—
O nich i mluvíme, nikoliv u_čenými
vím: a vy, co jste viděli u otce své-„ 'slovy moudrosti lidské, ale skrze učení
ho, čiňte. Jan 8, 38.
Ducha svatého, duchovní věci s du
'Hledáte mne zabíti, člověka, kterýž' chovními srovn'ávajíce. I. Kor. 2, 13.
Nejsme jako mnozí, falšujíce slovo
jsem pravduxmluvil vám, kterouž jsem
slyšel od Boha: tohot Abraham ne boží, ale z upřímnosti, ale jako z Bo
činil. Jan 8, 40.
ha před Bohem, V Kristu mluvíme. U.
Co já mluvím, jakož mi pověděl Kor. 2, 17.
Na místě Kristově poselství konáme,
Otec, tak mluvím. Jan. 12, 50.
Já prositi budu Otce, a jiného utě jakoby Bůh skrze nás napomínal; na
.šitele dá vám, aby s vámi zůstával na místě Kristově prosíme: Smiřte se s
věky, Ducha pravdy, jehož svět. ne Bohem. II. Kor. 5, 20.
může přijíti, nebo nevidí ho, aniž ho
Bychom pak my, neb angel s nebo
zná: ale vy jej poznáte; nebť u kázal vám něco jiného mimo to, co
vás zůstane a u vás bude. Jan 14, jsme vám kázali, proklat buď. Gal.
16.17.
1, &'
Skrze zjevení známo jest mi učině
V ten den vy poznáte, že já jsem
.v Otci..svém, a vy ve mně, ajá v no tajemství, jakož jsem prvé psal
vás. Jan 14_, 20.
krátce, jakož můžete čtouce porozumčti
Utěšitel pak Duch svatý, kteréhož známosti mé v tajemství Kristovu,
pošle Otec ve jménu mém, tenť vás kteréž za jiných věků 'nebylo známo
naučí všem věcem ,' & připomene vám synům lidským, jako nyní zjeveno jest
všecko, cožkoli jsem mluvil vám. Jan
svatým apoštolům jeho, a prorokům
14,
skrze Ducha. Ef. 3, 3—5.
Když pak přijde ten Duch pravdy,
I my díky činíme Bohu bez přestání, že
naučit vás všeliké pravdě; nebo nebu přijavše od nás slovo slyšení božího,
de mluviti sám od sebe, ale cožkoli přijali jste je, ne jako slovo lidské,
uslyší, bude mluviti, a co přijíti má, ale jakž'v pravdě jest, jako slovo sa
zvěstuje vám. Onť mne oslaví: nebo mého Boha, kterýž působí v vás, jenž
z mého vezme, a zvěstuje vám. Vše jste uvěřili. I. Tes. 2, 13.
Kterakž my utečeme, zanedbáme-li
cko, cožkoli má Otec, mé jest; protož
jsem řekl, že z mého vezme, a zvě tak velikého spasení? Kteréžto začavši
stuje vám. Jan 16, 13—15.
nejprvé vypravováno býti skrze Pána
Přijměte moc Ducha svatého přichá ztvrzeno jest na náš od těch, kteříž
zcjícího na vás, a budete mi svědkové (je) slyšeli, jcšto Bůh spolu svědectví
v Jerusalémě, & ve všem Judsku i Sa vydával skrzc znamení, a zázraky,a
mařsku, a až do posledních končin ze rozličné moci, i podělování Duchem
svatým podlé vůle své. Žid. 2, 3. 4.
mě. Sk. ap. -l, 8.
Vidělo se zajisté Duchu svatému, i
Očistivše duše své v poslušenství
nám, žádného více na vás břemene lásky k milování bratrstva, z upřímné
ho
srdce snažněji se vespolek milujte,
nevzkládati, kromě těchto potřebných
znovu zrozcni jsouce, ne z semene
věcí. Sk. ap. 15, 28.
Nestydím se za evangelium, moc porušitedlného, ale z neporušitedlného, '
zajisté boží jest k spasení každému vě skrze slovo Boha živého a zůstávají
řícímu, Židu předně, 1 Řeku. Řím. 1, 16. cího na věky. Nebo všeliké tělo jest
Aby víra vaše nebyla založena na jako tráva, a všecka sláva jeho jako
moudrosti lidské, ale na moci boží. I. květ trávy: uschla tráva, a květ _její
spadl, ale slovo Páně zůstává na věky.
Kor. 2, 5.
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zvěsto—_ chodí podlé těla. Nebo zákon ducha
váno jest vám. I. Petr _1, 22—25.
života v Kristu Ježíši, vysvobodil mne
od zákona hřícha a smrti. Nebo co
A angelu církve láodicejské piš:
Toto praví: Amen, svědek věrný 'a. nemožné bylo zákonu, v čem byl mdlý
pravdivý; kterýž jest počátek stvoření pro tělo :, (to (způsobil) Bůh, poslav
božího. Zjev. 3, 14.:
Syna svého v_podobenství těla hříchu,
a z hříchu odsoudil hřích na těle.
2. ' Starý ZákOn dospěl v novém k napl
nění svému. B'otož í jest učení nového Řím. 8, 1—3.
Konec zákona 'jest Kristus, k spra
Zákona dokonalejší nežli starého.
vedlnosti každému věřícímu. . Řím.
' Nedómnívejte se, že jsem přišel ru— 10, 4.
Jestližeť pak posluhování smrti, li
šit Zákona, aneb proroků: nepřišelť
jsem rušit, ale naplnit. Mat. 5, 17 terami vyryté na kameních, bylo v
Viz až k v. 48.
slávě, tak že nemohli synové israelští
Muži ninivetští stanou na soudu s pátí-ití v tvář MojžíŠOVu pro slávu je
pokolením tímto, a odsoudí je: proto ho obličeje, kteráž pomíjí: i kterakž
že pokání činili k kázaní Jonášovu: a nebude posluhování Ducha více v slá
aj, vícet' jest tuto, nežli Jonáš. Krá vě? Nebo jestližeť posluhování odsou
lovna od poledne povstane na soudu s zení jest sláva: mnohemť více se v
pokolením tímto, a odsoudí je; nebo slávě rozhojňuje posluhování spravedl
přijela od _končin země, aby slyšela
nost-i. Nebo ani slavné nebylo, co se
moudrost Salamounovu:
a aj víceť stkvělo v té částce, pro vznešenou
jest tuto nežli Salamoun. Mat. 12, sh'tvu. Nebo jestliže co pomíjí, v slá
41. 42.
\'č jest: mnohem více co zůstává, je
Pro tvrdost vašeho srdce—dopustil stit' v slávě. Protož majíce takovou
naději, mnohé důvěrnosti užíváme: a
vám Mojžíš pr0pouštěti manželky vaše:
ale z počátku nebylo tak. Mat. 19, 8. ne jako Mojžíš kladl zástěru na'tvář
Chceš—lipák vjíti „do života, ostříhej 'svou, aby nepatřili synové israelští na
přikázaní. Dí jemu: Kterých? A Je tvář jeho, kteráž pomíjí. Ale ztupeni
zíš řekl: Nezabiješ; nezcizoložíš; ne jsou smyslové jejich; nebo až do dne
pokradeš; nepromluvíš křivého svěde šního dne zůstává táž zástěra v čítání
ctví; cti otce svého i matku svou; a starého zákona neodkrytá, neb skrze
milovati budeš bližního svého jako Krista pomíjí, i až do dnešního dne,
sebe samého. _Dí jemu mládenec: když se čte Mojžíš, položena jest zá
Všeho toho ostříhal jsem od své mla stěra na srdce jejich. Ale když se
dosti; čehož se mi ještě nedostává?
obrátí ku Pánu, odňata bude ta zá
Rekl mu Ježíš: Chceš-li dokonalým stěra. Pán pak jest Duch; a kde jest
býti, jdi, prodej co máš, a rozdej chu Duch Páně, tuť i svoboda. Myť pak
dym, a budeš míti poklad v nebi; a všickni s odkrytou tváří slávu Páně
pojď, následuj mne. 'Mat. 19, 17—21. spatřujíce, v týž obraz býváme promě
Kolikož pak koli přijali. ho, dal jim
něni od světlosti v světlost, jakožto od
moc býti syny božími, těm, kteříž věří Ducha Páně. II. Kor. 3, 7—18.
ve jménu jeho. Jan 1, 12.
Vědouce, že nebývá “člověk ospra
Zákon skrze Mojžíše dán jest, mi-. vedlněn ze skutků zákona, nýbrž. skrze
lost a 'pravda skrze Ježíše Krista se víru v Ježíše Krista, i my v Krista
stala. Jan 1, 17.
Ježíše věříme, abychom ospravedlnění
Přikázaní nové dávám vám: abyste byli z víry Kristovy, a ne z skutků
se milovali vespolek, jakož (já) jsem zákona, protože nebude ospravedlněn
miloval vás, (tak) abyste i vy se. ve z skutků zákona žádný člověk. Gal.
spolek milovali. Po tomt' všickni po 2, 16.
znají, že jste moji učenníci, budete-li
Prvé pak nežli přišla víra, byli jsme
míti lásku jedni k druhým. Jan 13, ostříhání zákonem, zavříni jsouce k
34. 35.
víře té, kteráž měla zjevena býti. A
Neníť již žádného zatracení těm, tak byl zákon naším pěstounem v Kri
kteříž jsou v Kristu Ježíši, kteříž ne— stu, abychom z víry ospravedlnění byli.
To pak jest to slovo, kleréž
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Ale když přišla víra, již nejsme pod
pěstounem. Gal. 3, 23—25.
Pravímť- pak: pokud jest dědic ma
ličký, nic se neděli od služebníka, ač
koliv jest (budoucím) pánem všeho:
ale pod poručníky a správci jest, až
do času od otce uloženého. Tak 1 my,
když jsme byli maličcí, pod počátky
světa byli jsme sloužíce. Ale když
přišla. plnost času, poslal Bůh Syna
svého, učiněného z ženy, učiněného
pod zákonem, aby ty, kteříž pod zá
konem byli, vykoupil, abychom zvoleni
za syny přijali. Poněvadž pak jste sy
nové, poslal Bůh Ducha Syna svéllo
v srdce vaše volajícího: Abba, Otče.
Protož již (tu) není služebník, ale syn.
Jestližeť pak syn: i dědic skrze Boha.

Gala 4 1—7.

Musímet'_ my

hojněji

šetřiti

toho,

což jsme slyšeli, abychom toho snad
nepotratili. Nebo poněvadž řeč skrze
angely mluvená, byla. pevná, a každé
přestoupení a neposlušenství vzalo spra
vedlivou míru odplaty: kterakž my
utečeme, zanedbáme-li tak velikého spa
sení? Kteréžto začavši nejprvé vypra
vováno býti skrze Pána, ztvrzeno jest ;
na vás od těch, kteříž (je) slyšeli, ješto
Bůh“ spolu svědectví vydával skrze
znamení, a zázraky, a rozličné moci i
podělování Duchem svatým, podlé vůle
své. Žid. 2, 1—4.
Zákon nepřivedl ničehož k dokona
losti, ale úvodem (byl) k lepší naději,
skrze niž se přibližujeme k Bohu. Žid.
7, 29.
Mnohem lepší smlouvy rukojmě uči
něn jest Ježíš. Žid. 7, 22.
Takovéhoť zajisté potřebí nám bylo
míti nejvyššího kněze, svatého, nepo
škvměného, odděleného od hříšníků, &
kterýž jest vyšší nad nebesa; kterýž
nepotřebuje na každý den, jako kněži,
nejprv za své hříchy oběti konati, po- '
tom za (hříchy) lidu: neboť to učinil
jednou, sebe samého obětovav. Zá—
kon zajisté ustanovoval za kněží lidí,
mající nedostatky: ale slovo přísahy,
kteréž se stalo po zákonu, ustanovilo
Syna na věky dokonalého. Žid. 7,
26—28.
Zákon zajisté, maje stín budoucího
dobrého, a 'ne pravý obraz věci, nikdy
nemůže jednostejnými obětmi, kteréž

se po všecka léta bez přestání obětují,
učiniti přistupujících dokonalými. Žid.
10,

Kdožby se vzhlédl v dokonalý zá
kon svobody, a zůstalby v něm, nejsa
zapomínavý posluchač, ale činitel sku
tků: ten blahoslavený bude v skutku
svém. Jak. 1, 25.
3. Napomenutz' k čítánz' a rozjímání
písem svatých a užitek : toho plynoucí.

Israeli slyš přikázaní a soudy, kte
rýmž já učím tebe: abys plně je, živ
byl, a vejda vládl zemí, kterouž Ho
spodin, Bůh otců vašich, dá vám. V.
Mojž. 4, 1.

'

Když pak sedne (král) na stolici
království svého, vypíše sobě Deutero
nomium zákona tohoto do knihy, vezmu
'přípis od kněží pokolení levítského. A
budet míti při sobě, a čísti jej bude
po všechny dny života svého, aby se
naučil báti Hospodina Boha svého, a
ostříhati slova a obyčejů posvátných
jeho, kteříž v zákoně přikázání jsou.

V.Mojž.17,18.19.

At neodejde kniha zákona tohoto od
úst tvých: ale přemyšlovati budeš v něm
ve dne i v noci, abys ostříhal, a činil
všecky věci, kteréž psány jsou v ní:
tehdáž spravíš cestu svou, & porozumíš

jí. Jos. ], 8.
Ale v zákoně HOSpodinověvůle jeho,
v zákoně jeho přemýšlí dnem i nocí.
Žalm 1, 2.

Zákon Boha jest v srdci jeho: a
(tak) nepodvrtnouť se kročeje jeho.
žalm 37, 31.
Blahoslavení, kteříž skoumají svěde—
ctví jeho: a celým srdcem hledají ho.
Žalm 118 2.
V srdci svém schoval jsem řeči tvé.

Žalm 118,11. Viz dále: Žalm 118,
11,14—16;
24, 54. 55. 70. ..77 93.

94.97.111.113.143.174.

V srdci svém schoval jsem řeči tvé:
abych nehřesíl (protl) tobe Žalm 118,11.
Hledejte pilně v knize Hospodinově,
& čtěte: (ani) jedno z nich nechybí,
jeden druhého nebude hledati: nebo
co z úst mých pochází, on přikázal,
a duch jeho tent shromáždí je. Is. 34, 16.
I četl Baruch slova knihy této v uši Je
choniáše, synaJoakimova, krále judského,
a ? uši svého lidu přicházejícího k knize
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(této), a v uši mocných synů králov
ských, a v uši starších, a v uší lidu,
od nejmenšího až do největšího vše
chněch těch, kteříž“bydlili v Babyloně,'
při_řece Sodi. Bar. 1, 3. 4.

Ctěte knihu tuto, kterouž jsme po
slali k vám, abyste ji čítíli v chrámě
Páně na den slavný, a dne příhodného.
Bar. “l, 14.

Přinesl Esdráš kněz zákon před shro
máždění mužů\ _a žen, i všech, kteříž
mohli rozuměti, v první den měsíce
sedmého. I četl v něm zjevně na ulici,

kteráž byla před branou vodní, od jitra
až do poledne, u přítomnosti mužů i žen

í'moudrých:

a uši svého lidu pozdvi

ženy byly v knize. 11. Esdr. 8, 2. 3.

My máme za potěšení knihy svaté,
kteréž jsou v rukou našich. I. Mak.
12, 9.
Zpytujte Písma, nebo vy se domní
váte život věčný v nich míti: a tat
jsou, ježto svědectví vydávají. o mně.
Jan. 5, 39., .
Kteříž jsou v Thessalonice, pi-iiali
slovo se vší chtivostí, na každý den
rozvažujíce Písma, takliby ty věci byly.
Sk. ap. 17, 11.
Cožkoli napsáno jest, k našemu na
učení napsáno jest: abychom skrze trpě
livost a potěšení Písem naději měli.
Řím.

15,

4.

'

—

Ty zůstávej v tom, čemu si se na
učil a co ti svěřeno jcst, věda od ko
hos se naučil. A že od dětinství Písma
svatá znáš, kteráž mohou tebe naučiti
k spasení, skrze víru, kteráž jest v Kri—
stu Ježíši. Všeliké Písmo, od Boha
vdechnuté, užitečné jest k učení, k trc
stání, k napravování, k cvičení v spra
vedlností, aby dokonalý byl člověk boží,
ke všelikému skutku dobrému způsobný.
II. Tim. 3, 14—17.
4.

Temnost p'snuz 80. a jeho vykládání.

a) Písmu sbate'mu těžko na některých ne'-'
stech porozume'tí.

Sotva se dovtipujeme toho, co na
zemi jest: i co jest před očima, s prací
nalezáme: to pak, co na nebi jest,
kdož vystihne? a smysl tvůj kdož
pozná, lečbys ty dal moudrost, a seslal
s výsosti ducha svého, svatého? a
tak napraveny byly stezky těch, kteříž

jsou na zemi, a tomu, co se tobě líbí,
vyučili se lidé? Moudr. 9, 16—18.
A přiběhl Filip, slyšel jej, komor
níka královny Kandaces an čte Isniáše
proroka, i řekl: Myslíš-li, že r'ozumíš,
co čteš?—Kterýž řekl: I kterak mohu,
nevyloží-li mi někdo? a prosil Filipa,
aby vstoupil, a sedl s ním. Sk. ap. 8,
30. 31.
Tomu nejprvé rozumějte, že žádné
próroctví Písma vlastním vyložením se
nestává. 11. _Petr 1, 20.
Pána našeho dlouhoček'ání za spasení
mějte; jakož i nejmilejší bratr náš
Pavel podlé daně sobě moudrosti vám
psal, jako i ve všech epištolách, mluvě
v nich o těch věcech: v nichžto jsou
některé věci nesnadné k rozumění, kte
réžto neumělí a neustaviční (lidé) pře—
vracují, jako i jiná Písma, k svému
vlastnímu zahynutí, II. Petr 3, 15. 16_.
h) Rozum Písma svatého otvírá Bůh spra
vedlivým a pOkorným,

Kdo hledá zákona, naplněn bude jím:
a kdož oukladně činí, urazí se na něm.
Sir. 32, 19.
Ježíš í'ekl: Chválím tě, _Otče „Pane
nebe i země, že jsi skryl tyto věci
pí—cdmoudrými a opatrnými, a zjevil

jsi je maličkým. Mat. 11,25.
„ Ježíš řckl Petrovi: Blahoslavený jsi
Simone, synu Jonášův: nebo tělo a
krev nezjevilo tobě (toho): ale Otec
můj, kterýž jest v nebesích. Mat. 16, 17.
A On (Pán Ježíš)'řekl k učenníkům
do Emauz jdoucím : O blázni, a zpozdilí
srdcem k věrení všemu, co mluvili
proroci! . . . A počav od Mojžíše, a
všech proroků, vykládal jim všecka
písma, kteráž o něm byla. Luk. 24,
25. 27.
Tehdy otevřel jim Ježíš, smysl, -aby
rozuměli Písmům. Luk. 24, 45.
Bude-li kdo chtíti vůli jeho činiti:
pozná v učení (mém), zdali z Boha
jcst, čili já sám ze sebe mluvím. Jan
7, 17.

c) Smysl Písma svatého zůstává zahalen
pyšným, kteříž na rozum svz'g' a umění
své spoléhají.

Ty pak Danícli zavři řeči, a zapečet'
knihu, až do času určitého: mnozí ji
projdou, a mnohonásobné bude umění.
Dan. 12, 4.
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Jdi Danieli, nebo zavříny jsou, a
zapečetěny řeči (ty až do uloženého
času). Vyčištění, budou, a zbíleni bu
dou., a jako oheň zkušení budou mnozí;
abezbožně činiti budou bezbožní, aniž
porozumějí všickni bezbožnosti, ale učení
porozumějí. Dan. 12, 9. 10.
My pak jsme nepřijali ducha tohoto _

ise syn'em Ismaelem: I. Mojž.' 21,
16; Abraham plakal Sáru, manželku
svou, když umřela: I. Mojž. 23. 2:
Esau plakal, když jej byl Jakob lstnč
připravilo požehnání otcovské: I. Mojž.

27, 34; Jakob plakal, poznav u pfrí
chodu svém do krajiny Lábanovy Rá
chel, co dceru bratra matky své: I.
světa, ale Ducha, kterýž jest z Boha, Mojž. .29, 11; Esau plakal-, smířiv se
s Jakobem: I. Mojž. 33, 4; Jakob
abychom věděli, které věcí od Boha
darovány jsou nám: o nichž i mluvíme, oplakával dlouho Joseía, syna svého,
nikoli učenými slovy moudrosti lidské, jejž měl za mrtvého: I. Mojž. 37,
a skrze učení Ducha (svatého), duchovní 34; Josef, uzřev bratra Benjamina:
věci 3 duchOVnímí srovnávajíce. Tě
I.'Mojž. 43, 30; dav se poznat bra
lesný 'pak člověk nechápá těch věcí, trům svým: tut. 45, 2; při smrti otce
kteréž jsou Ducha božího; nebo blá svého Jakoba: 50, 1; když jej bratří
znóvstvím jsou mu, a nemůže (jim) jeho .prosili za odpuštění zločinu svého:
rozuměti, protože mají duchovně posu— I. Mojž. 50, 17; plakalo pachole Moj
žz's' v ošitce rákosové: II. Mojž. 2, 6;
zovány býti. I. Kor. 2, 12—14.
Pakli ještě zakryto jest evangelium plakal obecný lid, kterýž s Israelskýmí
táhl na poušt: IV. Mojž. 11, 4 ; "ve
naše před těmi, kteříž hynou, zakryto
Israel po
jest před nevěřícímí, jejichžto mysli s'lcery'lid: IV. Mojž. 14,'l;
třicet dní plakal smrt Aronovu: 'tut.
' Bůh tohOto světa oslepil, aby se jim
20, 30; tak i smrt Mojžíšovu: V.
nezasvítilo světlo evanbelium slávy Kri
stovy, kterýž jest obraz boží. lI. Kor. Mojž. 34, 8. Plakali Israelštz', když
vytáhli _do boje proti pokolení Benja
4, 3
Vždycky se učí, a nikdy ku poznání min: Soudc. 20, 23; po vítězství pla
kali nad záhubou pokolení tohoto :'
pravdy nepřicházejí. II. Tim. 3, 7.
5. V Plsmcch svatých není všecko ob- , Soudc. 21, 2; Noemi a její obě sna
chy plakaly, stěhujíce se ze země Moab:
saz'eno, co J'ez'z's' a jeho apoštole'. učili a
Ruth 1, 9; Anna, manželka Elkančya,
konali.
plakala nad 'neplo ností svou: I. Král.
Mnohé zajisté i jiné divy činil Ježíš
1, 7. 10; obyvatelé galaadšti plakali,
před obličejem učenníků svých, kteříž zvěděvše. o obležení města Jabes Naa
nejsou psání v knize této. Jan 20, 30.
tem Ammonitským: I. Král. 11,1—5;
Jestit' pak i mnoho jiných věcí, které
Samuel plakal pro Saula, poněvadž to—
učinil Ježíš; kteréž kdyby měly každá ho litoval Pán, že jej učinil králem
obzvláštně psány býti, mám za“to, že
israelským: I. Král. 15, 35; Jonathas
by ani svět nemohl obsálmouti těch
a David plakali nad pronásledováním,
knih, kteréžby měly psány býti. Jan
kteréž. se činilo Davidovi skrze Saula:
21, 25.
_
Protož, bratří, stůjte, a zachovávejte I. Král. 20, 41; plakal Saul, když
David velikomyslně ho ušetřil: I.' Král.
ustanovení, kterýmž jste se naučili,
24, 17; David a lid plakali, až ne—
buďte skrze (naši) řeč, aneb skrze náš
měli více slzí nad zloupením města
list. II. Tes. 2, 14.
Siceleg: I. Král. 30, 4; David plakal
Maje vám více psáti, nechtěl jsem
skrze list & černidlo; nebo mám naději, nade smrtí Saula a Jonathy a lidu,
kterýž padl s nimi: II. Král. 1, 11.
že budu u vás, a ústy k ústům mlu
12; David a veškeren lid plakali při
viti budu, aby radost vaše byla plná. pohřbu Abnera, jejž Joab zabil:

II. Jan 12; III. Jan 13.

Srov : slovo boží, ústní podání.

Pláč. 1. Ph'lcladové pláče z ča
sných příčin.
Agar plakala, když na rOzkaz boží
vyvržena byla od Abrahama z (lomu

II. Král. 3, 31 atd.; David plakal nad
nemocným dítětem svým: II. Král.
12, 21; ač Absolon byl proti otci Da
vidovi zpouru způsobil, plakal tento
předce velmi uslyšev o smrti jeho: ll.
Král.

18, 33; Elisms plakal,

spali—iv

Pláč.

krále Hazaele: IV. Král. 8, 11; Ege
chiáš plakal,. když mu v nemoci jeho

prorok Jeremiáš smrt oznámil: IV.
Král. 20, 3; Josia'š plakal, slyše slova
knihy zákona: IV. Král. 22, 19; usly—
šev Nekemiáš takové řeči, seděl a' pla
kal, a kvílil za mnohé dny: II. Esdr.
1, 4; Esdráš se modlil a vzýval Ho—
spodina a plakal: I. Esdr. 10, 1;- To
biáš jedl chléb s žalostí a s třesením:
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2. Srdečný pláč nad hříchy porouči
se co znamení pokání.
Když mluvil angel Hospodinův ke
všem synům israelským,'pozdvihli oni
hlasu svého & plakali.
A nazváno
jest místo to místo plačíčích, neb slzí
cích. Soudc. 2,_ 4. 5.

Obrátila se v kvílení loutna má, a
harfa má v hlas plačících. Job 30, 31.
Plakával jsem někdy nad tím, kdo
Tob. 2, 5; manz'eUca Tobiášova roz— ssoužen byl, a _outrpnost měla duše
hněvavši sc, vytýkala jemu. Tedy má s chudým.Job 30,25.
zplakal Tobiáš, a počal se modliti s
Ustávám v oupění svém, zmývám
pláčem: Tob. 2, 22. 23; 3, 1; Sára, každé noci lože své, slzami svými smít
dcera Raguele, šla na pohanění děvky čím postel svou. Zatmělo se od zá
své do svrchního pokojíka domu své rmutku oko me. Žalm 6, 7. 8.
ho: a tři dni a tři noci nejedla a ne
Vyslyš modlitbu mou Hospodine, &
pila: ale na modlitbě trvajíc, s pláčem prosbu mou: ušima pozoruj na pláč
prosila Boha, aby od "tohoto pohanění můj. Žalm 38, 13.
ji vysvobodil: Tob. 3, 10. 11; Sára,
_Bny mi slzy mé chlebem dhem i
matka mladého Tobiáše, plakala při od, nocí: když mi říkají každého dne: Kde
chodu jeho: Tob. 5, 23; Raguel pla jest Bůh tvůj? Žalm 41, 4.
kal, poznav Tobiáše :_ Tob. 7, 6; 7,
Život tvůj oznámil jsem tobě: polo
13; Gabel plakal, když Tobiáš přišel:
žil jsi slzy mě před obličejem svým,
Tob. 9, 8; matka mladého Tobiáše pla- . jako i v zaslíbení svém. Žalm 55, 9.
kala nad jeho dlouhou nepřítomností:
Dokavadž krmiti nás budeš chlebem
Tob. 10, 4; starý Tobiáš plakal 'při slzí: a nápoj dáš nám v slzích v míře
návratu syna svého: Tob. 11, 11 ; veliké? Žalm 79, 6.
,
veškeren lid israebsky' plakal, obdržev
Pojďte, klanějme se, a padejme (před
zprávu od Achiora: Judith 6, 14;
ním): i plačme před Hospodinem, kte
srov. 7, 18; 8, 14; Judith plakala, - rýž
učinil nás. Žalm 94, 6.
když zabiti chtěla Iloloierna: Judith
Ti, kteříž se slzami rozsívají, s ple-“
13, 6; Mardocheus plakal, když zvěděl. sáním žíti budou. Žalm 125, 5.
ukrutný výrok nad Židy: Esth.4, 1. 2.
Při řekách babylonských tu jsme
Susanna plačíc vzhlédla k nebi. Dan. scdali, a plakávali:_když jsme se roz
13,. 35
“ _
pomínali na Sion. Zalm 136, 1.
I plakali Judasa veškeren lid israel
Stalo se, když do zajetí zaveden jest
ský pláčem velikým, a kvílili za mno Israel, a Jerusalém zpuštěn jest, „seděl
ho dní. I. Mak. 9, 20.
Jeremiáš prorok plá'če a kvíle naříkáním
I plakali Jonathy i těch, kteříž s tímto v Jerusalémě, a hořkou myslí
ním byli, náramně: a Israel kvílil plá vzdychaje, a lkaje řekl atd. Pláč Jer. 1, 1.
čem velikým. I. Mak. 12, 52.
Volá srdce jejich ku Pánu na zděch
Antioch zarmoutiv se v mysli pro
dcery sionské: Vyveď jako potok slzy
Oniáše, a pohnuv se k lítosti, vylil dnem i nocí. Pláč Jer. 2, 18.
slzy vzpomínaje na mrtvého střídmost
Magdalena stojíc z zadu u nohou
a mírnost. II._ Mak. 4, 37.
jeho, počala jeho nohy slzami smáčeti,
Hned zavolav otce (toho) pacholíka, a utírala je vlasy hlavy své; a líbala
s slzami řekl: Věřím Pane, spomoz nohy jeho, a mastí mazala. Luk. 7, 38.
nedověře mé. Mar. 9, 23.
Petr zapřev Mistra, vyšel ven a
Iliaria stála venku u hrobu plačíc. plakal hořce. Luk. 22, 62.
A když plakala, naklonila se, a nahlé
3. Pán Ježíš proléval slzy lásky a
dla do hrobu. Jan 20, 11.
soucitu, jakož i sv. Pavel.
Šel za Ježíšem veliký zástup lidu
Ježíš plakal na hrobě Lazarově.
i žen: kteréžto plakaly a kvílily ho.
Jan 11, 35.
Luk. 23, 27.

Pobožnost. -
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A když se Ježíš přiblížil,"vida mě
sto, plakal hořce. Luk. 19, 41.
Ježíš za dnů těla svého s velikým
& ponízené
prosby tomu, kterýžby ho mohl vy
svoboditi od smrti. Žid. 5, 7.
Pavel řekl: Sloužil jsem Pánu se
vší pokorou a s (mnohými) slzami, a
pokušeními, kteráž se mi přiházela z
oukladů židovských. Sk. ap. 20, 19.
I veliké bolesti a \ouzkosti srdce
psal jsem vám s mnohými slzami: ne
abyste byli zarmouceni, ale abyste po
křikem obětoval modlitby

znali lásku, kterouž k vám

"""

mám. Il. Kor. ?, 4.

4. Pláč jest také znamení upřímné
outmówsti a vroucího oučastenstvz'.
A pozdvihše očí svých (přátelé Jo
bovi) „zdaleka nepoznali ho a zkřik
še plakali, a roztrhše roucha svá, sy
pali prach na hlavu svou. Job 2, 12.

Pocttvoat.

Vypustila jsem vás s žalostí a s
pláčem: „ale zase přivede (mi) vás
Pán s radostí & potěšením na- věčnost.
Bar.

4, 23.

_

Blahoslavení, kteříž nyní pláčete,
nebo smáti se budete. Luk. 6, 21.
Vy se budete rmoutiti, ale zármutek
váš obrátí se v radost. Jan 16, 20.
I řekl mi jeden ze starců: Neplač,
aj, svítězil lev z pokolení Judova, ko
řen Davidův. Zjev. 5, 5.
Beránek, kterýž jest u prostřed trů
nu, pásti je bude & dovede je k stu
dnicím vod života, & setře Bůh všeli
kou slzu s očí jejich.- Zjev. 7, 17.
Pobožnost jesti snaha, z čisté a
vroucí lásky učiniti Boha základem a
předmětem všeho myšlení a jednání a
vůbec svrchovaným
Velí se :

cílem života
'

sve7w.
_

Prosím, aby činěny byly prosby za
Odstupte ode mne, hořce plakati všecky lidi . . labychom pokojný a
budu: neusilujte, abyste mne těšili tichý život vedli, \e vší pobožnosti a
nad zpuštěním dcery lidu mého. Is. čistotě. I. Tim. 2, 2.
Cvič se v pobožnosti. I. Tim. 4, 7.
22, 4.
Pobožnost jest ke všemu užitečná,
Kdo dá hlavě mé vodu, a očím
majíc zaslíbení nynějšího života i bu—
mým studici slzí, abych dnem i nocí doucíhouv.
8.
oplakával zbitých dcery lidu mého?
Jestliže kdo jinak učí, a nedává mí—
Jer_. 9, 1.
Sel pak za Ježíšem veliký zástup sta zdravým řečem Pána našeho Ježíše
lidu i žen, kteréžto plakaly a kvílely Krista, a tomu 'učení, kteréž jest podlé
pobožnosti: -ten jest pyšný, a nic ne
ho. Luk. 23, 27.
Maria stála venku u hrobu. A ' umí. I. Tim. 6, 3. 4.
Josti't pak zišk veliký, pobožnost
když plakala, naklonila se, a nahlédla
s dostatečností. Io Tim. 6, 6.
.
do hrobu. Jan 20, 10.
Ty, ó člověče boží, varuj se toho,
Radujte _'se s radujícími, plačte s
následuj pak spravedlnosti, víry, lásky,
plačícími. Rím. 12, 15.
trpělivosti, tichosti. I. Tim 6, 11.
Viz také: nábožnost.
5. Pláč qn'avedl'ivýclc promění se _
v radost.
Poeta bOŽÍ. Viz: chvála boží, klanění
Sára na modlitbě trvajíc, s pláčem
Poetivost záleží v jednání zákonu
modlila se: . . Ty zajisté nekoeháš se spravedlností přiměřeném, vzdáleném od
v_zahynutí našem; nebo po bouři či vši latí a podvodu. Povaha její a po
níš utišení: a po pláči a kvílení radost vínnost.

vleváš.Tob.1,22.

Trest v rozliněvání jeho (Boha) a
život ve vůli jeho. S večera potrvá
pláč a k jitru (nastane) veselost. Zalm
29., 6;

Ti, kteříž se slzami rozsívají, s ple
sáním žíti budou. Jdouce šli a plakali,
mecíce semena svá. Přijdouce pak,
přiidouv s plesáním; nesouce snopy
své.

Zalm 125, 5. 6.

1. Jest bohu-milá ctnost a velí se:

Nečiňte nic nepravého v soudu, v lo
ktu, v váze, v míře: váha spravedlivá,
a rovná ať jsou závaží, spravedlivý
korec, a spravedlivý žejdlík. Já Ho
spodin, Bůh váš, kterýž jsem vyvedl vás
“zzemě egyptské. 111. Mojž. 19, 35. 36.

Když prodáš něco měštěnínu svému,
aneb koupíš od něho, nezarmucuj bratra

svého, ale vedlé počtu let milostivého
léta koupíš od něho. III. Mojž. 25, 14.
Blahoslavený muž, jemuž HOSpodin.
nepřičetl hříchu, aniž jest v duchu jeho
lsti. Žalm 31, 2.
Hledej přímé stezky nohám svým, a
všecky cesty tvé dobře spraveny budou.
Neuchyluj se na pravo, ani na levo:
odvrať nohu svou od zlého. Neboť ce
sty, kteréž jsou na pravo, znáť Pán:
ale kteréž jsou na levo, převráceny
jsou. On pak přímý učiní běh tvůj, a
cestu v pokoji provede. Přísl. 4, 26. 27.
Půjč bližnímu svému v čas potřeby
jeho, & navrat zase bližnímu časem
svým. Diž slovo, a věrně čiň s ním:
a každého času nalezneš,_což tobě po
třebí jest. Sir. 29, 2. 3.
Ale buď řeč vaše, jest, jest; ne, ne:
což pak na to více jest, to od zlého
jest. Mat. 5, 37.
_
Milování (buď) bez pokrytství. Rím.
12, 9.

Dávejte tedy všem, což jste povinni.
Řím. 13, 7.
Mluvte pravdu jedenkaždý s bližním
svým. Ef. 4, 25.
Neokrádajíce, ale ve všem pravé
věrnosti dokazujíce. Tit. 2, 10.

2. Příklady poctivosti.
Jakob a jeho synové: I. Mojž. 42,
28, 35; 43, 12. 18—22; Tobiáš: Tob.
2, 12; Zache'us po obrácení svém. Luk.
19, 8—10.
3. Příklady k výstraze.
Bohatci za časů Nehemiáše: II. Esdr.
5; Achab a Jezabel: III. Král. 21, 1;
nespravedlivý vládař: Luk. 16, 1—7';
Jidáš: Jan 12, 6. Viz též: počestnost,
pravda, upřímnost, věrnost.
POČCStHOStzáležív slušném a mravne'm
chování se:

1. Poroučí se.
Jako ve dne poctivě .choďme. Řím.
13, 13.
Dále, bratří, kterékoli věci jsou pravé,
kterékoli poctivé, kterékoli svaté, kte—
rékoli milé, kterékoli dobré pově

sti, jestli která

ctnost, jestli která

chvála kázně, na ty věci myslete.
Filip. 4, 8.
Tak podobně diakonové musejí býti
Encyklopacdic.

stydliví . . . Též i ženy musejí býti
stydlivé. ]. Tim. 3, s. 11.
Ty mluv, co sluší na zdravé učení:
starci ať jsou střízliví, stydliví atd.
Tit. 2, 1. 2.

2. Počestnost jest potřebná, bohulibé.
a velečestná.
Všecko slušně a podlé řádu se děj.
I. Kor. 14, 14.
Prosím přede vším, aby činěny byly
prosby, modlitby, žádosti, díkůčinění
za všecky lidí, za krále, i za všecky,
kteříž jsou ve vysokých ouřadech po
staveni, abychom pokojný. a tichý ži
vot vedli, ve vší pobožnosti a čistotě.
Nebo to dobré jest a vzácné před
spasitelem naším, Bohem. I. Tim. 2,
1, 2. 3.

Abyste byli bez ouhony, a upřímní
synové boží, bez trestání uprostřed ná
rodu zlého a převráceného: mezi kte
rýmižto svítíte jako světla na světě.
Filip. 2, 15.
Snažte se, . . . abyste poctivě cho
dili před těmi, kteříž jsou vně. I. Tes.
4, 11; srov. Mat. 5, 16.
Ve všech věcech sebe samého vy
dávej za příklad dobrých skutků, v uče
ní, v celosti, v vážnosti. Tit. 2, 7.

3. Jeví se v řeči, tváři, způsobíclt a
v oděvu.

Kdož mnohých slov užívá, urazí duši
svou: a kdož sobě moc osobuje neprávě,
v nenávisti bude. Sir. 20, 8.
Žádná řeč žlá nevycházej z úst vav
šich: ale jestli která dobrá ku vzdělání
víry, aby dala milost poslouchajícím.
Ef. 4, 29.
Nebuď jmenována u „vás mrzkost,
neb bláznové mluvení, nebo šprymo
vání, kterážto věc jest nenáležitá, ale
raději díků činění. Ef. 5, 4.
Povýšení očí mých nedávej mi, a
všelikou žádost (zlou) odvrať ode mne.
Sir, 23, 5.

_

Clověk odpadlec jest muž neužitečný,
chodí s ústy převrácenými, mhourá oči
ma, šoustá nohou, prstem mluví. Přísl.
6, 12. 13.
A aj žena vyšla vstříc jemu v ozdobě
nevěstčí, připravená k jímání duší, ště—

betná, toulavá. Přísl. 7, 10.
I řekl Hospodin: Proto že se po
29

'
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zdvihiy dcery sionské, & chodily s vy- . knih, kteréžby měly psány býti. Jan

taženým krkem, 'a pokynujíce očima
chodily, a plěsaly, a chodily nohama
svýma, a spořádaným krokem kráčely:
oblysí Pán vrch hlavy dcer sionských,
a Hospodin vlasy jejieh ohnaží. Is. 3,

_21, 25.

Kristus apoštolům 'sebe samého zje
voval, živého po svém umučení ve
mnohých důvndích, ukazuje se jim po
čtyřicet dní, a mluvě o království bo
žím.
Sk. ap. l, 3.
16,_ 17.
Zeny v oděvu slušném, stydlivostí u.
I chodil Pavel po Syrii, n Cilicii,
střízlivostí se ozdobujte, a ne kadeřa a potvrzoval církví, a příkazovnl ostří
vými vlasy, neb zlatem neb perlami, hati přikázaní apoštolů a starších. Sk.
neb drahým rouchem: ale jakž sluší ap. 15, 41.
na ženy, kteréž ukazují pobožnost do
A když chodili po městech, odevzdá
brými skutky. I. Tim. 2,.9. 10.
vali jim k ostříhání ustanovení, kteráž
Ozdoba žen nebuď zevnitř splétání byla zřízena od apoštolů, a od 'starších,
vlasů, neb .obkládání zlata, neb oblá— kteříž byli v Jerusalemě.
Sk. ap.
čeni šatstva: nýbrž člověk srdce, kte 16, 4.
rýž jest skrytý-, v neporušitelnosti po-'
Chválímt' pak vás, bratří, že mne
kojného a krotkého ducha, jenžto jest ve všem v paměti máte, a jakž jsem
před obličejem božím bohatý. Tak za vydal vám, přikázaní má zachováváte.
jisté někdy "i svaté ženy, naději majíce I. Kor. 11, 2.
v Bohu, ozdobovaly se, poddány jsouce
Pakli kdo lační, jez doma, abyste
vlastním mužům. I. Petr 3, 3—5.
se nescházeli k odlouzení. Jiné pak
Podání oustnl. l. Již v starém věci zřídím, když přijdu. I. Kor. 11, 34.
Kterýmž jste se i naučili, (je) i při
zákoně stávalo oustního podání.
jali, a slyšeli, i viděli na mně, ty věci
Rozpomeň se na dny staré, pomysli čiňte. Filip. 4, 9.
na jednokaždé pokolení: otaž ae otce
Víte zajisté, jaká přikázaní dal jsem
svého, a oznámí tobě. V. Mojž, 3-2,7.
Bože, ušima svýma slýchali jsme, a vám skrze Pána Ježíše. I. Tes. 4, 2.
Protož, bratří, stůjte, a zachovávejte
otcové naši vypravovali nám, (: díle,
ustanovení, kterýmž jste se naučili
kteréž jsi učinil zvadnů jejich, a za
buďto skrze (naši) řeč, aneb skrze náš
dnů starodávních. Zalm 43, 2.
Stůjte na cestách, pohled'te, a tažte list. 11. Tes. 2, 14.
Mějž příklad zdravých slov, kteráž
se' na stezky staré, kteráby byla cesta
slyšel ode mne u víře, a v milo
dobrá, & choďte po ní: a naleznete jsi
vání v Kristu Ježíši. Toho dobrého
obč'eřštve'ňí' dušem svým. Jer. 6, 16.
skladu
ostřihej skrze Ducha svatého,
Proč i vy přestupujete pi-ikázaní boží
kterýž přebývá v nás. II. Tim. 1,
pro ustanovení vaše? Mat. 15, 3.
13. 14.
2. Téz' od Krista da'na' zjevení nejsou
Co jsi slyšel ode mne před mno
všecka zaznamenána, nýbrž mnohá hými svědky, to (zase) svéřuj věrným
ústním podáním se zachovala a roz lidem, kteří způsobní budoui jiné učili.
áířovala.
II. Tim. ?, 2.
Ty zůstávej v tom, čemu jsi se na
Učte národy zachovávati všecko,
což jsem koli. přikázal vám. Mat. učil, a co ti svěí'eno jest, věda od'ko
hos
se naučil. II. Tim. 3, 14.
28, 20.
Vy co jste slyšeli od počátku, to
Jdouce po všem světe,_ kažte evan
zůstaniž v vás: zůstane-li v vás, co
gelium všemu stvoření. Mar. 16, 15.
Mnohé zajisté i jiné divy činil Ježiš jste od počátku slyšeli, zůstanete i vy
před obličejem učenníků svých, kteříž v Synu a Otci. I. Jan 2, 24.
Maje vám více psáti, nechtěl jsem
nejsou psáni v knize této. Jan 20, 30.
Jestiť pak i mnoho jiných věcí, kte skrze list a černidlo, nebo mám naději,
ré učinil Ježíš; kteréž kdyby měly že budu u vás, a ústy k ústům mlu
každá obvzláštně psány býti, mám za viti budu, aby radost vaše byla plná.
II. Jan 12.
to, žeby ani svět nemohl obsáhnouti

Poddaní

Poddaní 1. jsou
ovinm' ncíležitých
vrchností poslouchatz ve všem, co není

proti božímu prika'zaní.
Zachováte i naplníte přikázaní v
skutku. Neb to jest vaše moudrost a
rozum před lidmi, aby slyšíce všecka
přikázání tato, řekli: Aj, lid moudrý
a rozumný, národ veliký. Aniž jest
jiný národ tak veliký, kterýžby měl
bohy k sobě přibližující se, jako Bůh
náš přítomen jest všem prosbám na
šim. Nebo který jest jiný národ tak
slavný, aby měl obyčeje posvátné, a
spravedlivé soudy, a veškeren zákon,
kterýž já dnes předložím před očima
vašima. V. Mojž. 4, 6—8.
Israelité odpověděli k Josue, a řekli:
Všecko, což jsi přikázal nám, učiníme:
a kamžkoli nás pošleš, půjdeme. Jako
jsme poslouchali ve všech věcech Moj
žíše, tak poslouchali budeme i tebe:
toliko nechť jest Hospodin Bůh tvuj
s tebou, jako byl s Mojžíšem. Kdož
bykoli odpíral ústům tvým, a neposle
chlby řečí, kteréžbys přikázal jemu, at“

umle. Jos. 1,16—18.
Řekli služebníci královští
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kdož zlé činí.

hotovi.

Tit. 3, -1.

Poslušni buďte správců svých, a
buďtejim poddání: onit' zajisté bdějí
(nad vámi), jako ti, jenž mají počet
vydati za duše vaše, aby to.s radostí
činili, a ne s stýskáním; neb toby vám
nebylo užitečné. Ziql. 13, 17.

Poddáni tedy buďte všelikému lid
skému zřízení pro Boha: buďto králi,
jako nejvyššímu, an_eb_yládařům, jako
od něho poslaným,

Všecko, cožkoli přikáže Pán náš král,
rádi učiníme služebníci tvoji. II. Král.
15, 15.
Já úst králových ostříhání, a—přiká
zaní přísahy boží. Kaz. 8, 2.

Stalo pak se v těch dnech, že vyšlo
vyrčení od císaře Augusta,_ aby byl
popsán všecken svět . . . Sli všiclcni,
aby se přiznávali, jedenknždý do svého
města. Vstoupil pak i Josef z Galileo,
;, města Nazaretu do Judska, do města
Davidova, kteréž slove Betlém. Luk.
2, 1—4.
Každá duše mocnostem vyšším pod
dána buď; neboť není mocnosti leč od
Boha, a kteréž jsou, (ty) od Boha
zřízeny jsou. Protož kdo se mocnosti
protiví, zřízení božímu se protiví: a
kteříž se protiví, odsouzení sobě do

k potrestání

činců a k pochvale dobrých.

2,13.14.

zlo—

I. Petr

Všecky ctěte, bratrstvo milujte, Bc
ha se bojte,

jemu:

Protož z potřeby pod—

dáni buďte: netoliko pro hněv, ale
také pro svědomí. Nebo i proto daně
dáváte: služebníci zajisté boží jsou,
pro to samo sloužíce. Dávejte tedy
všem, což jste 'povinni: komu daň,
(tomu) daň; komu clo, (tomu) clo;
komu bázeň, (tomu) bázeň; komu čest,
(tomu) čest. Řím. 13, 1—7.
Napomínej jich, ať jsou knížatům
a mocnostem poddáni,_rozkazů (jejich)
poslušni, ke všelikému skutku dobrému

krále

v ucti—vostimějte.

Služebníci poddání buďte ve vší.bázni
"pánum , netoliko dobrým a mírným,
ale také nevhodným. I. Petr 2,17. 18.
2. Toliko zjevně nepravých. proti při
kázam'm božím čelících rozkazů nesluší
poddaný-m poslouchali.
A když mladý Tobiáš odešel, na
vrátiv se, ožnámil otci svému, že jeden
z synů israelshých zabitý leží na ulici.
A on hned vyskočiv od stolu svého,
nechav oběda, nejcda nic přišel k. tělu
&.vzav je, nesl do domu svého tajně,

aby, kdyžby slunce zapadlo, opatrně
pochoval je. A když ukryl tělo, jedl
chléb s žalostí a s třesením, rozpomí
naje se na-onu řeč, kterouž mluvil
Pán skrze Amosa proroka: Dnové
svátků vašich obrátí se v naříkání a
kvílení. A když slunce zapadlo, šel
& pochoval je. I trestali ho všickni
bývají. Nebo knížata nejsoukstrachu
dobře činícím, ale zle činícím. Protoy. bližní jeho, řkouce: Již pro takovou
chceš-li se nebáti mocností? Čiň dobře, věc přikázáno bylo, abys byl zabit, a
a budeš míti od ní chválu: boží zaji— ledvas ušel smrti, a opět pochováváš
sté služebník _jest, tobě "k "dobrému.
mxtve? Ale Tobiáš více se boje Boha,
Pakli zle činiti budeš, boj se, neboť než krále, uchvacoval těla 'zabitých, a
ne nadarmo nosí meč; boží zajisté ukrýval je v domě svém, a o půl noci
služebník jest, mstitel zuřivý nad tím, pochovávalje. Tob. 2, 3—9; srov.l, 21..
29"'
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Řekl pak král egyptský bábám he
brejským, z nichž- jedna sloula Sefora,
a druhá Fua, přikázav jim: Když bu
dete babiti ženám hebrejským, a přijde
čas porodu: bude-li. pacholík, zabite
ho: pakli děvče, zachovejte (.Íe). Bály
se pak báby Boha, a neučinily podlé
rozkázání krále egyptského, ale zacho
valy _pacholíky. Kterýcližto povolav
k sobě král, řekl: Dobře tedy učinil
Bůh bábám; a rostl lid, a zsílil se
náramně. II. Mojž. 1, 15—18. '2().
Viz příběhyo Sidrachovi, Misacho
ví a Adenagovi: Dan. 3, 1—95.
Mnozí z lidu israelského uložili u
sebe, aby nejedli věcí nečistých: a ra
ději volili umříti, nežliby se poškvrnili
nečistými pokrmy: i nechtěli zrušiti
zákona božího svatého a byli usmrco
váni: i stal se hněv veliký velmi nad
lidem. I. Mak. ], 65—67.
A přišli tam.ti, kteříž byli posláni
od krále Antiocha, aby přinutili ty,
kteříž byli utekli do města Modin, aby
obětovali (modlám), a kadili kadidlem
a, aby odstoupili od zákona božího. A
mnozí z lidu israelského přivolivše při
stoupili k nim: ale Mathatiáš, a synové
jeho 'pevně stáli . . .
I'. odpověděl
Mnthatiáš, a řekl hlasem velikým: Byt'
všickni národové krále Antiocha upo
slechli, aby odstoupili jedenkaždý od
služby zákona otců svých, a povolili
k přikázanim jeho: já a synové moji,
& bratří moji, poslušni budeme zákona
otců našich. Buď nám Bůh milostiv:
neníť nám užitečné opustiti zákona a
ustanovení božích: neuposlechnemct
slov krále Antiocha, aniž budeme obě—
tova'ti, přestupujíce pi'ikázaní zákona
našeho, abychom šli jinou cestou atd.
I. Mák. ?, 15 atd. Viz též: k. 2,

31—39.
Přihodilo pak se, že také sedm bra
tří i s matkou jejich popadených, nu
ceno bylo od krále, aby biči a žilami
mučeni jsouce, maso sviňské proti prá
vu jedli'. Tedy 'jeden z nich, kterýž
byl první, takto řekl: Co se tážeš, a
čeho se chceš od nás dověděti? Hotovi
jsme raději zemříti, nežli otcovské zá
kony boží přestoupiti. II. Mojž. 7, 1—2.
A Fariseové povolavše jich (apoš
tolů) přikázali, aby nikoli nemluvili,
ani učili ve jménu Ježíšovu. Tedy

Petr a Jan odpovídajíce, řekli jim:
Zdali to spravedlivé jest před obliče
jem božím, abychom vás více poslou
chali než Boha, suďte; neb nemůžeme
nemluviti toho, co jsme viděli a slyšeli.
Sk. ap. 4, 18—20.
A přivedše je, postavili (apoštoly)
v radě. I otázalo se jich kníže kněž
ské, řka: Příkaznjíce přikázali jsme
vám, abyste neučili v tom jménu:
a aj, —naplnili jste Jerusalém uče
ním svým: a chcete na nás uvé
sti krev toho člověka. Odpověděv pak
Petr, a apoštolé, řekli: Více sluší po
slouchati Boha než lidí. Bůh otců
našich vzkřísil Ježíše, kteréhož jste vy
usmrtili, pověsivše na dřevě. Sk. ap.
5, 27—30.
A povolavše apoštolů, a zmrskavše
je, přikázali, aby nikoli více nemluvili
ve jménu Ježíše, a propustili je. Oni
pak šli z toho shromáždění, radujíce
se. že hodni učinění jsou trpěti poha
něni pro jméno Ježíše. A nepřestá
vali na každý den v chrámě i po do
mích učiti, a zvěstovati Krista Ježíše.
Sk. ap. 5, 40 -—42.

3. Poddaní mojí vro/mostemsvým slu
šnou vážnost a úctu vzdávatí, jakožto
na místě božím postaveným.
Vrchnostcm utrhati nebudeš: a kní
žeti lidu svého zlořečiti nebudeš. II.
Mojž. '22, 28.
I řekl David mužům svým: Budiž
mi milostiv Hospodin, abych nečinil té
věci pánu mému, pomazanému Hospo
dinovu, abych vztáhl ruku svou na
něj, nebo pomazaný Hospodinův jest.
I. Král. 24, 7.
I řekl David k Abizai: Nezabíjej
ho: nebo kdož vztáhna ruku svou na
pomazaného Hospodinova, bude nevin—
ný? I. Král. 26, 9.
I padiia Joab na tvář svou k zemi,
poklonil se, a dobrořečil králi: i řekl
Joab: Dnes poznal služebník tvůj, že
jsem nalezl milost před očima tvýma,
pane můj králi: nebo jsi učinil řeč
služebníka svého. II. Král. 14, 22.

Když'tedy

vešla žena theknitská k

králi, padla před ním na zemi, a po
klonila se, a řekla: Zachovej mne
králi! II. Král. 14, 4.
.
I zkřikl veškeren lid, a řekl: Ziv

PoddanL

buď král.

I. Král. 10, 24; IV. Král.

11, 12.

Jako řvání lvovo, tak (jest) i hrůza
králova: a'kdo ho popouzí, hřeší proti
duši své. Přísl. 20, 2.
Boj se Hospodina, synu můj, akrále.
Přísl. 24, 21.

Neukazuj. se slavným před králem,
a na velkých místech nestůj. Přísl.
25, 6.

V myšlení svém neutrhej králi, a v
skrytosti pokoje svého nezlořeč boha
tému: nebo i ptáci nebeští donesou
hlas tvůj, a to, což křídla mší, zvěstuje
řeč. Kaz. 10, 90.
Před povýšeným skloňuj hlavu svou.
Sir. 4, 7
Modlete se za život Nabuchoduno
sora, krále babylonského, a za život
Balthasara, syna jeho, aby byli dnové
jejich jako dnové nebes nad zemí: a
aby dal nám Pán moc, a osvítil oči
naše, abychom živí byli pod stínem
Nabuchodonosora, krále babylonského,
a. pod stínem Balthasara, syna jeho, a
sloužili jim mnoho dní, a nalezli mi
lost před obličejem jejich.
Bar. 1,
11. 12.
A kteříž tu stáli, řekli Pavlovi:
Nejvyššímu knězi božímu zloi'ečíš? I
řekl Pavel: Nevědělt' jsem bratří, žeby
knížetem kněžským byl. Psánot' jest
zajisté: I knížeti lidu svého nebudeš
zlořečiti. Sk. ap. 23, 4. 5.
Dávejte všem, což jste povinni: ko
mu daň, (tomu) daň; komu clo, (to
mu) clo; komu bázeň, (tomu) bázeň;
komu čest, (tomu) čest. Rím. 13, 7.
Kteřížkoli jsou služebníci podejhem,
ať mají své pány za hodné vší cti,
aby jméno Páně a učení nebylo rou-„
háno. I. Tim. 6, 1.

4. Proukazova'ní ctí od poddaných ne
smí však nikdy v lichocenz'. a poclzle

bova'ní přecházeli.
Viz:

lz'chocenz' a pochlebovánz'.

Sk.

ap. 12, 21. 22; Jud. 16.

5. Na rotz' tomu mají poddaní „PHna
skytujfdí se příležitosti svobodne a pro
stosrdečně představeným pravdupovědě—
ti; však ale bez urážky slušné uctivosti.
Jethro řekl Mojžíšovi: Nedobře to
děláš. 11. Mojž. 18, 17.
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Hospodin poslal Nathana k Davido
vi: kterýž když přišel k němu, řekl
jemu: Dvá muži byli v městě jednom,
jeden bohatý, a druhý chudý. Bohatý
měl ovec i volů velmi mnoho. Chudý
pak nic jiného neměl, krom jednu ovci
maličkou, kterouž byl koupil, a choval,
a kteráž odrostla při něm a při dě.
tech jeho, tolikéž z chleba jeho jídajíc,
a z číše jeho pijíc, a v lůnu jeho
spávajíc: a byla jemu jako dítě milá.
Když pak nějaký pocestný přišel k
bohatému, nechtěl tento vzítí z ovcí
a z volů svých, aby udělal hody po
cestnému tomu, kterýž byl přišel k
němu, i vzal ovci muže chudého, a.
\připravil pokrmy člověku, kterýž byl
přišel k němu. I rozhněvav se David
na člověka'toho náramně, řekl k Ná
thanovi: Zivť jest Hospodin, žet' ho
den jest smrti ten muž, kterýž to uči
nil. Ovci nahradí čtvcrnásob'ně, proto
že učinil věc tu,
a že nešanoval
(té ovce). I řekl Náthan k Davidovi;
Ty jsi ten muž. Toto praví Hospodin
Bůh israelský: Já jsem pomazal tebe

za krále nad Israelem, a já vytrhl jsem
tebe z ruky Saulovy, a dal jsem
tobě dům pána tvého, a manželky pá
na tvého v lůno tvé, a dal jsem .tobě
dům israelský a j'udský: a jestli ti to
málo, přidám ti mnohem více. Proč
jsi tedy potupil slovo H03podinovo,
tak žes učinil zlé před obličejem
mým? Uriáše Hethejského zabil jsi
mečem, a manželku jeho vzal jsi sobě
za manželku, a zabil jsi ho mečem
Amonitských. A protož neodejde meč
z domu tvého až na věky, proto žes
pohrdl mnou, a vzal jsi manželky Uri
áše Hethejského, aby byla manželka

tvá. II. Král. 12, 1—10.
Joab řekl k Davidovi: Miluješ ty,
kteříž tebe nenávidí, a v nenávisti
máš ty, kteříž tebe milují: a ukázal
jsi dnes, že nedbáš na vůdce své, a
v pravdě jsem poznal nyní, že kdyby
jen Absolon živ byl, a my všickni
byli pobiti, tedy by se tobě líbilo. II.

Král. 19, 6.
I odpověděl muž boží Jeroboamovi:
By mi dal polovici domu svého, ne
půjdu s tebou, aniž budu jísti chleba,
aniž budu píti vody na místě tomto.

IlI. Král. 13, 8.
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Poddaní.

Ohiáš řekl_ženě Jeroboamově: Toto
praví Hospodin Bůh israelský: Já jsem
' 'tě"vyvýšil z prostředku lidu,“ a posta
vil jsem tě za vůdce nad lidem svým
israelkým: a odtrhl jsem království
od domu Davidova, a dal jsem je tobě, :.
nebyl jsi jako služebník můj" David,
kterýž ostříhal přikázaní mých, a ná
sledoval mne v celém srdci svém, číně,
co se líbilo před obličejem mým: ale
páchal jsi zlé nade všecky, kteříž byli
před'tebou, a učinils sobě bohy cizí,
a slité, abys mne k hněvu popudil,
mne pak zavrhl jsi za hřbet svůj: pro
tož aj ja uvedu zlé věci na dům Je
roboamův, a vyhladím z Jeroboama i
toho, jenž močí na stěnu, a zavřeného
a nejposlednějšího v Israeli: a vykli
dím ostatky domu Jeroboamova, jako
vyklizen bývá hnůj až do čista. Kte
říž zemrou z domu Jeroboamova v
městě, snědi je psi: kteří pak zemrou
na poli, žráti je budou ptáci nebeští:
nebo Hospodin mluvil to . . . . Usta
.noví pak sobě HOSpodin krále nad
Israele'm, kterýž vyhladí dům Jeroboa
mův v ten den, a v ten čas, a bíti
bude Hospodin Bůh Israele, jako se
klatí třtinaive vodě: a. vytrhne Isracle
z země dobré této, kterouž dal otcům
jejich, a rozvějeť je za řeku: proto
že udčlali sobě háje, aby popouzeli
Hospodina. A vydá Hospodin Israele
pro hříchy Jeroboamovy, kterýž zhře
šil, i v hříchy uvodilIsraele. III. Král.

de chtíti, dává je. Protož králi nechat
se tobě líbí rada má a hříchy své al
mužnami vykupuj, a nepravosti své
milosrdenstvím nad chudými: a snad
odpustí (Bůh) hříchům tvým. Dan. 4,
2:2. 24.

Daniel řekl před králem: Darové
tvoji tobě budte, a dary 'domu tvého
jinému dej: a však písmo čísti budu
tobě, králi, a výklad jeho ukáži tobě.
Okráli, Bůh nejvyšší, království a ve
lehnost slávu, i čest dal Nabuchodono
sorovi otci tvému. A pro velebnost,
kterouž byl dal jemu, všickni lidé, pc
kolení, a jazykové třásli a báli se před
ním: kterékoli chtěl, povyšoval: a které
chtěl, ponižoval. Když se pak po
zdvihlo srdce jeho, a duch jeho zatvr—
dil se k pýše. ssazen jest z stolice
království svého, a sláva jeho odjata
jest (od něho): a z (spolku) synů lid
ských vyvržen byl, ale i srdce jeho
3 zvířaty položeno jest, a s divokými
osly bylo bydlení jeho: seno také jako
vůl jídal, a rosou nebeskou tělo jeho
smáčíno bylo, dokudž nepoznal, že pa—
nuje Nejvyšší nad králostvím lidským:
a že kohožkoli chtíti bude, ustanoví
nad ním. Ty také, synu jeho Baltha
sare, neponížil jsi srdce svého, věda to
všecko: ale proti Panovníku nebeské
mu pozdvihl jsi se: a nádobí domu
jeho přinesena jsou před tebe: a ty,
ipřední- tvoji, a ženy tvé, i ženiny
tvé, pili jste víno z nich: bohy také
M, 7—11. 14—16.
,
stříbrné, a zlaté, a měděné, železné, a
Když pak skrze Jehu, syna Hanani dřevěné i kamenné, kteříž nevidí, "aniž
proroka slovo Hospodinovo stalo se
proti Barsovi, a proti domu jeho, a slyší, aniž čijí, chválil jsi : Boha pak, kte
rýž má dýchání tvé v ruce své, i všecky
proti všemu zlému, kteréž byl učinil
před Hospodiuem, p0p0uzeje ho sku- , cesty tvé, neoslavovaljsi. Protož od něho
tky rukou svých, aby byl učiněn jako poslán jcst článek ruky, kteráž napsala
to, což napsáno jest. A toto“ jest pí
dům Jerobozunů-v: pro tu příčinu za
smo, kteréž naznamenáno jest: Mane,
bil ho, .totiž Jehu, syna Hananí pro Thekel, Fares. A tento jest výklad
roka. III. Král. 16, 7.
řeči: Mane: Sčetl Bůh království tvé,
Slyd'te se před vládai'em a mocným
a dokonal je. Thekel: Zavěšen "jsi
za_lež. Sir. 41, 21.
na váze, a nalezen jsi méně mající.
„Daniel pravil ku králi Nabuchodo
Fares: Rozděleno' jest království tvé,
nesorovi.: Vyvrhnou tě z lidí, a s ho
vady a zvířaty bude bydlení tvé, a a dáno jest MedskýmaPerským. Dan.
5, 17—28.
sen-ojako vůl jísti budeš, a rosou ne
beskou smáčín budeš: sedm také časů
Herodes jal Jana, a svázal jej, a
prbmčníse nad tebou, dokudžby ne dal do zaláře, pro I—Ierodiadumanželku,
poznal, že panuje Nejvyšší nad krá bratra svého; neb byl jemu Jan řekl:
lovstvím lidským, a že, komužkoli bu Nesluší tobě míti ji! Mat, 14, 3. 4.

Poddaní

6. Poddaní nemají si

sami práva

zjednali, nýbrž výrokům vrchnosti své
se podrobíti.
Pakliby nebyl zjeven zloděj, pán
domu pohnán bude k bohům, a při
sáhne, že nevztáhl ruky své k věci
bližního svého, by učinil lest tak na
volu, jak na oslu, a ovci, a rouchu, a
cožkoli škodu přinésti může: před bohy
pře obou přijde: a jestliže oni usoudí,
dvojnásobně navrátí bližnímu svému.
II. Mojž. 22, 8. 9.
Lidé země činili nátisk, a brali ná
silím: nuzného a chudého sužovali, a
příchozího utiskovali bez soudu. . . .
I vylil jsem na ně hněv svůj, ohněm

hněvu svého strávil jsem je: cestu je
jich na hlavu jejich jsem navrátil,
praví Pán Bůh. Ezcch. 22, 29. 31.
Viz příběb o stříbrníku Demetriovi
v Efezu. Sk. ap. 19, 23 atd.

7. Poddaní jsou povinni,
berně platiti.

daně a

Desátků svých a prvotin svých ne—
obmeškáš dáti. II.- Mojž. 22, 29.
A t'yto jsou prvotiny, kteréž zdví
hati hudete: šestý díl efy z koru obilí, a
šestý díl efy z koru ječmene atd. Ezcch.

4, 5.13.
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Poznav pak Ježíš zlost jejich, řekl:
Co mne pokoušíte pokrytci? ukažte mi
peníz daně. A oni _podali mu peníze.

I řekl jim Ježíš: Cí jest tento obraz
a nápis? Řekli jemu: Císařův. Tedy—
dí jim: Dávejtež tedy, co jest císařo
vo, císaři, a co jest božího, Bohu.
Mat. 22, 19—21.
Davejte všem, cojste povinni: komu
daň, _(tomu) daň; komu clo, (tomu)
clo. Rím. 13, 7.

8. Poddaní se mají modlili za
vrchnosti své.

Aj poslali jme vám peníze, nakupte
za ně zápalných obětí, i kadidla, a
učiňte mannu a obětujte za hřích na
oltáři Pána Boha našeho: a modlete
se za život Nabuchodonosora krále ba
bylonského, & za život Balthasara syna
jeho, aby byli dnové jejich, jako dnové
nebes nad zemí. Baruch 1, 10. 11;
Prosím pak přede vším, aby činěny
byly prosby, modlitby,. žádosti, díků
činění za všecky lidi, za krále“ i za
všecky, kteříž jsou u vysokých ouřa
dech postaveni, abychom pokojný a ti
chý život vedli ve vší pobožnosti a
čistotě. *Nebo to dobré jest a vzácné
před spasitelem naším. 1. Tím. 2, 1—3.

9. Poddany' jest povinnovdn vrchnost
svou 1:neštěstí chrániti a jí neopouštěti.
Ethaj pravil Davidovi, řka: Živť
jest Hospodin, a živť jest pán můj
král: že na kterémžkoli místě budeš
pane můj králi, budiž k smrti neb
k životu, tuť bude i služebník tvůj.
II. Král. 15, 21.
čilí od cizích? A on řekl: Od cizích.
I přešel Ethaj gethejský, & všickni
Řekl mu Ježíš: Tedy synové jsou svo— muži, kteříž s ním byli, i ostatní množ
bodní. Ale abychom jich nepohoršili, ství. A všickni plakali hlasem velikým
jdi k moři, a vrz udici: a tu ryba, a všechen lid přecházel: král také přešel
kteráž nejprvé uvázne, vezmi: a otevra potok Cedron, i veškeren lid (přešel) proti
ústa její, nalezneš stater: ten vezmi, a cestě, kteráž vede k poušti. Přišel pak
dej jim za mne iza sebe. Mat. 17, i Sádok kněz, i všickni levitové s ním. . . .
23—26.
David pak vstupoval k vrchu (hory)
Tedy odšedše Fariseové, radili se, Olivetské, vstupuje a pláče, jda bosý
jakby ho v řeči polapili. I poslali kně- , ma nohama, amaje přikrytou hlavu:
mu učenníky své s Herodiány, řkouce: též i veškeren lid, kterýž byl s ním,
Mistře, víme, že pravdomluvný jsi, a přikryvše hlavy vstupovali p-lačíce'. II.
cestě boží v pravdě učíš, a nedbáš na Král. 15, 22—24. 30.
žádného;
nebo nepatříš— na osobu lid—
A když přišel David do Ležení, Sobi,
skou: protož pověž nám, co se tobě syn Naas z Rabbath synů Ammon, a
zdá, slušíli dávati daň císaři, čili nic? Machir syn Ammihelův z Lodulbnr, &.
A když přišli do Kufarnaum, při
stoupili k Petrovi ti, jenž vybírali plat
(chrámový), a řekli jemu: Což mistr
váš nedává platu (chrámového)? A on
řekl: Dává. A když všel do domu,
předešel ho Ježíš řka: Co se tobě zdá
Simone? Králové zemští od kterých
berou daň nebo plat? od synů-li svých,
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Podezřeliyost. - Podobenství.

Berzellaj, Galaadský z Rogelim, daro
vali mu ložní šaty, a koberce, a ná
doby hliněné, obilí a ječmene, a mou
ky, a krup, a bobu, a šocovice, a sma
žené cizrny, a medu a másla, ovce a
tučná telata. A dali Davidovi, i lidu,
kterýž s ním byl, aby jedli: nebo se
domnívali, žeby lid hladem a zížní
zemdlen byl na poušti. II. Král. 17,
27—29.
Berzellaj také Galaadský, vyšed z Ro
gelim, převedl krále přes Jordán, také
hotov jsa zprovoditi ho za řeku. II.
Král. 19, 31.
Ale přispěl Davidovi na pomoc Abi
saj, syn Sarvie, a udeřiv Filištínského,
zabil ho. Tehdy zapřisáhli se muži
Davidovi, řkouce jemu: Již nepůjdeš
více s námi do boje, abys nezhasíl svíce
israelské. Il. Král. 21, 17.

Podobenství

jest obraz, z domácího

a venkovského života, z přírody, zřízení,
dějepisu,- aneb i z te'la lidského, vzatý,
jímž se netoliko vypravování a vyučování
oživuje, ale také nadsmyslne' pravdy po
chopitedlnfý'ší a rozumu pHstuprwj's'í činí.

1. Podobenství byla již v starém zá—
koně v obyčeji.

Nalezají se podobenství: Soudc. 9,
8—15 (bájka) o stromech, krále si zvo
livších; II. Král. 12, 1—7, kteréž vy
pravoval Nathan Davidovi, vytýká zlo
čin jeho na Uriáši; též kap. 14, ] atd.;
kde žena z Thekoa prosí Davida o mi
lost za Absolona.

2. Zvláště ak Ježíš Kristus nejdůle—
žitěs'ípravdš podobenství-mivysvetloval,
jechz'to se nálezá v sv. evangelium 37.
a) Podobenství v evangelium sv. IIIa

10. Povinnosti tyto majipodanní plniti
ne z bázně trestu ale pro Boha.

touše: ]) dva stavitelé: 7,

souzení sobě dobývají. Řím. 13, 2.
Z potřeby poddaní buďte, netoliko
pro hněv, ale pro svědomí. Řím. 13, 5.
Poddáni buďte všelikému lidskému
zřízení pro Boha, buďto králi jako nej
vyššímu. I. Petr 2, 13.
Služebníci poddání buďte ve vší bázni
pánům , netoliko dobrým a mírným,
ale také nevhodným; nebo ta jest mi
lost, jestliže kdo pro svědomí boží snáší
zármutky, trpě nespravedlivě. I. Petr 2,

pude': 13, 1—9;

24—27;

2) o vetche'm rous'e a nových záplatách:
Kdož se mocnosti protiví, zřízení boží 9, 16; 3) o novém víne' a starých pu
mu se protíví: a kteří se protivují, od— dech: 9, 17; 4) o rozsívači a rozličné

18. 19.

Podezřelivost.

1. Zapovídá se.

Zlého muž bratru svému nemysli
v srdci svém. Zach. 7, 10; Mat. 7,
1 atd.; Rím. 14, 4.
Láska nemyslí nic zlého. I. Kor.
13, 5: srov. I. Tim. 6, 4.

2. Příklady podezřelivosti.
Nabal byl podezřelivý na Davida:
I. Král. 25, 3—11; Filiětins'tí nedůvě
i'ujíce Davidovi: I. Král. 29, 4 atd.;
knížata krále Horona: II. Král. 10,
3 atd.; Saul na Davida: I. Král. 22,

3; Jorám: IV. Král. 5, 7; Jeriáš:
.!er. 37, 13 atd.; Herodes: Mat. 2,
1 atd.; obyvatelé ostrova Malty: Sk. ap.
28, 1—4.

18—23;

5) o kou

koliv pšenici: 13, 24— 30; 36—43;
6) o zrnu horčičném: 13, 31. 32; 7)
o kvasu: 13, 33; 8) o pokladu v poli:

13, 44; 9) a drahé perle: 13, 45. 46;
10) o síti rybářské: 13, 47—50; 11)
o hospodáři: 13, 52; 12) o ztracené
ovci: 18, 13. 13; 13) o nemilosrdném
služebníka: 18, 23—35; 14) o dělní
cích na vinnici: 20,1—16; 15) o dvou
nestejných synech: 21, 28—32; 1) o
zlých vinařích: 21, 33—46; 17) okrá
lovské svatbe' a rouchu svatebním : 22,

1—14;

18) o rozdílných služebnících:

24, 42—51; 19) a deseti pannách: 25,
1—13; 20) o svěřených hřivnách: 25,
14—30. — b) Podobenství v evangelium
sv. Afarka: 1) o starém rouše a nových
záplatách: 2, 21; 2) o novém víně a
starých sudech: 2, 22; 3) o rozsívači

a rozdílném poli: 4, 3—3; 14—20;
4) o semenu zrústajía'm: 4, 26—29;
5) o zrnu lwrčic'něm: 4, 30—32; 6) o
zlých vinařích: 12, 1—12. 0) Podo
benství v evangelium sv. Lukáše:
1) o
starém rous'e a nových záplatach: 5, 36;
2) o novém víne' a starých nádobách: 5,
37—39 ; 3) o dvou stavitelích : 6, 47-—49;
4) o lichváři a dvou dlužnících: 7,
41—43; 5) o rozsívací a rozdílnémpoli :
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dobenstvi. 1 řekl jim: Vámt' jest dáno
znáti tajemství království božího; ale
těm, kteříž jsou vně, děje se všecko
9) o rozličných služebnz'cz'ch: 12, 35—48 ; v podobenstvích: aby vidouce viděli, a
neuzřeli: a slyšíce, slyšeli, a nesrozu
10) o neúrodne'm stromu fzhove'm: 13,
6— 9; 11) o zrnu horčz'čne'm: 13, 18. 19;
měli: aby se snad neobrátili, a nebyli
12) o kvasu: 13, 20. 21; 13) o velz'lce' jim odpuštění hi'íchové. I dí jim: Ne
rečei-z': 14, 16—24; 14) o stavění věže: znáte toho podobenství? i kterakž všecka
14, 18—30; 15) o války vedení: 14, (jiná) podobenství poznáte. Mar. 4,
10—13.
3 —33; 16) o ztracené ovcz':15, 1—7;
17) 0 ztraceném groši: 15, 8—10; 18) o
Otázali pak se ho učenníci, jaké by
marnotratném synu : 15, 11—32; 19) o to bylo podobenství ? Kterýmžto on řekl :
Vám dáno jest znáti tajemství králov
nespravedlivém vládařz': 16, 1—13; 20)
o bohatém hodovm'hu a chudém Lazaru:
ství božího; ale jiným v podobenstvích
16, 19—31;
21) o ve'rném služebm7cu: aby vidouce, neviděli, a slyšíte nero
17, 7—10; 22) o bezbožném soudci a zuměli. Luk. 8, 9. 10.
vdově: 18, 1—8; 23) o Fariseoví a
Nižádný pak rozsvítiv svíci, nepři
publz'kánavz': 18, 19—14 ; 24) o sve'ře krývá jí nádobou, aneb staví pod po
ných hřivnách : 19, 11—27 ; 25) o zlých stel: ale na svícen ji staví, aby ti,
vz'nařz'ch: 20, 9—19.
kteříž vcházejí, světlo vydělí. Nebo
nic není tajného, coby nebylo zjeveno,
'3) Co Kňsta pohnula, že mluvil v po ani co ukrytého, coby nebylo poznáno,
dobenstvích, byla jednak jeho poslu a nevyšlo na jevo. Protož vizte, jak
chačů povaha, jednak povaha pravdy, slyšíte. Nebo kdo má, tomu bude dáno:
a kdokoli nemá., i to což se domnívá
spojená so
s bpřlhodnostl
obyčejem způ
u toho učenía vůbec.
míti, od něho odjato. Luk. 8, 16—18.
Toto všecko mluvil Ježíš k zástu
I přistoupivše učenníci, řekli jemu:
Pročjim mluvíš v podobenstvích? A on pům v podobenstvích: a bez podoben
odpověděv, řekljim : Protože vám dáno ství nemluvil jim: tak že se naplnilo,
jest znáti tajemství království nebe což povědíno bylo skrze proroka řkou—
ského: ale jim není dáno. Nebo kdo cího: Otevru v podobenstvích ústa svá,
má, bude jemu dáno, a bude hojněji vypravovati budu skryté věci od usta
míti; ale kdo nemá, i to, což má, bude novení světa. Mat. 13,“34. 35; srov.
Žalm 78. 2.
od něho odjato. Protoť v podobenstvích
mluvím jim, že vidouce nevidí: a sly
POdVOd t. j. úmyslné uvozenz' bližního
Šíce neslyší, ani rozumějí. A plní se v blud k ohlamánz' ho a k vlastnímu pro
na nich proroctví Isaiáše řkoucího: spe'chu.
Sluchem uslyšíte, a nesrozumite: a hle—
1. Všeliky' podvod se zapovídá.
díce hleděti budete, a neuzříte. Nebo
Neučinite krádeže. Nebudete lháti,
ztloustlo srdce lidu tohoto, a ušima
těžce slyšeli, a oči své zamhouřili, aby aniž kdo oklamá bližního svého. III.
snad někdy očima neuzřeli, a ušima Mojž. 19, 11.
Chodil-li jsem v marnosti, a chvá
neuslyšelí, a srdcem nesrozuměli, a
neobrátili se, a abych jich neuzdravil. tala-li ke lsti noha má, nechť mne za
Ale blahoslavené jsou oči vaše, že věsí na váze spravedlivé. Job 31, 5.
vidí: i uši vaše, že slyší. Amen zajisté
Hrob otevřený jest hrdlo jejich, ja
zyky svými lstivě činí, sudiž je Bože.
pravím vám, že mnozí proroci a spra
vedliví žádali (sobě) viděti, co vidíte Žalm 5, 11._
vy, a neviděli; a slyšeti, co slyšíte vy,
Lest překývá v srdci těch, kteříž
a neslyšeli. Mat. 13, 10—17.
zlé obmýšlejí: ale kteříž vcházejí v
Co vám pravím ve tmě, pravte na rady pokoje, za těmi jde radost. Přísl.
světle: a co v ucho slyšíte, hlásejte 12, 20.
na střechách. Mat. 10, 27.
Jako vinen jest ten, kterýž pouští
A když byl sám, tázalo se ho těch střely, akopí k smrti: tak i muž, kte
rýž lstivě škodí příteli svému: a když
dvanácte, kteříž s ním byli, na to po
8, 4—15; 6) o 7m'losrdne'mSaman'tánu:
10, 25—27; 7) o prosz'cz'mpříteli: 11,
5—8; 8) ozpozdz'lémboháči: 12, 13—21 ;
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by postižen byl, dí: Z žertu jsem to
učinil. Přísl. 26, 18. 19.
Vy (sami) křivdu činíte a škodíte,
& to bratřím. Zdaliž nevíte, že ne
spravedliví nebudou královstvím božím
vladnouti? I. Kor. 6, '8. 9:
Napomínám vás, aby žádný nepře
stíhal, aniž oklamával v jednání bratra
svého; nebo mstitel jest Pán toho vše
ho, jakož jsme vám předpověděli a
osvčdčili. I._Tes. 4, 6.
Složíce všelíkou zlost, a všelikou
lest, & pokrytství, & závisti, i všecka
utrhání. I. Petr 2, 1.

Kdo svodí spravedlivé na cestu zlou,
v zahynuti svém padne: & upřímní
vládnouti budou statkem jeho. Přísl.
28, 10.

'

Kdož kamenem vzhůru hází, na.
hlavu jeho padne: a rána lstivá. lsti
vého rozdělí rány. A kdo jámu ko
pá, upadne do ní: a kdo postavuje
kámen bližnímu (svému), urazí se o
něj: a kdo jinému osidlo klade, zahy
ne v něm. Kdo “činí nejhorší radu,
na něho se zvali, a nepozná, odkud
mu to přichází. Sir. 27, 28—30.

Střela raňující

jest jazyk jejich,

mluví lest: ústy svými pokojně 9 při
2. Všelz'lcy'podvod jest Bohu protivný,
telem svým mluví, atajnč stroji mu ou
a přináší podvodníka také časnou klady. Zdaliž 'jich nenavštívím pro ty
škodu.
věci, praví Hospodin? aneb zdali nad
Ošemetníci a zchytralí popouzejí takovým národem nepomstí se duše
hněvu božího (proti sobě), aniž (k ní!— má? Jer. 9, 8. 9.
Zlořečený (jest člověk) lstivý, kte
mu) 1volaji, když svázání jsou. Job rýž má v. stádě svém samce, a slib
36,
Nenavidíš všech, kteříž činí nepra
číně obětuje, co jest mdlého Pánu:
vost.
Muže krví, a lstivého v oha nebo král veliký jsem já, praví I'Io
vnosti míti bude HOSpodin. Žalm 5, 7. spodin zástupů: a jméno mé jest
Rozptylíž Hospodin všeliké 1ty lsti hrozné mezi národy. Mal. 1, 14.
vé, &jazyky velikomluvné. Žalm 11,4.
4. Příklady rozlíčného podvodu.
Ohavností jsou llospodinu ítové lzi
Had podvedl Evu v ráji: I. Mojž.
ví: ale ti, jenž věr'ně činí, líbí se je
mu. Přísl. 12, 22.
3, 13; Laban Jakuba: I. Mojž.»29,
25; synové .lalcoboviSichemity: I. Mojž.
3. Podvod jest pachateli k zahy/nutí. 34, 13; Gabaom'te'Josue: Jos. 9, 4;
Aj pracoval (bezbožník) ku porodu Michal pochopy Saulovy; I. Král. 19,
16; Saul Davida: I. Král. 18, 19;
nespravedlnosti: počal bolest., a porodil
nepravost. I-Iluboký důl kopal, a vy čarodějnici: 28, 12; Judith I'Ioloferna:
kopal jej: a upadl do jámy, kterouž Judith 16,10; kníže nad berní krále
byl udělal. Obíátí se bolest jeho na Antiocha Židy: I. Muk. 1,30; Bache—

hlavu jeho: a na vrch hlavy jeho ne
pravost jeho sstoupí. Žalm 7,15—17.
* Uvázli národové v zahynutí, kteléž
byli nastrojili. V osidle tom', kteréž
skryli, polapena jest noha jejich. Po
znán bfude Ilospodin, jenž soudy činí:
v díle rukou svých lupen jest hříšník.

Žalm 9,16.17.

Ty pak Boze svedeš je do jámy
záhuby. Muži krví, a lstiví nedojdou
polovice dnů svých. Žalm 54, 24.
Nenajde lstivý zisku: ale statek člo
věka (bedlivého) bude cena zlata. Na
stezce spravedlnosti (jest) život: ale
cesta bludná vede k smrti. Přísl. 12,
27. 28.

_

Muž ošcmetný v nenávisti jest. Přísl.
1, 17.

des Židy: I Mak.7,10.
Viz také: klam, lest.

Pohanění & potupa jsou často násle
Iry hříchu.

Kdež bude pýcha, tu bude i poha
něnř: ale kde jest pokora, tu (jest) í
moudrost. Přísl. 11, 2.
Kdož vzdělává zem svou, nasycen
bude chlebem: ale kdo následuje za
hálky, blázen jest. Kdo lahodný jest
v obmešliání se na víně, zanechává.
ve svém příbytku pohanění. Přísl.
12, 11.
Bezbožní uzří, a pohrdati budou
jim: ale Pán se jím posmívat-i bude.
A budou potom padati beze cti, a v
poh mem (budou) mezi mrtvými na
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věky: nebo roztrhne ty naduté bez
hlasu, a pohne jimi od základu aaž
na nejvejž zkaženi budou: a buÉou
lkáti, a památka jejich zahyne. Moudr.

chudým spravedlivým, a neveleb muže
hříšníka bohatého. Veliký, a soudce,
a mocný jest ve cti: ale není větší
nad toho, kdož se bojí“ Boha. Sir. 10,

4, 18. 19.

24—27.

_

Nechlub se z pohanění otce svého:

Ncpohrdoj člověkem pro pohled jeho.
nebo není tobě k slávě zahanbení je— Sir. 11, ?.
ho. Sir. “3, 12.
Nevynášej se v den cti své: neboť
Nad zlodějem jest hanha a žel, a divní jsou skutkové samého Nejvyššího,
nad člověkem dvojího jazyka potupení a slavná'a skrytá i nevídaná díla jeho.
nejhoršího: klevetník pak (má) nená Mnozí mocnáři seděli na trůnu, a ten,
vist, a nepřátelství, _i pohanění. Sir. :) kterémž se nenadáli, nesl korunu.
5, 17.

Sir. 11, 4. 5.

Nebudiž místo přítele nepřítelem
Kdo pohrdá přítelem svým, nemá
bližnímu: nebo vytýkání a pohanění rozumu. Přísl. 11, 12.
dědičné obdrží zlý, a každý hříšník
Viztež, abyste nižádného z maličkých
závistiví a dvojího jazyka. Sir. 6, 1. těchto nepotupovali: nebot“pravím vám,
V nenávisti jest před Bohem i lidmi že angelé jejich v nebesích vždycky
pýcha: v ošklivosti všeliká nepravost hledí na tvář Otce mého, kterýž v ne
národů. Království s národu na ná besích jest. Mat. 18, 10.
rod přenáší“ se pro nespravedlnosti, a
Farísens stoje, takto sám u sebe se
křivdy, a pohanění, a pro rozličné _lsti. modlil: Bože, děkuji tobě, že nejsem
Sir, 10, 7. 8.
jako jiní lidé: dráči, nespravedliví, ci
Zena ožralkyně, veliký hněv: a po zoložníci, jako i tento publikán. Luk.
18, 11.
hanění, a mrzkost jej nebude přikryta.
Sir. 26, 11.
Nechlub se proti ratolestem: pakli
Poznali jsme Hospodine bezbožnosti sc chlubíš, (věz, že) ne ty kořen ne
naše, i nepravosti otců naších, že jsme seš, ale kořen tebe. Řím. 11, 18.
Pravím skrze milost, kteráž mi dá
zhřešili proti tobě. Nedávejž nás v
potupu pro jméno své, aniž nám čiíí na jest i všechněm, kteříž jsou mezi
pohanění stolice slávy tvé: rozpomcň vámi: aby ne více (o sobě) myslili,
se, a neruš smlouvy své s námi. Jer.
než sluší mysliti, ale aby myslili k
14, 20. 21.
střídmosti, a jakž Bůhjednomukaždému
A uvrhnu na tebe ohavnosti, i po udělil míru víry. Nebo jako v jednom
haněním tebe trýzníti budu, a vystavím těle mnohé oudy máme, ale nemají
tě za příklad. Mat. 3, 6.
všickni oudové jednostejného díla: tak
Viz také: potupu.
jsme mnozí jedno tělo v Kristu, a
[. Pohrdání bližním záleží v odpí— každý zvláštně jeden druhého (spolu)
rání mu slušného práva a cti a jiných oudem. Rím. 12, 3—5.
Nebo jako tělo (jen) jedno jest, a
povinnost-í tásky a vážnosti jemu poví
mnoho oudů má, všickni pak oudové
novane.
těla, ačkoli jich mnoho jest, předc jen
]. Arenuíme žádným pohrdali, aniž jedno tělo jsou: tak i Kristus. Nebo
koho zlehčovaiz'.
zajisté skrze jednoho Ducha my všickni
Pohrdal—li jsem podsloupiti soud v jedno tělo pokřtěni jsme, buďto Zidé
s služehníkem svým, a s děvkou svou, (byvše) bud'to pohané, bud'to služební
když se hádávali proti mně: i cožbych ci, aneb svobodní; a všickni jsme je-_
učinil, kdyby povstal Bůh k soudu, a dním Duchem napojeni.
Nebo ani
ale mnoho
kdyžby (to) vyhledá-val, cobych odpo tělo není jeden oud,
věděl jemu. Zdali neučinil mě v bři (oudů). Dí-li noha: Poněvadž nejsem
še ten, kterýž i jej učinil: a zdali ne ruka, nejsem z těla; zdaliž proto není
z těla? . '. A nemůže oko říci ruce:
utvořil mne v životě jeden a (týž)?
Job 31, 13—15.
Není mi tebe potřebí; anebo zas hlava.,
- -..A?
nohám: Není mi vás potřebí. Anobnžg„a
_ Sláva bohatých, vzácných i chudých
Jest bázcň boží.
Nepoln—doj človčl—zcm oudové, kteříž se zdají v těle mdlejší -\
o.
\ ("

.“ \
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býti, jsou mnohem potřebnější. I. Kor.
12, 12—15. 21. 22.
Bratří, byl-liby člověk i v nějakém
hříchu zachvácen, vy, kteříž jste du
chovní, poučte takového v_duchu ti
chosti, prohlédaje (každý) sám k sobě,
abys i ty nebyl pokoušen. Jeden dru—
hého břemena neste, a tak naplníte
zákon Kristův. Gal. 6, 1. 2.
Jedno tělo, a jeden duch; jakož po—
voláni jste v jedné naději povolání
svého. Jeden Pán, jedna víra, jeden
křest. Jeden Bůh a Otec všech, kte
rýž jest nade všecko, a skrze všecko,
a ve všech nás. Jednomu pak ka
ždému z nás dána jest milost podlé
míry obdarování Krista. El. 4, 4—7.
2. , Bůh

se niz'má spravedlivých,

od

1. Nemá se pohoršení dávati.
Byl to hřích služebníků (synů Heli)
veliký příliš před I-lospodinem: nebo
odtrhovali lidi od oběti HOSpodinovy.
1. Král. 2, 17.

I řekl Nathan k Davidovi: Totoť
praví Hospodin : Poněvadž jsi učinil, aby
se rouhali nepřátelé Hospodinovi, pro
tu věc syn, kterýž se narodil tobě,
smrtí umře. II. Král. 12, 14.
Kdo svodíspravedlivé na cestu zlou,
v zahynutí svém padne (t. do jámy
své, kterouž jim byl přistrojil sám).
Přísl. 28, 10.
Vy pak sešli jste s cesty a pohor
šili jste mnohých v zákoně, zrušili jste
smlouvu s Lévi učiněnou, pravi Ho

spodin zástupů. Pročež ijá

dal jsem

vás potupné a ponížené všem lidem,
světa povrz'eny'ch a zlehčeny'ch a v_i/vý (vydal jsem v potupu a nevážnost),
šuie je.
jako jste nezachovali cest mých, a
Kterýž sází snížené na místo vysoké, přijímali jste tvář v zákoně. Mal.
a truchlivé, pozdvihuje dohrým bydlem. 2, 8. 9.
Job 5, 11.
Kdoby pak pohoršil jednoho z mali
Na ponížené patří na nebi i na ze čkých těchto, kteří ve mne věří, lépe
mi. Kterýž vyzdvihuje ze země nu by jemu bylo, aby zavěšen byl žernov
zného, a z bláta povyšuje chudého. osličí na hrdlo jeho, a pohřížen byl
Aby posadil „ho s knížaty, s knížaty do hlubokosti mořské. Běda světu pro
lidu svého. Zalm 112, 6—8.
pohoršení: Ačkoli musí to býti, aby
Ssadil \mocně s stolice, a povýšil přicházela pohoršení: ale však běda
ponížených. Luk. 1, 52.
člověku tomu, skrze něhož přichází po
Vizte povolání své, bratří, že ne horšení. Mat. 18, 6. 7.
mnozí (jsou) moudří podlé těla, ne
Mdlého pak u víře přijímejte . . .
mnozí nemocní, nemnozí urození: ale Nesuďm'ež tedy více jedni druhých:
co jest u světa bláznivé, vyvolil Bůh, ale toto raději suďte (rozsuzujte), aby'—
aby zahanbil moudré, a co jest u svě chom nekladli úrazu, nebo pohoršení
ta mdlé, "vyvolil Bůh, aby zahanbil bratru. Rím. 14, ]. l3.
silné. I. Kor. ], 26. '27.
Bez úrazu buďte Zidí'im i pohanům
Chlubiž se bratr ponížený v pový i církvi boží. I. Kor. 10, 32.
Zádnému nedávejte žádného pohor
šení svém. Jak. 1, 9.
šení, aby nebyla pohaněná služba naše.
3. Jak Bůh povrz'ené těší a povýs'uje, 11. Kor. 6, 3.
vidíme na jednotlivých osobách.
2. I dovolených věcí máme se zdržeti,
_ Na Lz'z', jíž Jakob Opovrhoval: I.
kdyžbychom tím měli někomu ku po
Mojž. 29, 31; Jose/': 41, 40—43;
horšení býti.
Israelštz' v Egyptě: II. Mojž. 2, 24. 25 ;
Eleazar
nechtěl
ani na pohled za
Gedeon: Soudc. 6, 15. 16: Saul: I.
povězeného masa požívati: Neb, vece,
'Král, 9, 1. 2.
nesluší na tento náš věk stavěti se,
Pohoršení záleží v příčině neb po aby mnozí z mládenců, domnívajíce se,
že Eleazar jsa v devadesáti letech, na
dnětu, že jz'ny' se stává horším v ohledu
mravním. Rozeznává se: pohoršení vzate' stará kolena přistoupil k životu cizo
a daně. Pohoršenz' dává, kdo jest pr'z' zemců, i oni příčinou mé ošemetnosti,
a pro malou chvíli života porušitedl
činou, že jiný hřešz'; be'řepak, kdo z činů
jiných se horším stává.
ného podvedeni byli, a já skrze to
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poškvrny a prokletí storosti mé bych
nabyl. „II. Mak. 6, 24. 25.
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Nazarets'tz' horšili se na Ježíše, že
tesařův syn byl. Mat. 13, 57. Mar. 6, 3.
Tedy přistoupivše učenníci k Ježí
šovi, i-ekli mu: Víš-li, že Fariseové,
uslyševše tu řeč, zhoršili se? — Mat.
15, 12.
Blahoslavený jest, kdožby se na mne
nezhoršil. Luk. 7, 23.

Zarmucuje-li se bratr tvůj pro po
krm : již podlé lásky nechodíš. Nepři
vozujž k zahynutí pokrmem svým to
ho, za kteréhož Kristus umřel. Nebu
diž tedy v porouhání dáno dobré naše.
Řím. 14, 15. 16.
Nekaž pro pokrm díla božího. Vše
5. Příkladové daného pohoršení.
cko zajisté čisté jest: ale zlé jest člo
věku, kterýž jí s pohoršením. ,Lépe
Aron dal pohoršení Israelským, vzdě
jest nejísti masa, a nepíti vína, ani lav jim zlaté tele. II. Mojž. 32, 4 atd.
čehokoli toho, na čemž se bratr _tvůj ' Synové lcné'zeHeli : I. Král' 2, 17. David
uráží, aneb horší, _aneb zemdlívá. Rím. dal pohoršení nepřátelům Hospodi
14, 20. 21.
novým, že pojal ženu Uriaše. II. Král.
Pohoršuje-li pokrm bratra mého: 1:2, 14. Joroboam a jiní králové modlo
nebudu jísti masa na věky, abych bra služebníctvím. III. Král. 14. -4. Synové
tra svého nehoršil. I. Kor. 8, 13.
Sawíášovz' III. Král. 19, 22. Gedeon:
3. Sami pak se máme vs'eho vystří Soudc. 8, 27. Vasthí: Esth. 1, 16.
Balák podnícen Balámem. Zjev. 2, 14;
hatz', čímž bychom mohli by'tipohoršeni.
11. Pohrdání či opovrhováni svě
Varuj se, abys nikdy s obyvateli
země té nevcházel v přátelství, kteréž tem, t. j. nedbánz'na hříšné a nepravé za'
by tobě bylo ku pádu. II. Mojž. 34, 12. sady a příklady světa'kův, jakožto proti
Jestliže oko tvé i. to pravé horší Bohu čelz'cz'cha od čz'ta'nz'se přílišné náklon—
tě, vylupiž je, a vrz od sebe: nebot' ností a přítulností k statkům a rozkoším
jest užitečněji tobě, aby raději zahynul světskýmjakožto pomý'ejz'cny'ma závadny'm.
Velí se:
jeden oud tvůj, nežliby celé tělo uvr
ženo bylo do ohně pekelného.
A
Pohledíme na zemi, a aj tma sou
pakli ruka tvá pravá horší tě, utuiž
žení, a světlo zatmí se v mrákotě jeho.
ji, a vrz od sebe: neb užitečnčjsí jest Is.
5, 30.
tobě, aby raději zahynul jeden oud
K zemi pati-iti bude, a aj (všudy)
tvůj, nežliby všecko tělo tvé uvrženo
soužení a tma, rozpuštění a ouzkost,
bylo do pekelného ohně. Mat. 5, 29.
30; srov. Mat. 18, 8. 9; Mar. 9, 46. a mrákota stíhající a nebude moci ujíti
své. Is. 8, 22.
_
Prosím pak vás, bratří, abyste še ouzkosti
Vás nemůže svět nenáviděti : ale mne
třili těch, kteříž bludnými učeními svý
nenávidí, nebo já svědectví vydávám
mi různice a pohoršení činí, na odpor
v něm, že skutkové jeho jsou zlí.
učení tomu, kterémuž jste vy se na— Jan 7, 7.
učili, a varujte se jich. Řím. 1.6, 17.
Ducha pravdy, jehož svět nemůže
4. Příkladové fam'sqjského pohoršení ; přijíti, neb nevidí ho, aniž ho zná.
kde se bez příčiny pohoršení béře:
Jan 14, 17.
Na světě budete míti nátisk: ale
A aj přinesli mu šlakem poraženého
ležícího na loži. A viděv Ježíš víru doufejtež, ját' jsem přemohl svět. Jan
jejich, řekl šlakem poraženému: Doufej 16, 33.
synu, odpouštějí se tobě h'ríchové tvojí.
Svět je měl v nenávisti, neb nejsou
A aj někteří ze Zákonní/ců řekli sami _ ze světa, jakož ani já nejsem ze světa.
v sobě: Tento se rouhá. Mat. 9, 2. 3. Jan 17,—14.
"Stalo se pak, když seděl za stolem
_ Nepřipodobňujte se tomuto světu.
Rím. 12, 2.
v domě Matoušově, aj mnozí publikáni
a hříšníci přišedše, stolili s Ježíšem, a
Kristus vydal sebe samého za hříchy
učenníky jeho. A vidouce to Farz'seové, naše, aby vytrhl nás z přítomného
.
řekli učenníkům jeho: Proč s publi věku nešlechetného. Gal. 1, 4.
Ode mne odstup to, abych se chlu—
kány a hříšníky' jí Mistr váš, Mat-. 9,
10. 11. Luk. 15, 2.
bil, lcč v kříži Pána našeho Ježíše
v..

Pohřeb.
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Krista, skrze něhož mi ukřižován jest
svět, a já světu. Gal.. 6, 14.
Co mi bylo zisk, položil jsem sobě
pro Krista za škodu. Anobrž všecky
věci.pokládám, býti škodou, pro vyvý

šenou známost Ježíše Krista,

Pána

mého, pro nějž jsem všecko ztratil, a
mám jako za lejno, abych Krista zí
skal. Filip. 3, 7. 8.
Což' nevíte, že přátelství s tímto svě
tem jest nepřátelství s Bohem? Protož
kdokoli chce býti přítelem tohoto světa,
nepřítelem božím bývá učiněn Jak. 4, 4.
Nemilujte světa, ani těch věcí, kteréž
na světě jsou. Milujelíť kdo'svět, není
“lásky Otcovy vněm. Nebo všecko, což
jest na světě, jest žádost těla, & žádost
očí a pýcha žívota, kteráž není z Otce,
ale jest ze světa. A svět pomíjí i žá
dost jeho: ale kdo činí vůli boží, zů
stává na věky. I. Jan 2, 15—17.
Svět. všecken jest ve zlém postaven.
I. Jan 5, 19.
Slyšel jsem jiný hlas s nebe, řkoucí:
Vyjděte z něho 'lide můj, abyste ne
byli oučastni hříchů jeho, a abyste
z jeho ran nepřijali. Zjev. 18, 4.
POilÍ'eb, t. j, slus'ne' _uloz'em' mrtvého
těla v zemíjest tělesný skute/.:milosrdenství.

]. Porouc'z' se.

“Když se navrátil král Sennacherib,
utíkaje z .Jůdstva před ranou, kterouž

Pohřbeni byli: Sára od Abrahama:
I. Mojž. 23, 13; Abraham od Isáka:

25, 8; Rachel: 35, 19; Isák: V. 29:
49, 29; Josef: 50, 5. 13; Marie, se
stra Mojžíšova: V. Mojž. 20, 1; Aron:
V. Mojž. 10, 6; Josue: Jos. 34, 39;
Jejte: Soudc; 12, 7; Samuel: I. Král.
25, ]; král Saul a jeho přináležející:
31, 12; Hazael: II. Král. 2, 32; Abner:
3, 33;_ Davz'd: 111. Král. 2, 20; Šalo

mou'n: 11, 43; jeden prorok: 13, 29;
Robomn: 14, 31; Amasias: IV. Král.

14, 20; Asa: II. Par.
24, 15; Josíás': 35,
Mat. 14, 12; Ježíš:
13, 29; Jan 19, 39;

16, 14; Joiada:
24; Jan ki'titel:
27, 58; Sk. ap.
I. Kor. 15, 4.

2. Nepohřbenu zůstati byla ve ' a' po
tupa, a považovalo se co trest oz'z'za
těžké hříchy.
Jehu řekl: Jděte 'a pohleďte na tu
zlořečenou (Jezabel) a pochovcjte ji:
neb jest dcera královská. A když šli,

aby ji pochovali,'nenalezli jediné lebky
a nohy a konce rukou. A navrátivše
se oznámili to jemu. I řekl Jehu: Řeč
Hospodinova jest to, kterouž mluvil
skrze služebníka svého Eliáše Thesbit
ského, řka: Na poli Ježrahel jísti bn—
dou_ tělo Jezabel, a bude tělo Jeza
bel jako lejno na svrchku země na
poli Jezrahel, tak že ty, kteříž přijdou

tudy, řeknou: Toli jest Jezabel? IV.

vůkol něho byl učinil Bůh pro rou— Král-. 9,- 33—37.
I umřel Jeroboam v nemocí nejhorší,
hání jeho, a když rozlměvav se pobil
mnohé z synů israelských, pochovával a neučinil "mu lid pohřbu vedlé oby
čeje pálení, jako byl učinil předkům
Tobiáš těla jejich. Tob. 1, 21.
Když jsi se modlíval s pláčem, a jeho. Ve třicíti a ve dvou letech byl,
pochovával mrtvé, a nechávals oběda když počal kralovati, a osm let kralo
svého, a mrtvé ukrýval jsi přes den val v Jerusalemě. A chodil neupřímě,
a pochovali jej v městě Davidově: ale
v domě svém, a v noci pochovávals
je, ját jsem občtovával modlitby tvé však ne've hrobě králů. II. Par. 21,
'.19. 20.
Pánu. Tob. 12, 12.
Vylili krev jeho jejich vodu jako
Milý jest dar před obličejem všeli—
vodu kolem Jerusaléma: a nebyl, kdoby
kého živého,. ani mrtvému neodpírej
je'pochovávahZalm. 78, 3.
.
milosti. Sir. 7,' 37.
V ten čas, dí Hospodin, vyvrhou
"Synu nad mrtvým vylévej slzy, a
jakobys něco těžkého byl utrpěl, začni kosti králů judských, i kosti knížat
kvíliti, a podlé soudu přikrej tělo jeho, jejich, i kostí kněží, i kosti proroků,
a nezhrdej pohřbem jeho. Sir. 38, 16. i kosti těch, kteříž hydlili v Jerusale
Poslal tedy- David posli k mužům mč, z hrobů jejich; a r0zmeci je proti
Jábes Galaad, a řekl k nim: Požehnaní slunci “& měsíci, i (proti) „všemu vojsku
vy Hospodinu, jenž jste učinili milo— nebeskému, kteréž milovali, a kterýmž
srdenství s pánem vaším Saulem, a po sloužili, & ža kterýmiž chodili, a kte

chovali jste ho. II. Král. 2, 5.

rýchž hledali, a kterýmž se klaněli:

Pohřeb Kristův.

nebudou sebrány, a nebudou pocho
vány: za hnůj budou na svrchku země.
Jer. 8, 1. 2.

A lidé, jimž prorokují, rozmetáni
budou po cestách jerusalémských pro
hlad a meč, a nebude, kdoby je po

— Poctiřebování.
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1. Pohhlebova'ní jest sama v sobě ohý
—

zdnd nqýravost.

(Nechť) potresce mne Spravedlivý v
milosrdenství, a domlouvá mi: olej
pak hříšníka at' nezmastí hlavy mé.
Neboť ještě i modlitba má v dobro
líbeznostech jejich. Zalm 140; 5.
Nebývej svědkem bez příčiny proti
bližnímu svému: aniž koho lahodně
namlouvej rty svými. Přísl. 24, 28.

ehoval: oni i_ ženy jejich, synové i
dcery jejich: & vylejí na ně zlé jejich.
Jer. 14, 16.
Smrtelnými nemocmi' pomrou: ne
hudou oplakáváni, ani pochováni, za
Lepší jsou rány od toho, kterýž
hnůj na svrchku země budou: a me— miluje, nežli lstivě líbání toho, kterýž
čem i hladem zhubeni budou: a budou nenávidí.
Přísl. 27, 6.
mrtvá těla jejich za pokrm- ptactvu.
Kteříž opouštějí zákon, chválí bez
nebeskému, a zvířatům zemským. Jer.
božného: kteří ho ostříhají, rozpalují
16, 4.
se proti němu. Přísl. 28, 4.
Protož toto praví Hospodin k Joaki
Neklátěj se po všelikém větru, a
movi synu Josiášovu, králi judskému: nechoď po každé cestě: tak zajísté ka
Nebudou ho _kvíliti: Běda bratře a ždý hříšník poznán bývá po- dvojím
běda sestro: a nebudou mu prokřiko- j.azyku Sir. 5, 11.
vali : běda pane, a běda slavný. Pohřbem
Nechval muže pro krásu jeho, aniž
osličím pohřben bude, shnilý a vyvr pohrdej člověkem pro pohled jeho. Sir.
žený za brány jerusalémské. Jcr. 22, ll,
18. 19.
Někdo vypouští jisté slovo, mluvě
Protož toto praví Hospodin proti : pr avdu. Někdo se šibalsky koří, _ale
Joakibovi králi judskému: Nebudu z ně vnitřnosti jeho jsou plné lsti. Sir.
ho, kdoby seděl na stolici Davidovčz. 19, 23.
.
a tělo jeho mrtvé povrženo bude na
I—Iojí rány dcery 'lidu _mého s han
vedro přes den, a na mráz přes noc. bou, říkajíce: Pokoj, pokoj: a nebylo
Jer. 36, 30.
pokoje. Jer. G, 14.
A budou (ležeti) zbití od Hospodina
Kteřížto poznavše SpravedanSt boží,
v ten den od konce země až do _konce nerozuměli, že, kdo takové věci činí,
jejího: nebudou oplákáni, a nebudou hodni jsou smrti: a netoliko kdo je
zbíráni, ani- pochováni: jako hnůj na činí, ale také kdo činícím povolují.
na svrchku země ležeti budou. Jer. 25,33. Řím. 1, 32.
1 vzali Absolona, a uvrhli ho. v lese
Anižt' jsme zaj_istěy__kdy užívali řeči
do jámy veliké, a snesli na něj hro pochlebné, jakož víte, aniž příležitosti
madu kamení“ velmi velikou _: ale ve
k lakomství; Bůhť jest svědek. I.
škeren Israel zutíkali do stánů svých. Tes. 2, 5.
II_. Král. 18, 17.
Tyť jsou reptači žalobní, podlé žá
Pohřeb Kristův. ]) Byl předobra dostí_svých chodící, a ústa jejich mlu
zen Jonás'em: Jon. 2, 1. 2; Mat. 12, ví pyšná (slova) divíce se osobám pro
zisk. Jud. 16.
40;

27, (33. 64.

2) Od pro7oku p1ed—

pověde'njest: Is. 53, 9; Žalm. 15,10.
3). Od J ez'z's'eKrista sahae'hoprorokován:

Luk. 9, 22; 18, 33; Jan 12, 24. 25;
Mat. 28, 6. 4) Stal se pak skutečně :

Mat.. 27, 58—61;

Mar. 15, 45—47;

Luk. 23, 52. 53. Viz: Kristus.

Pochlebování jest nepravost, kdežto
se jednání jiných proti svědomí a vla

2. Pochlebovdní jest také zdbubnd ne
pravost; škodit pochlebníku :: tomu,
komuž se pochlebuje.
Synu můj, jestližeby 'tě lákali "hří—
šníci, nepřivoluj jim. Přísl. 1, 10.

Jestliže vejde moudrost v srdce tvé,
a umění duši tvé se zalíbí: rada ostří
hati bude tebe, a opatrnost zachová
tě, abys vyproštén byl od cesty zlé,
a od člověka, kterýž převrácené mluví.

stnímu přesvědčení vychvalm'e a nad míru
vynáší, nechťjest dobré čili nic, pro dosa
žem'pi'ízne'jejz'ch nebjiných časných výhod. | Přísl. 2. 10—12.
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Pokání.

Plást strdí tekoucí jsou rtové ne protože nedal cti Bohu: a od červů
Véstky, a stkvělejší nad olej (jest) hr sežrán, zdechl. Sk. ap. 12, 21—23.
dlo její. Poslední pak věci její hořké
Pokání, tím se znamenává v pz'sme'
(jsou) jako pelinek, a ostré jako meč sv. prome'ne'm' pi'evrácenc'ho smýšlení a
na obě strany ostrý. Přísl. 5, 3. 4.
jednání prostředkem lítosti a polepšau'.

Nebo přikázaní jestsvítelnice, a zá

kon světlo, a cesta k životu napomí
nání kázně: aby tě ostříhaly od ženy
zlé, a?od oulisného jazyka_(ženy) cizí.

1. Podstatné částky pokání jsou.

a) Žel a lítost nad hříchy.
Viz Žalm 50.
Muž nepravý přeluzuje přítele své
Poznej nepravost svou, žes proti
ho: a vede ho po cestě nedobré. Přísl. HOSpodinu Bohu svému přestoupila:
16, 29.
a rozptylilas cesty své k (bohům) ci
Kteří říkají bezbožnému: Spravedli zím pod každým dřevem ratolestným,
vý jsi: ty proklínati budou lidé a v a hlasu mého neslyšela jsi, praví Ho
ohavnosti míti národové. Přísl. 24, 24. spodin. Jer. 3, 13.
Když jsi mne obrátil, činil jsem po
Jako zkušeno bývá v teglíku stříbro,
a v peci zlato: tak zkoušen bývá člo— kání: a když jsi mi ukázal, udeřil
věk ústy toho, kterýž ho chválí. Srdce jsem se v stehno své. Zahanben jsem,
nepravého hledá zlých včcí, ale srdce a zarděl jsem se, že jsem snášel po
hanéní pro hříchy mladosti své. Jer.
upřímé hledá umění. Přísl. 27, 21.
31, 19.
Jazyk ošemetný nemiluje pravdy: a
Obraťte se ke mně celým srdcem
ústa plzká působí pády. Přísl. 26, 28.
Clovék, kterýž lahodnými a smyšle svým, s postem, a s pláčem, a s kví
lením. A roztrhněte srdce vaše, a
nými řečmi mluví k příteli svému,
ne roucha vaše, a obraťte se k Ho
rozestírá síť krokům jeho.
Přísl.
spodinu Bohu svému. Joel 2, 12. 13;
29, 5.
Zach. 1, 4; II. Kor. 7, 9. 10.
Lépe jest od moudrého býti trestánu, srov.
'
nežli bláznů pochlebenstvím zklamánu
b) opravdíve', upřímné polepšem'.
býti. Kaz. 7, 6.
Toto praví Hospodin zástupů Bůh
Lid můj vyběrčí jeho zloupili, a že israelský: Dobré učiňte cesty své,
ny panovaly nad nimi. Lide můj, a snažnosti své: a bydliti budu s vá
kteříž tě blahoslaveného praví, ti kla mi_na místě tomto. Jer. 7, 3.
mají tebe, a rozptylují cestu kroků
Ciů pokání z té své nešlechetnosti : a
tvých. Is. 3, 12.
pros Boha, zdaliby snad tobě odpuště
Běda, kteříž říkáte zlému dobré, a no bylo to myšlení srdce tvého: nebo
dobrému zlé: kladouce tmu za světlo, v žluči hořkosti, a v vazbě nepravosti
a světlo za tmu: pokládajíce hořké za vidím tcbe býti. Sk. ap. 8, 22. 23.
sladké, a sladké za hořké. Is. 5, 20.
Králi Agrippo, nebyl jsem nevěřící
Kteříž ospravedlňujete bezbožného nebeskému vidění, ale zvěstoval jsem
pro dary, a spravedlnost spravedlivého národům, aby činili pokání, a obrátili
se k Bohu, hodné skutky pokání činí
odjímáte od něho. Is. 23.
Střela raůující jest jazyk jejich, ce. Sk. ap. 26, 19. 20.
Uchyl se od zlého, a čiň dobré:
mluví lest: ústy svými pokojně s pří—
telem svým mluví, a tajně strojí mu hledej pokoje, a stíhejjej. I. Petr 3, 11.
Pomni, odkud jsi vypadl, a čiň po—
ouklady. Zdaliž jich nenavštívím pro
ty věci, praví Hospodin? aneb zdali kání, & první skutky čiň. Zjev. 2, 5.
nad takovým národem nepomstí_se du
2. Pohnu'tky ku pokání jsou :
še má? Jer. 9, 8. 9.
a) naše hříšnost.
V uložený pak den, posadil se He
rodes, oblečen v královské roucho, na
Odjímáš nepravost, a nešlechetnosti,
soudné stolici, a činil k nim řeč. Lid ihříchy, a žádný sám od sebe není
pak pokřikoval: Hlas boží (to), a ne u tebe nevinný. II. Mojž. 34, 7.
Kdo může učiniti- čistého z nečisté
lidský. A hned jej ranil angel Pánč,

Přísl. G, 23. 24.
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Čiňte pokání; nebo se přiblížilo krá
ho semene počatého? Zdaliž ne ty,
lovství nebeské. Mat. 3, 2; 4, 17;
kterýž sám jsi? Job 14, 4.
Mar.
1, 15.
Hřích svůj oznámil jsem tobě: a
Protož čiňte hodné ovoce pokání.
nepravosti své ukryl jsem (před tebou).
Řekl jsem: Vyznám na sebe nepravost Mat. 3, 8; Luk. 3, 8.
Nebudete-li pokání činiti, všickni
svou H0spodinu: a ty odpustil jsi bez
božnost hříchu mého. Zalm 31, 5; podobně zahynete. Luk. 13, 3.
Zalm 50, 7.
Tedy Petr řekl k nim: Ciňte po
Sedmkrát padne spravedlivý a (zase) kání, a pokřtěn buď jedenkaždý z vás
povstane: ale bezbožní padnou ve zlé. ve jménu Ježíše Krista na odpuštění
hříchů svých: a. přijměte dar Ducha
Přísl. 24, 16.
_
Kdo může říci: Cisté jest srdce mé, svatého. Sk. ap. 2, 38.
čist jsem od hříchu? Přísl. 20, 9.
Ciňte pokání, a obraťte se, aby shla
Není zajisté člověka spravedlivého zení byli hříchové vaši. Sk. ap. 3, 19.
Čiň pokání z té tvé nešlechetnosti;
na zemi, kterýžby (vždy) činil dobré,
a pros Boha, zdaliby snad tobě od
a (nikdy) nehřešil. Kaz. -7, 21.
Všickni zajisté zhřešili, a potřebují puštěno bylo to myšlení srdce tvého.
Sk. ap. 8, 22.
slávy boží. Řím. 3, 23.
Dime-li, že nemáme hříchu, sami
A zajisté časy té nevědomosti pro
se svádíme, a není v nás pravdy. Pakli hlídaje Bůh, nyní zvěstuje lidem, aby
vyznáme hříchy své, věrnýť jest (Bůh) všickni všudy pokání činili. Sk. ap.
a spravedlivý, aby nám odpustil hří 17, 30.
Pavel pravil králi Agrippovi: “Nebyl
chy naše, a očistil nás od všeliké ne
pravosti. Díme—li, že jsme nezhřešili, jsem nevěřící nebeskému vidění: ale
činíme jej lhářem, a nenít v nás slova (hned) nejprv těm, kteříž jsou v Da
jeho. I. Jan 1, 8—10.
mašku, a v Jerusalémě, i po vší kra—
jině judské, i národům zvěstoval jsem,
6) Zřqjmý příkaz a častá napomůzám' aby činili pokání, a obrátili se k Bo
021.
hu, hodné skutky pokání činíce. Sk.
Umejte se , čistí buďte, odejměte ap. 26, 19. 20.
Uchyl se od zlého a čiň dobře:
zlost myšlení vašich od očí mých: pře
hledej pokoje a. stíhei jej. I. Petr
staňte převráceně činiti. Is. 1, 16.
3, 11.
Obraťtež se ke mně, a spaseny bu
dete všecky končiny země: nebo já
c) Boží dobrota a shovívavost.
jsem Bůh, a není jiného. Is. 45, 22.
Navrať se ke mně. Jer. 3, 7.
Hospodin trpělivý a mnohého milo
Toto praví Hospodin zástupů Bůh srdenství, snímaje nepravost a hříchy,
israelský: Dobré učiňte cesty své a a žádného nevinného neopouštěje. IV.
snažnosti své: a bydliti budu s vámi Mojž. 14, 16.
na místě tomto. Jer. 7, 3.
Poněvadž trpělivý jest Pán, čiňme
Navraťtež se jedenkaždý od cesty z toho pokání, a odpuštění jeho s plá
své zlé, a od nejhorších myšlení svých: čem žádejme; neboť nebude hroziti
a bydliti budete v zemi, kterouž dal Bůh tak jako člověk, aniž rozpálí se
Hospodin vám, a otcům vašim, od vě k hněvu tak jako syn člověka. Judith 8,
14. 15.
ků až na věky. Jer. 25, 5.
Toto praví Pán Bůh: Obraťte se
Lítostivý a milosrdný (jest) Hospo
a odstupte od model svých i ode všech din: dlouho shovívající a velmi milo
poškvrn svých odvraťte tváři své. srdný. Nebudeť ustavičně hněvati se:
Ezech. 14, 6.
aniž na věky hroziti. _Ne dle hříchů
Obraťte se ke mně celým srdcem našich učinil nám: ani dle nepravosti
našich odplatil nám. Nebo jako jsou
svým s postem a & pláčem, i s kví
lením. Joel 2, 12.
vysoko nebesa nad zemí, (tak) upevnil
.Obrať se Israeli k Hospodinu Bohu milosrdenství své nad těmi, kteříž se
svému: nebos padl nepravosti svou. ho bojí. Jak daleko vzdálen jest vý
chod od západu: (tak) vzdálil od nás
Os. 14, 2.
Encyklopaedio.
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nepravosti naše.

Jakož se slitovává
otec nad syny, (tak) slitoval se Ho—
spodin nad těmi, kteříž se ho bojí:
neboť on zná. slepení naše: rozpome
nul jsem se, že prach jsme. Zalm
102,

8—14.

—

'

čeká pro vás, nechtě aby kteří zahy

nuli, ale všickni k pokání se obrátili.
II. Petr 3, 9.
Viz také:

milosrdenství a shovívavost

boží.
V'!

Smilováváš se nade všemi, nebo
všecko můžeš, a přehlídáš hříchy lid

(Z) Bůh příjímá

ské pro pokání. Miluješ zajisté vše—
cko, cožkoli jest, a nic nemáš v ne
návisti z těch věcí, kteréž jsi učinil:
aniž pak jsi co nenávidě ustanovil, neb
učinil. ' Moudr. 11, 24. 25.
Ale ty, panovníče mocný, s tichosti

A když hledati budeš Hospodina
Boha svého, najdeš jej: jestliže ho

soudíš, a s velikou ždrželivostí spravuješ
nás: nebo máš moc, kdyžbys chtěl.
Takovými .pak skutky učil jsi lid svůj,
že spravedlivý také “vlídný býti musí,
a dobré naděje učinil jsi syny své,
proto že soudě dáváš v hříších místo
ku pokání. “Nebo poněvadž jsi ne
p'řátely služebníků svých, a to hodně
smrti, 3 tak velikou pozorností trestal,
dávaje čas i místo, v němžby se mo
hli změnitivzlosti. Moudr..12, 18—20.
Protož čeká Hospodin, aby se smi
loval nad vámi: a protož povýšen bu
de, odpouštéje vám: nebo Bůh soudu
jest HOSpodin; blahoslavení všickni,
kteříž očekávají na něj. Is. 30, 18.
A roztrhněte srdce “vaše, a ne rou-'
cha vaše, a obraťte se k Hospodinu
Bohu svému: nebo dobrotivý a milo
srdný jest, trpělivý a mnohého milo
srdenství, a ukojitedlný nad zlostí.
Joel. 2, 13.
Povědčl Ježíš i toto podobenství:
Jeden (člověk) měl líkový strom, ští
pený na vinnici své, a přišel, hledaje
na něm ovoce, a nenalezl. Řekl pak
k vinaři: Aj t_řiléta jsou,

co přichá
zím, hledaje na tom fíku ovoce, a ne
nalézám: vytniž tedy jej; proč také
(darmo) zaměstnává zemi? On pak od
povídaje, dí jemu: Pane, ponechej ho
i tohoto léta, až jej okopám a ohno
jím, zdaliby nesl ovoce: pakliť nepo
ncse, potom jej podetneš. Luk. 13,

ochotně hrzsm'lca v ka

ždy/' čas.

však celým srdcem hledati
vší skroušeností duše své.

budeš, a
V. Mojž.

4, 29.

Když se navrátí v ouzkosti své
k Hospodinu Bohu israelskému, a bu
dou ho hledati, naleznout ho. II. Par.
15, 4.
Všickni mřeme, a jako vody tra
tíme se do země, kteréž se nenávra
cují: ani Bůh nechce, aby duše zahy
nula, nýbrž odvolává
nečně—nezahynul ten,

mysli, aby ko—
kterýž zavržen

jest. II. Král. 14, 14.
Obraťte se, jakož jste hluboko byli
zašli synové israelští.

Is. 31, G.

Navrátíš-li se Israeli, praví Hospo
din, ke mně se obrať: odejmeš-li ou
razy své od tváři mé, nebudeš pohnut.
Jer. 31, G.

Hledati mne budete, a naleznete:
když hledati mne budete celým srdcem
svým. Jer. 29, 13.
S pláčem přijdou, a v milosrdenství
zase p'řivedu je přes potoky vod ce
stou přímou, a neurazí se na ní: ne
bo učiněn jsem Israelovi otcem, a
Efraim jest prvorozený můj. Jer. 31, 9.
Pakliby bezbožný činil pokání ze
všech hříchů svých, kteréž činil, a
ostříhalby všech přikázaní mých, a či
nilby soud a spravedlnost: životem
živ bude a neumře. Ezech. 18, 21.

Toto praví Pán Bůh: Aj já sám
hledati budu ovcí svých, a navští—
vím je.
Jako navštěvuje pastýř
stádo své, v den, kdyžby byl u pro
střed ovcí svých rozptýlených: tak na
vštívím ovce své, a vysvobodím je ze

6—_9_.

všech míst, kamž v den oblaků a mrá—

Cili bohatstvím jeho dobrotivosti, a
trpělivosti, a dlouhočekáni pohrdáš?
Nevíš-liž, že dobrotivost boží ku po
kání tě vede? l im. 2, 4.
'
„Nemeškát' Bůh s zalíbením svým,
jakož někteří za toimají: ale trpělivě

koty rozptýleny byly. Ezech. 34, 11. 12.
Já pásti' budu ovce své, a já způ
sobím, aby (bezpečně) lehali, praví
Pán Bůh. Co se bylo potratilo, budu
hledati, a co bylo zavrženo, zase při
vedu, a co bylo polámáno, uvíži, a

Pokání.

co mdlélío bylo, utvrdím, a co tučné
ho a- silného, ostříhati budu: & pásti
je budu v osudu. Ezech. 34, 15. 16.
Přibližte se k Bohu, a přiblíží se k
vám. Umyjte ruce, hříšníci, a očist'te
srdce, kteříž jste dvojité mysli. Bě
dujte, .a kvělte, a plačte: smích váš
obrať se v žalost, a radost v zármu
tek. Ponižte se před obličejem Páně,
a povýší vás. Jak. 4, 8—10.
e) Zalz'bem' boží a radost angelů
hřz's'nz'kempokání

nad

činícím.

ty vyslyš na nebi,
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a odpusť hřích li.—.

du svému israelskému, a uveď je zase.
do země, kterouž jsi dal otcům jejich.
III. Král. 8, 33. 34.
Obrátě se pak lid můj, nadikterýmž
vzýváno jest jméno mé, modlilby mi
se, a hledalby tvári'mé, a činilby po
kání od cest svých zlých: i já'vysly—
ším je s nebe, &.milostiv

budu hří

chům jejich, a uzdravím je na zemi.
II. Par. 7, 14.
Když se navrátí v ouzkosti své k"

l—IOSpodinuBohu israelskému, a budou
Zdaliž vůle má jest smrt bezbožné— ho hledati, naleznout ho. II. Par. 15, 4.

ho, praví Pán Bůh, a ne (raději) aby
se obrátil od cest svých, a živ byl?
Ezech 18, 23.

Živf jsem já, praví Pán Bůh:

ne

Jestliže (pak) se zas obrátíte ke mně,
a ostříhati budete přikázání mých, a
plniti je: byste pak zavedeni byli na
na kraj nebe, odtud shromáždím vás,
a přivedu zase na místo, kteréž jsem
vyvolil, aby tam přebývalo jméno mé.

chci smrti bezbožného, ale aby se
obrátil bezbožný od cesty své, a živ
byl. Ezech. 33, 11.
II. Esdr. 1, 9.
'
Pravímť vám, že tak bude radost
Jestliže také synové tvoji zhřešili“
v nebi nad jedním hi'íšníkem pokání jemu, i nechal jich v ruce nepravosti
činícím (větší), než nad devadesáti de jejich: ty však povstaneš-li na usvítě
víti spravedlivými, kteříž nepotřebují k Bohu, a Všemohoucího budeš-li pro
pokání. Luk. 15, 7.
siti: čistý a upřímý budeš-li kráčeti,
Takť pravím vám, bude radost před i hned procítí k tobě, a pokojný zase
angely_božími nad jedním hříšníkem, „učiní příbytek spravedlnosti tvé. Job
pokání činícím. Luk. 15, 10,
8, 4—6.
Navrátíš—li se k Všemohoucímu,
3. Pravé pokání způsobuje odpuštění
hříchů.
(opět) vzdělán budeš, a vzdálíš-li ne
Když tedy přijdou na tě všecky pravost od stánku svého. Job 22, 23.
Kdo se skryje s hříchy svými, ne
řeči tyto, požehnání. aneb zlořečení,
kteréž jsem předložil před obličejem ostojí: ale kdožby je vyznal, a opustil,
milosrdenství dojde. Přísl. 28, 13.
tvým: a veden jsa lítostí srdce svého
Shladil jsem jako oblak nepravosti
mezi všemi národy, do kterýchžby roz—
ptýlil tebe Hospodin Bůh tvůj, obrá tvé, a jako mlhu hřichy tvé: a navrat
se ke mně, nebť jsem tě vykoupil. Is.
tilbys se zase k němu, a poslouchalbys
jeho přikázaní, jakož já dnes přikazuji 44, 22.
Obraťtež se ke mně, a spaseny bu—
tobě, s syny svými, z celého srdce
svého, a z celé duše své: přivede za dete všecky končiny země. Is. 45, 22.
Opusť bezbožný cestu svou, a muž
se Hospodin Bůh tvůj zajaté tvé, a
smiluje se nad tebou, a opět shromá nepravý myšlení svá, a nechť se na
ždí tě ze všech národů, mezi kte vrátí k Hospodinu, i slitujeť se nad
réž tě prve 'rozptýlil. V. Mojž. 30, ním, a k Bohu našemu; nebť jest ho
1—3.
dný k odpušténí. Is. 55, 22.
Protož nyní dobré čiňte cesty vaše,
Jestliže celým srdcem svým obrátíte
se k Hospodinu: vytrhne vás z ruky a snažnosti vaše, a poslouchejte hlasu
Hospodina Boha svého: i bude litovati
Filištínských. 1. Král. 7, 3.
Jestliže utekl'lid tvůj israelký před Hospodin zlého, kteréž mluvil proti
nepřátely svými (nebo hřešiti bude vám. Jer. 26, 13.
Cinil-liby pokání národ ten ze zlé
proti tobě), a činíce pokání, a vyzná
vajíce jméno tvé, přišliby, a modliliby ho svého, kteréž jsem mluvil proti
se, a prosiliby tebe v domu tomto: němu:. činiti budu, “i já pokání nad
30*
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zlým, kteréž jsem myslyl učiniti jemu.
Jer. 18, 8.
Zdaliby snad dům judský, uslyše
všecko zlé, kteréž já myslím učiniti
jim, navrátil se jedenkaždý od cesty
své nejhorší: a milostív budu nepra
vosti, a hříchu jejich. Jer. 36, 3.
Pakliby bezbožný činil pokání ze
všech hříchů svých, kteréž činil, a
ostříhalby všech přikázaní mých, a. ne
činilby soud v spravedlnost: životem
živ bude a neumře. Všech nepravosti
jeho, kteréž činil, nevzpomenu: pro
spravedlnost svou, kterouž činil, živ
bude. Ezech. 18. 21. 22.
Paklibych řekl bezbožnému: Smrtí
umřeš: a on učinilby pokání od hří
chu svého, a činilby soud a spravedl
nost, a navrátilby základ ten bezbožný,
a vrátilby loupež, a chodilby v při
kázaní života, anižby co činil nespra
vedlivého: životem živ bude a neumře.
Žádní hříchové jeho, jimiž byl hřešil,
nebudou mu přičtení: soud a sprave
dlnost činil, životem živ bude. Ezech.
33, 14—16.
Králi, nechat se tobě líbí rada má,
a hříchy své almužnami vykupuj, a
nepravosti své milosrdenstvím nad chu
dým: snad odpustí (Bůh) hříchům
tvým. Dan. 4, 24.
Navraťtež se ke mně, a navrátím
se k vám. Mal. 3, 7.

Nepřišelť jsem volati spravedlivých,
ale hříšných ku pokání. Luk. 5, 32.

4.

Odkláda'ní s poledním jest velmi
nebezpečné a trestuhodně.
Pojďte klanějme se a padejme (před
ním): i plačme před Hospodinem, kte
rýž učinil nás . . . Dnes uslyšíte-li
hlas jeho, nezatvrzujte srdcí svých.
Žalm 94, '6. 8.
Obraťtež se na domlouvání mé: hle
pronesu vám ducha svého, a ukáži
vám slova svá. Poněvadž jsem (vás)
volala, a odpírali jste: vztáhla jsem
ruku svou, i nebylo, kdoby pohleděl:
pohrdli jste všelikou radou mou, a do
mlouvání mého zanedbali jste: (pro
tož i) já také zahynutí vašemu smáti
se budu, a posmívati se budu, když
přijde na vás to, čehož jste se báli.
Když připadne (na vás) náhlá bída,
a zahynutí (vám) jako bouře nastane:

když přijde na vás soužení a ouzkost:
tehdy volati budou ke mně, ale nevy
slyším: ráno si přivstanou (hledajíce),
ale nenaleznou mne: protože v nená
visti měli kázeň, a bázně Hospodinovy
nepřijali, aniž uposlechli rady mě, ale
utrhali všelikému trestání mému. Přísl.
1, 23—30.
Blahoslavený člověk, který jest vždy
cky bázlivý: ale kdož jest tvrdé mysli
upadne ve zlé. Přísl. 28, 14.
Neříkej: Hřešil jsem, a co se mi
(za to) smutného přihodilo? Nebo Nej
vyšší jest shovívající odplatitel. Pro
odpuštěný hřích nebývej bez bázně,
aniž přidávej hřích k hříchu. A ne
říkej: Milování Páně velké jest, smi
luje se nad množstvím hříchů mých.
Nebo milosrdenství i hněv rychle při
cházejí od něho, a na hříšníky hledí
hněv jeho! Neprodlévej ohrátiti se ku
Pánu, aniž odkládej den ode dne.
Nebo náhle přijde hněv jeho, a v čas
pomsty rozptýlí tě. Sir. 5, 4—9.
Pamatuj na hněv v den skonání, a
na čas odplaty v obrácení tváři. Pa
matuj na chudobu v čas hojností, a
na potřebnosti chudoby v den bohat
ství. Od jitra až do večera mění se
čas, a všecky ty \gěci jsou rychle před
očima božíma.
Clověk moudrý při
všem se obává, a ve dnech hříchů
pilně se varuje lenosti. Sir. 18, 24—27.
I řekl (Hospodin): Jdi, a povíš li
du tomu: Slyšte, slyšíce, a neroz
umějte: a vizte vidění, a nepoznávejte.
Oslep srdce lidu toho, a uši jeho obtěž
a oči jeho zavři: aby snad neviděl očima
svýma, a ušima svýma neslyšel, a sr
dcem svým nesrozuměl a neobrátil se,
a uzdravilbych jej. Is. 6, 9. 10.
Hospodine, oči tvé patří na víru:

bil jsi je, a nebolelo jich: Potřels je,
a nebolelo jich: Potřels je, a nechtěli
příjímati kázně: Zatvrdili tváři své
nad skálu, a nechtěli se navrátiti.
J er. 5, 3.
I díš k nim: Toto praví Hospodin:
Zdali kdo padá, zase nepovstane? a
který se odvrátil, nenavrátí se? Proč
tedy odvrátil se lid tento v Jerusalémě
odvrácením urputným? Chytili se lži
a nechtěli se navrátiti. Pozoroval jsem,
a. poslouchal: nižádný, co dobrého
jest, nemluví, není žádného, kterýžby
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činil pokání z hříchu svého, řka: Což
A když se přiblížil, vida město pla
jsem učinil? Všickni obrátili se k bě kal nad nim, řka:
kdybys bylo i ty
hu svému, jako kůň s prudkostí běže »poznalo, a to (aspoň) v tento den tvůj,
k boji. Luňák na nebi zná čas svůj, co tobě jest u pokoji: ale nyní jest to
hrdlička, a vlašťovice, i čáp cstříhnjí skryté před očima tvýma, a porazí tě
času příchodu svého: lid pak můj ne na zem a syny tvé, kteříž v tobě jsou,
' poznává soudu Hospodinova. Jer.8,4-—7. a neostaví v tobě kamene na kameni:
A poslal jsem k vám všecky slu protože jsi nepoznalo času navštívení
žebníky své proroky, vstávaje na usvi svého. Luk. 19, 41. 42. 44.
tě, a posílaje, a říkaje: Obraťte je
Cili bohatstvím jeho dobrotivosti, a
denkaždý od cesty. své zlé, a dobré trpělivosti, a dlouhočekám' pohrdáš?
čiňte snažnosti své: a následujte bohů Nevíšliž, že dobrotivost boží ku pokání
cizích, aniž jich ctěte: a budete by tě vede? a ty podle zatvrzelosti své,
dleti v zemi, kterou jsem dal vám i a nekajícího srdce, shromažďuješ sobě
otcům vašim : ale nenaklonili jste ucha hněv ke dni hněvu, a zjevení sprave
svého, aniž jste uposlechli mne. Jer. dlivého soudu božího. Řím. 2, 4. 5.
35, 15.
Viztež tedy bratři, kterak byste opatr
I nechtěli pozorovati, a odvrátili rá ně chodili: ne jako nemoudří, ale jako
mě odstupující, a uši své obtížili, aby moudří, vykupujíce čas; nebo dnové
neslyšeli: A srdce své postavili jako jsou zlí. Ef. 5, 15. 16.
Protož, jakž praví Duch svatý: Dnes
diamant, aby neslyšeli zákona, a slov
těch, kteráž poslal Hospodin zástupů uslyšíte-li hlas jeho, nezatvrzujte srdcí
Duchem svým skrze proroky předešlé, svých, jako při (onom) popouzení v den
i stalo se rozhněvání veliké od Hospo— pokušení na poušti, kdežto pokoušeli
dina zástupů. I stalo se, že jakož mne otcové vaši; zkusilit jsou a viděli
mluvil, a neslyšeli: tak volati budou, skutky mé po čtyrydceti let: pročež
a nevyslyším, praví Hospodin zástupů. hněviv jsem byl na pokolení toto, &
I rozptýlil jsem je po všech králov řekljsem: Vždycky bloudí (tito) srdcem.
stvích, kterýchž neznali: a země zpu Oni pak nepoznali cest mých, tak že
stla po nich, protože nebylo, kdoby jsem přisáhl, v hněvě svém: že ne
tudy šel, a vrátil se: a obrátili zemi vejdou od odpočinutí mého. Viztež,
bratři, aby snad nebylo v někom z vás
žádoucí v poušť. Zach. 7, 11—14.
Běda tobě Korozaim , běda tobě zlé a nevěrné srdce, kteréžby odstupo
Betsaido: nebo kdyby v Týru a Si valo od Boha živého: ale napomínejte
donu činění byli divové, kteří činění se vespolek po všecky dny, dokudž se
jsou ve vás, dávnoby byli v žíni a v říká: Dnes, aby nebyl někdo z vás
popeli pokání činili. Ale však pravím zatvrzen oklamáním hřícha. Učiněni
vám: Týru a Sidonu lehčeji bude v jsme zajisté oučastníci Krista: jestliže
den soudný nežli vám. Mat. 11, však počátek základu jeho až do konce
21. 22; Luk. 10, 13. 14.
pevný zachováme. Dokudž se říká:
A plní se na nich proroctví Isaiáše dnes uslyšíte-li hlas jeho, nezatvrzujte
řkouciho: Sluchem uslyšíte, a nesroz srdcí svých, jako při onom popuzeni.
umíte: a hledíce hleděti budete, a Žid. 3, 7—11.
neuzříte. Nebo stlustlo srdce lidu to
Měj tedy na paměti, kterak jsi přijal
hoto, a ušima těžce slyšeli, a oči své &.slyšel: a ostříhej (toho), a, čiň po
zamhouřili, aby snad někdy očima ne kání. Pakli nebudeš bdíti. přijdůť na té
uzřeli, a ušima neuslyšelí, a srdcem jako zloděj, a nezvíš, kterou hodinu na
nesrozuměli, a neobrátili se, a abych té přijdu. Zjev. 3, 3.
jich neuzdravil. Mat. 13, 14. 15.
5. Příkladové pokání:
Jerusaléme, Jerusaléme, jenž zabíš
a) prave'ho pokání.
proroky, a kamenuješ ty, kteříž k to
Bratří Josefovi mluvili vespolek: Ho
bě poslánibývají: kolikkrát jsem chtěl
shromážditi syny tvé, jako pták hnízdo dně toho trpíme, nebo jsme provinili
své pod křídla, a nechtěl jsi. Luk. 13, proti bratru svému, vidouce soužení
34. 35; Mat. 23, 37.
duše jeho, když prosil nás, a nevysly
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šeli jsme ho: proto přišlo na nás toto jsem tě, praví Hospodin. Protož při
pojím tě k otcům tvým, a po
soužení, I. Mojž. 42, 21.
A uslyšev lid řeč tuto přešlou, kví chován budeš v hrobě svém v pokoji,
'lil: a žádný' podle obyčeje neoblékl se aby neviděly oči tvé ničeho -z toho
v. ozdobné roucho své. II. Mojž. 33, 4. zlého, kteréž uvedu na místo toto. IV.
_
I mluvil Mojžíš všecka slova tato ke Král. 22: 18—20.
Manasses, když byl v úzkosti, modlil
Všem synům israelským, i rmoutil se
lid příliš. A aj časně ráno vstavše se Hospodinu Bohu svému: a činil
vstoupili na vrh hory, a řekli: Hotovi pokání velmi před Bohem otců svých.
jsme vštoupiti na místo, o kterémž Ho 'A modlil se jemu, a prosil snažně,
spodin mluvil: nebo jsme hřešili. IV. i vyslyšel modlitbu jeho, a uvedl jej
zase do Jerusaléma, do království jeho,
Mojž. 14, 39. 40.
I řekli synové israels'tz' k Hospodinu:
a poznal Manasses, že Hospodin tam
jest
Bohem. II. Par. 33, 12. 13.
Zhřešili jsme, odplať ty nám, jakkoli
Když se tak modlil a vzýval (Boha)
se tobě líbí: toliko nyní vysvoboď nás,
kteréžto věci pravíce, všecky cizích bohů Esdreáš, pláče a leže před chrámem
2 svých končin vyvrhli, a sloužili Ho Božím, sešel se k němu z lidu israel
8podinu Bohu: kterýž lítost měl nad ského velmi velký zástup mužů i žen,
jejich bědami. Soudc. 10, 15. 16.
i děti, a plakal lid pláčem velikým.
I řekl David k Nathanovi: Zhřešilť I promluvil Secheniáš, syn Jechielův,
jsem Hospodinu. I řekl Náthan k Davi z synů Elamových, a řekl Esdreášovi=
doví: Hospodin také promíjí hřích tvůj: My jsme hřešili proti Bohu svému, po
neumřeš. II. Král. 12, 13.
javše sobě ženy cizozemky z národů
Udeřilo pak Davida srdce jeho, když zemí: a nyní, jestli pokání v Israeli
sečten jest lid, a řekl David k Hospo nad tím, učiníme smlouvu s Hospodinem
dinu: Hřešil jsem těžce, učiniv to; ale Bohem našim, že zapudíme všecky ty
prosím Hospodine, abys odňal nepra ženy, i ty, kteří se znich zrodili podle
vost služebníka svého, nebo jsem při vůle Páně,“ a těch, kteří se bojí přiká
liš bláznivě učinil. I řekl David k Ho zaní Hospodina Boha našeho, a podle
spodinu,; když viděl angela bijícího zákona ať se stane. Vstaň, toběť náleží
lid: Jáť jsem, kterýž jsem zhřešil; já to naříditi, & my půjdeme stebou:
jsem neprávě učinil; tito, jenž jsou posilň se a učiň tak. Vstal tedy Esdreáš,
jako ovce, čo učinili? Nechť se obrátí, a zavázal přísahou přednější kněží a
prosím, ruka tvá (ráději) proti mne, a levity, i veškeren lid israelský, aby
proti domu otce mého. II. Král. 24,10,17. učinili podle slova toho; i přisáhli.
I. Esdr. 10, 1 atd.; viz celou kapitolu.
Když- tedy uslyšel Achab řeči tyto,
I volal veškeren lid ku Pánu s sna
roztrhl roucho své, a přikryl žíní tělo
své, a' postil se, a spal v-pytli a chodil žností velikou, a ponížili duší svých
sklopiv hlavu, I stala se řečHospodinova v postech a v modlitbách, oni i ženy
kiEliášovi Thesbitskému, řkoncí: Viděl— jejich. A oblékli se kněží v žíně, &
lis pak, jak se ponížil Achab přede nemluvňátka položili naproti chrámu
mnou? Protož poněvadž se ponížil pro Páně, a oltář Páně přistřeli žíní: a
mne, neuvedu toho zlého za dnů jeho, volali ku Pánu Bohu israelskému je
.ale za dnů syna jehor uvedu to zlé dnomyslně, aby nebyly dány dítky v lou
na dům jeho. III. Král. 21, 27—29.
pež, a manželky jejich v rozdělení a
města jejich v zkaženi, a svaté věci
K191i „pak judskému, (Josíášmn') kte
iýz poslal vás, abyste se tázali Hospo jejich v poskvrnění, a aby nebyli dáni
(lína, takto povíte: Toto praví Hospodin v pohanění národům. Judith 4, 8 atd.,
Bůh israelský: Proto, že jsi slyšel viz celou kapitolu.
Akdyž to pověděli, stal se pláč a
slova knihy, a uleklo se srdce tvé, a
ponížils se před Hospodinem, slyše řeči kvílení veliké v shromáždění ode všech
& za mnoho hodin jedním hlasem vo
_ _proti místu tomuto, & obyvatelům jeho,
totiž, že budou v užašnutí, a v zloře lali k Bohu řkouce: Zhřešili jsme s otci
čení: a roztrhl jsi roucho své a pla svými, nespravedlivě jsme činili a ne
kals _přede mnou, i_ já také uslyšel pravostjsme zpáchali. Jud. 7, 18. 19.
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I uvěřili muži Núzívets'tz' v Boha: a
rozhlásili půst a oblékli se v žíně, od
největšího až do nejmenšího. Ipříšlo
slovo to k králi Nínivetskému: i vstal
z stolice své a odvrhl roucho. své oď
sebe, & oblékl se v žíni a seděl v po
peli. I. volal a řekl v Ninive z úst
krále, & knížat jeho, i—ka: Lidé a ho
vada, a volové, a bravové, a ničehož
neokusují, aniž se pasou, a vody at' ne
pijí. A přikrytí buďte žíněmi lidé i
hovada a volejte ku Pánu v síle, a
obrat“ se muž (jedenkaždý) od cesty

své zlé, a od nepravosti, která jest
v rukou jejich.

Kdo ví, neobrátí—li se

a neodpustí-li Bůh: a neodvrátí-li se od
prchlivosti hněvu svého a nezahyneme.
I viděl Bůh skutky jejich, že se od
vrátili od cesty své zlé: a smiloval se
Bůh nad zlým, kteréž byl mluvil, aby
učinil jim, a neučinil. Jon. 3, 5—10.
Malcabeus pak,

a ti,

kteříž & nim

byli, když on se přibližoval, modlili se
Pánu, prachem hlavy posypavše, &bedra
žíněmí přcpásavše, u kraje oltáře padše,
aby jim milostiv byl, nepřátelům pak
jejich aby byl nepřítelem, a protivní
kům jejich aby se protivil, jakž zákon
dí. II. Mak. 10, 25. 26.
„I rozpomenul se Petr na slovo Ježí
šovo, kteréž (mu) byl řekl: Prvé než
kohout zazpívá, třikrát mne zapřeš.
A vyšed ven, plakal bořce. Mat. 26, 75.
A aj žena, kteráž byla v městě hříšnice
jakž zvědčla , žeby seděl za stolem

v domě Farisea, přinesla alabastrovou
nádobu masti: a stojíc z zadu u nohou
_jeho, počala jeho nohy slzami smáčeti,
a- utírala je vlasy hlavy své, & líbala'
nohy jeho, a mastí mazala: I řekl k ní:
Odpouštějíť se ti hříchové. Luk. 7, 37.
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své, řka: Buď milostiv mně hříšnému.
Luk. 15, 13.
Stoje pak Zacheus, řekl ku“ Pánu:
Aj polovici statku svého dám chudým:
a oklamal-l_i jsem koho V čem, navrá
tím čtvernásob. Luk. 19, 8.
I pravil lotr na pravicí: My zajisté
spravedlivé., neb co náleží na skutky
(naše) béřeme: ale tento nic zlého
neučinil. Luk. 23, 41.
Sv. Pavel píše Korintům:'- Nyní se
radují: ne že jste byli zarmouceni, ale
že jste se zarmoutili ku pokání; zarmou
tili jste se zajisté p_odlé Boha, tak že
jste žádné škody skrze nás nevzali.
Nebo zármutek, kt'erýž jest podlé Boha,
působí stálé pokání k spasení: ale zár
mutek světa způsobuje smrt. II. Kor.
7, 9. 10.
b) Přaklady odŽožene7w a tudíž marného

pokání.
Fai—ao,jenž těžkými ranami

raněn

odkládal propustiti lid, až poslední rána
zachvátila ho. II. Mojž. 8.
Adoníbezek,jenž litoval ukrutností, kte
rouž spáchal na 70 králi, iimž- dal
svršky rukou a noh usekatí, až se mu
totéž učinilo. Soudc. 1, 6.
Antiochus volal na smrtelné posteli:
Nyní pak se rozpomínám na zlé věci,
kteréž jsem učinil v Jerusalémě, z ně

hož jsem pobral všecky kořisti zlaté a
stříbrné, kteréž byly v něm, a poslal
jsem hubiti obývatele judské bez při
činy. Protož poznal jsem, že proto na
lezly mne tyto zlé věci: a aj hynu
zármutkem velikým v zemi cizí. I. Mak.
6, 12. 13.
c) P1"z7clady zdánlivého poka'm'.

I řekl Saul k Samuelovi: Zhřešil
38. 48.
' ,
jsem, že jsem přestoupil řeč Hospodi
_ I pravil marnotrainý syn: Vstanu & novu, “a slova tvá, boje se lidu a po
půjdu k otci svému, a dím jemu: Otče slouchaje hlasu jejich. .Ale on řekl:
zhřešil jsem proti'nebi a před tebou: Zhřesil jsem: ale nyní ctí mne před
jižt' nejsem hoden slouti tvým synem: staršími lidu mého, a před Israelem,
učiň mne jako jednoho z svých ná a navrat“ se se mnou, abych se klaněl
jemníků. A vstav šel k otci svému. l-lospodinu Bohu svému. I. Král. 15,
Když pak byl" ještě podál, uzřel ho 24. 30.
otec jeho, a; milosrdenstvím lmut jsa,
I pozdvihl Saul hlasu svého a pla
příběh padl na—šíji jeho, &*políbil ho.
kal: a řekl k Davidovi: Spravedlivéjši
Luk. 15, 18—20.
jsi ty, nežli já: nebo ty odplatils mi
Publílcán stoje zdaleka, nechtěl ani se dobrym: já pak zlým tobě jsem se
oči k nebi pozdvilmouti, ale bil se v prsy odplacoval. A ty ukázal jsi dnes, co
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jsi mi dobrého učinil, kterak dal mne
Hospodin v ruku tvou, a nezabil jsi
mne. Nebo kdo nalezna nepřítele svého,
propustí ho po cestě dobré? I. Král.
24, 17 atd.
Víte, že i potom, (Esau) žádaje dě
dičně dosáhnouti požehnání, zavržen
jest; nebo nalezl místa ku pokání, ač
koli ho s pláčem hledal. Žid. 12, 17;
viz také: 1. Mojž. 27, 34.

hrdá tím, jež ho kárá, náhle přijde
zahynutí: a nebude míti zdraví. Přísl.
29,

1.

_

Metla a kárání dává moudrost. Přísl.
29, 15.
Lépe jest od moudrého býti trestá—
nu, nežli bláznů pochlebenstvím zkla
mánu býti. Kaz. 7, 6.
Pokárej přítele, snad ničeho neví,
a dí: Neučinil jsem toho: pakli uči
nil, aby více nečipil. Pokárej bližního,
Viz také : svátost pokání
snad ničeho neřekl: a řekl-li, aby
Ples. Viz radost.
snad toho neopětoval. Pokárej příte
Pokáráni bratrské. 1. Prospěch le: nebo častokrát to bývá pomluva.
z něho lýnoucz' jak pro napomína— A ne každému slovu věř. Někdo kle
jícího ta i napomínaného.
sá jazykem, ale ne z oumyslu. Nebo
Zhřešil-liby člověk, a slyšel-liby hlas“ kdo jest, ještoby nezavinil jazykem
přísahajícího, bylby svědek, že aneb svým? Pokárej bližního prvé, nežli mu
sám viděl, povědom jest: neochrání-li pohrozíš. Sir. 19, 13—17.
Jak mnohem lépe jest trestati, nežli
to, ponese nepravost svou. III. Mojž.
5, 1.
se hněvati, a vyznávajícímu se řečí
(Nechť) potresce mne spravedlivý nezbraňovati. Sir. 26, 1.
v milosrdenství a domlouvá mi: olej
Kdož nenávidí trestání, jest na ce
pak hříšníka ať nezmastí hlavy mé. stě hříšníka: ale kdož se bojí Boha,
Žalm 140, 5.
obrátí se k srdci svému. Sir. 21, 7.
Potresci moudrého, a bude tě milo
Zhřešil-liby proti tobě bratr tvůj,
vati. Přísl. 9, 8.
potresci ho: a bude-li toho želeti, od
Kdo miluje kázeň, miluje moudrost:
pusť 'mu. Luk. 17, 3.
kdož pak nenávidí domlouvání, nemou—
Odpovědě pak druhý (lotr) trestal
ho, řka: Ani ty se Boha nebojíš,
drý jest. Přísl. 12, 1.
Blázen posmívá se kázni otce svého: ješto v témž odsouzení jsi? Luk. 23,40.
ale kdo ostříhá domlouvání, chytřejší
Ty, kteříž hřeší, přede všemi tre
bude. Přísl. 15, 5.
stej, aby i jiní kázeň měli. I. Tim.
Ucho, kteréž slyší domlouvání života, 5, 20. '
Služebník Páně má s mírností tre
v prostřed moudrých bydliti bude.
Kdo zamítá kázeň, pohrdá duší svou: stati ty, kteříž se protiv'í pravdě:
ale kdož povoluje trestáním, (tenť) zdažby snad někdy dal jim Bůh po
jest vládař srdce svého. Přísl. 15, kání ku poznání pravdy, aby usmyslili
31. 32.
sobě (a dobyli se) z osidel ďábla, od
Více prospívá (jedna) domluva u něhož uvězení držáni jsou k jeho vůli.
moudrého, než sto ran u blázna. Přísl. II. Tim. 2, 25. 26.
17, 10.
Bratři moji, jestliže kdo z vás po
Kteříž bezbožného tresci, ti chváleni bloudil od pravdy, a někdoby jej obrá—
budou: a přijde na ně požehnání. til, máť věděti, že kdo odvrátí hříšníka
Přísl. 24, 25.
od bludu cesty jeho, vysvobodí duši
Jako naušnice zlatá a perla stkvoucí jeho od smrti , a přikryje množství
(jest to, když) kdo kárá moudrého, a hříchů. Jak. 4, 19. 20.
ucho poslušného. Přísl. 25, 12.
Lepší jest zjevné domlouvání, nežli 2. Pokára'm' má se díli s dob7ým
úmyslem, s laskavostí a mouůým,
láska skrytá. Přísl. 27, 5.
okolnostem přiměřeným způsobem.
Kdo domlouvá člověku, najde u něho
Nebudeš nenáviděti bratra svého v
potom milost, více nežli ten, kterýž
ho lahodným jazykem oklamává. Přísl. srdci svém, ale zjevně potresci ho,
28, 23.
abys neměl nad ním hříchu. III.Mojž.
19, 17.
Na člověka, kterýž tvrdou šíjí po

Pokárání.

K domlouvání toliko řeči skládáte,
a u vítr slova pronášíte. Na sirotka
se obořujete a podvrátiti usilujete pří
tele svého.

Job 6, 26. 27.

V ústech blázna metla pýchy: rto
vé pak moudrých ostříhají jich. Přísl.
14, 3.

Lepší jest zármutek, nežli smích:
nebo skrze smutnou tvář napraveno
bývá srdce proviňujícího. Kaz. 7, 4.
Nerozněcuj uhlí hříšníků tresce je,
abys se nezapálil plamenem ohně hří
chů jejich. Sir. 8, 13.
Prvé nežli _se zeptáš, nehaněj žá
dného: & když se vyptáš, potresci
spravedlivě. Sir. 11, 7; v. výše: Sir.
19, 13—17.
Jestiť trestání lživé v hněvu hánce.
Sir. 19, 28.
Při kvasu na víně nekárej bližního.
Sir. 31, 41.
Ne proto, abych vás zahanbil, píši
to, ale jako synů svých nejmilejších
(vás) napomínám. T. Kor. 4, 14.
Bratři, byl-liby člověk i v nějakém
hříchu zachvácen, vy, kteříž jste du
chovní, poučte takového v duchu ti
chosti, pohlédaje (každý) sám k sobě,
abys i ty nebyl pokoušen. Gal. _6, 1.
Prosímet' pak vás, bratři, trestejte
nepokojné, potěšujte málomyslných, při
jímejte nemocné, trpělivě se mějte ke
všem. I. Tes. 5, 14.
Staršího netrestej, ale napomínej (ho)

jako otce: mladých jako bratří; sta
rých žen jako matek: mladic jako se
ster ve vší čistotě. I. Tim. 5, 1. 2.
Ty, kteříž hřeší, přede všemi tre
stej, aby iyiiní bázeň měli. I. Tim. 5,

20; viz výše: II. 2, 24—26.
Kaž slovo, nabízej v čas i' nev čas;
tresci, pros, žehři ve vší trpělivosti a
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3. Polca'raný ma' napomenutí vděčně
přzjmouti a se napraviti.
Nechť potresce mne spravedlivý v
milosrdenství a domlouvá mi. Zalm
140,

5.

_

Obraťtež se na domlouvání mé. Přísl.
1, 23.
Muž bezbožný nestydatě zatvrzuje
tvář svou: ale kdož upřímý jest, na
pravuje cestu svou. Přísl. 21, 29.

(Jako) naušnice zlatá, a perla stkvoucí
(jest to, když) kdo kárá moudrého, &
ucho poslušné. Přísl. 25, 12.
'
Muž moudrý a zvedený nebude re
ptati jsa potrestán. Sir. 10, 28.

Jak dobré jest káranému ukázati
pokání! Nebo tak utečeš dobrovolného
hříchu. Sir. 20, 4.
4.

Kdo jiného chce Íca'ratz',musí sám
býti bez hany.
Což pak vidíš mrvu v oku bratra
svého: a v oku svém břevna nevidíš

(necítíš)? Aneb kterak díš bratru 'svému.
Nech, ať vyvrhu mrvu z oka tvého: a
hle břevno jest v oku tvém? Pokrytče,
vyvrz nejprvé břevno z oka' svého, a
tehdy prohledneš, abys vyvrhl mrvu
z oka bratra

svého.

Mat. 7, 3——5.

Ve všech věcech sebe samého vy
dávej za _příklad dobrých skutků, v
učení, v celosti, v vážnosti.
Slovo
(tvé buď) zdravé, bez ouhoiíy: aby
ten, kdožby se protivil, styděl se, ne
maje co zlého mluvíti o nás. Tit. 2,
7. 8; srov. I. Tim. 3, 2 atd.

5. Kdo povrhá napomenutím, působí
si velikou škodu.

Muži města Sodomy pravili Lotovi:
Odejdiž tam. A opět řekli: Všel jsi
(sem) jako příchozí; zdali aby (nás)
' soudil? Protož tebe samého více nežli
učení. II. Tim. 4, 2.
Zhřešil-liby proti tobě bratr tvůj, je trápiti budeme. A činili násilí Lo
tovi náramné: a již blízko bylo, žeby
jdi, & potresci ho mezi sebou a jím
samým. Uposlechne-li tebe, získal jsi byli vylomili dvéře atd. I. Mojž. 19, 9.
Srdce jejich daleko jsi učinil od
bratra svého: pakli tě neuposlechne,
přijmi k sobě ještě jednoho, aneb dva, kázně, protož nebudou povýšeni. J obl7 ,4.
Kdo vyučuje posměvače, sám sobě
aby v ústech dvou neb tří svědků,
stálo každé slovo. Pakli jich neupo křivdu činí: a kdo tresce bezbožného,
slechne, pověz církvi: jestliže pak (sám) sobě poškvrnu dělá. Netresciž
ani církve neuposlechne, budiž tobě posměvače, aby tě nevzal v nenávist.
jako pohan a publikán.
Mat. 18, Potresci moudrého, a bude tě milovati.
15—17.
\
Přísl. 9, 7. 8.
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Poklísky. -

Cesta života tomu, kdož ostříhá
kázně: ale kdož domlouvání zanedbá
vá, bloudí. Přísl. 10, 17.
Kdož nenávidí domlouvání, nemou
drý jest._Přísl. 12, 1.
Kdož jest posměvač, neslyší, když
se mu domlouvá. Přísl. 13, 1.
Kdo nenávidí domlouvání, umře.
Přísl. 15, 10.
Zlý nemiluje toho, kterýž ho tresce:
aniž jde k moudrým. Přísl. 15, 12.
Bys blázna v stoupě jako kroupy
píchem otloukal, nebude odjato od
něho bláznovství jeho. Přísl. 27, 22.
Na člověka, kterýž tvrdou šíjí po
hrdá tím, jenž ho kárá, náhle přijde
zahynutí: a nebude míti zdraví. Přísl.
29, ].
Převrácení těžce napraveni bývají.

Pokoj.

duše jeho, aniž vylévejte krve jeho.
1. Mojž. 37, 21. 22.
Mojžíš řekl tomu, kterýž činil'kři—

vdu: Proč tepeš bližního svého.

II.

Mojž. 2, 13.
Což když viděl příbuzný Alojžíšúv,

totiž všecku práci jeho při lidu, řekl:
Co jest to, což děláš s lidem? Proč
sám sedíš, a všecken lid čeká od jí
tra až do večera? . . . . Nedobře to
děláš! II. Mojž. 18, 14. 17.
Fz'nee's a km'žata přišli k synům Ru

benovým, a Gádovým, a polovice po
kolení Manassesova do země Galaad,
a řekli k nim: Toto vzkazuje veške
ren lid Hospodinův: Jaké jest to pře—
stoupení? Proč jste opustili Hospodina
Boha israelského, vzdělavše oltář sva
tokrádežný, a od slušby jeho odstou
Kaz. 1, 15.
pivše? Jos. 22, 15. 16.
ukrátí
se
mu
Kdo nenávidí kázně,
Poslali posly ke všemu pokolení
života. Sir. 19, 5.
Benjaminovu, kteřížby řekli: Proč tak
veliká
nešlechetnost mezi vámi nale
Kdož nenávidí trestání, jest na ce
zena jest? Soudc. 20, 12.
stě'hříšníka. Sir 21, 7.
Mluvil Jonathas o_Davidovi dobré
Clověk hříšný vyhýbá se trestání, a
po vůli své nalezne srovnání.
Sir. věci k Saulovi otci svému, a řekl
32, 21.
_
k němu: Nehřeš králi proti služebníku
V nenávisti měli trestajícího v brá— svému Davidovi, nebot' nic nezavinil
ně, a toho, jenž mluví dokonale, v proti tobě, a skutkové jsou tobě velmi
ohavnosti měli. Amos 5, 10.
dobří. 1. Král. 19, 4.
Herodes Tetrarcha, když byl od něho
Judith řekla: Kdož jste vy, že po—
trestán pro Herodiadu manželku bra koušíte Pána? Neníť to řeč, jenžby
milosrdenství vzbudila, ale spíše,' kte
tra svého, i ze všech zlých věcí, které
Herodes činil, přidal ke všemu i to, že rážby 'k hněvu popudila, a prchlivost
vsadil Jana “do žaláře. Luk. 3, 19. podpálila. Judith 8, 11 atd.
20; Mat. 14, 3. 4.

Vás nemůže svět nenáviděti:

ale

inne nenávidí, nebo já svědectví vydá—
vám o něm, že skutkové jeho jsou zlí.

Jan 7, 7.
Což tedy učiněn jsem vašim nepří
telem, pravdu vám pravě? Gal. 4, 16.

6. Příkladove' pokcírcíní mimo již
uvedené.

Agar utekla, když ji trápila Saraj.
I. Mojž. 16, 5 atd.
Lot řekl Sodomským: Ncchtějte,
prosím, bratří moji, nechtějte činiti zlé
ho tohoto. I. Mojž. 19, 7.

Abraham domlouval Abimelechovi
pro studnici vody, kterouž mocí byli
muodjali služebníci jeho. 1. Mojž.21,25.
Ruben usiloval vysvoboditi Josefa
z rukou bratři, a říkal: Nezabíjejte

POklÍSky.

Viz: chyby.

Poklona.

Viz: klanění.

]. Pokoj.
Tolik co bezpečnost před
nepřátelskými vpády, před veřejnýn ne
bezpečím, pi'ed pronásledováním.

].

Tento pokoj jest veliké dobré, a
dar boží.

Dám pokoj v končinách vašich: bu
dete Spáti, a nebude, kdoby předěsil.
III. Mojž. 26, 6.

_

Asa odjal ze všech měst judských
oltáře, i chrámy modlářské, a kraloval
v pokoji. Vystavěl také města pevná
vjudstvu, nebo pokojný byl, a žádné
války za času jeho nepovstaly, nebo
Hospodin dal pokoj. 11. Par. 14, 5. 6.
Kteříž vcházejí v rady pokoje, za těmi
jde radost. Přísl. 12, 20.

Pokoj.

Když sezlibí Hovpodinu cesty člo
věka, také i nepřátely jeho obrátí ku
pokoji. Přísl. 16,7. '
Aj, já potáhnu jim ránu jizvou,
uzdravím, a uléčím je: a zjevím jim
prosbu pokoje a pravdy. Jer. 33, 6.
Když přijde ouzkost, hledati budou
pokoje, ale nebude ho. Ezech. 7, 25.
Hospodin ať nám dá utěšení srdce,
a aby byl pokoj za dnů našich v Israeli
po dny věčné. Sir. 50, 25.

_

Církev měla po všem Jůdsku, a Ga
lilei, a Samařsku, pokoj, a vzdělávala
se, chodíc v bázni Páně, a naplňovala
se potěšením Ducha svatého. Sk- ap.
9, 31.

2. V pokoj vešli:
Josue s Gabaonitskými: Jos. 9, 15;
pokoj byl mezi Jabz'nem a Haberem:
Soud. 4, 17; mezi Jsraelsky'mz' a Amorr
hz'tsky'mz'
: I. Král. 7, 14; David vešel

v pokoj se Syrskýní: II. Král. 10, 19;
Šalamoun s Hiramem: III. Král. 5, 12;
Josafat s líc/Labem: III. Král. 22, 45.
Viz též : svornost, smz'řelz'vost,snášelívost.

".

Pokoj, tolik co osvobození od moci

hříchu, pak z'blahost a ute's'em' nábožny'ch,
kteréž záleží hlavně v dobrém svědomí.

1. Pokoj ten da'va' Bůh.
Obrátiž Hospodin tvář svou k tobě,
a dej tobě pokoj. IV. Mojž. 6, 26.
Hospodine dáš pokoj nám: nebo vše
cky skutky naše učinil jsi nám. Jes.
26, 12.
Jať jsem Hospodin, a není jiného,
jenž působím světlo, a tvořím tmu, či
ním pokoj, a tvořím zlé. Jes. 45, 6.
Bůh pak pokoje budiž se všemi vá
mi. Řím. 15, 33.
Bůh pak pokoje potřiž satanáše pod
nohy vaše brzo. Řím. 16, 20.
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a panování jeho bude od moře až
k moři, a od řek až do končin země.
Zach. 9, 10.

Sláva na vy'sostech Bohu, a na zemi
pokoj lidem dobré vůle._Luk. 2, 14.
Pokoj zůstavuji vám, pokoj můj dá
vám vám: ne jako svět dává, já dá
vám vám. Jan 14, 27.
Tyto věci mluvil jsem vám, abyste
ve mně pokoj měli. Na světě budete
míti nátisk: ale doufejtež, jáťjsem pře
mohl svět. Jan 16, 33.
Bůh poslal slovo synům israelsk'ým,
zvěstuje pokoj skrze Ježíše Krista. Sk.
ap. 10, 36.
Ospravedlnění jsouce tedy z víry,
pokoj mějme s Bohem skrze Pána na
šeho Ježíše Krista: skrze něhož i pří
stup máme skrze víru k milosti tě,
v kteréž stojíme, a chlubíme se nadějí
slávy synů božích. ím. 5, 1. 2.
Milost vám a pokoj od Boha Otce

našeho, a Pána Ježíše Krista. I. Kor.
1, 3.

Onť jest pokoj náš, kterýž oboje
učinil jedno, zbořiv stěnu hradby, kte
ráž byla v prostředku, nepřátelství skrze
tělo své. Ef. 2, 14.

A přišed zvěstoval pokoj vám, kte
řiž jste daleko byli, i pokoj těm,
kteříž blízko; nebot skrze něho máme
obojí přístup v jednom Duchu k Otci.
Ef. 2, 17. 18.
Pokoj boží, kterýž převyšuje všeliký
smysl, ostříhej srdcí vašich i myslí va
šich v Kristu Ježíši. Filip. 4, 7.
A pokoj Kristův vítěziž v srdcích
vašich, k němuž i svolání jste v jedno
tělo, a buďtež vděčni. Kol. 3. 15.
Sám pak Bůh pokoje dejž vám po
koj věčný na všelikém místě. H."Tes.
\3, 16.

3. Po tomto pokoji máme toužitz'.
Půst bude domu judskému v radost
a veselí, a v slavnosti vznešené: pravdu
pokoje.
toliko a pokoj milujte. Zach. 8, 19.
Do kteréhožkoli domu vejdete, rcete
Maličký narodil se nám, a syn dán
jest nám, a. učiněno jest knížetství na nejprvé: Pokoj domu tomuto! a budeli
rameni jeho: a nazváno _budejméno tu syn pokoje, odpočineť na něm po
jeho: Podivný, Rádce, Bůh, Silný, Otec koj váš: pakli nic, k vám se navrátí.
budoucího věku, Kníže pokoje. Rozmno— Luk. 10, 5. 6.
Protož následujme toho,. co jest ku
ženo bude panování jeho, a pokoji ne
bude konce. Jes. 9, 6. 7.
pokoji: a co slouží k' vzdělání, (toho)
A (on) mluviti bude pokoj národům, vespolek ostříhejme. Rím. 14, 19.

2. Tohoto pokoje dostalo se nám skrze
Krista, jenž proto nazývá se knížetem

,
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Ku pokoji povolal nás Bůh. I. Kor.
7, 15.

Neboť Bůh není milovník různice,
ale pokoje, jakož i ve všech církvích
svatých učím. I. Kor. 14, 33.
Následuj spravedlnosti, víry, lásky,
a pokoje s těmi, kteříž z čistého srdce
vzývají Pána. II. Tim. 2, 22.
Pokoje následujte se všemi, a sva
tosti, bez níž nikdo neuzří Boha. Žid.

12,14.

Pokoj.

__,

bou, říkajíce; Pokoj, pokoj: a nebylo
pokoje. 8, 11. Ier. 6, 14.
Když budu říkati: Pokoj (jest) a
bezpečnost! _tedy rychle příjde na ně
zahynutí, jako bolest na ženu těhotnou,
a neutckou. I. Tes. 5, 3.
Není pokoje bezbožným, praví Ho
spodin. Js. 48, 22; 57, 21.
Všecky syny tvé (učiním) vyučené
od Hospodina; a množství pokoje bude
synům tvým. Is. 54, 13.

Nebo kdo chce milovati život, a vi
děti dobré dny, (ten) zdržuj jazyk svůj 6. Falešní proroci připovídají též po
koj, ale lživé.
od zlého, a ústa jeho ať nemluví lsti:
uchyl se od zlého, a čiň dobré: hledej
Hojí rány dcery lidu mého s han
pokoje, a stíhej jej. I. Petr. 3, 10. 11. bou, říkajíce: Pokoj, pokoj: a nebylo
4. TQÍCO'DéILOíO
pokoje požívají
toliko
pokoje. Jer. 6, 14.
nábožná
I řekl jsem: Ah, ah, ah,' Pane
A bude oučinek spravedlnosti pokoj, Bože! Proroci říkají jim: Neuzříte
a užitek spravedlnosti odpočinutí, a meče, a hladu nebude mezi vámi, ale
bezpečnost až navěky. A seděti bude pokoj pravý dá vám (Bůh) na místě
lid můj v kráse pokoje, a v stáncích tomto. Jer. 14, 13.
Toto praví Hospodin zástupů: Ne
doufání, a v odpočíváni hojném. Jes.
32,17.18.
poslouchejtež slov proroků, kteříž pro
A hledejte pokoje města, do které rokují vám, a oklamávají vás: vidění
hož jsem zastěhoval vás: a modlte se srdce svého mluví, ne z úst Hospodi
íkají těm, kteříž mi se rou
za ně k Hospodinu: nebo v pokoji nových.
hají: Mluvil Hospodin: Pokoj bude
jeho budete míti pokoj. Jer. 29, 7.
Já vím myšlení, kteráž já myslím vám: a každému, kdož chodí v pře
'o vás, dí Hospodin, myšleni pokoje, a vrácenosti srdce svého, řekli: Nepřijdeť
ne trápení, abych dal vám konec a na vás zlé. Jer. 23, 16. 17.
1 bude ruka má na proroky, kteříž
trpělivost. Jer. 29, 11.
vidí marné věci, a hádají lež: v radě
O bys byl šetřil přikázaní mých:
bylby učiněn jako řeka pokoj tvůj, a lidu mého nebudou, a v písmě domu
spravedlnost tvá jako hlubiny mořské. israelského nebudou napsání, aniž do
země israelské vejdou . . . . protože zkla
Is. 48, 18.
Dobře učiň Hospodine dobrým, a malí lid můj, říkajíce: Pokoj, a není
pokoje:
a. on stavěl stěnu, oni pak ji
(těm kteříž) jsou upřímného srdce. Ty
pak, kteříž se uchylují k cestám kři omazávali hlínou bez plev. Ezech. 13,
vým, přivede Hospodin (v zahynutí) 9. 10.
Toto praví Hospodin proti proro—
s činiteli nepravosti: pokoj nad Israelem
kům, kteříž svodí lid můj: kteříž kou
budiž. Zalm 124, 4. 5
Požehnejž tobě Hospodin ze Sionu: sají zuby svými, a hlásají pokoj: a
a spatřuj dobro Jerusaléma po všecky nedá-li kdo co v ústa jejich, zasvě
dny života svého. A viz syny synů cují nail boje. Mich. 3, 5.
Nebo když budou říkati: Pokoj (jest)
svých, a pokoj nad Israelem. Zalm
a bezpečnost, tedy rychle přijde na ně
127, 5. 6.
Pokoj mnohý těm, kteříž milují zá zahynutí, jako bolest na ženu těhotnou,
kon tvůj: & jsou bez ourazu. Žalm a neutekou. I. Tes. 5. 3.

118,165.
5, Pokoj bezbožných jest zdánlivý.
Rozhoršíl jsem se nad nepravými,
pokoj hříšníků vida. Zahn 72, 3.
Hojí rány dcery lidu mého s han

"l. Pokoj, copozdravenz': „Pokoj &te
bou, s váma“ jest přání všeho dobre/w
te'lešne'ho i duševního, kteréž bývalo u Židů
v obyčefz'.

A rcete: Budiž bratřím mým a tobě

Pokora.

pokoj, i domu tvému pokoj, i všem
věcem, kteréžkoli máš, budiž pokoj.
I. Král. 25, 6.
Amasai pravil: Pokoj, pokoj tobě, a
pokoj pomocníkům tvým. Nebo' tobě
pomáhá Bůh tvůj. I. Par. 12, 18.
Do kteréhožkoli domu vejdete, rcete
nejprvé: Pokoj domu tomuto, a budeli
tu syn pokoje, odpočineť na něm po
koj váš: pakli nic, k vám se navrátí.
Luk. 10, 5. 6.

Miláčkům božím, povolaným svatým
(pozdravení). Milost vám a. pokoj od

Boha, Otce našeho, a Pána Ježíše
Krista. Rím. 1, 7; I. Kor. 1, 3; II.
Kor. ], 2; Gal. 1, 3; Ef. 1, 2; 6,
23; Filip. 1, 2; Kol. 1, 2; I. Tes.
1, 2; II. Tes. ], 2; I. Tim. 1, 2;
II. Tim. 1, 2; Tit. 1, 4; I. Petr. 1,
2; Filem. 3; II. Jan 3.
Sláva a čest a pokoj každému, kdo
činí dobré. Řím. 2, 10.
Milosrdenství vám, a pokoj, a láska
buď naplněna. Jud. 2.
Milost vám a pokoj od toho, kterýž
jest, a kterýž byl, a kterýž přijíti má.
Zjev. 1, 4. Viz ještě: Soudc. 6, 23;
19, 20; Judith. 8, 34; I. Esdr. 5, 7;
Dan. 10, 10; I. Mach. 8, 23; Luk.
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V tu hodinu přistoupili učenníci k
Ježíšovi, řkouce: Kdo pak jest větší
v království nebeském? I zavolav Je
žíš maličké (pachole) postavil je u
prostřed nich, a řekl: Amen pravím
vám, neobrátíte-li se, a nebudete-li
jako maličká (pacholata), nevejdete do
království nebeského. Protož kdožkoli
se poníží jako; toto pachole, ten jest
větším v království nebeském. Mat.
18, 1—4.
Kdožkoliby chtěl býti mezi vámi,
větším budiž služebník váš. Mat. 20, 26;
Mar. 9, 34;
Každý, kdo se povýšuje, bude poní
žen: a kdo se ponížuje, bude povýšen.
Luk. 14, 11; 18, 14.
Kdo větší jest mezi vámi, budiž
jako menší: a kdo přechází, (budiž)
jako sloužící. Luk. 22, 62.
Nesmýšlej vysoce, ale boj se. Řím.
11, 20.

Pravím skrze milost, kteráž mi dána
jest, všechněm, kteříž jsou mezi vámi:

aby ne. více (o sobě) myslili, než sluší
mysliti, ale aby myslili k střídmosti,
a jakž Bůh jednomu každému udělil
míru víry. Řím. 12, 3.
Ne vysoko myslete, ale k nízkým
24, 36; Jan 20, 19; 21, 26; IIl.Jan 14. se myslí sklánějte. Nebuďte opatiní
Pokora záleží v živém vědomí vele sami u sebe. Řím. 12, 16.
To pak jsem, bratři, obrátil v podo
(masti boží a vlastní nehodností a mali—
benství na sebe a na Apolla, pro vás:
chernostz', jakož i ve snížení sebe ply
abyste se na nás naučili, nic se nad
noucího : toho ve'domz'.
to, co psáno jest, jeden proti druhému
1. Povzbuzení k ní.
pro někoho nenadýmati. Kor. 4, 6.
Nic (nečiňte) skrze tvář, ani pro
Čím jsi větší, (tím více) ponížuj se
ve všech věcech, & nalezneš milost před marnou chválu: ale v pokoře, jedni
Bohem. Sir. 3, 20.
druhé za vyšší, nežli sebe sami držíce.
Nepozdvihuj se v myšlení duše své Filip 2, 3.
jako býk: aby snad nebyla vyražena
Žádný vás nesvozuj oblibuje sobě
moc tvá bláznovstvím. Sir. 6, 2.
pokoru a náboženství angelské v tom,
čehož
neviděl chodě, nadarmo se na
Ponížuj velmi ducha svého: nebo
pomsta na tělo bezbožného jest oheň dýmaje smyslem těla svého. Kol.2, 18.
a červ. Sir. 7, 19.
Oblečte se jako vyvolení boží, svatí
Hledejte Hospodina všickni tiší ze a milí, v srdečné milosrdenství, v do
mě, kteříž jste soud jeho činili: hle brotivost, pokoru, mírnost, trpělivost.
dejte co jest spravedlivého, hledejte co Kol. 3, 12.
jest tichého: zdali byste se některak
2. Ovoce a užinky pokory.
skryli v den prchlivosti Hospodinovy.
Sofon. 2, 3.
Kdo se poníží, bude v slávě: a kdo
Vezměte jho mě na sebe, a učte se skloní oči, ten spasen bude. Job 22,29.
Blízko jest Hospodin těm, kteříž
ode mne; neboť jsem tichý &.pokorný
srdcem: a naleznete odpočinutí dušem souženého jsou srdce 3 a ponižené du
chem spaseny učiní. Zalm 33, 19.
svým. Mat. 11, 29.
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Pokora.

Kdež bude pýcha, tu bude i poha
nění: ale kde jest pokora, tu (jest) i
moudrost. Přísl. 11, 2.
Bázeň Hospodinova (jest) kázeň mou
drosti:
a. ponížení slávu předchází.

korným dává milost. Pokořte se tedy
pod mocnou rukou boží, aby vás po
výšil v čas navštívení. I. Petr 5, 5. 6,

3. Příklady pokory.
Abraham řekl: Že jsem jednou po
čal, buduť (dále) mluviti ku Pánu

Přísl. 15, 33.
'
Lépe jest, ponížovati se s tichými,
než děliti kořisti s pyšnými. Přísl. 16,19.
Srdce člověka prvé než setříno bý
vá, povyšuje se: a prvé než oslaveno
bývá, snižuje se. Přísl. 18, 12.
Konec pokory (jest) bázeň Hospo
dinova, bohatství a sláva i život. Přísl.
22, 4.
Neukazuj se slavným před králem,
a na místě velikých nestí'lj. Nebo lé

svému, ačkoliv jsem prach a'popel.
I. Mojž. 18, 27.

'

Jakob se modlil: Menší jsem všech
slitování tvých, a pravdy tvé, kterouž
jsi učinil s služebníkem svým. I. Mojž.
32,

10.

*

I řekl ]llojžz'š k Bohu: Kdo jsem
já, abych šel k Faraonovi, a vyvedl

syny israelské z Egypta.

II. Mojž.

pe jest, aby řečeno bylo tobě: Vstup
sem; nežli abys snížen byl před kní

3, 11.
Gideon řekl: Prosím, můj Pane, čím

žetem. Přísl. 25, 6. 7

vysvobodím Israele? Hle, čeleď má
nejposlednějšíjest v Manasse, i já nej

Za pyšným jde ponížení: ale po
korného duchem přijme sláva. Přísl.
29, 23.
Nebo velká jest moc Boha samého,

menší v domu otce mého. Soudc. 6, 15.
Anna prozpěvovala: Nenít' (žádný

& od ponížených ctěn bývá. Sir. 3, 21.
-Stolice vůdců pyšných zkazil Bůh,
a. vsadil tiché místo nich. Sir. ]O, 17.

Moudrost poníženého povyší hlavy
jeho, a mezi velikomocné posadí ho.
Sir. 11, 1.
Toto dí Nejvyšší, a kterýž vyvýšený

na věčnosti přebývá: ajehož jméno
svaté (jest), kterýž na Výsosti a v mí
stě svatém bydlí, i s každým kdo jest
skroušeného, & poníženého ducha: aby
obživil ducha ponížených, a obživil
srdce skroušených. Is. 57, 15.
Na koho vzezřím, leč na chudičkého
a skroušenc'ho duchem, a třesoucího
se před řečmi mými? Is. 66, 2.

,

Blahoslavení chudí duchem: nebo
jejich jest království nebeské. Mat. 5,
3; Luk. 6, 20.
Kdožkoli se poníží-jako toto pachole,
ten jest většímw království nebeském.

bůh tak) svatý, jako jest Hospodin:
nebo není jiného kromě tebe, a není
silný jako Bůh náš. Nemnožte mlu
vení vysokých věcí chlubíce se: ať
odstoupí staré věci z úst vašich: nebo
Bůh jest Hospodin umění, a jemu při
pravují se myšlení. I. Král. 2, 2. 3.
I řekl David k Michol: Před Ho
spodinem, kterýž mne vyvolil raději
nežli otce tvého, a nežli veškeren dům
jeho, a přikázal mi, abych byl vůdcem
nad lidem Hospodinovým v Israeli, i
hráti budu, i opovrženčjším se učiním,
nežli jsem se učinil, a budu poníženým
před očima

svýma

& s děvkami,

o

nichž jsi mluvila, slavnějším se ukážu.
II. Král. 6, 21, 22.
Všel pak král David a posadil se
před Hospodinem, & řekl: Kdož jsem

já Panovníče Hospodine, a jaký jest

dům můj, žes mne přivedl až sem. II.
Král. 7, 18.
I poníživše se knížata israelská i král,
Mat. 18, 4.
Chlubiž pak se bratr ponížený v řekli: Spravedlivýť jest Hospodin. A
povýšení svém, a zase bohatý v poní když viděl Hospodin, že se ponížili,
ženosti své; nebo jako květ byliny stala se řeč Hospodinova k Semjášovi,
řkouc: Protože jsou se ponížili, neshla
pomine. Jak. 1, 9. 10.
Bůh se pyšným protiví, ale pokor— dím jich, a dám jim poněkud pomoc,
a nevyleje se prchlivost má na Jeru
ným dává milost. Jak. 4, 6.
Ponižte se před obličejem Páně, a salém skrze Sesáka. II. Par. 12, 6. 7.
A pokořil se potom Ezechz'ás' proto,
povyší vás. Jak. 4, 10.
že pozdvihlo se bylo srdce jeho, tak
A všičkni vespolek pokoru ukazujte;
nebo Bůh se pyšným protiví, ale po on, jako obyvatelé jerusalémští: a proto

Pokrm.

nepřišel na ně hněv Hospodinův ve
dnech Ezechiášových. II. Par. 32, 26.
Josia's' dí 5 Toto praví Hospodin Bůh
israelský: Ze jsi slyšel slova knihy, a
obměkčeno jest srdce tvé, a ponížils
se před obličejem božím, pro ty věci,
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Uzřev to Šimon

Petr,

padl k no—

hám Ježíšovým, řka: Odejdi ode mne
Pane: neboť jsem člověk hříšný. Luk.
5, 8; Sk. ap. 10,' 26; 3, 12.

Pavel pravil: Vy víte, od prvního
dne, v kterýžto jsem přišel do Asie,
kteréž praveny jsou proti místu tomuto kterak jsem po všecken čas s vámi
a obyvatelům jerusalémským, a poniživ byl, slouže Pánu se vší pokorou, a
se před tváří mou, roztrhl si roucho (s mnohými) slzami, & pokoušeními,
své,'a plakals přede mnou; já také kteráž mně přicházela z- oukladů ži
vyslyšel jsem tě, praví Hospodin. II. dovských. Sk. ap. 20, 18. 19.
Par. 34, 26. 27.
To pak jsem, bratří, obrátil v po
Esther se modlila: Ty znáš potřebu dobenství na sebe a na Apolla pro
mou, a že v ošklivosti mám znamení vás: abyste se na nás naučili, nic se
pýchy a "slávy s_vé, kteréž jest na hla— nad to, co psáno jest, jeden proti dru
vě mé ve dnech, v nichž se ukazují, hému pro někoho nenadýmati. I. Kor.
a že je mám v ošklivosti jako roucho 4, 6.
Nejposléze pak ze všech, jakožto
ženy, nemoc ženskou mající, a neno
sím ho ve dnech mlčení mého. Esth.
od nedochůdčete, vidín jest i ode mne.
14, 16.
Nebo já jsem nejmenší z apoštolů,
Ježíš dí: Vezměte jho mé na sebe kterýž nejsem hoden slouti apoštolem,
a. učte se ode mne; neboť jsem tichý protože jsem se protivil církvi boží.
a—pokorný srdcem: a naleznete odpo Milostí pak boží jsem to, což jsem, a
činutí dušem svým. Mat. 11, 29.
milost jeho nebyla ve mně marná, ný
Syn člověka nepřišel, aby mu bylo hrž hojněji než oni všickni jsem pra
slouženo, nýbrž aby sloužil, i aby ži— coval: a však ne já, ale milost boží
vot svůj dal na vykoupení za mnohé. se mnou. I. Kor. 15, 8—10.
Mat. 20, 28; Mar. 10, 45; Luk. 22,
Takovým se budu chlubiti: ale (sám)
26. 27.
sebou nebudu se nic chlubiti, leč svý
Pokoru svou osvědčilPán Ježíš také, mi nemocmi. II. Kor. 12, 5.
Ježíše učiněn jsem služebníkem z da
že učenníkům myl nohy. Jan 13, 1—15.
To zajisté cit'te o sobě, což i v ru milosti boží, kteráž dána jest mi
Kristu Ježíši, kterýž jsa v způsobě podlé působení moci jeho. Mně, nej
boží, nepoložil sobě toho za loupež, menšímu ze všech svatých, dána jest
že jest rovný Bohu: ale sebe samého ta milost, abych zvěstoval mezi národy
zmařil, přijav způsobu služebníka, ku (pohanskými) to nestíhlé bohatství Kri—
podobenství lidí učiněn, a v způsobu stovo. Ef. 3, 7. 8.
nalezen jako člověk. Ponížilť sebe sa
A odpovídaje setník, řekl: Pane,
mého, učiněn jsa poslušným až ksmrti
nejsem hoden, abys vešel pod střechu
a to k smrti kříže. I. Filip. 2, 5—8. mou: ale toliko rci slovem, a uzdraven
I řekla María: Aj děvka Páně;
bude služebník můj. Mat. 8, 8.
Ježíš šel tedy s ními. A když byl
staniž mi se podlé slova tvého. I ode
šel od ní angel. . .. Ze shledl na poní již nedaleko od domu, poslal k němu
žení děvky své; nebo aj, od této chvíle setník přáteli, řka: Pane, nepřidávej
blahoslavenou mne nazývati budou vši— sobě práce; neb nejsem hoden, abys
ckni národové. Luk. ], 38. 48.
vešel pod střechu mou. Luk. 7, 6.
Jan pravil: Jáť křtím vás vodou ku
Zena chananejská: Mat. 15, 27; Cel
pokání: ten pak, kterýž po mně přijde, m'k: Luk. 18, 13.
mocnější jest nežli já, jemuž nejsem
Viz též: mírnost, skromnost, pýchu atd.
hoden obuvi nositi, tent' vás bude křtíti
Pokrm. 1. Zákony Zidů, týkající
Duchem svatým a ohněm. Mat. 3, 11.
Jde za mnou silnější nežli jsem já,. se pokrmů.
A všecko, což se hýbe, a živo jest,
kterémuž nejsem hoden padna rozvá
zati řeménka u obuvi jeho. Mar. 1, 7; bude vám za pokrm: jako byliny ze—
lené dal jsem vám všecko, kromě že
Luk. 3, 16; Jan 1, 46.
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masa s krví jístí nebudete.

Pokrm.
1. Mojž.

9, 3. 4.

Nebudete jistí z něho níc syrového,
ani vařeného vodou, ale toliko peče—
ného ohněm: hlavu s nohami jeho i
droby sníte. II. Mojž.“ 12, 9.
Jestližeby vůl utrkl muže neb ženu,
a umřelby, ukamenován bude, a ne

bude jedeno maso jeho: ale pán vola
nevinný bude. II. Mojž. 21, 28.
Muži svatí budete mí: masa, kteréž
od zvěří bylo najedeno, nebudete jistí,
ale psů'm je vrhnete. II. Mojž. 22, 31.
Prvotiny ourod země tvé přineseš
do domu Hospodina Boha svého. Ne
budeš vařití kozelce v mléku mateře
jeho. II. Mojž. 23, 19.
Pakliby (co) zůstalo z masa posvě
ceného, nebo z chlebů až do jitra,
spálíš ostatky ohněm: nebudouť jedení
nebo posvěceny jsou. II. Mojž. 29, 34.
Nevcházej v smlouvu s lidmi těch
krajin: aby, kdyžby smilnili s bohy
svými, a .klanělí se obrazům jejich,
nepovolal tebe někdo, abys jedl z obě
tovaných věcí. II. Mojž. 34, 15.
Právem věčným po rodech (vaších),
a ve všech příbytcích vaších: ani krve,
ani tuku nikoli nebudete jisti. III.
Mojž. 3, 17.
Všelíká suchá oběť kněžská celá
ohněm spálena bude, aniž kdo bude
jístí z ní. III. Mojž. 6, 23.
Jestližeby z slibu neb dobrovolně
někdo obětoval v oběť, rovně téhož
dne jedena bude: ale i jestliby co do
zejtří zůstalo, jísti se může: cožby
pak koli zůstalo do třetího dne, ohněm
spáleno bude. Pakliby kdo jedl zma
sa obětí pokojné dne třetího, zmařena
bude oběť, aniž prospěje obětujícímu:
ale raději kdožby koli takovým pokr
mem se poškvrnil, přestoupením vinen
bude. Maso, kteréby se dotklo něčeho
nečistého, nebude jedeno, ale spáleno
bude ohněm: _kdož bude číst, jistí bu
de z něho. Clověk poškvrněný, kte
rýžby jedl z masa oběti pokojné, kte
ráž jest obětována Hospodinu, zahyne
z lidu svého. A kdožby se doteklne
čistoty člověka, neb hovada, neb které
koli věcí, kteráž poškvrnítí může, a
jedlby z takového masa, zahyne z lidu
svého. I mluvílHospodín k Mojžíšovi,
řka: Mluv k synům israelským: Tuku

ovce, a vola, a kozy nebudete jístí.
Tuk mrchy zcepenělé, a toho dobyt
čete, kteréž od zvěří p_olapeno jest,
budete míti k rozličným potřebám.
Bude—likdo jisti tuk, kterýž má obě
tován býti v zápal H03podinův, zahyne
z lidu svého. Krve také žádného ži
vočicha nebudete jístí, buďto z ptáků,
neb z hovad. Všelíký člověk, kterýžby
jedl krev, zahyne z lidu svého. III.
Mojž. 7, 16—27.
Clověk každý z domu israelského,
a z příchozích, kteříž jsou pohostinu
mezi nimi, jestliže jísti bude krev, za
tvrdím tvář svou proti duší jeho, a
vyhladím ji z lidu jeho. III. Mojž.
17, 10.
Protož jsem řekl synům israelským:
Nižádný z vás nebude jísti krve, ani
z příchozích, kteříž jsou pohostinu u
vás. Clověk kterýkoli z synů israel
ských, i z příchozích, kteříž jsou po
hostinu u vás, jestližeby lovem a číž
bou ulovil zvíře, neb ptáka, kteréhož
sluší jísti, at' vylije krev jeho, a za
kryje jí zemí. III. Mojž. 17, 12. 13.
Clověk, kterýžby jedl umrlínu neb
popadené od žvěří, tak z rodilých tu,
jako z příchozích, spéře roucha svá,
a umyje se vodou, poškvrněný bude
až do _večera: a tím řadem číst uči
něn bude. III. Mojž. 17, 15.
Nic nebudete jísti s krví. Nebudete
hádatí po štebetu ptačím, aniž budete
šetřiti snů. III. Mojž. 19, 26.
Umrlíny a popadeného od zvěří ne
budou jístí, ani se jimi poškvrní. III.
Mojž. 22, s.
Zádný cizí nebude jístí z posvěce
ných věcí: (ani) podruh kněze a ná
jemník, nebudou jístí z nich. III. Mojž.
22, 10.
Chleba, a pražiny, a krup nebudete
jísti z obilí, až do dne, kdežto oběto
vatí budete z něho Bohu svému. Při
kázaní to jest věčné, v pronárodech,
ivšech příbytcích vašich. III. Mojž.
23, 14.
Hroznů čerstvých, a suchých nebu
dou jistí po všecky dny, o nichž ze
slibu Hospodinu posvěcení jsou: což
koli z vinnice, býti může, od hroznu
sušeného až d0' zrna, nebudou jistí.
IV. Mojž. 6, 3. 4.

V svatyní budeš jisti to:

pohlaví
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Pokrytstvi.
mužské toliko jisti bude z toho, nebo
posvěceno' jest tobě. IV. Mojž. 18, 10.

Jako srnu, a jelena jístí budeš, to
liko bez krve, , kterouž jako vodu vy
cedíš na zem; V. Mojž. 12, 15. 16.
Nejezte věcí, kteréž nečisté jsou atd.
V. Mojž. 14, 3—21. '
.Vystříhej se tedy, abys nepíla vína
aneb nápoje opojujícího,_ ani čeho ne
čistého nejedla. Soudc. 13, 4.
Tobiáš (an všíckni "požívali pokrmů
pohanských) ostříhal duše své, a nikdy
nepoškvrnil se v pokrmech jejich. Tob.
1, 12.

Holofcrnovi odpověděla Judith, a
řekla: Však nebudu moci jisti těch
věcí, kteréž mi rozkazuješ dávati, aby
nepřišel na mne ouraz: ale z těch'
věcí, kteréž jsem s sebou přinesla, jisti
budu. Judith 12, 2.
I řekl jsem: Ah, ah, ah, Pane Bo
že, aj duše má není poškvrněna, a

spodinovy na věky: že nechtěli proti
vám vyjití s chlebem a vodou na ce
stě, když jste vyšli z Egypta.
V.
Mojž. 23, 3. 4.
Lámej lačnému chléb svůj, a nuzné,
í pocestné uveď do domu svého. Is.
58, 7.
Lačněl jsem, a _dali jste mi jísti,

žíznil jsem, a dali jste mi píti.
25, 35.
Viz též:

Mat.

chléb.

Pokrytstvi jest tvářnost ctností bez
pravé vnitřní dokonalosti a spravedlnosti
srdce.

1. Projevení s.e_a známky pokrytství :
Ústy svými dobrořečili a srdcem svým
zlořečílí, Žalm 61, 5.
I_ milovali ho ústy svými, a jazykem
svým koříli sc jemu: srdce pak jejich
nebylo přímé s ním: aniž věrni shle
dání jsou v smlouvě jeho. Zalm 77,

[umrliny & roztrhaného od zvěří nejedl
jsem od dětinství svého až dosavád,
_ '
a nevešlo v ústa má žádné maso ne— 36. 37.
Pokrytec ústy oklamává bližního své
čisté. Ezech. 4, 14._

Rcí k nim: Toto praví Pán Bůh:
Kteříž ve krvi jídáte- atd. Ezech.
33, 25.
Daniel umínil v srdci svém: aby

ho: ale spravedlíví vysvobození budou
uměním. Přísl. 11, 9.

A někdo vypouští jisté slovo mluvě
pravdu. Někdo 'se šíbalsky koří, ale
se nepoškvrníl (pokrmy) ze stolu krá— vnitřností jeho jsou plné lsti: a někdo
lovského, aniž z vína nápoje jeho: a se příliš poddává velikou pokorou: a
prosil zprávce kombrníků,' aby nebyl někdo schyluje tvář svou, a činí se
ne'vida toho, což nevědomé bylo. Sir.
poškvrněn. Dan. 1-, 8.
'
19, 23. 24.
Aby bylo psáno pohanům, by se
I' řekl Pán: Protože lid tento při
zdržovali od poškvrn modl, a smilství,
a od toho, což jest udáveného, 'a od bližuje se ke mně (toliko) ústy svými,
a rty svými oslavuje mne, srdce pak
krve.'Sk. ap. __15,20.
Vidělose zajisté Duchu svatému i nám, jeho daleko jest ode mne, a že báli—se
mne dle lidského přikázaní a učení:
žádného více na vás břemene nevzkládatí,
kromě těchto potřebných věcí:, abyste proto aj já přidám abych .podivení učí
se zdržovali odivěcí obětovaných mo nil lidu tomuto divem velikým a pře
dlám, a od krve, a od udáveného, a divným; neb zahyne moudrost mou
drých jeho, a rozum opatrných jeho
od smilství; od kt'erýchžto věcí bude
te-li se ostí'íhati, dobře učiníte. Mějte skryt bude. Is. 29, 13. 14. Mat. 15,
7—9.
'
se dobře. Sk. ap. 15, 28. 29.
Pokrytče, vyvrz nejprv “břevno z oka
S strany těch, kteříž z pohanů uvě
řili, my jsme psali, usoudivše, aby se svého, a tehdy prohlédneš, abys vyvrhl
varovali obětovaného modlám, a krve, mrvu z oka bratra svého. Mat. 7, 5.
Duch pak zjevně praví, že v po
a udáveného, asmilství. Sk. ap. 21, 25.
sledních časích odstoupí někteří od víry,
2. Lačné krmiti jest skutek milosr poslouchajíce duchů bludných, a učení
demtví.
ďábelských, mluvících v pokrytství lež,
a majících svědomí své (jako zločinci)
Amonité a Moabíté „také po desá
tém kolenu nevejdou do církve I—Io znamenané. I. Tim. 4, 1. 2.
Encyklopacdío.

31

482

Pokrytství.

2. Úmysly pokrytství .
Pilně se varujte, abyste spravedlno
sti nečinili před lidmi, abyste od nich

vidíni byli: jinak nebudete míti od
platy u Otce svého, jenž jest v nebe
sích. Protož když dáváš almužnu, nc
trub před sebou, jako pokrytci činí ve
školách a na ulicích, aby ctěni byliod
lidí. Amen pravím vám, vzali _odplatu
svou. Mat. 6, 1. 2.

Nebo takoví falešní apoštolové jsou
lstiví dělníci, proměňujíce s v apoštoly
Kristovy. A není divu, neb i satan se
proměňuje vanděla svět-la. Neníť tedy
veliká věc, jestliže služebníci jeho pro'
měňují se, jakoby byli služebníci spra
vedlnost-i: kterýchžto konec bude podlé,
skutků jejich. II. Kor. 11, 13—15.
Majíce sice tvářnoSt pobožnosti, ale
moc její zapírajíce. A těch se varuj.
II._'Tim. 3, 5.

3. Oltavnost a tresty pokrytství:
Nepřijde před obličej jeho (boží)
žádný pokrytec. Job 13, 16.
Nebo shromáždění _pokrytce neplodné
bude. Job 15, 34.
To vím od počátku, jakž postaven
jest člověk' na zemi, že chvála bezbo

žných krátká jest, a radost pokrytce
na okamžení. Job 20, 4. 5.
Jaká jest naděje pokrytce, jestliže
lakomě vydře, a nevysvobodí Bůh duše
jeho? Zdaliž křik jeho vyslyší Bůh,
když přijde na něho ouzkost? Aneb
zdaliž bude moci v Všemohoucím se
kochati, a vzývati -Boha v každý čas'?

kterýž

zdá

se sobě býti. číst, a_ „však

není obmyt od nečistot svých. Přísl.
30, 11. 12.
Nebuď nedůvěřující se bázni Páně:
a nepřistupuj k němu s dvojitým srdcem.
Nebuď pokrytcem před obličejem lid
ským, nepohoršuj se ve rtech svých.
Pozoruj na ně, abys snad nepadl, a
neuvedl duše své v zahanbení, a vyje
vilby Bůh skryté věci tvé, a u pro
střed shromáždění porazilby tě: proto
žes neupřimč přistoupil k Pánu, a srdce
tvé plué jest lsti a podvodu. Sir. I.

36—40.
Srdce, kteréž kráčí dvojí cestou, ně
bude miti štěstí, a zlý srdcem se na
nich urezí. Sir. 3, 28.
Nesluší na náš věk stavěti se: aby
(snad) mnozí z mládenců, domnívajice
se, že Eleazar, v devadesáti jsa letech,
k životu cizozemců přistoupil :- též za
příčinou mého pokrytství, a pro malou
chvíli porušitedlného života podvedeni
nebyli: a já abych skrze to nedošel
poškvrně11í_„,a proklel-i mé starosti.
Mak. s, 24. 25.

IL

A když se modlíte, nebuďte jako po
krytci, kteříž obyčej mají ve školách
a na uhlech ulic stojíce, modliti se,
aby byli vidíni od lidí. Amen pravím
vám,. vzali odplatu svou. Mat. 6, 5.,
I oddělí jej, a díi jeho položí 3 po,
krytci: tamt' bude pláč a skřípěni zubů.
Mat. %, 51.
I řekl Pán knim:
Nyní vy Fari-_
seové,

co zevnitř

jen kou.-vice a mís—y

„čistíte: ale což vnitř ve vás jest plno
jen loupeže a nešlechetnosti. Blázni,
zdaliž ten, který nečinil, co zevnitř jest,
,neučinil také toho, co-jest vnitř?,Luk.

Job 27, 8—10.
Ošemetnici a schytralí popouzejí hně
'11, 39. 40.
,
vu božího proti sobě. Jób 36, 13.
Spasena učiň mne Hospodine, neb
Ježíš počal mluviti k učenníkům svým:
se nedostává svatých: nebo zmenšena Varujte se kvasu Fariseů, jenž jest po
jest pravda u synů lidských. Marné' krytství. Nic zajisté není skrytého, coby
věci. mluví jedenkaždý k bližnímu své nebylo zjeveno: aniž jest co tajného,
mu: rtové jejich jsou lstiví, ze srdce ještoby nebylo zvěděno. Luk._ 12, 1.2.
a srdce mluvili; Rozptýliž Hospodin vše
Milování buď bez pokrytst'ví. Rím.
liké rty lstivě, a jazyky velikomluvné. 12, 9.
Žalm 11, 2—4.
Služebníci, poslušni budte ve všem
Jako kdybys chtěl stříbrem nečistým pánů (svých) tělesných, ne na oko slou
ozdobiti nádobu hliněnou, tak jsou rtové žíce, jako lidem se líbíce, ale v sprost
nadutí s srdcem zlým spojeni. Přísl. nosti srdce, b'ojice se Boha. Cožkoli
26, 23.
činíte, ze srdce čiňte, jako Pánu, a ne
Jest rod, kterýž otci svému zlořečí, . lidem. Kol. 3, 23. 24.
a matce své nedobrořečí. Jest rod,"
Protož složíce všelikou zlost, & vše
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likou leSt, apokrytst'ví,

a závisti. I.'

d) Skrze prótivenstuz' & kříže.

Petr. 2, 1.
4. Příklaclové pokrytství : _
Amnon: II. Král. 13, 5_; Žide': Is.
58; Herodes:

Pamatovali' budeš na všecku cestu,
kterouž vedl tebe Hospodin Bůh tvůj
za čtyřidceti let přes-poušť, aby trápil

Mat. 2, 7. &; Farz'sejs'tz'.: tebe, a zkusil, & známé bylo, co._bylo

Mat. 23._Ja na jiných mnohých místech;
Jidáš: Jan 12, 5. 7," Mat. 26, 49.
Viz též : klam, test.

[. Pokušení-lidi. Pokušeníjsou zkmuiky,

v tvém srdci, budeš-li ostříhati přiká
žaní jeho, čili nic. V. Mojž. _8, 2..
Toto pokušení proto naň—(na Joba)
dopustil Bůh, aby potomkům dan by—l

kteréž Bůh dopouští na nás, aby naše ne— příklad trpělivosti jeho, jako i svatého
dostaďdy nám znám'e' učinil a naší víru a' Joba. Tob. 2, .12.
[„kusil jsi nás Bože i ohněm zpru
ctností zjevil, zdali zůstaneme 'cnostz' vě'rm'

z' tehdáž,

když konání jz' spojeno jest

s mnohými“ nesnázemí.

]. V tomto smyslu zkouší Bůh často
lidi skrze rozličné prostředky; a sice:
a) Skrze své rozkazy.“

boval jsi nás, jako se přepft'luje stříbro.

Žalm 65, 10.
Mali'čko pokárání byvše, (spravedli
ví) na mnoze dobře opatření budou:
nebo Bůh zkusil jich, a shledal, že

jsou'hodni

jeho. Jako zlata v peci

Bůh zkoušel Abrahama . . . . nynít'
jsem poznal, že se bojíš Boha a. ne

zkusil jich, a jako zápalnou oběť přijal
je, a časem bude ohled na ně. Moudr.

odpustil jsi jednorozenčmu synu svému
pro mne. I. Mojž. '22, 1—12.
1 řekl Mojžíš klidu: Nebojte se:
nebo aby zkusil vás, přišel Bůh, a
aby strach jeho byl mezi vámi, a aby
ste nehřešili. II. Mojž. 20, 20.
Ne jako bych rozkazoval, to pravím;
ale ž'e'připečlivostí jiných také vaší lásky
dobrou povahu zkusiti' chci. I. Kor. 8', 8.

3,

b) Skrze svá dobrodiní, která mu uděluje.

5.

G

,

_

Cožkoli na. tě složeno bude, přijmi:
& trp v bolesti-, a

v ponížení

svém

měj trpělivost; nebo v ohni zkoušeno
bývá zlato a stříbro, lidé pak příjemní
v peci poníženi.„Sir. '2, 4. 5. ,
Kdo není zkušen, co umí?. Sir. 34,9.
Chlu-b-ime se souženími, vědouce, že
soužení trpělivost působí: a trpělivost
zkušení, zkušení pak naději, a nadějeť
nezahanbuje. Rím. 5, 3—5.

Řekl pak Hospodin k Mojžíšovi: Aja
já dštiti budu vám chleby s nebe: at'_ * Aby velikost zjevení mne nepozdvi—
lila„ dán jest mi osten těla mého, an
vychází lid, a sbírá, což stačí, na je
gel satanův, aby mne zášijkoval. Pro—
jenkaždý den: abych zkusil ho, chodili
tož' třikrát jsem Pána prosil, aby ode
v zákoně mém, čili nic. II. Mojž. 16, 4.
mne odstoupil: ale řekl mi: Dosti
c) Skrze jmskytnutz' příležitostí k dobrému “máš na milosti mé; nebo -moc v ne
'
i ke zte'mu.
mOci se .dokonává. Protož rád se
Neuposlechneš slov (l'alešného] pro chlubiti budu svými nemocmi, aby ve
roka nebo snáře; nebo zkušuje- vás mně přebývala moc Kristova. II. Kor.
12, 7—9.
I—IospodinlBůh váš, „aby známé bylo,
Ten, kdo o závod bojuje, nebývá
milujeteli ho .z celého srdce, .a z celé
duše své, čili nic. V. Mojž. 13, 3.
korunován, lečby řádně bojoval. II.
Já nezahladím národů, kterýchž za Tim.. 2, 5.
nechal Josuc, a umřel, abych skrze ně
Za. největší radost mějte, bratří moji,
zkusil Israele, zdali ostříhají cesty I—Io když v rozličná pokušení upadnete : vě
spodinovy, a'chodí po ní, jako ostříhali douce, že,takové zkoušení víry vaší půso
otcové jejich, čili nic. So'udc. 2, 21. 22. bí-trpělivost : trpělivost pak skutek doko—
Tito jsou národové, kterýchž zane nalý má: abyste byli dokonalí a celí, ne
chal Hospodin, aby naučil skrze ně majíce v ničemž nedostatku. Jak.1, 2—44.
Israele, i všecky, kteříž byli) neznali
Blahoslavený muž, kterýž snáší po
bojů Chananejských :. aby potom naučili kušení; nebo když bude zkušen, ve
se synové jejich bojovati s nepřátely, a zme korunu života-, kterouž zaslíbil
měli zvyklost k bojování. Soudc, 3, 1. ?. Bůh těm, jenž ho miluji. 'Jak. 1, 12.
31
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Budete se radovati, maličko nyní pokouší, a nebyla daremná. práce na_
še. I. Tes. 3, 5.
(pokud třeba) v rozličných pokušeních
se rmoutíce. I. Petr 1, 6.
Střízliví buďte a bděte; nebo pro
Kdož svítězí, takt bude oblečen v 'tivník váš ďábel jako lev řvoucí ob
roucho bílé, a nevymaži jména jeho z chází, hledaje, kohoby sežral: jemužto
knihy života, a vyznám jméno jeho
odpírejte silní u víře. I. Petr 5, 8. 9.
před Otcem svým, i před angely jeho.
3. Býváme taképokous'em' od těla, t._;
Zjev. 3, 5.
zlých žádostí a od světa t. j. zlých a
Kdo svítězí, dám jemu seděti s se bezbožných lidí, jenž k zlému nás suo,
bo'u na trůnu svém: jako jsem i já.
dili usilzg'z'.
svítězil a sedím s Otcem svým na
Synu můj, jestližeby tě lákali hří
trůnu jeho. Zjev. 3, 21.
šníci, nepřivoluj jim. Přísl. 1, .10.
Duch hotov jest, ale tělo nemocno.
2. Pokušení 'žcházejí také od ďábla,
Mat. 26, 41.
"
kteeýž a'ka' lidi ku zlému.
Libuji sobě (sice) v zákoně podlé.
Viz : ' pokušení prarodičů našich. I.
vnitřního člověka: ale vidím jiný zá
Mojž. 3.
kon v oudech svých, kterýž odporuje
Povstal pak. satan proti Israelovi: zákonu mysli mě, a jímá mne pod zá
a ponukl „_Davida, aby sčetl ]sraele.
I. Par. 21, 1. Viz: Tob. 1, 6—19. kon hřícha, jenž jest v oudech mých.
A přistoupiv pokušitel, řekl jemu:
atd. Mat. 4, 3_atd.
_
I řekl—Pán: Simone, Simone, aj sa
tan žádal o>vás, aby (vás) tříbil jako

pšenici: ale já jsem prosil za tebe,
aby nezhynula víra tvá. Luk. 22, 31. 32.
A po večeři, když byl ďábel již
vnukl v srdce Jidáše, Simona iškari
otského, aby jej zradil atd. Jan
13, 2.

Řím.

7, 22, 23.

-

_

Duchem choďte, a žádostí těla ne
vykonáte. Nebo' tělo žádá proti du
chu, duch pak proti tělu: ty se zajisté
sobě vespolek protiví, abyste ne, což
byste chtěli, to činili. Gal. 5, 16. 17.
Zádný, kdož „bývá pokoušen, neří
kej, žeby od Boha pokoušen byl; nebo
Bůh nemůže ke zlému pokoušen býti,
“sám pak (také) žádného nepokouší. Ale
jedenkaždý bývá pokoušen, jsa od své
žádosti zachvácen a přílouzen. Potom
žádost, když počne, porodí hřích: hřích
pak, když jest vykonaný, zplozuje smrt.

I řekl Petr: Ananiáši, proč pokou
šel ďábel srdce tvé, abys ty lhal Du
chu svatému, aTlstivě ujal z peněz za
pole? Sk. ap. 5, 3.
Jak. ], 13—15.
Oblecte se v (celé) odění boží, aby
ste mohli státi proti oukladům ďábel 4. Pokušenz'm musíme odpírati, a k
ským. Neboť není bojování naše (to tomu používati přgzodných prostředků:
liko) proti tělu & krvi: ale proti kní
bedlivostz, modlztbý atd.
žatům a mocnostem, proti správcům
Synu přístoupě k službě boží, stůj
světa této temnoty, proti duchovním v spravedlnosti, a v bázni, a připrav
zlostem v povětří. Protož vezměte duši svou k pokušení. Sir. 2, 1.
odění boží, abyste mohli odolati v den
Bdětež, a modlete se, abyste neve
zlý, a ve všem dokonalí státi. Stůj šli _v pokušení. Mat. 26, 41. Srov.:
tež tedy, majíce podpasaná bedra svá, I. Petr 5, 8. 9.
pravdou, & oblečeni jsouce v pancíř
Odpírejte ďáblu, i utečeť od vás.
spravedlnosti, & obuté majíce nohy pří Jak. 4, 7.
_
pravou evangelium pokoje, přede vším
Zbroje proti pokušení: Viz výše: Ef.
berouce štít víry, kterýmž byste mohli 6, 11—17; I. Petr 5, 8. 9.
všecky šípy ohnivé nešlechemíka uha
6. Každé pokušení můžeme přemoci,
siti: a vezměte lebku (naděje) spasení,
a meč ducha (jenž jest slovo boží). jelikož toho Bůh nedopustí, abychom
nad síly své byli pokoušem'.
Ef. 6, 11—17.
Protož i já, nemoha se déle zdržeti,
I řekl Pán :- Šimone, Šimone, aj sa
poslal jsem, abych zvěděl o víře vaší:
tan žádal o vás, aby (vás) tříbíl jako
aby snad nepokoušel vás ten, kterýž pšenici: ale já jsem prosil za tebe,

Pokoušonl Boha od udi.

aby nezhynula

víra tvá.

Luk.

22,

31. 32.
Pokušení vás nezachvacuj, než lid
ské: věrnýť pak jest Bůh, kterýž ne

dopustí vás pokoušeti, nad to, což
můžete (snésti), ale učiní s pokušením
také prospěch, abyste mohli snésti. I.
Kor. 10, 13.
Dostatečnost naše jest z Boha. II.
Kor. 3, 5.
Věrnýt jest Bůh, kterýž vás utvrdí,
a ostříhati bude od zlého. II. Tes. 3, 3.
Všecko mohu skrze toho, kterýž mne
posiluje. Filip. 4, 13.
Že všecko jemu poddal, nezanechal
ničeho , coby mu nebylo poddáno.
Zid. 2, &"
Přistupmež tedy s doufáním k trů
nu milosti, abychom došli milosrden
ství, a _nalezli milost k příhodné po
_moci.

Zid. 4, 16..

Patříce na původce a dokonavatele
víry, Ježíše, kterýž místo předložené
sobě radosti strpčl kříž, nedbaje hanby,
a sedí na pravici stolice boží. Protož
rozpomínejte se na toho, kterýž takové
proti sobě odporování od hříšníků
snášel: abyste neustávali v myslích
svých'hynouce. Nebo ještě jste ne
odporovali až do krve proti hříchu
bojujíce: a zapomenuli jste na napo
menutí, kteréž k vám jako k synům
mluví, rka: Synu můj, nezamítej ká—
zně Páně, aniž vustávej, když od něho
trestán býváš. Zid. 12, 2—5.
Umíť Pán pobožné z pokušení vy
trhnouti nepravých pak ke dni soudu
dochovati k mučení. H. Petr 2, 9.
Nebojž se nic toho, co trpčti máš.

485

A nazval jméno místa toho pokušení,
pro svár synů israelských, a že pokoušeli
Hospodina, řk.ouce:f Jestli Hospodin
mezi námi, čili nic? II. Mojž. 17, 2. 7.
Pokoušeli Boha v srdcích svých:
že žádali pokrmů dušem svým. A zle
mluvili o Bohu, řkouce: Zdaliž bude
moci Bůh .připraviti stůl na poušti?
Udeřil (sice) skálu, & tekly vody, a
řeky se vylily. Zdaliž bude moci i
chleba dáti, aneb připraviti stůl lidu
svému? Zalm 77, 18—20.
Aniž pokoušejme Krista, jako někteří
z nich pokoušeli, a od hadů zhynuli.
I. Kor. 10, 9.
Nebudeš pokoušeti Hospodina Boha
svého, jako jsi pokoušel na místě po
kušení. V. Mojž. 6, 16.
I)) když jemu čas a způsob pomocí
předpisujz'.

Všickni ti lidé, kteříž viděli velebnost
mou, a znamení, kteráž jsem činil v
Egyptě, a na poušti, a pokoušeli mne
již desetkrát,
aniž uposlechli hlasu
mého, neuzří země té, kterouž jsem
s přísahou slíbil otcům jejich, aniž
kdo z těch, kteříž utrhali mně, uhlédá
ji. IV. Mojž. 14, 22. 23.
Kdo jste vy, že pokoušíte Pána?
Neníť to řeč, jenžby milosrdenství
vzbudila, ale spíše, kterážby k hněvu
podpálila. Uložili jste vy čas smilo
vání Pánu, a podlé vůle vaší, den

uložilijste jemu. Judith 8, 11—13.
a) když jeho moudrost, všemohoucnost atd.
na zkoušku berou, a bez potřeby do ne—
bezpečenstvz' se vydávajz'ce.

Přistoupili k němu F ariseové a Sa
duceové pokoušejíce ho: a prosili, aby
jim znamení z nebe ukázal. Mat. 16,1.
Přistoupili k němu Fariseové, po
koušejíce ho, řkouce: Sluší-li člověku
Boha propustiti manželku svou 2 kterékoli

Aj, uvržeť ďábel některé z vás do ža—

láře, abyste byli pokoušeni, a budete
míti soužení za deset dní. Budiž vě
rný až do smrti, a'dám tobě korunu
života. Zjev. 2, 10.

ll. Pokoušeni Boha od lidí.
pokoušeti jest jej na zkoušku bráti.

příčiny? Mat. 16, 3.
Pověz nám, co se tobě zdá, sluší-li

dávati daň císaři, čili ne? Poznav pak
Ježíš zlost jejich, řekl: Co mne po
koušíte pokrytci? Mat. 22, 17. 18.
a) když u něho nedoufajz'.
Otázal se ho jeden z nich zákona
Domlouvaje se lid na Mojžíše, řekl: učitel, pokoušeje ho: Mistře, které jest
Dej nám vody, abychom pili. Jimž přikázaní veliké v zákoně? Mat. 22,
odpověděl Mojžíš: Co se domlouváte 35. 36.
Jeden v zákoně učený vstal, po
na mne? Proč pokoušíte Hospodina?

Lidé pokoušejí Boha rozličným způ
sobem:

'
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Pokušitel. — Pomtlojlcnost.

koušeje ho,

a

ika:

Mistře, co čině

život věčný obdržím? Luk. 10,25.
Řekl Petr k ženě: I co jste se
smluvili, abyste pokoušeli Ducha Páně?
Aj nohy těch, kteříž pochovali muže
tvého, jsou u dveří a vynesou tě. Sk.

bytost'má jest jako nic před tebou.
Zajisté pouhá marnost každý člověk
živý. V pravdě pomíjí člověk . (jako)
stín: a nadarmo kormoutí se. Poklady
skládá :. a neví, komu je shromažďuje.
Z'alm 38, 6. 7.

Ale když odvrátíš tvář svou, zkor
Proč nyní pokoušíte Boha vzkláda— moutí se: odejmežduchajejich, a zhy
jíce na hrdlo učenníků jho, kteréž ani nou, a v prach svuj se navrátí. Žalm
otcové naši, ani my nésti jsme nemo-' 103, 29.
.
hli. Sk. ap. 15, 10.
(.lověk marnosti podoben jest: dno
Řekl Ježíš k ďáblu: Zase psáno vé jeho jako stín pomíjeji.
Žalm '
ap. 5,

jest:

Nebudeš pokoušeti Pána Boha

svého. Mat. 4, 7

Pokušitel.
Viz. ďábel.
Polepšení se. Viz: obrácení.
Polibeni,
lásky.

Líbání

143, 4.

vůbec znamení přátelství a

Vysti'z'hatz' se máme :

tílz'sného, a os'emetného, a ne

cudně/io.
Ano i když někdo přistupoval k ně
mu (Absolonovi), aby ho pozdravil,
vztahoval ruku svou, a uchopě ho,

políbil jej. II. Král. 15, 5.
Řekl tedy Joab k Amasovi: Zdráv
buď můj bratře. A ujav pravou ru
kou Amasu za bradu- jako líba-je jej.
Amnsa pak nepozoroval meče, jejž
měl Joab, kterýž udeřil ho v bok, a
vykydl střeva jeho na zem, aniž druhé
rány přiložil, a umřel. II. Král. 20,
9. 10.

Lepší jsou rány od toho, kterýž mi
luje nežli lstivé líbání toho, kterýž
nenávidí. Přísl. 27, 6,
A ujavši (nevěstka) mládence polí
bila ho, a tváří nestýdatou lahodila
mu. Piísl. 7, 13.
Politováni. Viz: milosrdenství, útr
pnost.

Pomíjejicnost člověka.
Prach jsi, a v prach Se navrátíš.
]. Mojž. 3, 19.

Myť zajisté \čerejší jsme,- a nic ne
vime, nebo jako stín jsou dnové naši
na zemi. Job 8, 9.
Člověk narozený z ženy, krátký živ
jsa čns, naplněn bývá mnohými bída

„

Abraham řekl: Ze jsem jednou po
čal, buduť (dále) mluvíti ku Pánu
svému, ačkoli jsem prach'a popel. 'I;
'Mojž. 18, 27.
Neboť on zná slepení naše:

rozpo—

menul se, že prach jsme. Žalm 102,14.

Nechlub se dnem zejtřejším, nevě
da, co příští den zplodí. “Přísl. 27, 1.
' A všecko se béře k jednomu místu:
z země učiněno jest, a zase navracuje
se do země. ' Kaz. 3, 20.
Půjde člov'čk do domu věčnosti své,
a' choditi budou vůkol po ulici kvílicí
. prvé než se přetrhne provázek
stříbrný, a rozláme se kolo nad cister
nou, a navrátí se prach do země své,
odkud byl, a duch navrátí se k Bohu,
kterýž jej dal. Marnost „nad marnosti,
řekl kazatel, a všecko marnost. Kaz.
12, 5—8.
S'lužebnik tvůj jsem já, a syn děvky
tvé, člověče mdlý, a kratičkého věku,
a menší k porozumění soudu a prá
vům. Moudr. 9,'5.
Proč- pýchá země a popel? Sir. 10, 9.
Po celý život svůj miluj Boha, a
vzývej ho o Spasení své. Všelíký ži
vočich miluje podobného sobě: tak i
každý člověk miluje bližního svého.
Sir. 10, 18. 19.
Všecko, co jest z země, v zem se
obrátí, a- všecky vody do moi-ese na
vrátí. Sir. 40, 11.
Hlas řkoucího:

Co

budu

volati'?

Vblej.

I řekl jsem :—

Všeliké

tělo jako

tráva jest, a všeliká sláva jeho jako

květ polní. Uschla tráva, a Spadl květ,
protože duch Hospodinův povanul na
mi. Kterýž'to vycházel!-jako květ, & 'něj. - V pravděť tráva jest lid: uschla
setí-in bývá, a utíká jako stín, anikdy
tráva, a spadl květ: ale slova Hospo
v témž stavu nezůstává. Job 14, 1..2. di-na našeho zůstává na věky. Is. 40,
.Hle na míru uložil jsi dny. mě: a 6—4—8.

Pomluva.

Kde jsou knížata národů, a kteříž
panují nad zvířaty, kteráž jsou na ze
mi? kteříž. s ptactvem nebeským hrají,
kteříž stříbro na poklad skládají, i zla
to, v němž lidé doufají, a není konce
dobývání jejich? kteříž stříbro kuji a.
pečliví jsou, aniž jest nalezení skutků
“jejich? Vyhlazení jsou, a do pckel
sstoupili, a jiní místo nich povstali.
Bar. 3, 16—19.

_

Marnosti zajisté poddáno jest stvo
ření nechtě, ale (poddáno jest) pro
toho, kterýž je poddal. v naději. Řím.

8,20.

Nebudeš hánce,
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ani tajný ntrhač

v lidu. III. Mojž. 19, 16.
Dokudž jest dychání ve mně, a duch
b'oží v chřípích mých, nebudou mlu
viti rtovc' moji nepravosti, ani jazyk
můj vynášeti lži. Job 27, 3. 4.

Hospodine, kdož' bude přebývati
v stánku tvém? aneb kdo odpočívati
na hoře svaté tvé? kdo mluví pravdu
v srdci svém, kdo nečiní lsti jazykem
svým: aniž činí zlého bližnímu svému,
a.pohanění nepřijímá proti bližním svým.
Žalm 14 1. 3.
Ochiánils mne od schůzky zlostníků,
od množství těcli, kteříž páší. nepravost.
Nebo naosti-íli jako meč jazyky své:
natáhli lučiště věc hořkou, aby stříleli
v skrytě na nepoškvrněného. Nenadále
naň stříleti .budou, aniž se (koho) báti
budou: utvrdili sobě řeč nešlechetnou.

Chlubíž pak se bratr ponížený v po
výšení svém, a zase bohatý v poníže
nosti své; nebo jako květ byliny po
mine: nebo vzešlo slunce s horkostí,'
a usušils bylinu, a květ její spadl, a
ušlechtilost jejího obličeje zhynula:
takť i bohatý v svých cestách usva
Rozmlouvalí, aby ukryli 'osidla: pravili:
dne. Jak. 1, 9—11.
Kdož je spatří.ZaZlm 63, 3—6.
Ty pak kdo jsi, jenž soudíš bližní—
Kdo utrhá tajně bližnímu svému, to
ho? Aj nyní vy, kteříž říkáte: Dnes mu se chci protiviti. Žalm 100, 5.
neb zejtra půjdeme do (toho neb)—ono—
Hospodine. vysvobod' duši mou od
ho města, a pobudeme _tam celý rok, rtů nepravých, a od jazyka lstivého.
a budeme' kupčiti, a získáme: ješto Žalm 119, 2.
nevíte, co zejtra bude. Nebo co jest
Myslili na nepravost v srdci: celý
život váš? Pára jest, kteráž, se na ma den strojili války. Naostřili jazyky své
ličko ukazuje, a potom zmizí. Jak. .4,
jako hadi : jed hadů litých jest pode
13—15.
rty jejich. Zalm 139, 3. 4.
Všeliké tělo jest jako tráva, a vše
Odlož od sebe ústa nepravá, a rtové

cka sláva jeho jako k\ět trávy: uschla
tráva, a květ její spadl, ale slovo Pá
ně zůstává na věky. I. Petr 1, 21. 25.
Viz také: marnost.
Pomluva & na cti ut'rhání, jest ze
štěstí a nenávistí bližní/zo plynoucí snaha
smyšlené a nepravdivě chyby jemu příčí
tatz', o něm rozšiřovatz', a neb skutečně
jeho vady rozhlas'ovatz' a zvětšovatí,
činy jeho zle vykládatz'.

též :“

1. Pomluva jest nepravost Bohu z' li
dem protivná.
Bratří Josefovi ulekše se, řekli mczi

sebou: Pro peníze, které jsme prvé
zase odnesli \? pytlích, sem uvedeni
jsme: aby uvedl na. nás pohánění a
násilně podmanil k službě inás, i osly
naše. I. Mojž. 43, 18.
Nebudeš přijímati hlasu lživého: ani
spojíš ruky své, abys za bezbožného
pravil křivé svědectví. II. Mojž. 23, 1.

utrhaví ať jsou daleko od tebe. Přísl.
4, 24.
Šest věcí jest, kterýchž nenávidí Ho
spodin, a sedmou v ohavnosti má duše
jeho . . . . jazyka lživého . . .. svědka
falešného vynášejícího lež, a toho, kte—

rýž rozsívá mezi bratřími různice. Přísl.

6,16.17.19.

' Bázen Hospodinova nenávidí zlého:
(a protož) hr,dost a pýchu, a cestu
nepravou, a ústa dvojího jazyka v ohy
zdnosti mám. Přísl. 8, 13.
Slovo lživé v ohavnosti míti bude
spravedlivý: bezbožný pak zahanbuje,
a zahanben bude. Přísl. 13,
Ohavnost u lidu jest utrlíač. Přísl.
24, 9

K utrhačům se ncpřiměšuj. Přísl.
24, 21.
Nebývej svědkem bez příčiny proti
bližnímu svému: aniž koho lahodné
namlouvej rty svými. Přísl. 24, 28.

Jako vinen jest ten, kterýž pouští
střely, a kopí k smrti: tak i muž, kte
26, 5. 7.
rýž lstivě škodí příteli svému : a kdyžby
Hřešili jsme a lhali proti Hospodinu: postižen byl, dí: Z žertu jsem to uči,
n odvrátili jsme se, abychom nešli za nil. Když se nedostane.-dříví, uhasne
Bohem naším, abychom mluvili o ná oheň: a když klevetníka nebude, utichnou
tisku a přestoupení: počali a mluvili svárově. Přísl. 26, 18—20.
Slova klevetníka jsou jako sprostná,
jsme ze srdce slova lživá. Is. 59, 13.
Milujte nepřátely své, dobře čiňte ale ona docházejí do vnitřnosti těla.
tům, kteříž vás nenávidí, a modlete se Jako kdybys chtěl stříbrem nečistým
za ty, kteříž vám protivenství činí a ozdobyti nádobu hliněnou, tak jsou
utrhají vám: abyste byli synové Otce rtové nadutí s srdcem zlým spojení.
svého, jenž jest v nebesích: jenž slunci Přísl. 26, 22. 23.
svému velí vcházeti na dobré i na zlé:
Pomluva zkormucuje moudrého, a
a déšť dává na spravedlivé i nesprave zmaří sílu srdce jeho. Kaz. 7, 8.
dlivé. Mat. 5, 44. 45.
I'Iad uštkneli tajně, nic méně nemá
Pokolení ještěrčí, kterak můžete do nežli ten, kdo tajně utrhá. Kaz. 10, 11.
bré věci mluviti jsouce zlí? nebo z hoj
Srdce pyšných, jako vyzvědač vydá
nosti srdce ústa mluví: Dobrý člověk, pád bližního svého. Dobré zajisté ve
z pokladu dobrého vynáší dobré: a zlé obraceje ouklady činí, a na zvolené
zlý člověk z pokladu zlélio vynáší zlé. vzloží poškvrnu. “Sir. 11, 32. 33.
Mat 12, 34. 35.
Jazyk třetí ženy zmužilé (od mužů
Bojím se, abych snad přijda (k vám) jejich) vyhnal , a zbavil je (mzdy)
nenalezl vás takových, jakož nechci, prací jejich. Kdo se naň ohlédá, ne—
a já nebyl nalezen od vás, jakéhož bude míti odpočinutí, aniž přítele bude
nechcete: aby snad nebyli mezi vámi míti, v němžby odpočinul. Rána bičem
svarové. závisti, hněvové, vády, utr— působí modřínu: rána pak jazykem
hání, reptání, vadýmání, různice. II. zdrobí kosti._Mnoho .jich padlo ostrosti
meče, ale ne tolik, jako kteří zahynuli
Kor. 12, 20.
Zádná řeč zlá nevycházej z úst va jazykem svým. Blahoslavený, kdo jest
šich: ale jestli která dobrá' k vzdělání skryt před jazykem zlým, kdo v hně
\í1y, aby dala milost poslouchajícím; vivost jeho nepřišel, a kdož netáhl
ICL 4, 29.
jha- jeho, a v okovech jeho není svá
Ženy (musejí býti) stydlavé, neutr zán: nebo jho jeho jest jho železné, a
liuvé, střízlivě, ve všem věrné. Tim. 3,11. vazba jeho vazba měděná. Smrt jeho
Zdáli se pak komu (z vás), že jest jest smrt nejhorší a mnohem lepší jest
nábožný, a nepojímá v uzdu jazyka hrob .nežli on. Trvánlivost jeho neostane,
svého, ale svodí srdce své, toho marné ale obdrží cesty spravedlivých. Kteříž
jest náboženství. Jak. ], 26.
'
opouštějí Boha, upadnou v něj, a roz
Složíce všelikou zlost, a všelikou lest, pálí se v nich, a nezhasne, a puštěn
a \pokrytství, a závisti, i všecka utrhá bude na ně jako lev, a jako levhart
ní , jako nyní zrozená nemluvňátk—a, poraní je. Oplet uši své trním, neslyš
rozumného, bezelsti mléka žádejte, aby jazyka zlého, a ústům svým “udělej
ste jím rostli k spasení. I.Pctr 2, 1. 2. dvéře a zámky. Zlato své, a stříbra
své slej, a slovům svým čiň váhu, a
2. Pomluva jest bližnímu velmí škodlivá : ústům svým udělej uzdu rovnou: a
Ukrývají nenávist rtové lživí: kdo pozomj, abys snad nepoklesl jazykem,
pronáší pohanění, nemoudrý jest.. Přísl. a .nepadl před obličejem nepřátel, kte
10, 18.
říž ukládají o tobě, a nebyl pád tvůj
tvář má strachuje se . . . . žaloby
] ivé, všecko to nad smrt jest těžší. Sir.

Pominu
neuzdravitelný až k' smrti. Sir. 28,
19—30.
Muži utrhači byli v tobě k vylití
krve. Ezech. 22, 9.
3. Pomluva

se tresce časně z' věčně :

Kdo utrhá tajně. bližnímu svému,
tomu se chci protiviti. Zalm 100, 5.

Hlava obcházení jejich: usilování rtů
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svého, utrhá \zákonu, a soudí zákon.
Soudíšli pak zákon: nejsi plnitel zá-.
kona, ale soudce. Jak. 4, 11.

' 4. PříUadové pamluvy a na cti utrhání._
Jakob uslyšel slova synů Lábanových,
jenž pravili: Pobral Jakob všecko, co
bylo otce našeho, a z jeho statku obo
hacen jsa, učiněn jest slavným. I. Mojž.

jejich (at') přiklopí je. _Padati na ně 31. 1.
bude uhlí, do ohně svrhneš je: v bídách
A když viděla žena (Putifarova) rou
neostojí. Muž žvavý nepozvedne se na cho v rukou svých, a že jest potupena,
zemi: muže nespra'vedlivého zlé věci svolala k sobě lidi domu svého, a řekla'
polapí v zahynutí. Zalm 139, '10—12. 'k nim: Hle, uvedl muže hebrejského,
Svědek falešný nebude bez pomsty:
aby nám posměch učinil: všel ke mně,
a kdož mluví lež, neuteče. Přísl. 19, 5. ahy\se sešel se mnou: a když jsem já.
Chutný jest člověku chléb_ lži: ale zkřikla, a on slyšel hlas můj nechal

potom naplněna budou ústa jeho ka
ménkem. Přísl. 20, 17.
Svědek lživý zahyne. Přísl. 21, 28.

pláště,.kterýž jsem držela a utekl ven.
K důvodu tedy víry zadrževši plášť,
ukázala jej manželovi, když se navra
Nebudiž místo přítele nepřítelem bli— coval domů, a řekla-: Všel ke mněslu
žnímu: nebo vytýkání a. pohanění dě žebník hebrejský, kteréhož jsi přivedl,
dičné obdrží zlý,“ a každýhříšník zá aby mi posměch učinil: a když slyšel, \
vistivý, a dvojího jazyka. Sir. _6, 1.
že jsem křičela, nechal pláště, kterýž
Nebuď nazýván klevetníkem, a jazy jsem držela, a utekl ven. Ty věci usly'
kem svým nebuď polapen, a zahanben. šev_ pán, a příliš věře slovům man
Nebo nad zlodějem jest hanba a žel, želky, rozhněval se velmi. I. Mojž.
a nad člověkem dvojího jazyka potu— 39, 13—19.'
Všickni muži, kteréž b_glposlal JlIoišz's'
pení nejhorší: klevetník pak (má) ne
návist, a nepřátelství, i pohanění. Sir. k vyšpehovánz' země tě, a kteříž navrá
5, 16, 17

Na myšlení bezbožníka tázáno bude:
a hlas řečí jeho přijde před Boha,
k trestání nepravostí jeho. Nebo ucho
horlivosti slyší všecko, a hluk re
ptání nebudeť skryt (před ním).' Vy
stříhejtež se tedy reptání, kteréž nic
neprospívá, a nedopouštějte jazyku utr
hání, nebo řeč tajná nepůjde na prázdno:
ústa pak, kteráž lhou, zabíjejí duši.
Moudr. 1, 9—11.
Střela raňující jest jazyk jejich, mluví
lest: ústy svými pokojně s přítelem
svým mluví, a tajně strojí mu ouklady.
Zdaliž jich nenavštívím pro ty věci,
praví Hospodin? aneb zdali nad tako
vým národem nepomsti se duše má?
Jer. 9, 8. 9.
A jakož nedbali míti Boha v zná
mosti: (tak) vydal je Bůh v převrá
cený smysl, aby činili, co nesluší, jsouce
naplnění vší nepravostí . . . '. utrhači,
Boha nenávidící atd. Řím. 1, 28. 29, 30.
Neutrhejtež jeden druhému, bratří.
Kdo utrhá bratru, aneb kdo soudí bratra

tivše se uvedli v reptání proti němu
všecko množstvr, utrhajíce zemi, žeby
byla zlá, zemřeli a poraženi jsou před
obličejem Hospodinovým. IV. Mojž. 14,
36. 37.
I rozhněvala se na něj knížata fili
stz'nska', a řekli jemu: Nechť se navrátí
muž tento, a sedí na místě svém, na
kterémž ustanovil jsi jej, a ať netáhne
s námi do bitvy, aby nebyl učiněn pro—
tivníkem naším, když se počneme bíti:
nebo kterak jináč bude moci ukojiti
pána svého, než hlavami našimi I.
Král. 29. 4.
,
Knížata ammóm'tská řekla k Hano
novi pánu svému: Domníváš se, žeby
pro poctivost. otce svého poslal k tobě
David, kteřížby tě potěšili, a ne spíše
proto, aby ohlédl, a vyšpehoval město,
a potom je podvrátil, poslal David slu
žebníky své k tobě? II. Král. 10, 3.
Vstávaje ráno Absolon, stával u cesty

při bráně, a každého muže, kterýž
maje přišel k soudu královu, volal
Absolon k sobě, a říkal:

Z kteréhož
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Pom—luva.

jsi ty města? Kterýž odpovídaje říkal:
Z jednoho, pokolení israelského jsem já

pobil nás, &.převésti nás učinil do Ba
bylona. Jer. 43, 2. 3.
_
služebník tvůj: I odpovídal jemu Ab—
I řekli starci : Když jsme se pro—
solon: , Zdajíť mi se řeči tvé dobré a cházeli po štěpnici sami, vešla tam

spravedlivé. Ale není, kdoby tě vysly tato'se dvěma děvečkama: a zavřevši
šel,'ustanoven od krále. I říkával Ab ,dvéře u štěpnice, vypustila děvečky
solon: Kdož mne ustanoví soudcem od sebe. Apřišel k ní mládenec, kte
v zemi, aby ke mně šli všickni, kteříž rýž se byl schoval, a ležel s ní. 'My
mají při, a abych spravedlivě soudil? pak byvše v koutě štěpnice, vidouc' tu
II. Král. 15, 2—4.
nepravost, běželi jsme k nim, a viděli
Za dnů' Artaxerxa psal Beselam, jsme, ani sp'olu obcují. A jeho zajisté
nemohli jsme pOpadnouti, proto že sil
Mz'lhrz'dates a Thabeel, i jiní, kteříž
byli v radě jejich, k Artaxerxovi „králi nější byl, nežli my, a otevřev dvéře,
perskému: list pak obžalováni psán- byl vyskočil.: tuto pak chytivše, tázali jsme
syrsky, a čten byl řečí syrskou . . . . se, kdoby byl ten mládenec, ale ne
Známo bud' králi, že Židé, kteříž se chtěla nám oznámiti: této věci svěd—
navrátili od tebe k nám, přišli do Je— kové jsme. Dan. 13, 36—40.
I přišli k Demetriovi muži nešlechetní
rusaléma města odporného á nejhor
šího, kteréž stavějí vzdělávajíce zdi a bezbožní z Israele: a Alcimus vů
.jeho, a stěny spojujíce. Protož“ nyní dce jejich, kterýž chtěl býti knězem.
známo buď králi, budcli to město vy A obžalovali lid u krále, řkouce:
staveno, a zdi jeho zapraveny, že daní, Zhubil Judas, a bratři jeho, všecky
a cla, a ouroků dávati nebudOu, a až. přátely tvé, a nás rozptýlil z země
k králům ta škoda pí-ijde. I. Esdr. 4, naší. Protož' nyní pošli muže, jemuž
7. 12. 13.

věříš, ať ida pohledí

na zhoubu- vše—

Protož když Sára děvku pro vinu cku, kterouž učinil nám, a krajinám
její trestala, odpověděla jí řkouc: At" královským, a ať ztresce všecky přá—
víCe nevidíme z tebe syna a dcery na tely jeho, a pomocníky jejich. I. Mak.
'
zemi, vražedlnice mužů svých. Tob. 3,9. 7, _5—7.
Simon, zrádce peněz i vlasti, mluvil
I- řekl Aman králi Asvéroví: Jest
zle o Oniášovi, jakoby on byl nabádal
lid po všech krajinách království tvé Heliodora k tomu, a on byl původcem
ho rozptýlený, a od sebe vespolek zlých věcí: a op0vážil se opatrovníka
rozdělený, nových zákonů a ustanovení města a. obránce národu svého, a hor
užívaje, k tomu i 'královská nařízení litele zákona božího, nazvati oukladní
potupuje. A víš dobře, že není uži kem království. II. Mak, 4, 1. 2.
tečné království tvému, aby ta jejich
Alcimus dostav p'ríhodného času k
nezbednost rozmohla se skrze svobodu.
své nesmyslnosti, povolán od Demetria
Esth. 3, 8.
do rady, a tázán na jaké věci a rady
I řekla knížata králi: Prosíme, aby —by Židé zpoléhali, odpověděl: Ti z
zabít byl člověk tento (Jeremiáš): ne Židů, kteříž Assideové slovou, nad
boť z úmysla oslabuje ruce mužů bo nimižto vládne Judas Machabeus cho
jujících, kteříž pozůstalí v městě tom vají války a činí rozbroje, aniž do
to i ruce všeho lidu, mluvě k nim pouštějí, aby království bylo pokojné.
podlé slov těchto; nebo člověk tento II. Mak. 14, 5. 6.
nehledá pokoje lid-u tomuto, ale zlé.
Když vyvržen byl zlý' duch, mluvil
Jer. 38, 4.
němý. [ divili se zástupové, řkouce:
Nikdy se nic takového neukázulo v
Řekl Azam'ás' syn Osajášův, a,Jo
hanan syn Karee i všickni ti muži Israeli. Fariseové pak pravili: Mocí
pyšní řkouce Jeremiášovi: Lež ty knížete zlých duchů vymítá zlé duchy.
mluvíš: neposlalť tebe Hospodin Bůh Mat. 9, 33. 34; 12, 24; Mar. 3, 22;
náš, řka: Nevcházejte do Egypta, ahy Luk. 11, 15.
Přišel Jan nejeda, aniž pije, a řkou:
ste tam bydlili. Ale Baruch syn Ne—
riášův ponouká tě proti nám, abys Má zlého ducha. Přišel syn člověka,
vydal nás v ruce Chaldejských, aby jeda a pije, a řkou: Aj člověk žráč,

Pomsta.
& piján _vína, přítel

publikánů

-— Pomoc.

a hří—

šníků; Mat. 11, 18.119.
A bylo mnoho hluku o něm v zá
stupu. Nebo někteří pravili: Dobrý

jest; ajiní pravili: Ne, ale svádí lid.

Jan 7,12.

Židé řekli Ježíši: Zdaliž _my dobře
nepravíme, že jsi ty Samaritán, a zlé
ho ducha máš? Jan 8, 48._
Někteří :. Eariseů pravili: Není
tento člověk od Boha, kterýž neostříhá

soboty. Jan 9,16.
_Tedy zavolali opět člověka, kterýž
byl (prvé) slepý, a řekli mu: _Vzdej
chválu Bohu! My víme, že člověk ten
(Ježíš) jest hříšník. Jan- 9, 24.
Nastrojili muže, kteřížby řekli, že
jej slyšeli mluviti rouhavá sloVa proti
Mojžíšovi & proti Bohu.
Sk. ap
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chrámu uvedl, a poškvrnil svatého mí
sta tohoto. Nebo. byli viděli Trofima
Eleského s ním v městě, kteréhož do- '
mnívali se, že byl Pavel "do chrámu
uvedl. Sk. ap. 21, 27—29.
Tertullus pravil před vládařem Feli
xem, abych tě déle nezdržoval, prosím,
vyslyš nás krátce podlé své dobroti
vosti. Nalezli jsme člověka tohoto je
dovatého, _a vzbuzujícího různice mezi
všemi Židy po všem světě, &' původce
zbouření sekty Nazaretských; kterýž
i chrámu poškvrniti usiloval, a kterého'
javše, chtěli jsme podlé zákoná našeho
souditi. Sk. ap. 24, 4—6.
Viz též: křwá žaloba, lež.

Pomsta.

Viz : msta

Poniženost.

6, 11;

A vidouce paní její (děvečky),

Viz : pokora.

POmOC,p1"z'sp-ěnz' v nouzi, vysvobození.

odešla“ naděje zisku jejich,
chytivše
Pavla a Sílu, vedli (je) na náměstí ke 1. V pomoc lidskou důvěřovati jest
marné, ano zlořec'enjest, leda tak činí.
knížatům, a postavivše se před ou_řed
níky, řekli: Tito lidé jsouce Zidé,
Uděliž nám pomoci v soužení: nebo
bouří naše město, -a zvěstují obyčej, marná jest pomoc lidská. Žalm 59, 13.
Obklíčili mne se všech stran, a ne
kteréhož nám nesluší přijmouti, ani
zachovávati,poněvadžjsme Římané. Sk byl, kdoby spomohl. Patřil jsem ku
ap. 16,19—21.
pomoci lidské, a nebylo jí. Sir. 51, 10.
Egypt nadarmo a marne pomáhati
Ale rozhorlivše se Židé, a přivzav
'
še (k sobě) z obecného lidu některé bude. Is. 30, 7.
Běda těm, kteiiž sstupují do Egypta
zlé muže, ashlukše se, zbouřili město :
a stojice u domu Jásonova hledali, o pomoc, v koních cloul'ajíce, a dou
fání majíce v koních, že mnozí jsou:
aby je vyvedli před “lid. A nenalezše
jich, táhli Jásona, a některé bratří k a v jezdcích, že silní jsou příliš: a
knížatům města, .křičíce: Tito (jsou nedověřují Svatému israclskému, a Ho
to), kteříž bouří město, a přišli sem, spodina nehledaji. Is. 31, 1.
a Jáson je přijal; a ti všickni činí
Toto praví Hospodin: Zlořečený člo
proti ustanovením císařským, pravice vék,kte1ýž doul'á v člověka, a klade
býti králem" jiného Ježíže.
Sk. ap. tělo za rámě své, a od Hospodina od
17, 5—7.
„
stupuje srdce jeho. Jer.17, 5 ;, srov. 7.
T_edy někteří mudrci epílcurejs'tí a
stoíčtz' hádali se 's ním, a někteří ře

2. U Boha Hospodina toliko máme

pomoci hledali.
kli: I co chce tento pliskač pověditi? _
Jiní pak: Zdá se býti zvěstovatel no- Í
Sešliž ti pomoc ze svatyně: a ze
vých bohů; nebo jim vypravoval o Sionu obiaňuj tě. Žalm 19,3.
Nakloň ke mně ucha svého, pospěš,
Ježíši a o z mrtvých vstání. Sk. ap.
abys vytrhl mne. Buď mi Bohem,
17, 18.
_
A když se dokonávalo sedm dní, Zíde' ochranitelem, a domem outočiště, .abys
ti, kteříž byli z Asie, uzřevše jej v spasena mne učinil. Nebo síla má,
chrámě, zbouřili všecken lid, a vztáhli a outočiště mé .jsi ty: a pro jméno
naň ruce, křičíce: Muži ,israelští, po tvé povedeš mne a nakrmiš mne. Vy
mozte: totoť jest ten člověk, kterýž vedeš mne z osidla toho, kteréž na

proti lidu, izákonu,

i tomuto místu. mne nastrojili:

všecky všudy učí, nad to i pohany do

můj.

V

nebo ty jsi obránce

ruce _tvé poroučím

ducha
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Poslední vůle. — Porušonost.

svého: ' vysvobodils mne Hospodine,
Bože pravdy. Zalm 30, 3—6.
Pomoc má _od Hospodina, kterýž
učinil nebei zemi. Zahn 120, 2.
V přikázaní jeho děje , se libost, a
není umenšení ve vysvobození jeho.
Sir. 39, 23.
Dobré jest očekávati s mlčením spa
sení božího. Pláč Jer. 3, 26.

4. Bůh jest původce a'způsobce vší
pomoci.
Bůh otce mého spomocník můj, a
vytrhl mne z meče Faraonova. II.
Mojž. 18, 4.

Není Bůh jiný, jako Bůh nejpříměj
šího: kterýž vstupuje ,na nebesích, po—
mocník tvůj. Velebností jeho běží
oblakové. ]I. Mojž. 18, 4.
3. Tak a) to chCe Bůh, jenž 6) “chce
Duše naše očekává Hospodina: po
a může nám pomoci; c) a pomáhá něvadž jest spomocník a obránče náš.
také skutečně, d) byť óychom i sebe déle Zalm 32, '20.
_

volali musili, předce přijde pomoc je
ho v pravý čas.
a) Vzývej mne v den soužení: a
já vytrhnu tě, a ty mne budeš osla
vovati. Zalm 49, 15.
b) Jestliže se (Amasiáši) domníváš,
že na síle vojska bojové záleží, dopu'
stíť Bůh, žežbudeš přemožen od ne
přátel: neboť na Bohu jest pomoci,

a na utíkání obrátiti. Il. Par. 25, 8.
Poněvadž ve mne doufal, vysvobo
dím jej, ochráním ho, nebo poznal
jméno mé. Volati bude ke mně, a
já vyslyším jej; s ním budu" v' vsou

žení: vytrhnu jej, a oslavím jej.
90, 14. 15.
Neboj se, nebo vykoupil jsem
povolal jsem tě jménem tvým:
jsi ty. Když půjdeš přes vody,
bou budu, a. řeky nepřikryjí tě:

Zalm

tě, a
můj
s te
když
clioditi budeš v ohni, nespálíš se, a
plamen nebude hořeti na tobě. Is. 43,
1. 2.

c) Vůli těch, kteří se ho bojí, učiní,
a prosbu jejich vyslyší: a spaseny
učiní je.
Ostříhát Hostpodin všech,
kdož jej_ milují: a všecky hříšníky za
hubí. Zalm 144, 19. 20.
Zalíbilo se Hospodinu v lidu jeho:
a149,povýší

Neopouštějž mne Hospodine Bože
můj: nevzdalujž se ode mne. "Pospěš
k spomožení mému, Pane Bože spasení
mého. Zalm 37, 22. 23.
Bůh náš outočiště, a síla: spomo
cník v zármutcích, jenž postíhli nás
příliš atd. Žalm 45, 2.
Blahoslavený ten, jehož spomocník
jest Bůh Jakobův, jehož naděje jest v
Hospodinu Bohu jeho. Žalm 145, 5.
Oslavovati budu jméno tvé: .že jsi
spomocník a obránce můj byl. Sir.
51, 2.

Pontus, krajina na černém moři,
z jejíž obyvatelů mnozí apoštoly v Je
rusalémě shromážděné po seslání Du
cha sv. ve své řeči slyšeli mluviti:
Sk. a'p. ?, 9; také

ku křesťanům v

Pontu rozptýleným psán jest první list
Petrův. I. Petr 1, 1.
Poslední vůle. _Viz: závěť.
Pomšenost mravů jest převládám'
hříchů a nepravosti mezi všemi vrstvami
společnosti lidské.
Pramenove' zkušenosti mravů jsou roz

lični, zvláště pak následni :

'1. Hřichem porušená přirozenost
lidská.

A když

se počali lidé množiti “na

tichých k spasení. Žalm
zcmi, a dcer naplodili, vidouce synové
d) Až dokavád Hospodine budeš se boží dcery lidské„ žeby byly krásné,
zapomínati nade mnou dokonce: až brali sobě manželky ze všech, kteréž
dokavád odvracovati tvář svou ode byli zvolili. I. Mojž. 6, l. 2.
Vida pak Bůh, žeby mnohá zlost
mne? Dokudž skládati budu rady v
duši své, bolest v srdci svém přes lidská byla. na zemi, a všeliké myšlení
den? Až dokavád vyvyšovati se bude “srdce náchylné bylo ke zlému po vše
nepřítel můj nade mnou? Shlédni a cken čas, zželelo se mu atd. I. Mojž.
b', 5. 6.
vyslyš mne Hospodine Bože můj.
Porušena jest pak země před Bohem,
Osvěť oči mé, abych snad neusnul do
a naplněna jest nepravostí. I. Mojž.6, 11.
smrti. Zalm 12, 1—4.

Poslušnost.

Lidé pak sodotnští nejhorší byli. a
hříšní
13.13.před Hospodinem příliš. I. Mojž.

Půjdu k předním, a mluviti budu
jim; nebo oni nepoznali cestu Hospo
dinovu, soud Boha svého: a aj tito
vesměs, více rozlámali jho, roztrhali
svazky (tvé). Jer. 5, 4. 5.
Nebo všickni jsou cizoložníci, shro—
máždění přestupníků. A natailiují ja
zyk svůj-jako lučiště ke lži, a ne k
pravdě: zmocnili se na zemi, nebo ze
zlého ve zlé vcházejí, & mne nepozná
vají, praví Hospodin. Jedenkaždý střcž
se bližního svého, a v žádném bratru
svém neměj doufání: nebo každý bratr
lstivě podtrhuje,-a každý přítel podvo
dně kráčí. Jer. 9, 1—5.
A mnozí budou jejich prostopášnosti
následovati, skrze něž cesta pravdy v
porouhání dána bude. 1. Petr '2, 2.
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'1. Jest pmn'nnostz', Boha poslouchali.

Řekl Bůh kAbrahamovi: A ty tedy
ostříhati budeš úmluvy mé, a símě
tvé po tohě po rodech svých. ]. Mojž.
1-7,

Ostříhejte ustanovení mých, i soudů,
a čihte je. III. Mojž. 20, 22.
.stříhej přikázaní jeho, a ustanove
ní, kteráž já přikazuji tobě. V. Mojž.
4, 40
Hospodina Boha svého následujte, -a
jeho se bojte, apřikázaní jeho ostří
hejte, a slyšte hlas jeho: jemu sloužiti
budete, a jeho-se přidržeti. V. Mojž.
13, 4.

Lepšít' jest zajisté poslušenství, nežli
oběti. I. Král. 15, 22.
Mysl spravedlivého převyšuje poslu

šenství: (ale) ústa bezbožných vylévají

zlé (řeči). Piísl. 15, 28.
Ostříhej nohy své, vcházeje do domu
2. Nepmvé zásady a hříšné mravy; božího, a přibliž sc, abys slyšel. Mno
hem zajisté lcpší jest poslušenství, nežli"
'jakož i obcování
se]ch
zl/mi a následo oběti bláznů, kteříž nevědí co činí zleho.
vanz'
Kaz. 4, 17.
Nedejte se svoditi ;" porušujít' zlá. roz—
Konec mluvení všickni spolu slyšine:
mlouvání'dobré mravy. I. Kor. 15, 33. Boha se boj, a přikázauí jeho ostříhej:
Takoví falešní apoštolé jsou lstiví nebo to jest všeliký člověk. Kaz. 12, 13.
N eosměluji se mluviti neco toho, čehož
dělníci, proměňujíce se v apoštoly Kri—
stovy. II. Kor. 11, 13.
skrze mne nečiní Kristus, ku poslušenství
Jichžto konec jest zahynutí, _jichžto národu, slóvem1skutky. Řím 15,18,
Bůh jest břicho, a sláva v zahanbení
Iproto jsem psal, abych zkušením o
jejich, kteříž o zemské věci pečují. vás zvěděl, jsteli ve všem poslušni. II.
Kor. 2, 9.
Filip. 3, 19_
Buďtež činitelé slova, a ne poslu
Toto pak věz, žev posledních dnech
nastanou časové nebezpeční; budout' chači toliko. Jak. 1, 22.
Očist'te duše své v poslušenstvílásky
lidé sami sebe milující, lakomí, hrdí,
pyšní, rouhači, rodičů neposlušní, ne k milování bratrstva. I. Petr 1, 22.
Vibe víz: přikázam' boží.
vděční, bezbožní, nelítostiví, nepokojní,
utrhači, nezdrželiví, netiší, bez dobroti— 2. Nepodmíněna povinnost jesti, po
vosti, zrádci, zpurní, nadutí, a milovníci
slouchali Boha více, nez lidí.
více rozkoší, nežli Boha. II. Tim. 3,
Tobiáš více se boje Boha než krále,
1—4,

Neboť jsou mnozí také neposlušní,
marnomluvní, a svůdcové, zvláště kte
říž jsou z obřízky, jenž mají býti tre
stáni, kteříž celé domy podvracují,
učíce co nesluší, pro mrzký zisk. Tit.
1, 10. 11.

Poslušnost k Bohu. Poslušnost jest
vůbec podrobení vůle rozkazům jiného.
Poslušnost Ic Bohu záleží u srovnání vůle
a, činů člove7ca s vůlí boží.

uchvacovahtěla zabitých, a ukrýval je
v domě svém, a o půlnoci pochová
val je. Tob. 2, 9.
I odpověděl Mathatiáš, a řekl hla
sem velikým: Byť- všickni národové
králei Antiocha uposlechli, aby odstou
pili jedenkaždý od služby zákona otců
svých, a povolili k přikázaním jeho:
já a synové moji, a bratří moji, po
slušní budeme zákona otců našich. Bud'
nám Bůh milostiv neníť nám užitečné
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opustíti zákona a ustanovení božích: jest před ním, budeš-li činiti, a budeš-lí
neuposlechnemeť slov krále Antiocha, poslouchatí přikázaní jeho, a ostříhati
aniž budeme obětovatí, přestupujíce při ,všech ustanovení jeho: žádného nedu
kázaní zákona našeho, abychom šli“ jí hu, kterýž jsem vložil na Egypt, _ne
nou cestou. I. Mak. 2, 19—22.
uvedu na tebe; nebo já Hospodin
uzdravitel tvůj. Il. Mojž. 15, 26.
Přihodilo pak se, že také sedm bra
Jestliže tedy poslouchati budete hlasu
, ,tří i s matkou jejich popadených, nu- .
ceno bylo od krále, aby biči a žilami mého, a budeteli ostříhati úmluvy mé,
mučeni jsouce, maso sviůské proti právu
budete-'mi za vlastní nábytek ze všech
'jedli. Tedy jeden z nich, kterýž byl lidí: nebo má jest všecka země. A vy
první, takto řekl: Co se tážeš, a čeho budete mi za království kněžské, a né.
se chceš od. nás dověděti? Hotoví jsme rod svatý. Tať jsou slova, kteráž mlu
raději zemřiti, nežli otcovské zákony viti budeš k synům israelským. II.
Mojž. 19, 5. 6.
boží přestoupíti. II. Mak. 7, 1. 2.
I řekl mládenec: Koho čekáte? Ne
A činící milosrdenství nad tisíci, těm,
uposlechnuť rozkazu králova, ale při kteříž milují mne, a ostříhají' přikázaní
kázaní zákona, kterýž dán jest nám mých. ILMojž. 20,
Pakli uposleclmeš hlasu jeho, a učí
skrze Mojžíše. II', Mak. 7, 30.
Zákonníci povolavše Petra. a. Jana
níš všecko, což mluvím, nepřítelem budu
přikázali, aby nikoli nemluvili, ani ne „nepřáteltvých, a sužovati budu sužující
učili ve jménu Ježíšbvu. ' Tedy Petr a tebe. I budete sloužiti Hospodinu Bohu
Jan odpovídajíce, řekli jím: Zdali to svému, abych poželmal chlebům tvým,
spravedlivé jest před obličejem božím, í vodám, a abych odjal nemoc z prostřed
abychom vás více poslouchali než Boha, tebe. II. Mojž; 23, 22. 25.
Ostříhej přikázuní jeho a ustanovení,
.suďte. Sk.;tp. 4, 18. 19.
kteráž já přikazuji tobě: aby dobře
Petr a apoštolé odpovědělvše řekli:
Více sluší poslouchatí Boha než lídí. bylo tobě, i synům, tvým po -tobě, a
abyszůstal za,-mnohý. čas v zemi, kte
Sk. ap. 5, 29.
rouž Hospodin Bůh tvůj dá tobě. IV.
3. Ovoceyoslžcsnosti k Bohu.
Mojž. 4, 40.
Všeliké přikázaní, kteréž já pí-ikazuji
Skrze sebe samého plísálml jsem,
plaví I—Iospodin: že jsi učinil tu věc, a
tobě dnes, hled' pilně, abys vyplnil:
neodpustil jsi synu evěmu jednmoze abyste mohli živí býti, a rozmnožení
.ném'u po mně: poželmám tobě, a 102 byli, a vcjdouce vládli zemí, kteroužto
množím símé tvé jako hvězdy nebeské, s příSahOu zaslíbíl Hospodin. otcům va
:
a jako písek, který jest na břehu moř šim. V. Mojž. 8, 1..
ském: vládnouti. bude símě tvé brana
Jestliže uposleclmeš hlasu Hospo
mi nepřátel tvých. A požehnání budou dina Boha svého, abys činil, & ostříhal
.v semeni tvém všickní národové země, všech přikázání jeho, kteráž já tobě
že jsi uposlechl“ hlasu mého. I. Mojž.
přihazují dnes,- učiní tebe- Hospodin
Bůh tvůj povýšenějšího nade všecky
22, 16-.—18.
Budu s tebou, a požehnám tobě: nálody, kteříž bydlí na zemi, atd. -V.
nebo tobě a. semeni tvému dám všecky
Mojž. 28,1—14.
At' neodejde kniha zákona tohoto od
krajiny tyto, plně přísahu, kterouž
jsem slíbil Abrahamovi otci“ tvému. A úst tvých: ale přemyšlovati budeš v něm
rozmnožím símě tvé jako hvězdy ne ve dne i v noci, abys ostříhal, a činil
beské: a dám potomkům tvým wšecky všecky věci, kteréž psány jsou v ní:
krajiny tyto: a požehnání budou v se— tehdáž zpravíš cestu svou, a p01ozu
míš jí. Jos. 1,8.
meni tvémi všiekni národové země : pro
Budeteli se báti Hospodina, a slou
tože uposlechl Abraham hlasu. mého,
a. ostříhal poručení, a přikázam' mých, žiti jemu, a poslouchati hlasů jeho, a
.
nebudeteli
popouzeti úst Hospodino
i posvátné obyčeje a zákony mě za—
'choval. I. Mojž. 26. 3—5.
vých: budete i vy, i král, kterýž kra
Hospodin pravil.: 'Uposlechneš-li hlasu luje nad _vámi, následující Hospodina
Boha vašeho. Pakli nebudete poslou
Hospodina Boha “svého, a což pravého
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chati'hlasu Hospodinova, ale popouzeti. po vší cestě, kterouž jsem přikázal vám,
budete řeči jeho, budeť ruka H03podi aby vám dobře bylo. Kterouž jsem při
"nova nad vámi i nad otci vašimi. I. kázal otcům vašim, v den, v kterémž
Král; 12, 14. 15.
jsem „je vyvedl, ze zemi Egyptské,
Rekl pak Hospodin k Jehu :' Poněvadž z peci železné řka: Slyšte hlas můj, a
jsi snažně vykonal, což pravého bylo, ěiůte všecko, což přikazuji vam, a_bu
a líbilo se před očima mýma, a všecky dete mně za _lid, a já budu vám za
věci, kteréž byly v vrdci mém, učinih Boha. I bude: Jest-li že mne upo
jsi domu .Achabovu: synové tvoji až slechnete, dí Hospodin, abyjste nevzná
do čtvrtého pokolení seděti budou na šeli břemen, skrze brány města tohoto
Y den sobotni, abyste nedělali v něm
trůnu israelském. IV. Král. 10, 30.
Ty také budeš-li choditi přede mnou, žádného dila: [vcházetl budou skrze
jako „chodil David, otec tvůj, ab'udeš—li brány města tohoto králové i knížata,
činiti všecko, což jsem přikázal tobě-, sedící na stolici Davidově, a. jezdíce
a' spravedlnosti mě a soudy budeš-li ve vozech i na koních, oni 'i knížata.
zachovávati: utvrdím trůn království jejich, muži judšti i obyvatelé jerusa—
tvého, jakož jsem slíbil Davidovi otci lémští: a bude bydleno v městě tomto
tvému, řka: Nebude odjat muž z domu na věky. 1 budou přicházeti z měst
tvého, aby nebyl knížetem v Israeli. judských, a z okolí Jerusaléma, .a z ze?
ll. Par: 7, 17. 18.
mě Benjamínovy 'a z_ rovin, i z hor-',
Blahoslavení, kteříž ostříhají soudu, i od poledne, nesouce zápal, a obět
a činí spravedlnost každého času. Zalm (zbitou), i posvátnou obět, i kadidlo,
105, 3. .

Blahoslavení všickni, kteříž se boji
Hospodina, a kteříž chodí po cestách
jeho. Žalm 127, 1.
Ale kdoby mne uposlechl, bez stra
chu“ “odpočívati bude, a hojnosti poži
vati bude, zlého se neboje. Přísl. 1, 33.
Synu můj, nechť neodcházejí ty věcí
od očí tvych: ostřihej zákona a rady:
a budet' to životem duši tvé, a niilosti
hrdlu tvému.. Přísl. 3, 21. 22.
Budete—li chtíti, a mne poslouchati,
dobré věci země jisti budete. Jes. ], 19.
O bys byl šetřil přikázaní mých:
bylby učiněn jako řeka pokoj tvůj.. a
spravedlnost tvá. jako hlubiny mořské.
A bylot'by jako písku semene tveho, ,a
rodiny života tvého jako kameníčka
jeho: nebyloby vyhynulo, a nebyloby
potříno jméno jeho od tváři mé. Jes.
48, 18. 19.
Proč odvažujete stříbro ne za chle—
by, a práci svou ne k sytosti? Po
slechnouce poslechněte mne, a jezte
dobré, a kochati se bude v tučnosti
duše vaše., Nakloňte ucha svého, a
pojďte ke mně: poslouchejte, a. zaživa
bude duše vaše, a učiním s vámi smlouvu
.věčnou, milosrdenství Davidova věrnou.
Is. 55, 2. 3.
Toto slovo přikázal jsem. jim, řka:
Poslouchejte hlasu mého a budu vám
Bohem, a vy budete mně lidem, a choďte

n. vnesou ohět do domu Hospodinova.

Jer. 7, 23; 11, 4; 17, 24—26.
Protož každý, kdo slyší slova ,ma
tato, a plní je, pi'ipodobněn bude muži
moudrému, kterýž ustav-ěl svůj „dům

naskále. Mat. 7, 24.
A my jsme svědkové těchto slov, i
Duch sv., kteréhož dal Bůh všem, kte
říž jsou poslušni jeho. Skut. ap. 5,32.
A ačkoli byl syn boží, však z toho
co trpěl, naučil se poslušenství: a do
konav, učiněn jest ',všechněm sebe po
slušným příčinou věčného Spasen'í. Zid.
5, 8. 9.

5. Pří/cludové poslušeňstm' Ic Bohu.
Noe: 1. Mojž. 6, 22. 7. 5; žid. 11;
7; Abraham: I. Mojž. 17, 23; 2—2,3,
rodí/za JakobovaL: 35, 4;

Mcy'z'zfš: II.

Mojž. 3, 13; 4, 3; 7, 6; 40, 16;
Israel.—ití: II. Mojž. 24, 3;

IV. Mojž.
1.„54; V.. Mojž. 34, 9; Josue: 1, 16;
ll. Par. 11, 4; lmyžz'š a Aron: II.
Mojž. 7, 6; Aron ajehoy synové: III.

Mojž. 8, 36; Isaia's': Is. 6,'8; Jose/':
Mat. 1, 24; 2, 14. 21;„ Maria: Luk.
1, 38; Petr a Ondřej: Mat. 4, 20;
Mar. 1, 18; Jakob a Jan: Mat. 4, 22;
Mar. 1, 20; JIotous': Mat. 9, 9; Mar.
2, 14; Luk. 5, 27; učenníci Ježíšovi:
Mat. 26, 19; Luk. 22, 13; apoštole':
Mar. 16, 20; Luk._9, 6; Jan 6, 10;

Petr:

Luk. 5, 5; Sk. ap. 10, 33;
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křesťané v Římě: Řím. 16, 19; v Ko
rz'nthu: II. Kor. 7, 15; Fílz'pens'tz': Fi
lip._ 2, 12.

Viz též: neposlušnost.

ll. Poslušnost k rodičům. Víz: rodiče.

lll. Poslušnost !! vrchnosti. Viz:
vrchnost, poddaní.

Pořádek, pořádku milování.

Pořá

dek vůbec jest příhodně zřízení a uspo
řádání věcí a záležitostz'svy'ch: jmenovitě
pak zřetele brání na okolností času, m'—
sta, předpisy nábOženstvz'příkaždém činu.

1. Pořádek a pořádku milování se
schvaluje.
Všecko má svůj čas, a svým vy
měřeným během jdou všecky věci pod
nebem.v_(Jest) čas rození, i čas umí
raní. Gas sázení, a čas vytrhování
toho, což bylo sázeno. .ŠJest) čas za
bíjení, a čas _hojení. Cas boření, a
č_as stavení.
Cas pláče, a časvsmíchu.
Cas kvílení, a čas skákání. Cas roz
mítání kamene, a čas—sbírání. Cas
' objímání,_a čas vzdálenu býti od ob
jí_mání. " Cas nabývání, a čas z'tracení.
Cas schování, ačas—odvržení. Cas roz
trhování, a čas sšívání. Cas mlčení,
a čas mluvení. Cas milování, a čas
nenávisti. Čas boje., a čas pokoje.

Kaz.3, 1—8.

Všecky \ěci u míře, a světu, a u
váze zpořádal jsi. Moudr. 11, 21.
Do země “bídy a temnosti, kdežto
stín smrtí,—a žádný řád, ale věčná hrů
za přebývá. Job -10, 22.
Všecko pak slušně a podlé řádu se
děj. .I. Kor. 14, 40.

2.

Nepořádek nezřídka Bůh tresce.
I uchopivše Nádab a Abíu, synové
Áronovi, kadidlnice, vložili oheň, a
kadidlo svrchu, obětujíce před Hospo
dinem oheň cizí: což jim přikázáno
nebylo, ivyšed oheň od Hospodina,
spálil je, a zemřeli před Hos'podinem.
III. Mojž. 10, 1; 2.

Hle pak Kore, syn Isaara, syna
Kaat, synaLévi, a Dátan, a Abiron,
synové Eliabovi, Hon také syn Fele
tův z pokolení Růben, povstali proti
Mojžíšovi, i jiných synů israelských
dvě stě a padesáte mužů znamenitých
v lidu, a kteříž v čas shrómáždění ze

jména byli

povoláni . . . .

Hned te—

dy, jakž přestal mluviti, rozstoupila se
země pod nohami- jejich: a otevřevši
ústa svá, pózřel'a je s stany jejich, i

..31 32.
sle-vším
statkem jejich.

IV. Mojž. 16,

1I čekal tu (Saul) za sedm dní po
dlé vůle Samuele, a ncpricházel Sa
muel do Galgala, i lozešel se lid od
něho. Řekl tedy Saul: Přinestež mi
oběť zápalnou, a oběti pokojně.
I
,občtoval oběť zápalnou. .A když do
konal obětování zápalné oběti, hle Sa
muel přicházel: a Saul vyšel v cestu
jemu, aby ho pozdravil; I mluvil
Samuel k němu: Co jsi učinil? Blá—'
znivě jsi učinil, a nezachoval jsi při
kázaní Hospodina Boha svého, kteráž
přikázal tobě. I.Král. 13, 8-_-10. 11.13.
Ale když se' (Ozz'ás') zmocnil,

po'

zdvihlo 'se srdce jeho k zahynutí jeho,
a nedbal na Hospodina Boha svého:
a všed do chrámu Hospodinova, chtěl
kaditi na oltáři vonných věcí. A tak
byl Oziáš malomocný až do dne smrti
své. II. Par. 26, 16. 21.
I řekl (Josef): Učiňme i my sobě
jméno, a pojďme bojovat proti poha
nům, kteříž jsou vůkol nás. VI přiká-.
zal těm, kteříž byli v vojsku jeho, a
odešli k Jamuii. A 'vytáhl Gorgiáš
z města, a muži jeho vstříc jim k boji.
I zahnáni jsou Jozef a Azariáš až ku
pomezím judským: a padlo v ten den'
z lidu israelského dodvou tisíc mužů,
a stalo se utíkání veliké v lidu: pro
tože neuposlechli Judy, a bratří jeho,
domnívajíce se, že dokáží zmužilosti.
Ti zajisté nebyli z semene mužů těch,
skrze kteréž stalo se vysvobození v
Israeli. I. Mak. 5, 57—62.

Posměch, posměvač. 1. Výstraha
před posmíváním se.
Já jsem jim za posměch: viděli
mne, a hýbali hlavami svými. Žalm
108, 25.
Smiluj se nad námi Hospodine, smi
luj se nad námi: neb jsme velmi na
plnění potupením. Nebo velmi napl
něna jest duše naše: k pohanění jsme
boháčům, a k potopě pyšným. Žalm

122,3.

Ohavností jest

Hospodina

posměvač. Přísl. 3, 32.

všeliký
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Posměvačům on se posmívati bude, u prostřed stánku, kterýž byl rozbil
a tichým dá milost. Přísl. 3, 34.
' pro ni David: a obětoval David před
Připraveni jsou posměvačům sou— Hospodinem oběti zápalné, i pokojné.
dové: a kladiva bijící tělům bláznů.
A když dokonal obětování obětí zápal
Přísl. 19, 29.
ných a pokojných, požehnal lidu ve jmé
Vyvrz posměvače, a vyjde s ním nu Hospodina zástupů. A dal všemu
svár, a přestanou rozepře i hanění. množství israelskému, mužům i ženám,
Přísl. 22, 10.
jednomukaždému jeden pecník chleba,
Tehdy státi budou spravedliví u ve— a pečení hovězího masa jednu, a koláč
'liké stálosti, proti těm, kteříž je sužovali, smažený v oleji: i odešel veškeren
a kteříž odjímali práce jejich. Vidouce lid, jedenkaždý do domu svého. I na
(to), budou se kormoutiti bázní hro— vrátil se David, aby dal požehnání
znou, a diviti se náhlosti nenadálého
domu svému: & vyšedši'Michol, dcera
spasení (jejich), říkajíce sami u sebe, Saulova' vstříc Davidovi, řekla: Jak
želíce, a pro ouzkost ducha lkajíce: slavný byl dnes král israelský, odkrý
Toť jsou ti, ježto nám byli někdy k vaje se před děvkami služebníků svých,
posměchu, a za přísloví potupy atd. a byl obnažen, jako kdyby se obnažil
Moudr. 5, ].
jeden z lehkomyslných. II. Král. 8,
'Neposmívej se člověku v hořkosti 16. 20.
Eliseus vystoupil pak odtud do Be
duše: jestiť zajisté který ponižuje a
povyšuje, spatřitel Bůh. Sir. 7, 12.
thel: a když šel cestou, pacholata malá
Posmívání a pohanění pyšných, a vyšedše z města, posmívala se jemu,
pomsta číhati bude na něj jako lev. říkajíce: Vstupuj lysý, vstupuj lysý.
Sir. 27, 31.
Kterýžto ohlédna se, uzřel je, a zlo
Kterýž zhrzíš, zdaliž i ty sám ne řečil jim ve jménu Hospodinovu: i
budeš shrzín? Když dokonáš loupení, vyšli dvá medvědi z lesa, & roztrhali
obloupen budeš; když ústama přesta z nich čtyřidceti a dvě pacholataf IV.
neš tupiti, potupen budeš. 18. 33, 1. Král. 2, 23. 24.
Posílal pak Hospodin Bůh otců je-i
2. Příklady posměvání a trest jeho. jich k nim skrze ruku poslů svých,
Gedeon přišel do Sokkoth, a řekl v noci povstávaje, a každodenně napo
jim: Hle Zebee a Salmana, o kterýchž mínaje: protože odpouštěl lidu a pří
jste mně potupně mluvili, řkouce: bytku svému. Ale oni posmívali se
Snad ruce Zebee a Salmana v rukou poslům božím, a málo sobě vážili řeči
tvých jsou, a proto žádáš, abychom jeho a porouhali se prorokům, až při
mužům, kteříž ustali a zemdleli, dali šla prchlivost Hospodinova na lid jeho,
chleba. Vzal tedy starší města, a trní a nebylo žádného uléčení. II. Par. 36,
i ploží pouště, a setřel jimi a zedral 15. 16.
muže Sokkoth. Soudc. 8, 15. 16.
I stalo se, když uslyšel Sanaballat,
že stavíme zed', rozhněval se velmi: a
Viz celou kapitolu.
Odpovídaje Na'bal služebníkům Da pohnut jsa náramně, posmíval se Ži
vidovým, řekl: Kdo jest David? A kdo dům, a řekl před bratřími svými a
jest s'yn Isai? Mnohotě nyní služebníků, před množstvím samařským: Co to
ješto utíkají od pánů svých. Vezmu dělají ti mdlí Židé? Zdali jich (při
tedy chleby své, a vody své, a maso tom) nechají národové? Což (také)
z hovad, kteráž jsem zabil střižcům obětovati budou, a dodělají to v jednom
svým, a dám mužům, o nichž nevím, dni? Zdaliž budou moci udělati z hro
odkudž jsou? I. Král. 25, 10. 11.
mad prachu (celé) kameny, kteří spá
A když vcházela archa Hospodinova, leni jsou? II. Esdr. 4, 1. 2.
do města Davidova, Michol dcera Sau
Jako blahoslavenému Jobovi posmí
lova, vyhlídajíc z okna, viděla krále vali se králové, tak příbuzní a známí
Davida poskakujícího, a plesajícího tohoto posmívali se životu jeho, ří
před Hospodinem: a pohrdala jím v kajíce: Kde jest naděje tvá, pro kte
srdci svém. I vnesli archu Hospodi rou jsi almužny dával, a mrtvé pocho
novu, a postavili jí na místě jejím, vával? Job 2, 15. 16.
32
Encyklopacdio.
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Pošetllost. — Potopa.

Člověk převrácený vzbuzuje sváry:
a mnohomluvný rozlučuje knížata.
Přísl. 16, 28.
brořeč Bohu, a umi—i.Job 2, 9.
_ Nikanor “ale posmívaje se pohrdl ' Nebudiž místo přítele nepřítelem
Zidy, a poškvrnil jich: a mluvil pyšně. bližnímu: nebo vytýká-ní a pohanění
dědičné obdrží zlý, a každý hříšník
I. Mak. 7, 34.
Athénští uslyševše pak o vzkříšení závistivý & dvojího jazyka. Sir. 6, 1.
Nadýmač zprzňuje duši svou, a mezi
z mrtvých, někteří se posmívali, a né
kteří řekli: Budeme tě o tom podruhé všemi bude v nenávisti: i kdožby s
ním přebýval, v nenávisti bude: mlče
*slyšeti. Sk. ap. 17, 32.
livý a rozumný ctěn bude. Sir. 21, 31.
POŠCtllOBt. Viz: bláznovství.
Kdo pokynuje okem, kuje zlé věcí,
POSVĚGBIIÍ. Viz: obnovení.
a žádný ho nezavrže. Před obličejem
Posvěcený. Posvěceným sluje vše očí tvých osladí ústa svá, a řečem
cko, cokoliv Hospodinu a k službě je tvým diviti se bude: ale naposledy
ho jest obětováno.
Posvěcení slují převrátí ústa svá, a v slovích tvých
jmenovitě : 1) nástrojove' boží, i bez je
dá pohoršení. Mnohých věcí nenáviděl
jich vědomí: Is. 13, 3; 2) posvěcení jsem, ale nepřirovnal jsem nic jemu,
v Kristu slují křesťane'vůbec, poněvadž jehož i Pán nenáviděti bude. Sir. 27,
křtem sv_atým posvěcení jsou: Sk. ap. 25—27.
9,13; Rím. 1, 7; I. Kor. 1, 2; 3)
Nadymač a jazyka dvojího jest zlo
Kristus posvětil sebe samého k dílu řečený: nebo mnohé, kteříž pokoj mají,
vykoupeníaprosil též za učenníky své, zbouří. Třetí jazyk mnohými pohnul,
by Bůh posvětil jich: Jan 17,17—19. a rozptýlil je z národu do národu:
POŠetllOSt. Viz: blázen, bláznovství. města hrazená bohatých zbořil, a domy
Poštivání a klevetnictví jest nepra velikomocných podkopal: mocnosti ná
vost, kteroužto skrze tajne' pomlouvdní rodů porazil, a národy silné rozptýlil.
a donášení výpovědí od jednoho k druhé Jazyk třetí ženy zmužilé vyhnal, a
mu bližnímu čest, přízeň a přátelství zbavil je prací jejich. Kdo se naň
druha se odjímá, aneb nesváry se tropí. ohlédá, nebude míti odpočinutí, aniž
přítele bude míti, v němžby odpočinul.
1. Výstraha před tím.
Sir. 28, 15—20.
Nebudeš hánce, ani tajný utrhač
Potěšení. Viz: útěcha.
v lidu. III: Mojž. 19, 16.
Potrava.
Viz. chle'b, pokrm.
Neklátěj se po všelikém větru _, a
nechoď po každé cestě: tak zajisté
Potopa světa. Když celé pokolení
každý hříšník poznán bývá po dvojím lidské za časů Noemových zcela zka
jazyku. Sir. 5, 11.
ženo bylo, uložil Bůh, zahladilti je:
Nebuď nazýván klevetníkem, a ja— I. Mojž.- 6, 5—7. 17.' Hrozil skrze
zykem svým nebuď polapen, a zahan— Noe potopou a. zároveň i kázal mu
ben. Sir. 5, 16.
stavěti archu, ve kteréž Noe, tento
Bojím se, abych snad přijda nena spravedlivý muž, se svými a s párem
lezl vás takových, jakýchž nechci, a každého druhu zvířat, z 'čistých ale
já nebyl nalezen, jakéhož nechcete: sedm, zachování býti měli: v. 8. 9.
aby snad nebyli mezi vámi svárové, 11—21; -7, 1—5. — Po 120 letech
závisti, hněvové, vády, utrhání, reptání, (asi 1600 po stvoření světa) vešel Noe
nadýmání, různice. II. Kor. 12, 20.
se svými a s druhý zvířat do archy:
v. 7—9. 13—16; po sedmi dnech
2. Zhoubné následky nepravosti této. stala se všeobecná hrozná povodeň, po
Slova klevetníkova jsou jako sprost— 40 dní a noci, takže voda přesahovala
ná, ale ona docházejí do vnitřnosti vrcholy nejvyšších hor na 15 loket a
těla. Přísl. 26, 22.
všechny živé tvory, mimo archu uto
Když se nedostane dříví, uhasne nuly: v. 6. 10—12. 17—24; Moudr.
oheň: a když klevetníka nebude, utí— 10, 4; Sir. 40, 10; 44, 17. 18; II.
chnou svárové. Přísl. 26, 20.
Petr 2, 5; 3, 6; I. Petr 3, 20. —

Řekla jemu (Jobovi) manželka jeho:
Ještě ty trváš v sprostnosti své? Do

l

Pohanění.

Potopa počala druhého měsíce v
17tém dni (asi 17. listopadu) a 40
dní lily se proudy, a otřásla se země:
I. Mojž. 7, 11. 12; 150 dní aneb 5
měsíců stály vody na zemi: 7, 24;
pak dal Bůh větru váti, kterýž způso
bil pozvolné vysušení země: 1. Mojž.
8, 1. 3.
Měsíce pak sedmého, dne,
27. (12.1 dubna) zůstala archa na hoře
Ararat v Armem'i: v. 4; a prvního dne
měsíce desátého (1. června), ukázali se
vrchové hor: v. 5. Po 40 dnech vy
slal Noe krkavce, a pak vždy po se
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venství činí; dobrořečte \a nezlořečte.
Řím. 12, 14.
Všeliká hořkost -a hněv, i rozlobení

se, ikřik,

i rouhání buď odjato od

vás, se vší zlostí. Ef. 4, 31.
Ale nyní složtež i vy všecko to:
hněv, prchlivost, zlost, zlořečení, mr
zkou řeč- z úst svých.

Kol. 3, 8.

_

Ne zahlazenz'm tvorstva, nýbrž trestem
měla býti potopa: I. Mojž. 6, 7. 11.
12. 13. 17; II. Petr 3, 5. 6. Ježíš
Kristus sám osvědčuje skutečnost po

Napomínej: ať žádnému nezlořečí,
ať nejsou svárliví, ale mírní, dokazu
jíce všeliké tichosti ke .všem lidem.
Tit. 3, 2.
Neodplucujíce zlého za zlé, ani zlo
řečeni za zlořečeníf ale naproti tomu
dobrořečíce; nebo k tomu povoláni jste,
abyste požehnáním dědičně vládli. 1.
Petr 3, 9.
Psal jsem vám, abyste se nesměšo
vali s takovými; totiž jestliže ten,
kterýž jmenuje se bratr, jest smilník,
neb lakomec, neb modlář, neb zlolejce,
neb opilec, neb dráč; s takovými ani
nejezte. I. Kor. 5, 11.
Ani měkci
. ani zlolejci krá
lovstvím božím vládnouti budou.
I;

topy: Mat. 24, 37—39; Luk. 17, 26.
27. 30.
'

Kor. 6, 10.
.
Budou l_idé lakomí, sami sebe mi

dmi dnech

po sobě holubicí, z nichž

druhá přinesla ratolest olivovou, kteráž
i pod vodou se zelená: 6—12. V ří
jnu otevřel Noe koráb a viděl, .že jest
země suchá, a 27. listopadu bylo vše
chno zcela vysušeno. Tak trvala celá
událost jeden měsíční rok a llzdní,
t. 365 dní: rok sluneční: 16—19.

Pobaněni & potupování t. j. urážení
blz'žnz7zo řečmi
Bohu.

hanlivýmz'

atd.

nelíbí
“

se

Nebudeš zlořečiti chudému, aniž
před slepým položíš ourazu: ale báti
se budeš Hospodina Boha svého, nebo
já jsem Hospodin. III. Mojž. 19, 14.
Nepostavuj se proti -—-tvářiutrhače,
aby se neusadil jako úkladník na ústa
tvá. Sir. '8, 14.
Kdo hází kamenem na. ptáky, sežene
je: tak i kdo pomlouvá přítele, ruší
přátelství. (Na přítele) otevřel-libys ústa
smutná, neboj se: jest zajisté smíření;
kromě pohanění, a vytýkání, & pýchy,
a. pronesení tajnosti, a rány lstivě:
pro všecky ty věci uprchne přítel. Sir.
22, 25. 27.

Pravím vám, že každý, kdož se
hněvá na bratra svého, hoden bude
soudu. Kdožby pak řekl bratru své
mu rácha, hoden bude rady. A kdož
by řekl blázne, hoden bude pekelného
ohně.

Mat. 5, 22.

Jejichž (nespravedlivých) ústa jsou
plná zlořečení a hořkosti. Řím. 3, 14.
Dobrořečtc těm, kteří vám proti

lující, hrdí, pyšní, rouhači . . . utrhačig
A. těch se varuj. II. Tim. 3, 2. 3.
-Napomínej jich. ať žádnému nezlo;
řečí, nejsou svárliví, ale mírní, doka
zujíce všeliké tichosti ke všem lidem.

Tit. 3, 2.
Umíť Pán pobožné z pokušení vy
trhnouti; nepravých pak ke dni soudu
dochovati k mučení; a zvláště těch,
kteří po těle (po vůli těla) v žádosti

nečistoty chodí, a vrchností pohrdají,
jsouce směli sobě se líbící; nebojí se
sekt uvoditi rouhajíce se. II. “Petr 2,
9. 10.

Tito pak jako nerozumná hovada,
od přirození zplozená k zjímání a k
zahynutí tomu, čemu nerozuměií, rou
hajíce se v tom svém porušení zahy
nou. II. Petr 2, 12.
Potupili jsou : Israels'tz' Edomslce': Ezech.

35, 12; Chaldejská.: Jer. 33, 24; Amo
nitskě': Sof. 2, 8; Zíde' Pavla: Sk. ap.
13, 45; 18, 6; též: Rím. 3, 8; I.
Kor. 4, 12. Dále pohane'ní a potupeni
jsou: David od Semei: II. Král. 16,
5. 6. 13; Sara, dcera Raguelova a
později choť mladého Tobiáše, od je
dné z děveček otce jejíhp:
Tob. 3,
32

Pohledáni. — Povolání.
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7.10; Job od přátel svých: Job 6,
;'Kristus od Židů: Mat. 27, 30.
39. 40. 41 , od jednoho z lotrů, kteří
s ním byli ukřižování: Mat. 27, 44.
Poblédáni na Osoby lidské. Viz:
pňjz'mánz' osob.

Potrestání.

Viz.- pokárám'.

POVáŽliVOSt ve

všech věcech se po

roučz'.

,Kdo ostříhá úst svých, ostříhá duše
ve: kdož pak bez uvážení mluví, po
cítí zlých věcí. Přísl. 13, 3.
Mezi pyšnými ustavičně jsou sváro
vé: ale ti, jenž všecko s radou činí,
spravují -se moudrostí. Přísl. 13, 10.
Chytrý všecko s radou _činí: ale kdo
blázen jest, ukazuje bláznovství. Přísl.
13, 16.

Srdce moudrého vycvičí ústa jeho:
a rtům jeho přidá milosti. Přísl.
'16, 23.
Rtové neopatrných bláznivé věci roz
právěti budou: slova pak opatrných,
na váze vážena budou. V ústech
bláznů jest srdce jejich: a v Srdci
moudrých jsou ústa jejích. Sir. 21,
28. 29.
Přede všemi skutky přerlcházej tě

slovo pravé, a před všelikým činem
rada stálá. Sir. 37, 20.

věcech, a spálili přede všemi: a početše
cenu jejich, shledali toho padesáte ti
síců peněz. Sk. ap. 19, 19.
Ničemných pak a babských básní
varuj se: ale cvič se v pobožnosti. I.
Tim. 4, 7.
A protož tresci je přísně, ať jsou
zdraví u víře, nešetříce židovských
básní a přikázaní lidí těch, jenž se od
vracují od pravdy. Tit. 1, 13. 14.

2. Tresty boží na pověra.
A téhož času spadl Ochoziáš skrze
mříží večeřadla svého (vrchního pone
bí), kteréž měl v Samaří, 'a stonal: i
poslal posly, řka jim: Jděte, ptejte se
Beelzebuba boha Akkaron, budu—limoci
živ býti (povstanuli) z této mé nemoci.
Angel pak Hospodinův mluvil k Eli
ášovi Thesbitskému, řka: Vstaň a jdi
vstříc poslům krále samařského, a díš
k nim: Zdaliž není Boha v Israeli,
že jdete dotazovati se Beelzebuba boha

Akkaron? Protož toto praví Hospodin:
S ložce, na kterémž se složil, nesejdeš,
ale smrtí umřeš. IV. Král. 1, 2—4.
Ale protivil se jim Elimas, totiž ča
rodějník ten (nebo se tak vykládá jmé
no jeho), chtěje odvrátiti rnístokonšela
(vládaře) od víry. Tehdy Savel, který
slove i Pavel, naplněn jsa Duchem
svatým, pohleděv na něj, řekl: O plný

Pověra. 1. Výstraha před ní.
'vší lsti a vší chytrosti'(nešlechetnosti),
Nebuď nalezen v tobě, kterýžby synu (následovníku) ďáblů, nepříteli
očišťoval syna svého neb dceru, veda vší spravedlnosti (všeho dobrého), což
je skrze oheň (nedáš jich upáliti k cti nepřestaneš převraceti cest Páně pří
bohům cizím), aneb kterýžby se tázal mých?! A aj, nyní ruka Páně nad
hádačů a šetřil snů' a štěbetání pta tebou, a budeš slepy, nevida slunce
čího: aniž buď kouzedlník, ani zaklí— až do času. A hned (pojednou) při
nač, ani ještoby se s věštci neb hádači padla na něj mrákota a tma, a jda

radil, aneb od mrtvých vyptával se
na pravdu; nebo všecky tyto věci v
ohavnosti má Hospodin a pro takové
hříchy zahladí je u vjití tvém (před
tebou). V. Mojž. 18, 10—12.
Clověk, kterýžby se uchýlil k čaro
dějníkům (k zaklínačům mrtvých) a
hádačům a smilnílby s nimi (jejich
modlářských pověr následoval), posta
"vím tvář svou proti němu, a vyhladím
jej z prostředka lidu jeho. III. Mojž.

vůkol, hledal, kdoby jemu podal ruky
(neb kdoby ho za ruku vedl). Sk. ap.
13, 8—11.

20, 6.
Mnozí také z těch, kteříž všetečných

mýšlej, a ve mnohých skutcích jeho
nebývej všetečný. Sir. 3, 22.
Jak jednomukaždému odměřil Pán,
jak jednohokaždého povolal Bůh, tak

věcí byli hleděli (s pověrnými umě
ními se obírali), snesli knihy o těch

Viz také : vykládá-ní.

Povolání

či určeni k jistému stavu

od Boha člověku vykázanánu.

Člověk má v povolání svém státi.
Vyšších _věcí nad sebe nehledej, a
silnějších nad sebe neskoumej: ale což
přikázal tobě Bůh, o tom vždycky pře

Povolání.

choď : a tak učiním ve všech církvích.
I. Kor. 7, 17.
Jedenkaždý, v kterém povolání po“
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Otce světel, u něhož není proměnění,
ani z proměnění zastínění. Jak. 1,' 17.
""Vy (jste) rod vyvolený, královské
volán jest, v tom'zůstávej. I. Kor.7, 20. kněžstvo, národ svatý , lid dobytý,
Protož prosím vás, já vězeň v Pánu, abyste zvěstovali ctnosti toho, kterýž
abyste hodně chodili v povolání, kte z temnosti vás povolal v předivné světlo
rýmž povoláni jste. Ef. 4,.1.
své ; kteříž jste někdy nebyli lidem, nyní
Buďto ouřad, (kterýž se konej) v pak jste lid boží; kteříž jste někdy ne
byli došli milosrdenství, nyní pak jste
posluhování, buďto že kdo učí (pracuj)
došli milosrdenství. I. Petr 2, 9. 10.
v učení. Rím. 12, 7.
Mluví-li kdo, (inluviž) jako řečí boží :
Neodplacujíce zlého za zlé, ani zlo
jestliže kdo posluhuje, (činíž to) jako řečení za zlořečení, ale naproti tomu
z _moci, kteréž uděluje Bůh, aby ve dobrořečíce; nebo k tomu povoláni
všem ctčn byl Bůh skrze Ježíše Kri— jste, abyste požehnáním dědičně vládli.

sta, kterémuž jest sláva a panování I. Petr 3, 9.
na věky věkíu. Amen. I. Petr 4, 11.
2. zlfáme dle předpisu povoláni svého
Povolání ku království božímu, do
živí býti.
có'lcve Kristovy jest milost, kteroužto Bůh
Stůj v smlouvě své, a v ní roz
člověka Ic víře, a k ouc'astenstvi vykou
mlouvej, a v práci přikázaní svých
penz' Kristova hnal vniti" hned a zvláště sestarej se. Nezůstávej v skutcích
zevnitř volá a pudzi—
hříšníků: ale důvěřuj se Bohu, a zů
staň na místě-svém. Sir. 11,_ 21. 22.
1. Jest největší milost.
Jako pták zaletěv od hnízda svého, .
Mnoho jest povolaných , ale málo
tak?jest muž, kterýž opouští místo své.
vyvolených. Mat. 20, 16.
__
Milostí spasení jste skrze víru, a to Přísl. 27, 8.
Rekl jemu Ježíš: Zádný kdo vzta
ne sami z sebe: dar zajisté boží jest
huje ruku svou k pluhu, a ohlídá se
(to)-; ne z skutků, aby se někdo ne
nazpět, není způsobný k království
chlubil. Ef. 2, 8. 9.
božímu. Luk. 9, 62.
_ Nepřestávám díků činiti z vás, při
Jak jednomukaždému odměřil Pán,
pomínaje vás na modlitbách svých,
jak jednohokaždého povolal Bůh, tak
aby Bůh dal vám osvícené oči mysli
choď: a tak učiním ve všech církvích.
vaší, abyste věděli, která jest naděje
Jedenkaždý v čemž povolán jest, bra
povolání jeho, a jaké bohatství slávy
tří, v tom zůstávej před Bohem. I.
dědictví jeho v svatých. Ef. 1, 18.
Kor. 17, 24.
Divím se, že tak rychle se odchy
Prosím vás, já vězeň v Pánu, aby
lujete od toho, kterýž vás povolal v
ste hodně chodili v povolání, kterýmž
milost Kristovu, k jinému evangelium.
povolání jste, se vší pokorou a ticho
Gal. 1, 6.
stí, s úpělivostí snášejíce se vespolek
Když se zalíbilo tomu, kterýž mne v lásce, milujíce zachovávati jednotu
byl z života matky mě (k službě své) ducha v svazku pokoje. Ef. 4, 1—3.
oddělil, a povolal skrze milost svou.
Protož, bratří, více se snažte, abyste
Gal. 1, 15.
'
skrze dobré skutky učinili své povo
Bojuj dobrý boj víry, dosáhniživota
lání a vyvolení; nebo to činíce, ne
věčného, k němuž jsi povolán, a (pro
zhřešíte nikdy. Takt zajisté hojně vám
nějž) jsi vyznal dobré vyznání před
bude dáno vjíti do věčného království
mnohými svědky. I. Tim. 6, 12.
Pána našeho a Spasitele, Ježíše Kri
A protož nové smlouvy prosrřední sta. II. Petr 1, 10. 11.
kem jest: aby prostředkem smrtí (pod
stoupené), k vyplacení těch přestoupení, 3. Předpoviclá se povoláni pohanů. ku
křesťanství.
kteráž byla za první smlouvy, přijali
Nebude odjata berla od Judy, &
zaslíbení věčného dědictví ti, kteříž
kníže z bedr jeho, dokavadž nepřijde,
jsou povoláni. Zid. 9, 15.
Všeliké dání výborné, a každý dar který má poslán býti, a on bude oče—
dokonalý s hůry jest-, sstupující od kávání národů. I. Mojž. 49, 10.
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Povolání.

Vzejde hvězda z_Jakoba, a povstane
prut z Israele: a potepe knížata mo
abská, a zahubí všecky syny Seth.
IV. Mojž'. 24, 17;

Vysvobodíš mne od opírání lidu
mého: ostříhati mne budeš, abych byl
hlavou národů, lid, kteréhož neznám,
sloužiti mi bude. Protož vyznávati

budu tebe Hospodine mezi národy: a
jménu tvému zpívati budu. -II. Král.
22, 44. 50.
K tomu také i cizozemec, jenž není
z lidu tvého israelského, kdyžby při
šel z země daleké pro jméno tvé (ne
boť uslyší o jménu tvém velikém, a o
ruce tvé silné, a ramenitvém vztaže
ném, všudy), kdyžby tedy přišel, a
modlilby se na tomto místě, ty vyslyš
na nebi, na pevném místě přebývání
svého, a učiň všecko, o čežkoli volati
bude k tobě cizozemec ten: aby se
naučili všickni národové země báti se
jména tvého, jako lid tvůj israelský,
'a zkusili, že jméno tvé vzýváno jest
nad domem tímto, kterýž jsem vysta
věl. III. Král. 8, 41—43.
_Požádej ode mne, a dám tobě ná

V ten den bude

oltář l-IOSpodinův

u prostřed země egyptské, a nápis Ho-
spodinův při pomezí jejím bude na
znamení, a na svědectví Hospodinu
zástupů v zemi egyptské. Neb volati
_ budou k Hospodinu příčinou sužujícího,
j a pošle jim Spasitele a obhájce, kte
rýžby vysvobodil je. I poznán bude
Hospodin od Egypta, a poznají Egy
ptští Hospodina v 'ten den, a ctíti jej
: budou obětmi a dary? a činiti budou
: sliby Hospodinu, i plniti. Is. 19,
\ 19—21.
I budet: V ten den troubeno bude
troubou velikou, i přijdou, kteříž byli
ztraceni z země Assyrské, a kteříž
vyhnáni byli do země egyptské, a klaněti
se budou Hospodinu na hoře svaté v
Jcrusalémě. Is. 27, 13.
Vzbudil jsem od půlnoci, a přijde
od východu slunce: vzývati bude jmé
no mé, a přivedu správce jako bláto,
a jako hrnčíř pošlapávaje hlínu. Is.
41, 25.
Nebojž se, nebo já s tebou jsem:
od východu přivedu símlě tvé, a od
západu shromáždím tě. Dím půlnoční

rody v dědictví _tvé, a v vladařství tvé
končiny země. Zalm 2, 8.
Rozpomenou a obrátí se k Hospo
dinu- všecky končiny země: a klaněti
se budou před obličejem jeho všecky
čeledi národů. Zalm 21, 28.
(Ať) přijdou vyslaní z Egypta.: mou

řenínská země napřed ruce své (podá)
Bohu. Zalm 67, 32.
Budiž jméno jeho požehnáno na vě
ky: před sluncem trvá jméno jeho.
A budou požehnána v něm všecka po—
kolení země: všickni národové zvele
bovati ho budou. Zalm 71, 17.
Neníť tobě podobného mezi bohy
Pane: a nic není vedlé skutků tvých.
Všickni národové, kteréž jsi učinil,
přijdou, a klaněti se budou před te
b'ou Ifane: a oslavovati budou jméno
tvé. Zalm 85, 8. 9.
I bude v nejposlednějších dnech při
pravena hora domu Hospodinova na
webu hor, a bude vyzdvižena nad pa
hrbky, i pohrnou se k ní všickni ná
rodové. Is. 2, 2.
V ten den bude kořen Jesse státi nazna
mení národům, jemu pohané modliti se .
budou 3.bude hrob jeho slavný. Is. 11,10.

strnně': Dej! a polední: Nezbraňuj;
přines syny mé zdaleka, a dcery mé
od končin zemč. A každého, kterýž
vzývá jméno mé, k slávě své stvořil
jsem ho, “způsobil jsem jej, a učinil
jsem ho. Is. 45, 4—7.

Toto praví Hospodin: Práce egypt
ská, &;kupectví mouřenínské

země, a

sabejští muži vysocí k tobě přijdou, a
tvoji budou: za tebou choditi budou:
svázané majíce ruce půjdou: a tobě
se klaněti, a tebe prositi budou (říka

jíce): Toliko u tebe jest Bůh, a není
krom u tebe Boha. Is. 45, 14.
Blízko jest spravedlivý můj, vyšel
Spasitel můj,., a ramena má .národy
souditi budou: mne ostrovové očeká
vati budou, a ramene mého čekati bu
dou.

Is. 51, 5,

Přivedu je na horu svatou svou, a
obveselím je v domě modlitby své;
zápalové jejich, a oběti jejich líbiti se
budou mně na oltáři mém; nebo dům
můj, dům modlitby slouti bude všech
něm národům. Is. 56, 7.
I choditi budou pohané v světle
tvém,„a králové v blesku východu tvé
ho. Is. 60, 3.
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Hledali mne ti, jenž se prvé (na
mne) neptávali, nalezli mne ti, kteříž
mne nehledali. Ríkám: Aj já, aj já
k národu, kterýž nevzýval jména mé
ho. Is. 65, 1. 2
A položím na nich znamení, a pošlu
některé z těch, kteříž spaseni budou,
k národům na moře do Afriky, a Ly
die k natahujícím střelu: do Vlach a
do Rek, k ostrovům daleko, k těm,
kteříž neslyšeli o mně, a neviděli slá
vy mé. A zvěstovati budou slávu mou

národům, a přivedou všecky bratry
vaše ze všech národů v dar Hospo
dinu, na koních, a na vozích, a na
ložcích, a na mezcích, i na karách,
na horu svatou mou do Jerusalému,
praví Hospodin, jako když vznášejí sy
nové israelští dar v nádobě 'čisté do
domu Hospodinova. Is. 66, 19. 20.
V ten čas nazývali budou Jerusalém
trůnem Hospodinovýmš & shromáždí
se k němu všickni národové ve jménu
Hospodinovu do Jerusaléma, & nebu
dou choditi po nepravosti srdce svého
zlého. Jer. 3, 17.
I bude potom: Vyleji ducha svého
na všeliké tělo: a prorokovati budou
synové vaši, i dcery vaše: starci vaši
sny míti budou, a' mládenci vaši vi—
dení vídati budou. Joel 2, 28.
Shromáždím všecky národy, a svedu
je do oudolí Josa'fat: a souditi se budu
s nimi tu o lid svůj, a o dědictví své
israelské, kteréž rozptýlili mezi národy,
a zemi mou rozdělili. Joel 3, 2.
A pospíší národové mnozí, a řeknou:
Pojďte, vstupme na horu Hospodinovu,

a.do

domu Boha Jakubova:

i bude

nás učiti cestám tvým, a půjdeme po
stezkách jeho: nebo z Siona vyjde zá
kon, a slovo Hospodinovo z Jerusalé
ma. Mich. 4, 2.
Neb tehdáž navrátím národům rty
výborné, aby vzývali všickni jméno
Hospodinovo, a sloužili“jemu ramenem
jedním. (Tam) za řekami mouřenínské
země, odtud ctitelé moji, synové rozptý
lených mých přinesou dar mně. Sol.
3, 9. 10.

A připojí se národové mnozí k Ho
spodinu v ten den, a budou mi lidem,
a budu bydliti u prostřed tebe: a
zvíš, že Hospodin 'zástupů poslal mne
k tobě. Zach. 2, 11.

Toto praví Hospodin zástupů: Do
kavad nepí'ijdou'národové, a bydliti
budou v městech mnohých, a-chodití
budou obyvatelé, jeden k druhému,
řkouce: J děme, a “prosme tváři Hospo
dinovy, a hledejme Hospodina zástupů
(a ozve se každý řka): Půjdu i já
také. Zach. 8, 20. 21.
Nebo od východu slunce až na zá
pad veliké jest jméno mé mezi národy:
a na každém místě kadí se a oběto
vána bývá jménu mému obět čistá:
nebo veliké jest jméno mé mezi náro
dy, praví Hospodin zástupů. Mal. 1, 11.

4. Povolání toto vs'echnárodů ke Kristu
stalo se a uskutečňuje se denně více.

Pravili mudrci: Kde jest ten, který
se narodil král židovský? nebo viděli
jsme hvězdu jeho na východu, a při
jeli jsme klanět se jemu. Mat. 2, 2.
Pravím pak vám,_ že přijdou mnozí
od-východu i od západu a stoliti buv
dou s Abrahamem, a s Isákem, &.sJa—
kobem v království nebeském. Mat. 8, 11.
Pravím vám: že bude odjato od vás
království boží, a bude dáno lidu při
nášejícímu užitky jeho. Mat. 21, 43.
Má'mť i. jiné ovce, kteréž nejsou
z tohoto ovčince: i ty musím přivésti,
a hlas můj slyšeti budou, a bude je
den ovčinec a jeden pastýř. Jan 10, 16.
Tedy mluvil angel Páně k Filipovi,
řka: Vstaň, a jdi ku polední straně,
na cestu, kteráž vede od Jerusaléma
' do Gazy: tat jest pustá. Sk. ap. 8, 26.
Skrze jednoho Ducha my všickni
v jedno tělo pokřtěni jsme, buďto Zidé
(byvše) buďto pohané, budto služebníci,
aneb svobodní; a všickni jsme jedním
Duchem napojeni. I. Kor. 12, 13.

5. Podobenství a obrazy 0 povolání
pohanů ku křesťanství.
Podobenství o královských hodech : Mat.
22, 1—10;
vz'de'm'Petrovo: Sk. ap.
10 kap.
Povolnost jest výjev lásky k bližní
mu, kteroužto slušné požádavky blt'žmho
ochotně plníme, neodporujz'cejim tak jak
bychom mohli.

1. Povolnost v slušných věcech velí se;
Odpověď měkká zkracuje hněv: ale
řeč tvrdá vzbuzuje prchlivost. Přísl.
15, 1.

Poznání Boha.
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Muž hněvivý vzbuzuje sváry: ale
kdož trpělivý jest-, krotí vzbuzení. Přísl.
15, 18.,

'

'zadržuj slova v čas vysvobození. Ne
skrývej moudrosti své v kráse její.
Nebo po řeči poz nána bývá moudrost

Trpělivostí oblomeno bude kníže, a
jazyk měkký zlomí tvrdost. Přísl. 25, 15.
Ját' pravím vám, abyste neodpírali
zlému: ale udeří-li tě kdo v pravé líce
tvé, nastav mu i druhé; a tomu, kdož
se s tebou chce souditi, a sukni tvou

a rozum, iumění, iučení po slovu
rozumného, a utvrzení po skutcích
spravedlnosti. N eodporuj slovům“pravdy
nižádným způsobem, a za klam své
neumělosti styď se. Nestyď se vyznati
hříchů svých, a nepoddávej se každé

vzíti, nech mu i pláště;_ a nutil—liby tě

mu člověku pro hřích. Nestavěj se na
odpor tváři mocného, aniž usiluj proti
proudu řeky, pro spravedlnost bojuj
duší svou, a až do smrti zasazuj se o
spravedlnost, a Bůh vyboiuje za tebe
nepřátely tvé. Sir. 4, 23—33.
Draze koupení jste, nebuďte služebníky
lidí. I. Kor. 7, 23.
Snášíte, jestliže vás kdo v službu
podrobuje, jestliže kdo zžírá, jestliže
kdo obírá, jestliže -se kdo pozdvihuje,
jestliže vás kdo v tvář bije. II. Kor.

kdo (jíti) míli jednu, jdi s ním i jiné
dvě. Mat. 5, 39—41.
Ne sami se zastávajíce dejte místo
hněvu. Řím. 12, 19.
Následujme toho, co jest ku pokoji;
a co slouží'ku vzdělání, (toho) vespo
lek ostříhejme. Nekaž pro pokrm díla
božího. Všecko zajisté čisté jest: ale
zlé jest to člověku, kterýž jí s pohor
šením (bližního) Lépe jest nejísti masa,
a nepíti vína, ani (čehokoli) toho, na
čemž se bratr tvůj uráží, aneb horší,
neb zemdlívá. Řím. 14, 19—21.
Již na prosto hřích jest mezi námi,
že máte soudy mezi sebou. Proč ra
ději křivdy nesnášíte? proč raději škody
netrpíte? I. Kor. 6, 7
Jsa ode všech svoboden,—učinil jsem
se všech služebníkem, abych jich více
Z_ískal. A učiněn jsem Židům, jako
Zid, abych Židy získal; těm, kteříž
jsou pod zákonem, (učiněn jsem) jako
bych pod zákonem byl, (ačkoli sám
nejsem pod zákonem), abych získal ty,
kteříž byli pod zákonem: těm (pak),
kteříž bez zákona byli, (učiněn jsem)
jakobych- byl bez zákona, (ač nejsem
bez zákona božího, ale jsem v zákoně
Kristově), abych získal ty, kteříž bez
zákona byli. Učinčn jsem mdlým (jako)
mdlý, abych mdlé získal. Všechněm
všecko učiněn jsem, abych všecky k spa
sení přivedl. I. Kor. 9, 19—22.

?. Naproti tomu zavrhuje se nepravá
povolnost, kteráž nepotřebné a nepravé
věci dovoluje, 'a neda'va' svědectví o

pravdě.

11, 20.

Nyní k lidem-li vedu, čili k Bohu?
Zdaliž lidem se líbiti hledím? Kdybych
se ještě lidem zaliboval, nebylbych
služebníkem Kristovým.
Viz též: tichost.

1. Paměti o něm a
obsah jeho :
Vězte, že Hospodin-sám jest Bůh.
Žalm 99, 3.
,

Poznání Boha.

Ale v tom nechť se chlubí, kdo se
chlubí, že ví &zná mne, že já jsem Ho
spodin, a kterýž činím milosrdenství, a
soud, i spravedlnost na zemi: neb ty
věci líbí se mně, praví Hospodin. Jer.
9, 24.
Na světě byl, a svět skrze něho
učiněn jest, a svět ho nepoznal. Jan
1, 10.

A my jsme uvěřili, a poznali, že jsi

ty Kristus, Syn boží. Jan 6, 70.
Tedy volal Ježíš uče v chrámě, a
řka: I mne znáte, i odkud jsem, víte:
a (však) sám od sebe jsem nepřišel,
ale pravdivý jest, kterýž mne poslal,
jehož vy neznáte. Jan 7, 28.
Ját' jsem pastýř dobrý: a známť

Synu šetři času, a vystříhej se zlého,
za duši svou neslyď se mluviti pravdu. své, a znajíť mne mé. Jako mne Otec
Jest zajisté stud, kterýž uvozuje hřích, zná, i já znám otce. Jan 10, 14.
a jest hřích, kterýž uvádí slávu a mi—
Kdybyste mne znali, zajisté by jste
i Otce mého byli poznali: a od této
lost.- Nepřijímej tváři proti tváři své,
ani proti duši své klamu. Nestyď se chvíle poznáte jej, a viděli jste jej.
za bližního svého v pádu jeho: aniž Jan 14, 7.

Poznání Boha.

A nepřipodobňujte se tomuto světu:
ale opravte se v novotě smyslu svého,
abyste zkusili, která jest vůle boží do
brá, alíbezná, a dokonalá. Řím. 12, 2.
Poněvadž v boží moudrosti nepoznal
svět skrze moudrost Boha: zalíbilo se
Bohu skrze bláznovství kázaní spaseny
učiniti věřící. I. Kor. ], 21.
My pak jsme nepřijali ducha tohoto
světa, ale Ducha, kterýž jest z Boha,
abychom věděli, které věcí od Boha
darovány jsou nám. I. Kor. 2, 12.
Díky pak Bohu, kterýž vždycky nám
dává vítězství v Kristu Ježíši, a zjevuje
vůni známosti své skrze nás na všeli
kém místě. II. Kor. 2, 14.
Nepřestávám díků činiti z vás, při
pomínaje vás na modlitbách svých, aby
Bůh, Pána našeho Ježíše Krista Otec
slávy, dal vám ducha moudrosti a zje
vení, v poznání jeho," (a) osvícené oči
mysli vaší, abyste věděli,která jest naděje
povolání jeho, a jaké bohatství slávy
dědictví jeho v svatých. Ef. ], 16—18.
I my od toho dne, jakž jsme to
uslyšeli, nepřestáváme modliti se za
vás, a žádati, abyste byli naplnění zná
mostí vůle jeho, ve vší moudrosti a
rozumnosti duchovní. Kol. ], 9.

2. Poznání Boha
jest favinností
kaž
dého člově
a
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Milosrdenství jsem chtěl a ne oběť,
a umění boží, více nežli zápaly. Os. 6, 6.

Tentoť jest pak život věčný, aby
poznali tebe samého pravého Boha, a
kteréhož jsi poslal, Ježíše Krista. Jan
17, 3

A jakož nedbali míti Boha v známosti :
(tak) vydal je Bůh v převrácený smysl,
aby činili co nesluší.
ím. ],
Zjeví se Pán Ježíš s nebe, s angely
moci jeho, jenž v plameni ohně, a uvede
pomstu na ty, kteříž neznají Boha, 'a
kteříž neposlouchají evangelium Pána
našeho Ježíše Krista, kteříž pokuty
věčné trpěti budou v'zahynutí od tváři
Páně, a od slávy moci jeho. II. Tes.

], 7—9.
A nebude (více) učiti jedenkaždý
bližního svého, a jedenkaždý bratra
svého, říkaje: Poznej Pána, poněvadž
mne všickni budou znáti, od nejmen
šího až do největšího z nich. Zid. 8. 11.
Ale rosťtež v milosti a v poznání

Pána našeho a Spasitele Ježíše Krista.

II Petr 3,18.

Kdo zná Boha, poslouchá nás: kdo
není z Boha, neslyšít' nás. Po tom pozná
váme ducha pravdy, a ducha bludu. I.
Jan 4, 6.

3. Poznání Boha nabytí lze:
a) bedlívy'm pozorováním
přírody.

a. rozjúnáním

Bůh s nebe shlédl na syny lidské:
aby viděl, jestli kdo rožumný, aneb .
Viz : rozjímání.
hledající Boha. Žalm 52, 3.
&) Čtem'm pásem sv.
Bůh smiluj se nad námi, a požehnej
Boha nikdy žádný neviděl: jednoro
nám: osvěť obličej svůj nad námi, a
smiluj se nad námi. Abychom poznali. zený _Syn, kterýž jest v lůnu Otce, ten
vypravil. Jan 1, 18.
na zemi cestu tvou, mezi všemi národy
Zpytujte Písma, nebo vy se domní
spasení tvé. Zalm 66, 2. 3.
Vylí hněv svůj na národy, kteříž váte život věčný v'nich míti: a tal!
tě nepoznali, a na království, kteráž jsou, ježto svědectví vydávají 'o mně.
Jan 5, 39.
jména tvého nevzývala, Žalm 78,6.
Nebo kdybyste věřili Mojžíšovi, vě
Mnrní zajisté jsou všickni lidé, v nichž—
to není známosti Boha: a (kteří) z těch řilib'yste snad i mně: neb on jest
věcí dobrých, kteréž se vidí, nemohli psal o mně. Jan 5, 46.
Oznámil jsem jméno tvé lidem, které
poznati toho, jenž iest, aniž skutků
jeho pozorujíce vyrozuměli, kdoby byl jsi mi dal ze světa. Tvojít' byli, a mně
jejich umělým učinitelem. Moudr. 13, ]. jsi je dal, a řeč tvou zachovali. Jan 17, 6.
A známo jsem jim učinil jméno tvé,
Dokavad vídati budu utíkaiícího, slý
chati hlas trouby? Nebo bláznivý lid a známo učiním: aby milování, kte
můj nepoznává mne: synové nemoudří rýmž jsi mne miloval, bylo v nich,
jsou, a nesmyslní: moudří jsou, aby ; a já v nich. Jan 17,26.
Cožkoli napsáno jest, k našemu na
činili zlé věci, ale dobře činiti neumějí. |
, učení napsáno jest. Řím. 15, 4.
Jer. 4, 21. 22.

Poznání Boha.

506

.Pončvadž v boží moudrosti nepoznal
_svět skrze moudrost Boha: zalíbilo se
Bohu skrze bláznovství kázaní spaseny

Potomť všickni poznají, že jste moji
učenníci, budeteli mít-ilásku jedni k dru
hým. Jan 13, 35.
učiniti _věřící. I. Kor. 1, 21.
Poznavše Boha (pohané) neoslavo
Všeliké Písmo, od Boho vdechnuté, vali (ho) jako Boha, ani (mu) děko
užitečné jest k učení, k trestání, k na— vali: ale marní učinění jsou v myšle
pravování, k cvičení v spravedlnosti.
ních svých, a zatmíno jest nemoudré
II. Tim. 3, 16.
srdce jejich . . . A iakož nedbali míti
A víme že Syn boží přišel, a dal Boha v známosti:' (tak) vydal je Bůh
nám smyslí, abychom poznali pravého v převrácený smysl, aby činili co ne
Boha, a byli _v pravém Synu jeho. I. sluší. Řím. 2, 13.
Jan 5, 20.
Ne posluchači zákona spravedliví jsou
u Boha, ale činitelé zákona spravedliví
c) Modlitbou.
(nalezeni) budou. Řím. 2, 13.
_
Žádal' jsem, a dán “jest mi smysl: a
Vyznávají, že Boha znají, ale skutky
vzýval jsem (Boha), a vše] ve mne zapírají: ohavní jsouce a nevěřící, a
duch moudrosti. Moudr. 7, 7.
ke všelikému dobrému skutku nezpů
Volej ke mně, a vyslyším tě; a zvě sobní.»Tit. 1, 16.
stuji' tobě věci veliké, a pevné, jichžto
Jestliže pak ti, kteříž skrze Pána
nevíš. Jun 33, 3.
našeho a Spasitele Ježíše Krista, po
Škvrn
světa ušli, opět v ně zapleteni
Nepřestávám díků činiti z vás,'p'ri

pomínaje vás_ na modlitbách svých:
aby Bůh, Pána našeho Ježíše Krista

jsouce (od nich) přemožení bývají:
učiněny jsou jim poslední „věci horší

Otec- slávy, dal vám ducha moudrosti a
zjevení,-v poznání jeho, (a) osvícené oči
mysli vaší, abyste věděli,která jest naděje
povolání jeho, a jaké bohatství slávy dč
dictvíjeho v svatých. Ef. 1, 16—18.

nežli první. 11.
A po tomť
poznali, jestliže
me. Kdo praví,

(1) Božským

osvz'cenz'm.

Petr.
.
víme, že jsme ho po
přikázání jeho ostříhá
že ho zná, a přikázaní
jeho neostříhá, lhář jest, & pravdy
v něm není. Ale kdo slovo jeho za
chovává, v tom jest opravdu láska boží
dokonalá, a po tomť poznáváme, že
v něm jsme. Kdo praví, že v něm zů
stává, mát', jakž on chodil, i sám cho

Porozumíš bázni Hospodinově, a umě
ní boží najdeš: nebo Hospodin dává
moudrost: a z úst jeho (pochází) opatr
- diti. 1._Jan 2, 3—6.
nost; a umění. Přísl. 2, 5. G.
Píši vám otcové, že jste poznali 'to
Chválím tě Otče, Pane nebe i země,
ze jsi skryl tyto věci před moudrými ho, kterýž jest od počátku. Píši vám
a opatrnými, a zjevil jsi je maličkým. mládenci, že jste přemohli zlostníka.
Píši vám dítky, že jste poznali Otce.
Mat. 11, 25.
Zádný nezná Syna, jediné Otec: aniž Píši vám mládenci, že jste »silní, a
Otce kdo zná, jediné Syn, a komuž slovo boží zůstává v vás, a přemohli
bude chtití Syn zjeviti. Mat. 11, 27. jste zlostníka. I. Jan 2, 13. 14. '
Nejmilejší, miluime se vespolek; nebo
_Blahoslavený jsi Simone, syne Joná
šův: nebo tělo a krev nezjevilo tobě láska jest z Boha. A každý, kdož mi
(toho): ale Otec můj, kterýž jest .vne luie, 'z Boha se zrodil, a zná Boha:
besích. Mat. 16, -17.
kdo nemiluje, nezná Boha; nebo Bůh
Nebo Bůh, “kterýž řekl, aby' se jest láska. I. Jan 4, 7. 8.
Poněvadž ve mne doufal, (dí Bůh)
z temností světlo zablesklo , tent' za—
svitl v srdcích našich k osvícení po vysvobodím jej, ochráním ho, nebo po
znání jasnosti boží, v tváři Krista Je znal jméno mé. Zalm 90, 14.
žíše. II. Kor. 4, 6.
5.

4. Toto poznání Boha musí jeviti se

Ovoce

a. účinky poznání Boha.

Znáti zajisté tebe, jest. dokonalá spra
v životě našem.
' vedlnost: a znáti spravedlnost, a moc
To když víte, blahoslaveni budete, tvou, jest kořen nesmrtedlnosti. Moudr.
jestli tO budete činiti. Jan 13, 17.
15, 3.

Pozornost.
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V tomť nechť se chlubí, kdo se
chlubí, že ví a zná mne, že já jsem
Hospodin, a kterýž činím milosrden
ství, a soud, i spravedlnost na zemi:

umění naše:

'Věděti, a následovati budeme, aby
chom poználi Hospodina: jako svítání
připraven jest východ jeho, a přijde

A srozumčl jsem, že člověk všech
skutků božích žádné příčiny nemůže

počet let jeho (ješt) ne—

vystižitedlný. Job 36, 26.
„Hodně jeho nalezti nemůžeme: ve

likýť (jest) silou, a soudem, a spra—
neb ty věci líbí se mně, praví I—Iospo vedlností, a vypraven býti nemůže. Job
din. Jer. 9, 24.
.
37, 23.
.

nám jako dešť časný, a pozdní na zem.
Os. 6, 3.
Ven ze škol vyženou vás: ano při—
chází hodina, že každý, kdo vás za
bije, domnívati se bude, žeby tím Bohu
sloužil. A to nečiní vám, protože ne
znají Otce, ani mne. Jan 16, 2. 3.
Tentoť jest pak život věčný, aby po

znali tebe samého pravého Boha, a které
hož jsi poslal, Ježíše Krista. Jan 17. 3.
Ovce mé Sly-ší hlas můj, a já znám

je, a následují mne. Jan 10„27.
Anobrž všecky věci pokládám býti
škodou, pro vyvýšenou známost Ježíše
Krista, Pána mého, pro nějž jsem vše
cko Ztratil, a mám jako za lejno, abych
Krista získal. Filip. 3, 8.
Protož i my od toho dne, jakž jsme
to uslyšeli, nepi-estáváme modliti se za
vás, a žádati, abyste byli naplnění zná
mostí ,vůle'jeho, ve vší moudrosti a
rozumnosti duchovní, abyste chodili
hodně Bohu ve všem se (jemu) líbíce,
v každém skutku dobrém ovoce vydá
vajíce, a rostouce v známosti boží.
Kol. 1, 9. 10.

Milost vám a pokoj naplněn buď
v poznání Boha, a Krista Ježíše Pána
našeho: jakož nám všecky věci jeho
božské moci, kteréž k životu & ku po—

božnosti (náležejí), darovány jsou skrze
poznání toho, kterýž “povolal nás vlastní
slávou a mocí atd. . . protož vy všecku
péči přikládajíce, připojujte k víře své
ctnost, a k ctnosti umění, k umění pak
zdrželivost, k zdrželivosti pak trpělivost,
k trpělivosti pak pobožnost, k pobo

nalézti, těch, kteréž

se dějí pod slun—

cem: a čím snažněji hledá, tím méně
nalezá: byť i řekl moudrý, že ví, ne-l
bude

moci najíti. K—az.8, 17.

Mnohé věci povíme, a nedostane se
nám slov: ale skonání řečí, onť jest
ve, všech věcech. Oslavujíce jej, co bu
deme moci? nebo on jest všemohoucí
nade všecky skutky své . . . Oslavujíce
Pána jakžkoli moci budete, však ještě
převyšovati bude, a předivná jest ve
lebnost jeho. Dobrot—ečíce Pánu vyvy
šnjte jej, jakž můžete: neb větší jest
nade všecku chválu. Vyvyšujíce jej -na—
plnění buďte silou, „abyste neustáli:
nebo nedosáhnete. Kdož uzří jej, a
vypravovati bude? a kdo bude jej ve—
lebiti, jakž jest odpočátkuPMnohé skryté
věci jsou větší nad tyto: neb málo vi—
dělíjsme skutků jeho. Sir. 43, 29—36.
S částky zajisté poznáváme, a s částky
prorokujeme. I. Kor, 13, 9.
Nyní vidíme skrze zrcadlo

v podo—

benství, ale tehdáž tváří v tvář; nyní
poznávám s částky; ale tehdáž poznám,
jakož i poznán jsem. I. Kor. 13, 12.
Ježíš Kristus sám má nesmrtelnost,
a přebývá, v světle nepřístupném; je
hož žádný z lidí neviděl, aniž také vi—
děti může. I. Tim. 6, '16.
.

Pozornost.

Viz: opatrnost, prozře

tedtnost.

Požehnání boží. 1. Na něm záleží
všelíky' zdar počínání lidského.
Hospodin ochuzuje i obohacuje, po
nížuje i povyšuje. I. Král. 2, 7.
Nebude-li Hospodin stavěti domu,
žnosti pak milování bratrstva, a k mi— nadarmo pracují , kteříž stavějí jej.
lování bratrstva lásku (ke všem lidem). Nebude-li Hospodin ostříhati města,
nadarmo bdí, kdož ostříhá ho. Da
II. Petr. 1, 2—7.
Každý, kdož miluje, z Boha se zro remné jest vám před svítáním vstá
dil, a zná Boha. I. Jan 4, 7.
vati: vstávejte, když posedíte, (vy)
jenž jíte chleb bolesti. Když dává
6. Dokonalé bude naše poznání boží (Bůh) svým milým sen: aj dědictví
teprv na věčnois—ti.
HOSpodinovo (jsou)_ synové; a mzda.
Aj, Bůh veliký (jest), převyšující (jest) plod života. Zahn 126, 1—3.

Práce.
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Požehnání Hospodinovo bohaté činí,
aniž se k nim pi'ítovaryší .trápení.
Přísl. 10, 22.
2. Požehnání

božího moÍtOu se toliko
dobří naclz'tz'.

Že jsi učinil tu věc, a neodpustil
jsi synu svému jednorozenému pro mne:
"požehnání tobě. I. Mojž. 22, 16. 17;
26, 4. 24.
Ty požehnáš spravedlivému. Žalm
5, 13.

_

Nevinný rukama a čistého srdce,
kterýž nevzal nadarmo duše své, aniž
přísáhal ve lstí bližnímu svému: Tent'
přijme požehnání od Hospodina: a
milosrdenství od Boha Spasitele svého.
Žalm 23, 4. 5.

Příbytkové spravedlivých požehnání
budou. Přísl. 3, 33.

Požehnání Páně jest nad hlavou
spravedlivého. Přísl. 10, 6.
Požehnání boží chvátá k odplatě
spravedlivého, a činí aby v čase -ry
chlém„snažení jeho užitek dávalo. Sir.
11, 24.
Kteříž budou bdíti k Pánu, naleznou
požehnání. Sir. 32, 18.
Požehnání Páně jako řeka se roz
vodnílo. Sir. 39, 27.
A tak, kteřížjsou z víry, požehnání
budou svěřícím Abrahamem. Gal. 3, 9.
Požehnán (buď) Bůh, a Otec Pána
našeho Ježíše Krista, kterýž požehnal
nás vše]íkým požehnáním duchovním
ve věcech nebeských v Kristu. Ef.l,3.

Práce, pracovitost.

1. K práci

jest člověk stvo;en, a k těžké práci
jest odsouzen.
Pojal Hospodin Bůh člověka, a po
stavil jej v ráji rozkoše, aby jej vzdě
lával, a ostříhal ho. I'. Mojž. 2, 15.
Clověk' rodí se ku prácí aÍ“pták'k
lítání. Job 5, 7.
V potu tváři své jístí budeš chléb,
dokavadž se nenavrátíš do země, z které

vzat jsí: nebo prach jsi a v prach se
navrátíš. I. Mojž. 3, 19.

2. Povzbuzení ku pracovitosti a pože
hnání její.
Z práce rukou svých jísti budeš:
blahoslavený jsi, a dobře tobě bude!
Zahn 127, 2.

Nouzi způsobila ruka lenívá: ruka
pak silných obohacuje. 'Kdo zpolehá
na klamy, ten pase větry: a týž také
(jako) letící ptáky stíhá. Přísl. '10,
4. 5.

Nenajde lstivý zisku: ale statek člo
věka (bedlívého) bude cena zlata. Přísl.
12, 27.
Chce se i nechce lenívému: d_uše
pak pracujících ztuční. Přísl. 13, 4._
Hojnost pokrmů (roste) na nově zo

raných rolích otců: a jiným shromá
žďují se bez soudu. Přísl. 14, 23.
Myšlení silného jest vždycky v hoj
ností: ale každý lenoch vždycky v
nouzi jest. Přísl. 21, 5.
Viděl-lis muže rychlého v díle svém?
Před králi státi bude, aniž bude před
nepatrnými. Přísl. 22, 29.
Zenu statečnou kdo nalezne? Zdu
leka a z posledních končin jest cenu
její.

Dověřuje

se v_ ní srdce

muže

jejího a kořistí nemá nedostatku. Od
platí jemu dobrým a ne zlým po vše
cky dny života svého. Hledala vlny
a lnu, dělala dle umění rukou svých.
Učíněna jest jako lodí kupecká, zda
leka nesoucí chleb svůj. A v noci
vstala a dala kořist domácím svým a
pokrmy děvkám svým. Shlédla pole
a koupila je: z užitku rukou svých
štípíla vínnící. Přepásala sílou bedra
svá a posílníla ramena svého._ "Oku
sila a_viděla, že dobré jest zaměstnání
její: (protož) neuhasne v noci svíce
její. Ruku svou vztáhla k silným _vě
cem, a prstové její uchopílí vřeteno.
Ruku svou otevřela nuznému a dlaně
své vztáhla k chudému. Nebude se

bátí za dům svůj před zimou sněžnou:
nebo všíckní domácí její zobláčení jsou
rouchem dvojnásobným. Příkryvadlo
udělala sobě: kment a šarlat jest oděv

její.

Slovútný jestv branách mužjejí,

když sedá s radními. země. Plátno
drahé udělala, a prodala je, a pás dala
Chananeiskému. Síla a krása jest.
oděv její, a smátí se bude v den nej
poslednější. Usta svá otevřela k mou
drostí a zákon mílostívostí jest na ja
zyku jejím. Patřila na stezky domu
svého, a chleba zahalčívě nejedla.
Přísl. 31, 10—27.

Sladký jest sen pracujícímu, byt
málo neb mnoho jedl:

ale sytost bo—

509'

Práce.

hatého nedopouští

mu spáti.

Kaz.

5, 11.

Ráno rozsívej símě své, a u večer
ať nepřestává ruka tvá: nebo nevíš,
které více vzejde, to-li či ono; a pakli
obé spolu, lépe, bude. Kaz. 11, 6.
Neměj v nenávisti těžkých prací,

a
orby , kterouž stvořil Nejvyšší. Sir.7,16.
Lepšíť jest kdo pracuje, a hojnost

má, ve všem, než kdo se chlubí, a po-'
třebuje chleba. Sir. 10, 30.
Přistoupiv potom i ten, kterýž byl
vzal jednu hřivnu, řekl: Pane, vím,
že jsi člověk přísný; žneš, kde jsi ne

rozsíval, a zbíráš, kde jsi nerozsýpal:
iboje se odšel jsem, a_ skryl jsem
hřivnu tvou v zemi: aj tu máš, co
tvého jest. A odpovídaje Pán jeho,
řekl mu: Služebníče zlý a lenivý, vi
děl jsi, že žnu, kde jsem nerozsíval, a
zbírám, kde jscm ncrozsýpal; protož
měl jsi peníze mé dáti penězoměncům:
a já přišed bych byl vzal, což mého
jest s užitkem. Vezmětež tedy od ně
ho hřivnu, a dejte tomu, kterýž má
deset hřiven. Mat. 25, 24—28.
Ten pak, kdo sází, a ten, kdož za
lévá, jedno jsou. Ale jedenkaždý ve
zme (svou) vlastní odplatu podlé své
práce. I. Kor. 3, 8.
Kdo kradl, již nekraď, ale raději
pracuj, dělaje rukama svýma, což do- '
brého jest, aby měl z čeho'uděliti to
mu, jenž nouzi trpí. Ef.- 4, 28.
A snažili se pokojní býti a svou
práci konati, a rukama svýma praco—
vati, jakož jsme přikázali vám : a aby
ste poctivě chodili před těmi, kteříž
jsou v ně a cizího nic nepotřebovali.
Tes. 4, 11.
Nebo i když jsme„ byli u vás, to
jsme vám přikázali: Ze nechce-li kdo
dělati, aby také nejedl. Slyšeli jsme
zajisté, že někteří mezi vámi chodí
nepokojně, nic nedělajíce, ale všetečné
věci činíce. Protož těm, kteříž takoví
jsou, přikazujeme, a prosíme pro Pána

Ježíše Krista, aby pokojněpracujíce
svůj chléb jedli.

II. Tes. 3, 10—12.

3. Alí-lí práce naše ovoce nésti,- jest
jí požehnání božího potřebí.
Sil pak Isák v zemi té, a shledal
v tom roce stokrát tolik: a požehnal
mu HOSpodin. I. Mojž. 26, 12.

Řekl jemu Laban: Nechť najdu mi—
lost před obličejem tvým: nebo zku
šeností jsem poznal, že mi Bůh pože
lmal pro tebe. I. Mojž. 30, 27.
I požehnal HOSpodin domu egypt
ského pro Josefa, a rozmnožil tak do
ma, jak na poli všecken jeho statek.
I. Mojž. 39, 5.
A krmil tebe mannou na poušti, o
kteréž nevěděli otcové tvoji. A když
tebe potrápil n. zkusil, naposledy smi
loval se nad tebou, abys neřekl v sr
dci v svém: Síla má a moc ruky mé,
toto všecko mi způsobili. V. Mojž.
8, 16. 17.
Zdaliž není lépe jíst-i a pití, a uká
zati duši své dobré věci z práce své?
] to z ruky boží jest. Kaz. 2, 24.
Nebo všeliký člověk„ kterýž jí a
pije, a vidí dobré z práce své, to dar
boží jest. Kaz. 3, 13.
Cožkoli může učiniti ruka tvá., při

činlivě dělej: nebo ani díla, ani roz
umnosti, ani moudrosti, ani umění
nebude na onom světě, kamž ty po
spícháš. Obrátil jsem se k jinému,
a spatřil jsem pod sluncem, že není
rychlých béh, ani silných boj, ani
moudrých chléb, ani učených bohatství,
ani řemeslníků milost; ale čas a pří
hoda ve všech věcech. Kaz. 9, 10. 11.
Rtové spravedlivého vyučují mnohé:
kteříž pak neuměli jsou, pro nedosta
tek srdce zemrou. Přísl. 10, 22.
Jest člověk (bezbožný), ježto pra
cuje, a pospíchá, a trápí se, a' tím
méně bude míti hojnost. Sir. 11, 11.
Neříkej: Dostatečný jsem sobě: .a
“co zlého mi z toho pojde? Sir. 11, 26.
Jako jest hlína v rukou hrnčíře, z
níž může tvořiti a působiti, a všecky
cesty jeho jsou podlé libosti jeho: tak
jest člověk v rukou toho, kterýž uči
nil ho, a on odplatí jemu dle soudu
svého. Sir, 33, 13. 14.
Viz také : požehnání.

4. Práce se ma' konali veJména Páně.
Vrz na hlubinu, 'a rozestřete síti své
k lovení. A odpověděv Simon, řekljemu :
Mistře, přes celou noc pracovavše, nic

jsme nepopadli: ale k slovu tvému
rozestru síť:3A když to učinili, zahrnuli
veliké množství ryb: tak že se trhala
síť jejich. I pokynuli tovaryšům, kte

Pravda. — Pravdivost.
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řiz byli na jedné lodi, aby přišli, a porno
hli jim. I přišli, a naplnili obě lodičky, tak
že se téměř potopovaly. Luk. 5, 4—7 .
Vrztež sít' na pravou stranu lodí, a
naleznete, I vrhli; & již ji nemohli

vedlnosti, a v srdci upřímném s tebou:
a zachoval ísi jemu milosrdenství své
Veliké, a dal jsi mu syna sedícího na

trůnu jeho, jakož jest dnes. III. Král.
3, 6.

utáhnouti pro množství ryb. Jan 21, 6.

Veď mne Hospodine po cestě své,
a kráčeti budu v pravdě tvé: at se
veselí srdce mé, aby se bálo jména
Uzřev to Šimon Petr, padl k nohám tvého. Zalm 85, 11.
Ježíšovým, řka: Odejdi ode mne Pa
Ezechiáš se modlil: Prosím Hospo
ne: neboť jsem člověk hříšny'. Hrůza
dine, rozpomeň se medle, kterak jsem
zajisté byla jej obklíčila, i všecky, kte chodil před tebou v pravdě, a v srdci
říž s ním byli, nad lovem ryb, kterýž dokonalém, a což dobrého jest před
byli popadli; a převezše lodi k zemi, očima tvýma činil jsem. Is. 38. 3.
a všecko opustivše, šli za ním. Luk.
Bůh jest duch: a ti, kteříž se jemu
5, 8. 9. 11.
klanějí, v duchu a v pravdě mají se
Řekl učenník ten, kteréhož miloval' klaněti. Jan 4, 24.
Ježíš, Petrovi: Pán jest to! Simon
Synáčkové moji, nemilujmež slovem,
Petr jakž uslyšel, že Pán jest to, obe ani jazykem, ale skutkem a pravdou.
střel se sukní, nebo byl nah, a pustil I. Jan 3, 18..
se do moře. Jan 21, 7.
Zradoval jsem se velmi, že jsem
nalezl některé z synů tvých, ani chodí
6. Příkladové pracovitosti.
v pravdě, jakož jsme přikázaní vzali
Jakob: I. Mojž. 31, 40; Anna, man od Otce. II. Jan v. 4.
želka Tobiášova: Tob. 2, 19; Pavel:
Nemámť větší milosti nad tu, než
Sk. ap. 18, 3; 20, 34. 35; U. Par. abych slyšel, že synové moji chodí v
11, 27; I. Tes. 2; 9; II. Tes. 3, 8. pravdě. III. Jan v. 4.

Pravda sama v sobě jest vydka (idea)
a) jí neohroženě hájíti.

5. Díky za požehnání práce.

vůle neb uložení a rada boží o nějaké
věci, jeíí jakosti a přirozeností.

1. Z tohledu pravdy sluší člověku:
a) pravdy hledatí a jí mílovatí.

(Pro spravedlnost bojuj duší Svou),
& až do smrti zasazuj se o spravedl
nost, a Bůh vybojuje za tebe nepřá
tely tvé. Sir. 4, 33.

2. Pravda způsobuje nenávist a pro
Pravdu kup a neprodávej moudrosti, následovníky, jak to vidíme ve starém
a umění, a rozumnosti. Přísl. 23, 23.
í novém zákoně.
Za duši svou nestyď se mluviti pra
Na prorocích Jehu, Míchea's'oví, Ila—
vdu. Sir. 4, 24.
Neodporuj slovům pravdy nižádným nam' a Zacharía'ší : HI. Král. (5, .7:
způsobem, a za klam neumělosti své 22, 8. 26. 27; II. Par. 16, 7; 24,
21; Luk. 11, 51; na Achíom: Jud.
sryď se. Sir. 4, 30.
Ptactvo k sobě podobnému si slétá: 5, 5 atd.; 26—29; na Jeremz'ás'í:Jer.
a pravda k těm, kteříž ji činí, navrátí —32, 2. 3: 36, 26; 38, 4—6; na Janu
Křtitelí: Mat. 14, 3—10; Luk. 3, 19.
se. Sir. 27, 10.
Tato jsou slova, kteráž činiti bu 20; na Ježíši Kristu samém: Mat. 21,
dete: Mluvte pravdu jedenkaždý s hli 45. 46; Luk. 4, 28. 29; 11, 39 atd.;
žním svým: pravdu, a soud pokoje Jan 7, 7 ana jiných místech; na jeho
suďte v branach svých. Zach. 8, 16. apoštolech a učemzících: Jan 9, 30—34;
Pravdu a pokoj milujte. Zach. 8, 16. 17, 14; Sk. ap. 5, 30—33; 7, 51;
b) dle ní jednali.

I řekl Salamoun: Ty jsi učinil s
služebníkem tvým Davidem, otcem mým,
milosrdenství veliké, jakž chodil před
obličejem tvým v pravdě, a v Spra

Gal. 4, 16.

'l. Pravdivost

& pravdomluvnost

bOŽÍ záleží v srovnalostí výroků a za
slíbení božích & bytností jeho; dle kte
re'žto výroky jeho jsoú pravé a sliby jeho
se plní.

Pravdomluvnost

Když pomíjel před ním, řekl Moj

žíš: Panující HospodinerBože, milo
srdný, a milostivý, trpělivý, a mnohé
ho slitování, a. pravdomluvný.
II.
Mojž. 34. 6.

Není Bůh jako člověk, aby se kla—
mal: ani jako syn člověka, aby se
měnil. Rekl tedy, a neučiní? Mluvil,
a nenaplní? IV. Mojž. 23, 19.
Zvíš, že HOSpodín Bůh tvůj, ont'
jest Bůh silný a věrný, ostříhající
umluvy a milosrdenství těm, kteříž
milují ho, a těm, kteříž ostříhají při
kázaní jeho, do tisícího kolena. V.
Mojž. 7, 9.
Boží skutkové dokonalí jsou, a vše
cky cesty jeho soudové: Bůh věrný a
beze vší nepravosti, spravedlivý, &
přímý. V. Mojž. 32, 4.

Pravé jest slovo Hospodinovo, a

všickni skutkové jeho jsou věrní. Žalm
32, 4.
Pravda Hospodinova zůstává na vě
ky. Žalm 116, 2.
Až do národu. & národu pravda Ho
spodinova. Zalm 99, 5.
Blízko jsi (mi) ty Hospodine: a_vše
cky cesty tvé jsou pravda. Zalm
118, 151.
Blahoslavený ten, jehož spomocník
jest Bůh Jakobův .
. kterýž učinil
nebe i zemi, moře a všecko, což v
nich jest. Kterýž ostříhá pravdy na
věky. Zalm 145, 5—7.
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Angelu církve íiladelfijské piš: To
toť pravý Svatý a Pravý. Zjev. 3, 7;
srov.: Jer. 42, 5.
Angelu církve laodicejské piš: Toto
praví Amen, svědek věrný a pravdivý.
Zjev. 3, 14.
Viz také: věrnost boží.

ll. Pravdomluvnost lidská. 1. Velá
se pravdomluvnost a láska ku pravdě.
Hospodine,

kdož

bude přebývati —v

stánku tvém? aneb kdo odpočívati na
hoře svaté tvé: Kdo chodí bez po
škvrny, a činí spravedlnost: kdo mluví
pravdu v_srdci svém. Zalm 14, 1—3.
Neodjímej z úst mých slova pravdy
nikdy. Zalm 118, 43.
Pokrytec ústy oklamává bližního
svého: ale spravedliví vysvobození bu
dou uměním. Přísl. 11, 9.

Jest, kterýž slibuje, a jako mečem
svědomím boden bývá: ale jazyk mou
drých jest zdraví. Rtové pravdy utvr
zeni budou na věky: ale kdo svědek
kvapný (jest), skládá jazyk lži. Přísl.
12, 18. 19.

'
Svědek lživý zahyne. Přísl. 21, 28.
Pravdu kup, a neprodávej moudro
sti, a umění, a rozumnosti. Přísl.
23, 23.

'

.

Za duši svou nestyď
pravdu. Sir. 4, 24.

se mluviti

Neodporuj slovům pravdy nižádným

Ježíš dí: Já jsem cesta, a pravda,

způsobem, a za klam své neumělosti
styď
se. Sii. 4 30.

i život. Jan 14, 6.
Ježíš se modlil: Otče, posvětiž jich
(apoštolů) v pravdě (své). Řeč tvá

Otevřete brány, ať vejde národ spra
vedlivý, ostříhající pravdy. Is. 26, 2.
I dána jest pravda v zapomenutí:
a_ kdož odstupuje od zlého, loupeži
jest vydán: i vidí to Hospodin, a uká
zalo se to zlé před očimajeho, že není
soudu. Is. 59, 15.
Mluvte pravdu jedenkaždý s bližním
svým: pravdu, a soud pokoje sud'te
v branách svých. Zach. 8, 16.
Pravdu a pokoj milujte. Zach. 8,19.
Viděl Ježíš Nathanaele, an jde k
němu, i dí o něm: Aj právě Israelský,
v němžto není lsti. Jan 1, 47.
Zůstanete-li vy v řeči mé, právě
učenníci moji budete: a poznáte pra
vdu, a pravda osvobodí vás. Jan 8,
31. 32.
Pravduť pravím v Kristu, nekla
mámť, neb mi svědectví vydává

jest pravda. Jan 17, 17.
Mnohoť mám o vás mluvili a sou
diti, ale kterýž mne poslal, pravdo
mluvný jest: a já, což jsem od něho
slyšel, to mluvím na světě. Jan 8, 26.
Jestliže někteří z nich nevěřili, zda
liž nevěra jejich věrnost boží vyprá
zdní? Odstup to. Neboť jest Bůh
pravdomluvný, ale každý človek lhář.
Rím. 3, 3. 4.

Věrnýt' (jest) Bůh, skrze něhož po
voláni jste k oučastenství Syna jeho
Ježíše Krista, Pána našeho. I. Kor. 1,9.
Nevěříme—li, ont' zůstává věrný, ne
můžeť sám sebe zapříti. “II. Tim. 2, 13.
Bůh, který neklamá, před časy věků
zaslíbil život věčný. Tit. 1, 2.
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Prottvenství.

svědomí mě v Duchu svatém.
9,

1.

Láska
13,

Řím.

'

raduje se pravdě.

I. Kor.

„60

Bůh a otec- Pána našeho Ježíše
Krista, kterýž jest požehnaný na věky,
ví, že nelhu. II. Kor. 11, 31.
Nic nemůžeme proti pravdě, ale pro
pravdu. II. Kor. 13, 8.
Co vám píši, hle před Bohem, žet'
neklamám. Gal. 1, 20.
O nesmyslní Galaté, i kdo vás zmá
mil, abyste nebyli povolni pravdě.
Gal. 3, 1.
Složivše lež, mluvte pravdu jeden
každý s bližním svým; nebo jsme ve
spolek oudové. Ef. 4, 25.
Stůjtež tedy, majíce podpásaná be
dra svá pravdou. Ef. 6, 14.

2. Upřímně vyznání pravdy způsobuje
tomu, lcdoz' vydává svědectví pravdě,
často nenávist a pronásledování, nic
však méně musíme ji věrní zůstati.
Tak se rozlítil Balak na Baláma,
že tento předpověděl Israelským dobré
věci, kterých se jim napotom dostati
mělo: IV. Mojž. 24, 10; tak zabil
Baaso. proroka Jehu, že mu tento zvě

stoval trest boží: III. Král. 16, 7;
Micheáš prorokoval.králi Achabovi ne
dobré, ale zlé, pročež jej tento proná
sledoval: III. Král. 22, 8. 27; II. Par.
18, 26! Asa byl velice rozlícen na
proroka Hanani, že jej tento sprave
dlivě hanil: II. Par. 16, 7. 10; z te
též příčiny později prorok Zachariáš
ukamenován: .H. Par. 24, 21: Luk.
11, 41 ; tak vzbudil Achior proti sobě
hněv knížat Holofernových, že mluvil
pravdu o Židech: Judith 5, 5 atd.; 5,
26 atd.; taktéž Jeremiáš uvězněn od
Sedeciáše pro předpovědění svá: Jer.
32, 3; 36, 26; 38, 6; poněvadž Da
niel zkazil boha Bála od Bahylonských
do jámy lvové uvržen: Dan. 14, 1
atd.; onino, kteříž _Eleazara k smrti ve
dli, rozhorlili se pro slova jeho pou
hou pravdu obsahující: U. Mak. 6,
29; poněvadž Jan Křtitel Herodesovi
pravdu předstíral ohledem na jeho kr
vosmilné manželství, uvězněn jest a
konečně sťat: Mat. 14, 4 atd.; Luk.
3, 19.

'

Slyševše knížata kněžská a Fari

— Pře,

seové podobenství Páně o vinařích,
porozuměli, žeby o nich mluvil. A
hledajíce ho jíti, báli se zástupů. Mat.
21, 45. 46.
Naplnění jsou všickni ve škole hně
vem proti Kristu, slyšíce to (že se
činí Messiášem). A povstavše vyvrhli
jej ven z města, a vedli ho až na vrh
hory, na nížto město jejich vzděláno
bylo, aby jej dolů strčili. Luk. 4,
28. 29.
A když jim to (9. 39—52) mluvil,
počali Fariseové a zákonníci přísně
na něj dotírati, a ústa jeho mnohými
otázkami tisknouti, strojíce mu ouklady,
a hledajíce polapiti něco z úst jeho,
aby jej obžalovali. Luk. 11, 53. 54.
Vás nemůže svět nenáviděti: ale
mne nenávidí, nebo já svědectví vy
dávám o něm, že skutkové jeho jsou
zlí. Jan 7, 7.
Řekli jemu (slepému od narození)
Fariseové: Všecken jsi se v hříších
narodil, a ty nás učíš? I vyvrhli jej
ven. Jan 9, 34; srov. v. 24—33.
Já jsem jim dal řeč tvou, a svět
je měl v nenávisti, neb nejsou ze svě
ta. Jan 17, 14.
Uslyševše (údové Synedrium) to, pu
kali se hněvem, a myslili apoštoly za
bíti. Sk. ap. 5, 33.
Slyšíce slova Stěpána, pukali se v
srdcích svých, a skřipěli zuby na něho.
Sk. ap. 7, 54.
Což tedy učiněn jsem vašim nepří
telem, pravdu vám pravě? Gal. 4, 16.
Protivenstvi.
Viz: soužení
Pře právni. Písmo sv. velí při prá
vních jednáních a rozporech:

1. Opatrnost především s bohatci a
a mocnými a všemožně vystříhaní se

pří právných.
Nevaď_se s člověkem mocným, abys
snad neupadl v ruce jeho. Nesvař
se s mužem bohatým, aby snad proti
tobě nevyzdvihl pře. Mnohé zajisté
na zahynutí přivedlo zlato a stříbro,
a až k srdci králů se vztahuje, a je
převracuje. Nevaď se s člověkem
mnohomluvným, a nepřiložíš dříví na
oheň jeho. Sír. 8, 1—4.
Jakž jen smí někdo z vás, maje při
s druhým, soudíti se před nepravými,

Přednosti žádost.

a ne před svatými? Zdali nevíte, že
svatí tento svět souditi budou? A jest
líže od vás souzen bude svět, nehodní
líž jste nejmenších věcí rozsuzovaíi?
Nevíte-liž, že angely souditi budeme?
čím více světské věci? Protož bude
te-li míti soudy o věci světské, kteříž
jsou v církvi potupeni, ty ustanovte
k souzení. K vašemu zahanbení to
pravím. Takliž není mezi vámi žá
dného moudrého, kterýžby- mohl sou
diti mezi bratrem (a bratrem) svým?
Ale bratr s bratrem se “soudí, a to
před nevěřícími! Již zajisté na prosto
hřích jest mezi vámi, že máte soudy
mezi sebou. Proč raději křivdy ne
snášíte? proč raději škody netrpíte?
Nobrž (vy sami) křivdu činíte a ško
díte, a to bratřím. Zdaliž nevíte, že
nespravedliví nebudou královstvím bo
žím vládnouti? Nemylte se'. I. Kor.
6, 1—9.

—- Předzřizeni boží

tě vzýval: řekl jsi: Neboj se.
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Soudil

jsi, Pane, při duše mé, Vykupiteli ži—
vota mého. Viděl jsi Hospodine ne

pravost jejich proti mně: sudiž soud
můj. Pláč Jer. 3, 57—59.
Vyjev (poruč) Hospodinu cestu svou,
a naději měj
bře) učiní.
Přednosti
po přednosti

v něm: a on (všecko do—
Zalm 36, 7.
žádost, nezřízene' baženi
před jinými : 1) Takové

vůbec neschvaluje Bůh: Přísl. 25, G;
Sir. 10, 7 ; 2) zakazuje se především
křesťanům:Mat. 18, 1—4; 20, 20—23;
Gal. 5, 26; Filip. 2, 3; I. Petr 5, 5.
Viz též: ctižádost, pýcha.
Předzřízení bOŽl za'leži ve vyvolení
lidi k věčně blaženosti, jichz'to zásluhy
a hodnost od věčnosti předzvida'.

1. Učení o předzřz'zení; naznačeno
jest v pisma" svatém, a sice :
a) v knihách starého zákona.
2. Sehnaluje písmo sv. také smirlivost.
Též i hrnčíř židkou vhnetá hlínu,
Tak se zatvrzuje k mladým svým, pracovité dělá ku potřebám našim je
jakoby nebyli jeho, nadarmo pracoval, dnukaždou nádobu, a z jedné a též
an ho žádná bázeň nenutí. Job 39, 16. hlíny dělá i k čistotné potřebě sloužící
Otevři ústa svá za němého, a v nádoby a tolikéž i jiné těmto odporné:
z těch pak nádob, k čemuby se která
při všech synů, kteříž mimo jdou.
hodila, soudce hrnčíř jest. Moudr. 15,7.
Přísl. 31, 8.
Všickni lidé pocházejí z země a z
Vejdi v dobrou vůli s protivníkem
svým rychle, dokudž jsi s ním na ce prsti, odkudž (z kteréžto země) stvo
stě, aťby snad nedal tebe protivník řen jest Adam. A však v množství
tvůj soudci, a soudce dalby tě služe umění Pán rozdělil je, a proměnil ce
bníku, a bylbys uvržen do žaláře. sty jejich. Z nich požehnal a povýšil:
a z nich posvětil, a k sobě přivinul,
Mat. 5, 25.
a některé z nich zlořečil a ponižil, a
3. Bůh stoji při rozepři spravedlivé. obrátil je od odloučení jejich. Jako
Činí milosrdenství Hospodin, a soud hlína jest v rukou hrnčíře, z níž může
všechněm křivdu trpícím. Zalm 102,6.
slepiti a způsobiti co chce. A všecky
Pozoruje hříšník spravedlivého: a cesty jeho podlé způsobení: tak v ru
hledá usmrtiti ho. Ale Hospodin ho kou toho jest, kterýž učinil ho, a od
nenechá v rukou jeho: aniž ho od platí jemu vedlé soudu svého. Sir.
soudí (dopustí odsouditi), když souzen 33, 10—14.
bude od něho. Zalm 37, 32. 33.
Běda tomu, kterýž odporuje Tvůrci
Hněv Hospodinův ponesu, neb jsem svému, střep z hlíněných nádob: Zda
zhřešil jemu, až bude souditi při mou, liž dí hlína hrnčíři svému: Co to dě
a učiní soud můj: vyvede mne na láš, a dílo tvé bez rukou jest (niče
světlo, uzřímspravedlnost jeho. Mich.7,9. mné, jakoby ruku neměl). Is. 45, 9.
Zdaliž jako lu'nčíř tento nebudu
4. Tudíž slusi mu při svou poroučeti. moci učiniti vám (nemohu nakládati
Protož i ti, kteříž trpí podlé vůle s vámi), ó dome israelský, dí Hospo
boží, ať věrnému Stvořiteli poroučeji din: aj jakož hlína v ruce hrnčíře, tak
duše své v dobrých činech. I. Petr 4, 19. jste vy v ruce mé, ó dome israelský.
Přiblížils se v ten den, když jsem Jer. 28, 6.
33
Eucyklopncdie.

“Předřízení boží.

514

Miloval jsem vás, praví Hospodin,
a řekli jste': V čem jsi miloval nás:
Zdaliž Esau nebyl bratr Jakobův, pra—
ví Hospodin,“ a však miloval jsem Ja
kuba. Esaua pak v nenávisti jsem
měl, a položil jsem hory jeho (t. Esau—

ové, Idumejské) v pustinu; a dědi
ctví jeho v draky pouště. Mal; 1, 2. 3.
b) v knihách nového zákona. _
Mnoho jest povolaných, ale málo
vyvolených. Mat. 20, 16.
Vímeť pak, že milujícím Boha vše
cky věci napomáhají k dobrému, totiž
těm, kteří podlé uložení jeho povolání
jsou svatí. Nebo kteréž přezvčdčl, ty
i k tomu předzřídil, aby. byli připodo
bněni k obrazu Syna jeho, aby tak on
byl prvorozený mezi mnohými bratří
mi. theí—íž pak tak a k tomu , před
zřídil, těch i povolal: a kterýchž po
volal, ty i ospravedlnil: kteréž pak
ospravedlnil, ty i oslavil (oslaví ještě).
Rím. 8, 28. 30
I což tedy díme (z toho souditl bu
de mne). Zdali nespravedlnost jest u
Boha: Nikoli. Nebo sám Mojžíšovi
řekl (Exod. 33, 19.): Smiluji se, nad
kým se smiluji, a milosrdenství pro
káži, nad kým se smiluji. Rím. 9,
14. 15.
A tak tedy, nad kým chce, sniiluje
se, a koho chce, zatvrzuje. Tedy mi
díš: Proč ještě naříká: nebo vůli jeho
kdo odpírá? Ale, ó člověče, ty kdo

jsi, kterýž odmlouváš Bohu. Zdali
hrnec dí tomu, kdož jcj udělal: Proč
jsi mne tak (takové) a ne lepší, pěk
nější udělal.

Zdaliž hrnčíř ncmá moci

nad hlínou, aby z jednostejného truplc
udělal jednu nádobu ke cti a jinou
ku potupě (viz: Moudr. 15, 7; Ekl.
33, 14.). Řím. 9, 18. 21.
Kterýž

pi—cdzřídil nás k zvolení za

syny skrze Ježíše Krista v něho podle
uložení (podlé milostiví) své. V domu
pak velikém, 'netoliko jsou nádoby
zlaté a stříbrné, ale také dřevěné a
hliněné, a některé zajisté ke cti (k uží
vání počcstnému) některé pak ku po
tupě. II. Tim. 2, 20.
2. Toliko předzřízenz' dosáhnou života
věčného a to sice tak jistě a bezpečně,
ja./c jistě Bůh hodnost jejich předzvíclzí.
Tehdy dí král těm, kteříž na pra

vici stanouž' POjd'tc požehnaní Otce
mého, vládnětc-královstvím vám při
praveným od ustanovení světa. Mat.
25, 34.

_

Ovce mé slyší hlas můj, a já znám
je, a následují mne; a já život věčný
dávám jim, a nezhynou na věky, aniž
je kdo vytrhne z ruky mé. Jan 10,
27. 28.
Všecko, co mi dává Otec, přijde ke
mně: a toho, kdož ke mně přichází,
nevyvrhnu ven; nebo. jsem sstoupil s
nebe, ne abych činil vůli svou, ale
vůlí toho, kterýž mne poslal. Tato
pak jest vůle toho, kterýž mne poslal,
Otce: abych z toho, co mi dal, niče—
hož neztratil, ale vzkřísil to v den
nejposlednější. A tato jest vůle Otce
mého, kterýž mne poslal, aby každý,
kdo vidí syna, a »věří v'něho, měl ži
vot věčný, a já ho vzkřísím v den
nejposlednější. Jan 6, 37—40.
Ne o všech vás to pravím; jáť vím,
které jsem vyvolil: ale aby se naplnilo
písmo; Kdo jí se mnou chléb, pozdvi
lme paty své. Jan 13, 18.

(leho Israel hledal, toho nedošel:
ale vyvolení došlo, ostatni pak jsou
zaslepeni. Řím. 11, 7.
'
Pevný základ boží stojí, maje zna
mení toto: Znáť Pán ty, kteříž jsou

jeho; a: ()dstup od nepravosti každý,
kdo jmenuje jméno Páně. Il. Tim. 2, 19.
3. Ač )řetilzřízenz' boží jesi výsledek
]_;řeclzví(1lamš
hodnosti vyvolene'ch, přede

jest vyvolení toto pouhý. (lím- milost-i
božú

Ne vy jste mne vyvolili, ale já
jsem vyvolil vás, a postavil jsem vás,
abyste šli.. a užitek přenesli, a užitek
váš aby zůstal: aby začkoli byste pro
sili Otce vc jménu mém, dal vám.
Jan 15, 16.
Nad kýmž chcc, smiluje se, a koho
-chce, zatvrznje. Tedy díš mi: Proč
ještě nai'íká? nebo kdož se může vůli
jeho zpi-íčiti? Ozčlověče, kdož jsi ty,
že odmlouváš Bohu? Zdali hrncc dí
lomu, kdož jej udělal: Proč „jsi mne
tak udělal? Zdalíž hrnčíř nemá moci

nad hlínou, aby-z jcdnostejného tru
ple udělal jednu nádobu ke cti, a jí
nou ku potupě? atd. Řím. 9, 18—21.
Tak tedy i ostatkoyé podlé zvolení
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milosti spaseni jsou. A poněvadž z
milosti, již ne z skutků: sic jinak již
není milost. Rím. 11, 5—6.
Kterýž předzřídil nás k zvolení sobě

doucímu času chovají se nejistě. Kaz.
11, l. 2.
Pro odpuštěný hřích nebývej bez
bázně, aniž přidávej hříchu ke hříchu.

za syny skrze Ježíše Krista,

Ekl. 5, 5. .

podlé

uložení vůle své. Ef. l, 5.
Ku spasení povolal vás skrze evan
gelium naše, k dojití slávy Pána na
šeho Ježíše Krista. II. Tes. 2, 13
V domu velikém jsou nejen zlaté a
stříbrné nádoby, ale také dřevěné i
hlíněné, a některé zajisté ke cti, ně
které pak ku potupě. II. Tim. ?, 20;

srov. svrchu: Moudr. 15, 7; Sir. 33,
10—14; Is. 45, 9; Jer. 15, 6; Mal.
1, 2. 3.

Ty, kterýž věrou s_tojíš, vysoce ne
smejšlej, ale boj se. Rím. 20, 20.
Ačkoli nic zlého, cožby bylo proti
úřadu apoštolskému do sebe nevím;
však v tom ospravedlněn jsem: nebo
kdo mne soudí, Pán jest. I. Kor. 4, 4.
Protož nejmilejší moji netoliko jako
u přítomnosti mé,_ale nyní nmohem
více 5 bázní a třesením spasení své
konejte. Filip. ?, 12.
6. Zád-ny', kdož v_i/volení nedosáhnuv

4. Tajemství toto jest rozumu lidské
mu nevystižitelné.
Nebo kdo z lidí znáti bude moci
radu boží: aneb kdo bude moci my
sliti, co Bůhchce? Moudr. 9, 13.
Jako kdo mnoho medu jí, není mu

zavržen jest, nemůže říci: že Bůh je
vinen zahynutím jeho, jes'to milost boží
jest pro každého, an Bůh chce, aby

dobře (zdrávo)_: tak kdo skoumatelem
jest velebnosti, zachvácen bude od slá
vy. Přísl. 25, 27.
Vyšších věcí nad sebe nehledej, a
silnějších nad sebe neskoumej: ale což
přikázal tobě Bůh, o tom vždycky pře
mýšlí, a ve mnohých skutcích jeho
_nebývej všetečný. Není zajisté potřebí
tobě viděti očima svýma těch věcí,
kteréž skryté jsou. Ekl. 3, 22. 23.
O hlubokosti bohatství (nepřevážení
moudrosti i umění) božího, jak jsou
nezpytatedlny soudy jeho & nevystíži—
tedlné cesty jeho: Nebo kdo znal smysl

Jerusaléme, Jerusaléme, kterýž za
bíjíš proroky, a kamenuješ ty, kteříž
k tobě posláni jsou: kolikkrát jsem
chtěl shromážditi syny tvé, jako sle
pice shromažďuje pod křídla kuřátka
svá, a nechtěl jsi! Mat. 23, 37.
Navrátiv se služebník, zvěstoval to
Pánu svému. Tedy rozlměvav se ho
spodář, řekl služebníku svému; Vyjdi

Páně: Aneb kdo rádce jeho byl. Rím.
11, 33. 34.
Nebo kdo poznal smysl Páně, kdo

jest, kterýžby ho naučil. My pak
smysl v Kristu máme. I. Kor. 2, 16.
5. Nejsouce bezpečni předřízením a
vyvolením svým, máme konatz' spasení
své s důvěrou v milost a milosrdenství
boží, zároveň pak také s bázní a
lřesením.
Všecko to rozvažoval jsem v srdci
svém, abych snadně vyrozuměl. (Vy
stíhl jsem, čím to jde, že) Jsou spra
vedliví & moudří, a skutkové jejich v
ruce boží, a ne v moci jejich: a však
neví člověk, zdali lásky, cili nenávisti
hoden jest. Ale všecky věci k bu

všichni spaseni byli, a v ruce člověka

.leží, zclaž milosti boží použivá
čili nic.

rychle na náměstí, a. na ulice města,
a chudé, i mdlé, a slepé, i vkulhavé
uved' sem. I řekl služebník: Pane,
stalo se, jakož jsi rožkázal, a ještě jest
místo. 1 řekl Pán služebníku: Vyjdiž
na cesty, a mezi ploty, a přinut' vjíti,
at“ se naplní dům můj. Pravím pak
vám, že žádný z mužů těeh, kteříž
pozváni byli, neokusí večeře mé. Luk.
14, 21—24.
Tak Bůh miloval svět, že Syna své
ho jednorozeného 'dal, aby žádný, kdo
v něho věří, nezahynul; ale měl život
věčný. Neboť neposlal Bůh Syna své
ho, aby souzen byl svět, ale aby spa
sen byl svět skrze něho. Jan 3, 16. 17.
Bůh chce, aby všickni lidé spasení
byli, a ku poznání pravdy přišli. I.
Tim. 2, 4.
Proto pracujeme, a zlořečcni bývá—
me, že naději- máme v Bohu živém,

kterýž jest Spasitel všech lidí, zvláště
věřících. I. Tim. 4, 10.

_
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Představení,

Představení.
Viz: vrchnost.
Přestávání na tom, co Bůh dává.
Velá se.

'

Řekl Abraham králi Sodomskému:
Zdvíhám ruku svou k Hospodinu Bohu
nejvyššímu, kterýž vládne nebem i ze
mi, že od nitky až do řemínka obuvi,
nevezmu ze všech věcí, kteréž tvé jsou,
abys neřekl: Já jsem obohatil Abra
hama. I. Mojž. 14, 23.
Já se naučil dosti míti na tom, co
mám. Umímť i snížen býti, umím i
hojnost míti: (všudy & ve všech věcech
vycvičen jsem) i nasycen býti, i lačně
ti, ihojnost míti, i nouzi trpěti. Filip.
4, 11. 12.
Jestit pak zisk veliký pobožnost &
dostatečností. Nic jsme zajisté nepří
nesli na tento svět: bez pochyby že
také nic odnésti nemůžeme. Ale ma
jíce pokrm a čím bychom se odívali,
dosti na tom mějme. I. Tim. 6, 6—8.
Přidržení se Boha.

Velz'se.

——Přijímání

osob.

Přijímání 080b. U Boha není přijí
mám' osob; aniž my máme dáti se svésti
k nepravosti k vůli člověka.

Nehleď na osobu chudého, ani cti
obličeje mocného. III. Mojž. 19, 15.
Nebude žádný rozdíl osob, tak mu
lého vyslyšíte jako velikého; aniž při
jmete čížkoli osoby, nebo soud boží
jest. V. Mojž. ], 17.
Hospodin Bůh váš, onť sám jest
Bůh bohů, a Pán panujících, Bůh ve
liký, a mocný, a hrozný, kterýž osoby
nepřijímá, ani béře darů. V. Mojž.
10, 17.
I řekl Hospodin k Samuelovi: Ne
hleď na obličej jeho, ani na vysokost

postavy jeho: nebo jsem jej zavrhl,
aniž vedlé vzezření člověka já soudím.

I. Král. 16, 7.
Není u Hospodina Boha našeho ne
pravosti, ani přijímání osob, ani žádo
sti darů. II. Kor. 19, 7.
Hospodin nepřijímá osob knížat, aniž
poznal mocnáře, když rozepři vedl proti
chudému: nebo dílo ruk0u jeho jsou
všickni. Job 34, 19.
Přijímati osobu bezbožného není do
bré, proto, abys uchýlil se od pravdy
soudu. Přísl. 18, 5.
Přijímati osobu v soudu není dobré.
Přísl. 24, 23.
Kdopřijímá osobu v soudu, nečiní
dobře: takovýť i pro kus chleba opou
ští pravdu. Přísl. 28, 21.
Někdo ztratí duši svou pro hanbu,
a od neopatrné osoby ztratí ji: přijí
máním pak osoby zkazí sebe. Sir. 20,24.
Nehleď nn obět nespravedlivou, nebo
Pán ncporušitedlný soudce jest, a není
u něho sláva osoby. Sir. 35, 15.
Za tyto pak všecky věci nestyď se,
a nepřijímej osoby, aby hřešil. Sir. 42, ].
Nebudet zajisté dbáti na osobu žádného
Bůh, ani se ostýchati velikosti nečí
nebo malého ivelikého on učinilJ a je
dnostejně pečuje o všecky. Moudr. 6, 8.
Ne podlé vidění oči souditi bude,
ani podlé slyšení uší trestati bude. Js.
11, 3.
Protož i já dal jsem vás potupné, a
ponižené všem lidem, jako jste neza
chovali cest mých, & přijímali jste

Hospodina Boha svého báti se bu
deš, a jemu sloužiti budeš: a jeho se
přidržíš. V. Mojž. 10, 20.
Jestliže osříhati budete přikázaní a
budete-li je činiti, abyste milovali Ho
spodina Boha svého, a chodili po všech
cestách jeho, přidržíce se ho, zahladí
Hospodin všecky národy před tváří
vaší. V. Mojž. 11, 22. 23. Viz též:
13, 4.
Vyvoliž tedy život, abys i ty živ
byl i símě tvé: a miloval Hospodina
Boha svého, a poslouchal hlasu jeho
a přidržel se ho (nebo) on jest život
tvůj a dlouhost dnů tvých. V. Mojž.
30, 19. 20. Srov.: Jos. 23, 8; IV.
Král. 18, 6.
Přilnula se duše má k tobě: mne ujala
pravice tvá. Zalm 62, 9.
Co mi jest na nebi (krom tebe) a
,bez tebe, co jsem chtěl na zemi? Byť
zhynulo tělo mé i srdce mé: Bůh sr
dce mého a díl můj Bůh na věky . ..
“Mně pak přidržeti se Boha dobré jest,
skládati v Pánu Bohu naději svou.
Zalm 72, 25. 26. 28.
Dvoje zlé učinil lid můj: mne opu
stili, studnici vody živé, a kopali sobě
cisterny, cisterny rozpukané, kteréž tvář v zákoně. Mal. 2, 9.
Mistře, víme že pravdomluvný jsi,
nemohou držeti vody. Jer. 2, 13.

Přikázaní boží.

a cestě boží v pravdě učíš, a nedbáš
na žádného: nebo nepatříš na osobu
lidskou. Mat. 22, 16. Mar. 12, 14.
Luk. 20, 21.
Tcdy Petr otevřev ústa svá, řekl:
V pravdě jsem shledal, že Bůh není
přijímač osob. Sk. ap. 10,34.
Není přijímání osob u Boha. Řím.

2,11.
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mne učinil přikázaním svým. Žalm
118, 98.
O jak sladké jsou hrdlu mému řeči
tvé, (sladší) nad med ústům mým!
Z přikázaní tvých rozumnosti jsem na
byl, a protož nenáviděl jsem všeliké
cesty nepravosti. Svíce nohám mým
jest slovo tvé, a světlo stezkám mým.

Žalm 118,103—105.

Bůhť osoby člověka nepřijímá, nebo
kteříž se zdáli něco býti, nic mi ne
přidali. Gal. 2, 6.
A vy páni též také čii'íte jim, odpou
štějíce pohrůžky: vědouce že i jejich,
i váš Pán jest v nebesích: a přijímání
osob není u něho. Ef. 6,
N enít' přijímání osob u Boha. Kol. 3,15.
Bratří moji, nemějte v přijímání osob

Divnáť jsou svědectví tvá: protož
skoumula je duše má. Vykládání řečí
tvých osvěcuje: a rozumnost dáva ma

víry v Pána našeho Ježíše Krista slů
vy. — Pakli osoby přijímáte, hřích
činíte, trestáni jsouce od zákona jako

Žalm 118,142.

přestupníci. Jak. 2, 1. 9.
Poněvadž otcem" nazýváte toho, kte
rýž bez přijímání osob soudí vedlé
skutku jednoho každého: protož Vbázni
boží za času přebývání svého o'bcujte.
Petr 1, 17.

Od počátku poznal jsem v svědectvích
tvých: že jsi je založil na věky. Žalm

Přikázaní bOŽÍ. 1. Přikázam'

jsou dobrá a spasitedlná.

boží

ličkým. Žalm 118,129. 130.
Ohnivá (jest) řeč tvá náramně: a
(protož) služebník tvůj miloval ji. Zalm
118, 140.
Spravedlnost tvá, jest Spravedlnost
na věky: a zákon tvůj (jest) pravda.

Pravost (jsou) svědectví tvá na věky:

rozum m_idej, a živ budu. Žalm 118,144.

118,152.

Počátek slov tvých jest pravda: na
věky (trvají) všickni soudové spravedl
nosti tvé. Žalm—118, 160.
Vypravovati bude jazyk můj řeč tvou:
nebo všecka přikázaní tvá jsou pravost.

Žalm 118,172.

Všeliká řeč boží ohněm zkušená jest,
Zákon Hospodinův (jest) nepoškvr—
něný, jenž obracuje duše: svědectví onť jest štít doufajících v něho. Přísl.
HOSpodinovo (jest) věrné, jenž dává 30,
moudrost maličkým. Spravedlnosti Ho—
Víme, že dobrý jest zákon, když se
Spodinovy jsou přímé a obveselující ho náležitě užívá. I. Tim.,_1 8.
srdce: přikázaní Hospodinovo (jest)
2. Přikázaní boží máme se učili znáti,
světlé a osvěcuje oči. Bázeň IIospodi- '
a s zalíbením jich pamětlivz' býti.
nova (jest) svatá, trvající na věky vě
A budou slova tato, kteráž já při
ků: soudové Hospodinovi (jsou) praví,
OSpravedlněni sami v sobě. Žádoucnější
kazuji tobě dnes, v srdci tvém: a bu
nad zlato a nad množství drahého ka deš vypravovati je synům svým, a je
mení: a sladší nad med ina stred. íozjímati sedě v domě svém, & jda
Zalm 18, 8—11.
cestou, léhaje a vstávaje. A uvážeš je
Věrni (jsou) všickni rozkazové jeho: jako znamení na ruce své, a budou
mezi očima tvýma hýbati se. A napí
upevnění na věky věků, učinění v pravdě
a v pravosti. Zalm 110, 8.
šeš je na prahu, a na dveřích domu
Soudcové tvoji jsou potěšlivi. Žalm svého. V. Mojž. 6, 6—9.
Složte tato slova má v srdcích a
118, 39.
Lepší mi jest zákonv úst tvých, nad v myslích svých, a zavěšte je za zna
tisíce zlata a stříbra. Zalm 118, 72.
mení na rukou, a mezi očima svýma
Poznal jsem Hospodine, že (jsou) položte je. Vyučujte syny své, ať je—
Spravedliví soudové tvoji. Zahn 118, 75. přemýšlují, když seděti budeš v domě
Všecka přikázaní tvá jsou pravda. svém, a půjdeš cestou, i lehneš i vsta
Žalm 118, 86.
neš Napíšeš je na veřejích, a na dve
Nad nepřátely mé opatrnějšího jsi řích domu svého. V. Mojž. 11, 18— 20.
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Nebo všickui soudové jeho jsou před
obličejem mým: a spravedlností jeho
neodvrhl jsem od sebe. Žalm 17, 23.
Zákon Boha jeho v srdci jeho:
(tak) nepodvrtnout' se kroceje jeho. Žalm
36, 31.
Bože můj, chtěl jsem to, a zákon
tvůj byl jest" u prostřed srdce mého.
Žalm 39, 9.
I—Iříšníkovi pak řekl Bůh:

Proč ty

spodine! jestit' celý den přemýšlování
mé. Žalm 118, 97.
O jak sladké jsou hrdlu mému řeči
tyé, (sladší) nad med ústům mým!
Žalm 118, 103.
Duše má z rukou mých vždycky: a
(však) na zákon tvůj jsem nezapomněl.

Žalm 118,109.

Miloval jsem přikázaní tvá nad zlato

a djahé kamení. Žalm 118,127.

Usta svá otevřel jsem, a táhl jsem
duch: nebo přikázaní tvých žádostiv
jsem byl. Žalm 118, 131.
Mládeneček jsem já, a opovržený:
mé za hřbet. Žalm 49, 16. 17.
Blahoslavení, kteříž skoumají svěde a však na spravedlnosti tvé jsem ne
ctví jeho: a celým srdcem hledají ho. zapomněl. Žalm 118, 141.
Soužení a 'ouzkost nalezly mne:
Žalm 118, 2.
Oslavovati tě budu v upřímnosti srdce, ' a však přikázaní tvá rozjímání mé jest.
Žalm 118,143.
z toho, že jsemuse naučil soudům spra
Veseliti se budu já nad řečmi tvý
vedlnosti tvé. Žalm 118, 7.
mi; jako kdo nalézá kořisti mnohé.
V srdci svém schoval jsem řeči vtvé:
abych nehřešil (proti) tobě. Žalm Nepravost jsem v nenávisti měl, a
v ohavnosti: ale- zákon tvůj miloval
118, 11.
Na cestě svědectví tvých kochal jsem jsem. Žalm 118,162.163.
Vydčjí rtové moji chválu, když mne
se, jako ve všelikém bohatství. V při
kázaních tvých cvičiti se budu: a pa vyučíš spravedlnostem svým. Vypravo
liiti budu na cesty tvé. V spravedlno vati bude jazyk můj řeč tvou: nebo
stech tvých přemýšleti budu: nezapo všecka přikázaní tvá jsou pravost. Žalm
118, 171. 172.
menut' rečí tvých. Žalm 118,14—16.
Toužil jsem po spasení tvém, IIo
Nebo i svědectví tvá. rozjímání mé
spodine: a zákon tvůj rozjímání mé
jsou, a lada má spravedlnosti tvé. jest.
Žalm 118,174.
Žalm 118, 24.
Zbloudil jsem jako ovce, kteráž se
Hle, toužiljsem po přikázaníchtvých; ztratila: hledejž služebníka svého, nebo
dle spravedlnosti své obživ mne. Žalm
na přikázaní tvá jsem nezapoměl. Žalm
118, 40.
118, 176.

vypravuješ spravedlnosti mě, a béřeš
smlouvu mou v ústa svá? ty, ješto
nenáviděl jsi kázně: a zavrhl jsi řeči

Žpíváuí mé b-ylo o spravedlnostech
tvých, na místě- putování mého. Pa
mčtliv jsem byl (i) v noci na jméno
tvé Hospodine: a ostříhal jsem zákona

tvého. Žalm 118, 54. 5.3.
Provazové hříšníku vpletli jsou mne:
a (však) na zákon tvůj nezapomenul
jsem. Žalm 118, 61.

Ssýřilo se jako mléko srdce jejich:
ia pak zákon tvůj rozjímal jsem. Žalm
118, 70.
Lepší mi jest zákon_úst tvých, nad
li—íce zlata a stříbra.

Žalm 1118, 72.

Na včkyť nezapomenu na spravedl-'
nosti tvé: nebo jimi jsi obživil mne.
'l'vůjt'jsem já, spasena mne učiň: nebo
spravedlností tvých jsem vyhledával.
Žalm 118, 93. 94.
O jak (velmi) miluji zákon tvůj Ilo

'Což tobě přikázal Bůh, otom vždy
cky pí emýšlej. Sir. 3, 22
Neb den ode dne hledají, a znáti cesty
mé chtějí: jako národ, kterýžby spravedl
nost činil, a soudu Boha svého neopou—

štěl: dotazují se mne na soudy spravedl
nosti: přiblížiti se k Bohuvchtějí. Is. 58, 2;
Když pak ty sloveš Žid, a zpoléháš
na zákon, a chlubíš se Bohem, a znáš
vůli jeho, -a rozeznáváš, co užitečněj
šího jest, naučen jsa (tomu) ze zákona.
Rím.

2, _17. 18.

Protož nebývejtež neopatrní, ale roz
umějící, kteráby byla vůle boží. Ef. 5, 17.
A za to se modlím, aby láska vaše
více a více se rozhojňovala v umělošti,
a v všelikém smyslu: abyste zkusili
lepších věcí, byste upí'ímí a bez ourazu
byli ke dni Kristovu. Filip.

1, 9. 10.
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zůstal by v něm, nejsa zapomínavý
3. Nepostačuje totz'ko zákon boží znáti
posluchač, ale činitel skutku: ten bla
ale také třeba jej plniti.
hoslavený bude v skutku svém. Jak.
»
Po ovoci jejich poznáte je (falešné 1, 22—25.
proroky). Ne každý, kdož mi říká,
Co prospěje bratří moji, praví-li kdo
Pane, 'vejde do království nebeského, 'o sobě, že má víru, nemá-li skutku?
ale kdo činí vůli, Otce mého, kterýž Zdaliž jej kude moci víra spasiti? Jak.
2, 14. 17—26.
v nebesích jest, ten vejde' do králov
ství“ nebeského. Mat., 7, 20. 21.

Každý, kdož slyší slova má tato, a
plní je, připodobnčn bude muži mou
drému, kteřýž ustavčl dům svůj na
skále. Mat. 7, 24. Luk. 6, 47. 48.
Což mi říkáte Pane, Pane! a neči

níteco pravím? Luk. 6, 46.
Služebník zajisté ten, který poznal
vůli Pána Svého, a nepřipravoval se,
a nečinil podlé vůle jeho, bude hit
mnohými (ranami): který pak nepoznal,
a.včci trestu hodné činil, bude méně
bit. Nebo od každého, komu jest mnoho
dáno, bude mnoho požádáno: a komu
mnoho poručili, od toho více požádají.
Luk. 12, 47. 48.
.To když víte, blahoslavení budete,
jestli to budete činiti. Jan 13, 17.
' Nebo ne posluchači zákona Spravedl
nosti jsou u Boha, ale činitelé zákona
Spravedliví (nalezeni) budou. Řím. 2, 13.
Kterýž zákonem se chlubíš, přestu
pováním zákona Boha. zneuctívás'. (Nebo
jméno boží pro vás .v porouhání mezi
pohany, jakož psáno jest.) Obřezání
zajisté'l prOSpěje, zachováváš-li zákon:
pakli jsi přestupitelem zákona, učiněno
jest Obřezání tvé neobřízkou. J cštli tedy
neobřezaný přikázaní zákona ostříhá:
zdaliž nebude jeho neobřízka počtena
za obřízku? a (Zdaliž) ten, kterýž od
přirození jest neobřezaný, plně zákon,
nebude soutliti tebe, jenž 'pod literou
a obřízkou přestupník jsi zákona? Nebo
ne ten jevst (pravý) Žid, kterýž jest
zevnitř (Zidem): a (pravé obřezání)
jest obřezání Srdce v duchu, a ne
podl-é litery, jehožto chvála ne z lidí
ale z Boha jest. Rím. 2, 23—29.
Buďtež'činitelé slova,. a na poslu
chači toliko, a oklamávajíce sami sebe.
Nebo jestli kdo posluchač slova a ne či—
nitel,- tenpřirovnán' bude muži spatřu—
jícímu—obličej narození svého v zrca
dle, i vzhledl se, a.odeše|, a hned za
pomenul, jakýby by'l. Ale kdožby se
vzhlédl v dokonalý zákon svobody, &

4. Povzbuzem' k 'zacltova'va'nz' božích

přikázaní.
Osti'íhejte všech přikázaní mýchi
všech soudů, a čiňte je. Já Hospodin.
III. Mojž. 19, 37.
Ostí'íhejte přikázaní mých, a čiňte
je: já Hospodin, kterýž posvěcuji. vás.
III. Mojž. 20, 8. Srov.: III. Mojž.
22, 31.
Pamatujíce na přikázaní I—IosPOdina,
aby činili je, a byli svatí Bohu svému.
IV. Mojž. 15, 40.
A nyní Israeli slyš přikázaní & sou
dy, kterýmž já učím tebe: abys plně
je, živ byl, a vejda, vládl zemí, kte
rouž Hospodin Bůh otců—vašich dám
vám.

V. Mojž. 4, 1.

Víte, že jsem učil vás přikázaním
a spravedlnostem, jakož přikázal mi
Hospodin Bůh můjí tak činiti budete
je v zemi, kterouž vládnouti budete:
a zachovávcjte a :plňte je v skutku.
Nebo to jest vaše moudrost a rozum
před lidmi,

aby slyšíce- všecka přiká—

zaní tato, řekli: Aj lid moudrý a roz
umný, národ velký. V. Mojž. 4, 5. G.

Ipovolal Mojžíš veškeren lid israel
ský, & řekl k němu: Slyš Israeli po.
svátné obyčeje, & soudy, kteréž já dnes

mluvím v uši vaše: naučte se jim, a
v skutku je plňte. V. Mojž. 5, ].
Ostří-hejtež tedy, a čiňte, které věci
přikázal vám Hospodin Bůh: neuchy
lujle se ani na pravo,“ ani na levo. V.
Mojž. 5, 32.
Budiž pilen, a vystříhej se, abys
někdy nezapomenul na Hospodina, a
nezanedbával přikázaní jeho, a soudů,

a posvátných obyčejů, kteréž já pri
kazuji tobě dnes. V. Mojž. 8, 11.
A nyní Israeli, čeho Hospodin Bůh

tvůj žádá od tebe, jediné abys se bál
HoSpodina Boha svého, a chodil po
cestách jeho, a miloval ho, a sloužil
Hospodinu Bohu svému z celého srdce
svého, a ze vší duše své: & abys ostří
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hal přikázaníHospodinových i obyčejů
posvátných jeho, kteréž já dncs při
kazuji tobě, aby dobře bylo tobě? V.
Mojž. 10, 12. 13.

'

Milujž tedy Hospodina Boha svého,
a zachovej přikázaní jeho, i řády po
svátné, soudy, i rozkazy po všecken
čas.

V. Mojž. 11, 1.

Hospodina Boha svého následujte a
jeho se bojte, a přikázaní jeho ostří
hejte, a slyšte hlas jeho: jemuž slou
žiti budete, a jeho se přidržeti. V.
Mojž. 13, 4.

Dnes Hospodin Bůh tvůj
tobě, abys činilpřikázaní tato
a abys ostříhal, a naplnil je
srdce svého, a z celé duše

přikázal
i soudy:
z celého
své. V.

Mojž. 26, 16. Viz v. 18.
A řekl k nim Mojžíš: Přiložte srdce

svá ke všem slovům, kteráž já dnes
osvědčuji vám: abyste přikázali synům
svým, aby jich ostříhali a činili, a pl
nili všecky věci, kteréž psány jsou,
zákona tohoto. Nebo ne na darmo
přikáza'ny jsou vám, ale aby všickni
v nich živi byli: kteréžto činíce, setr
vali byste za dlouhý čas v zemi, do
kteréž přejdouce Jordán vcházíte, aby
ste vládli jí. V. Mojž. 32, 46. 47.
Posilň se tedy, a buď velmi silný:
abys ostříhal a plnil veškeren zákon,
kterýž přikázal tobě Mojžíš, služebník
můj, neuchyluj se od něho na pravo
ncb na levo, abys rozuměl všechněm
věcem, kteréž činíš. Jos. 1. 7.
Toliko posilňte se, a buďte pečlivi,
abyste ostříhali všech věcí, kteréž
psány jsou v knize zákona Mojžíšova,
a neuchýlili se od nich, ani na pravo,
ani na levo. Jos. 23, 6.
Po všecky dny života svého v pa
měti měj Boha: a varuj se, abys ni
kdy nesvolil k hříchu, a abys neopouštěl
přikázani Pána Boha našeho. Tob. 4, 6.
Zachovávej přikázaní Hospodina Bo
ha svého, abys chodil po cestách jeho,
a ostříhal ustanovení jeho a přikázaní
jeho, i soudů, i svědectví, jakož psáno
jest v zákoně Mojžíšově: abys poroz

Boha' se boj, a přikázaní jeho ostříhej:
nebo to jest všeliký člověk. Kaz. 12,13.
5. ]lláme zachovávali všecka přikázani
bez výminky.
Co přikazuji tobě, to toliko učiň
Hospodinu: nepřidávej ničehož , ani
neujímej. V. Mojž. 12, 30.
Jestliže pak uposlechneš hlasu Ho
spodina Boha svého, abys činil, a ostří
hal všech přikázaní jeho, kteráž já
tobě přikazuji dnes, učiní tebe Hospo
din Bůh tvůj povýšenějšího nade vše
cky národy, kteříž bydlí na zemi. V.
Mojž. 28, 1.
Posílů se tedy, a buď velmi silný : abys
ostříhal_a plnil veškeren zákon, kerýž
tobě přikázal Mojžíš, služebník můj.
Jos. 1, 7.
Jakož byl přikázal Hospodin Mojží—

šovi, služebníku svému, tak přikázal
Mojžíš Josue, a on všecky věci naplnil :
nepomínul ze všech přikázaní ani je—
dnoho slova, kteréž byl přikázal Ho
spodín Mojžíšovi. Jos. 11, 15.
Tehdáť nebpdu zahanben, když hle
děti budu na všecka přikázaní tvá.
Zalm 118, 6.

Ježíš pravil apoštolům: Učte národy
zachovávati všecko, což jsem koli při
kázal vám. Mat. 28, 20.
Kdoby pak koli celý zákon zacho
val, ale přestoupilby v jediném (při
kázaní), učiněn jest všemi vinen. Ne
bo který řekl: Nesesmilníš, řekl také:
Nezabíješ. Jestližebys nesesmilnil, ale
zabilbys, učiněn jsi přestupníkem zá
kona. Jak. 2, 10. 11.

6. Člověk může plnitz' přikázaní boží.
Pod tebou má býti žádost hříchu, a
ty panovati máš nad ním. Přikázaní
toto, kteréž já přikazuji tobě dnes,
není nad tebou, ani daleko položeno,
ani na nebi postaveno, abys mohl říci :
kdo z nás může do nebe vstoupiti, aby
sncsl je k nám, a abychom slyšeli je
a skutkem naplnili? aniž jest za mořem
položeno, abys se vymlouval, a řekl:
kdo z nás bude moci přeplaviti se za
uměl všemu, což činíš, a k čemuž koli moře, a je až k nám donesti: abychom
se obrátíš. III. Král. 2, 3.
mohli slyšetí, a činiti, což přikázáno
Synu můj, nezapomínej na zákon jest? Ale velmi blízko tebe jest řeč,
můj, a přikázaní mých ať ostříhá sr— v ústech tvých, a v srdci tvém, abys
dce tvé. Přísl. 3, 1.
činil je. I. Mojž. 4, 7; V. Mojž. 30,
KOnec mluvení všickni spolu slyšmc. 11—14.
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Neříkej : On mne v blud uvedl
Bůh na počátku učinil člověka, a za
nechal ho v ruce rady jeho
Před
ložil tobě vodu i oheň: k čemu chceš,
vztáhni ruku svou.
Před člověkem
jest život i smrt (dobré i zlé), co se
mu bude líbiti, dáno bude jemu . . .
Nižádnému nepřikázal bezbožně činiti,
a žádnému nedal povolení k hřešení.
Sir. 15, 12. 14. 17. 18. 21.
Kdo jest zkušený o tom, a dokonalý

(nalezen) jest, bude jemu sláva věčná:
jenž mohl přestoupiti a nepřestoupil,
zlé činiti, a nečinil. Sir. 31, 10.
Vezměte jho mé na sebe, a učte se
ode mne; neboť jsem tichý a pokorný
srdcem: a naleznete odpočinutí dušem
svým. Jho mé zajisté jest sladké, a
břímě mé lehké. Mat. 11, 28—30.
To jest láska boží, abychom přiká
zaní jeho ostříhali: a přikázaní jeho
nejsou těžká. Nebo všecko, což se
narodilo z Boha, přemáhá svět: a toť
jest to vítězství, kteréž přemáhá svět,
víra naše. I. Jan 5, 3. 4.
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neostříhá, lhář jest, a pravdy v něm
není: ale kdo slovo jeho zachovává,
v tom jest opravdu láska boží doko
nalá, a po tomť poznáváme, že v něm
jsme, Kdo praví, že v něm zůstává,
máť, jakž on chodil, i sám choditi. I.
Jan 2, 3—6.
Nebo to jest láska boží, abychom
přikázaní jeho ostříhali: a přikázaní
jeho nejsou těžká. I. Jan 5, 3.

8. Plnění přikázaní božích činí nás
Bohu milýmí a blaženýmz'.
Já jsem Bůh tvůj, činící milosrden
ství nad tisící, těm, kteříž milují mne,
a ostříhají přikázaní mých. II. Mojž.
20, 6. Srov..- v. Mojž. 5, 10.
Budete činiti soudy mé, a přikázaní

má zachovávati, a budete choditi v
nich. Já Hospodin Bůh váš. Ostří
hejte ustanovení mých, i soudů, kte
réž číně člověk, živ bude v nich. III.
Mojž. 18, 4.. 5.

Po cestě, kterouž přikázal (vám)
Hospodin Bůh váš, choďte, abyste živi
Viz též: svobodná vůle, milost.
byli, a dobře bylo vám, a prodloužili
se (vám) dnové v zemi vládařství va
7. Plnění přikázaní božích jest nej— šeho. V. Mojž. 5, 33.
jists'í znamení, že Boha milujeme a
Jestliže když uslyšíš tyto soudy, bu
že jsme praví křesťané.
deš jich ostříhati, a je činiti, ostříhati
Kteříž Boha milují, zachovávají ce bude také Hospodin Bůh tvůj tobě
stu jeho. Kteříž se bojí Pána, dota úmluvy, a milosrdenství, kteréž při
zovati se budou na ty věci, kteréž do sáhl otcům tvým. V. Mojž. 7, 12.
brolíbezné jsou jemu: a kteříž jej mi Srov.: 10, 12. 13.
lují, naplnění budou zákonem jeho.
Budete-li se báti Hospodina, a slou
Sir. ?, 18. 19.
žití jemu, a poslouchati hlasu jeho,
Kdo má přikázaní má, a zachovává a nebudete-lí popouzeti úst Hospodi
je, tenť jest, kterýž mne miluje. Jan nových: budetei vy, i král, kterýž
,
kraluje nad vámi, následujíce Hospo
Ježíš řekl: Miluje-li kdo mne, řeč dina Boha vašeho. Pakli nebudete po
mou zachovávati bude, a Otec můj slouchati hlasu Hospodinova, ale po
bude jej milovati, a k němu půjdeme, pouzeti budete řeč jeho, budet ruka
a příbytek u něho učiníme: kdo mne Hospodinova nad vámi i nad otci vaši
nemiluje, řečí mých nezachovává. A mi. I. Král. 12, 14. 15.
řeč, kterouž jste slyšeli, neníť má, ale
Dejž tobě Hospodin opatrnost a
toho, kterýž mne poslal, Otce. Jer. 14, smysl, abys mohl zpravovati Israele,
23. 24.
a ostříhati zákona Hospodina Boha
Budete-li zachovávati přikázaní má„ svého. Nebo tehdyť budeš moci pro
zůstanete v mém milování: jakož ijá
spívati, budeš-li ostříhati přikázaní a
jsem přikázaní Otce svého zachoval, soudů, kteréž přikázal Hospodin Moj
a zůstávám v jeho milování. Jan žíšovi, aby naučil Israele. I. Par. 22,
12. 13.
15, 10.
A potomť víme, že jsme ho poznali,
Blahoslavený muž, kterýž nechodí
jestliže přikázaní jeho ostříháme. Kdo v radě bezbožných, a nestál na cestě
praví, že ho má, a přikázaní jeho hříšníků, a neseděl na stolici moro
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vého nakažení: ale v zákoně Hospo j božného: ale kdo následuje spravedl
dinově vůle jeho, v zákoně jeho pře nosti, milován bývá od něho. I?řísL
15, 9.
mýšlí dnem i nocí. 1 bude jako strom,
Nečiň zlého, a nezachvátí tě. Od
který štípen jest podlé vod tekoucích,
jenž ovoce své vydá .časem svým: a stup od nepravého, a uchýlí se od te
list jeho nesprchne: a všecko, cokoli be zlé. Sir. 7, 1. 2.
činiti bude, šťastně mu se povede.
Rcete spravedlivému, že dobře mu
Žalm 1, 1—3.
bude, nebot' ovoce sku'tků svých jísti
Hospodine, kdož bude přebývati v bude. Is. 3, 10.
stánku tvém? aneb kdo odpočívati na
Ten, kterýž chodí vspravedlnostech,
hoře svaté tvé? Kdo chodí bez po a mluví pravdu, kdo zamítá lakomství
škvrny a činí spravedlnost.
Žalm z outisku, a vytřásá ruce své od vše
14, 1. 2.
likého daru, kdo zncpává uši své, aby
Zákon Hospodinův 'nepoškvrněný,
neslyšel krve, a zavírá oči své, aby
jenž obracuje duše: svědectví Hosm
neviděl zlého. Tent'- na výsostcch pře
dinovo věrně, jenž dává moudrost ma bývati bude, hí-adové skal vysokost je
ličkým.
Spravedlnosti Hospodinovy ho: chléb jemu dán bude, vody jeho
jsou přímé a obvcselují srdce: přiká budou věrné. Is. 33, 15. 16.
zaní Hospodinovo světlé a osvčcuie
() bys byl šetřil přikázaní mých:
oči . . . . Služebník tvůj zajisté ostří
bylby učiněn jako řeka potok tvůj, a
há jich, a v ostříhání jich odplata Spravedlnost tvá jako hlubiny mořské. '
mnohá. Žalm 18, 8. 9. 12.

Spravedlivý jako palma kvésti bude:
ajko cedr 'na Libanu rozmnoží se.
JZalm 91, 13.

Blahoslavení nepoškvrnční na' cestě:
kteříž chodí v zákoně Hospodinovč.
Zalm 118, 1.
Tehdážť nebudu zahanben; když
hledéti budu na všecka přikázaní tvá.
Žalm 118, 6
Tohot' se mi dostalo, abych sprave
dlností tvých vyhledával. Podíl můj
jsi ty. Hospodine, řekl jsem, ostříhati
budu zákona tvého. Zalm 118, 56. 57.
Na věkyt nezapomenu na spravedl
nosti tvé: nebo jimi jsi obživil mne.
Zalm 118, 93.
Pokoj mnohý těm, kteříž milují zákon

tvůj : ajsou bez ourazu. ZalmllS, 165.
Kdoby mne uposlechl, bez strachu
odpočívati bude, a hojnosti požívati

15.48, 18.
Toto praví Hospodin .

Ostříhejte
soudu, a čiňte spravedlnost: nebo blí
zko jest spasení mé, aby přišlo, a spra
vedlnost má, aby zjevena byla. Bla
hoslavený muž, kterýž činí to, a syn
člověka,..kte'rýž se uchopí toho: Ostří
haje soboty, aby ji 'nepoškvrnil, a
ostříhaje rukou svých, aby nečinil nic
zlého. Is. 56, '1. .2.

A dal jsem jim přikázaní svá, a
soudy _své ukázal jsem jim, kteréž .čině
člověk;, živ bude skrze ně. Ezech.
20, 11.

A říkáte: Proč nenesl syn nepra
vosti otcovy? Proto, že syn činil soud
a spravedlnost, ostříhal všech přiká-_
zaní mých, a činil je, životem živ bu—
de. Ezech. 18, '19._

Protož každý, kdo slyší slova má
tato, a plní je, připodobněn bude muži
bude, zlého se neboje. Přísl. 1, 33.
moudrému. kterýž ustavěl dům svůj
Spravedlivý-ch stezka jest jako stkvou na skále: ; spadl příval, a přišly ře
cí světlo, jež vychází a roste až do ' ky, a válí větrové, a obořili se na
dne dokonalého. Přísl. 4, 18.
ten dům, a nepadl: nebo založen byl
Spravedlnost upřímých vysvobodí je : na skále. Mat. 7, 24. 25; Luk. (),
47. 48.
ale v oukladech svých polapeni budou
Chc'eš-li'pak vjíti do života, ostří
nepraví. Přísl. 11
Neupevní se člověk bezbožnosti: ale hej přikázaní. Mat. 19, 17. '
Nebo kdokoliby činil vůli boží, ten
kořen spravedlivých nepohne se. Přísl.
12,3.
jest bratr můj, i sestra má, i matka.
Kdož se bojí přikázaní, 'v pokoji Mar. 3, 35.
obývati bude. Přísl. 13, 13.
Vy jste moji přátelé, učiníte-li, co
Ohavností jest Hospodinu Cesta.bez já přikazuji vám. Jan 15,14.
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V každém národu, kdož se Boha
bojí, a činí spravedlnost, příjemný jest
jemu. Sk. ap. 10, 35.
Mojžíš napsal, že který člověk činiti
bude spravedlnost, kteráž jest z zákona,
živ bude v ní. Řím. 10, 5.
Zákon pak není z víry, ale: Kdo
je bude plniti, živ bude v nich. Gal.
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3, 12.

Svědky vzývám dnes nebe i zemi,
že jsem předložil vám život i smrt,
požehnání i zlořečení. Vyvoliž tedy
život, abys i ty živ byl, i símě tvé:
a miloval Hospodina Boha svého, a
poslouchal hlasu jeho, a přidržel se
ho (nebo on jest život tvůj, a dlou
host dnů tvých): abys bydlil v zemi,
pro kterouž přisáhl Hospodin otcům

Pobožnost jest ke všemu užitečná,
majíe zaslíbení nynějšího života, i bu
doucího. 1. Tím. 4, 8.

tvým, Abrahamovi, Isákovi, Jakobovi.
aby ji dal jim. V. Mojž. 30, 19. 20.
Hospodin zachová nohy svatých svých.

9. Také časné výhody jsou často spo
jeny, s plněním přikázam' božích.
I byl Hospodin s ním (s Josefem),
a byl muž všecko šťastně čině: a by
dlil v domu pána svého . . .. I pože
hnal Hospodin domu egyptského pro
Josefa, a rozmnožil tak doma, jak na
poli všecken jeho statek. I. Mojž. 39,2. 5.
I budete sloužiti Hospodinu Bohu
mému, abych požehnal chlebům tvým,
i vodám, a abych odjal nemoc z pro
střed tebe atd. II. Mojž. 23, 25—33.
(.“-iňtepřikázaní má, a soudů

ostří

hejte, a plňte je, abyste mohli bydliti
v zemi bez všelikého strachu, a aby
vydala vám země ourody své, kteréž
byste jedli až do sytosti, žádného ou
toku se nebojice. III. Mojž. 25,18.19.
Ostříhej přikázaní Hospodina Boha
svého, a svědectví, a posvátných oby
čejů, kteréž přikázal tobě: a čiň, což
libého a dobrého jest před obličejem
Hospodinovým, aby dobře bylo tobě:
a vejda, abys vládl zemí výbornou, o
kteréž zapřisáhl Hospodin otcům tvým,
abys zahladil všecky nepřátely tvé
před tebou, jakož mluvil. V. Mojž. 6,
17 -—19.

O'stříhejž přikázaní, a posvátných
obyčejů, a soudů, kíeréž já. přikazuji
tobě dnes, abys činil je. Jestliže, když
uslyšíš tyto soudy, budeš jich ostříhati
a je činiti, ostříhati bude také Hospo
din Bůh tvůj

tobě úmluvy,

a. milosr—

denství, kteréž přisáhl otcům tvým . . . .
V. Mojž. 7, 11. 12. 24.
Zachovej, .a slyš všecky věci, kteréž
já přikazuji tobě, aby dobře bylo to
bě, a synům tvým po" tobě na věky,
kdyžbys činil, což dobrého jest, a li
bého před obličejem Hospodina Boha
tvého. V. Mojž. 12, 28.

]. Král. „Ž, 9.

Řekl Salamoun: Ty jsi učinil s slu
žebníkem svým Davidem otcem mým
milosrdenství veliké, jakž chodil před
obličejem tvým v pravdě, a v sprave
dlnosti, a v srdci upřímném s tebou:
a zachoval jsi jemu milosrdenství své
veliké, a dal jsi mu syna sedícího na

trůnu jeho, jakož jest dnes. III. Král.
3, 6.

Jestliže budeš choditi po cestách
mých, a budeš-li ostříhati ustanovení
a přikázaní mých, jako chodil (David)
otec tvůj, prodloužím-dnů tvých. III.
Král. 3, 14.
Neboj se synu můj; chudý sice ži
vot vedeme, ale mnoho- dobrého 'miti
budeme, jestliže se báti budem Boha,
a jestliže odstoupíme od všelikého hří
chu, a budeme—li dobře činiti. Tob.
4, 23.
A dokudž nehřešili pi'ed obličejem
Boha svého, byly s nimi dobré věci:
Bůh zajisté jejich nenávidí nepravosti.
Judith 5, 21.
Ti, kteříž hledají Hospodina, nvebu
dou zkráceni v ničemž dobrém. Zalm
33, 11.
Ramena hříšníků setřina' budou:
spravedlivé pak upevňuje Hospodin.
Znáť HOSpodin dny nepoškrněných: a
dědictví jejich na věky (trvati) bude.
Nebudout' zahanbeni v čas zlý, a ve
dnech hladu nasyceni budou. Zalm
36, 17—19.
Hospodin miluje spravedlnost, a .ne
opusti svatých svých: na věky zacho
váni budou. Zalm 36, 28.
Spravedlivý veseliti se bude v Hospo—
dinu, a v“něm doufati, a ch_váleni budou

všickni upřímého srdce. Zalm 63, 11.
Jistě blízká jest „těm, kteříž se ho
bojí, pomoc jeho. Zalm 84, 10.
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Kteříž milujete Hospodina, v nená
visti mějte zlé: ostříhát Hospodin duší
svatých svých, z ruky hříšníka vysvo
bodí je. Světlo vzešlo jest spravedli
vému, a radost těm, kteříž jsou upíí

Spravedlivý bude z ouzkosti vysvo—
bozen: a za něho vydán bude bezbožný.
Přísl. 11, 8.
Vyvrať bezbožné, a nebudou: ale
dům spravedlivých trvali bude. Přísl.
mého srdce. Žalm 96,10.11.
12, 7.
Žádost bezbožného jest obrana (lidí)
Blahoslavený muž, kterýž se bojí
Hospodina: v přikázaních jeho chtivý nejhorších: ale kořen spravedlivých
bude velmi. Mocné na zemi bude símě bude míti prospěch. Přísl. 12, 12,
jeho: rodina upřímých požehnání dojde.
Dům bezbožných vyhlazen bude: ale
stanové spravedlivých pučiti se budou.
Sláva a bohatství (bude) v domě jeho:
P'rísl.
14, 11.
a spravedlnost jeho zůstane na věky
Spravedlnost zvýšuje národ: ale hřích
věků. Vzešlo ve tmě světlo upřímým:
(Bůh) milostivý, a milosrdný, a spra bídné činí národy. Přísl. 14, 34.
vedlivý. Žalm 111,1—4.
V domě spravedlivého (jest) pře
mnoho síly: ale v užitcích bezbožného
V paměti věčné bude spravedlivý:
pověsti zlé nebude se báli. IIotovo
(bývá) zmatek. Přísl, 15, 6.
Kdo ostříhá přikázaní, ostříhá duše
srdce jeho doufati v HOSpodina, upe
vněno jest srdce jeho: nebudeť pohnut své: ale kdož zanedbává cesty své,
až i zhrzí nepřátely svými. Rozděloval, umrtven bude. Přísl. 19, 16.
Bázeň Hospodinova (vede) k životu:
dal chudým: spravedlnost jeho zůstane
na věky věků, rod jeho vyvýšen bude a (kdož ji má, ten) v plnosti přebý
v slávě. Žalm 111,7— 9.
vati bude, bez navšívení zlého. Přísl.
Blahoslavení všickni, kteříž se bojí 19, 23.
Hospodina, a kteříž chodí po cestách
Spravedlivý, kterýž chodí v sprost
jeho. Nebo z práce rukou svých jísti nosti své, blahoslavené zůstaví po sobě
budeš: blahoslavený jsi, a dobře tobě syny. Přísl. 20, 7.
Kdo následuje spravedlnosti a milo
bude. Manželka tvá jako vinný kmen
plodný po bocích domu tvého. Synové srdenství, najde život, spravedlnost a
tvoji jako mladiství olivoví, v'ůkol stolu slávu. Přísl. 21, 21.
Konec pokory (jest) bázeň Hospo—
tvého. Ajhle takt bude požehnán člo
věk, kterýž se bojí Hospodina. Žalm dinova, bohatství a sláva i život. Přísl.

127,1—4.

Synu můj, nezapomínej na zákon
můj, a přikázaní mých ať ostříhá srdce
tvé. Dlouhosti zajisté dnů, i let života,
i pokoje přinesou tobě. Přísl. 3, 1. 2
Nebývej moudrý sám u sebe: ale
boj se Boha, a odstup od zlého: toť
zajisté bude zdraví životu tvému, a
svlažení kostí tvých. Přísl. 3, 7. 8.
Chudoba od Hospodina, v domě bez
božného: ale příbytkové spravedlivých
požehnání budou. Přísl. 3, 33.
Nic neprospějí pokladové bezbožno
sti: ale spravedlnost vysvobodí od smrti.
Přísl. 10, 2.
Pramen života jsou ústa spravedli
vého: ale ústa bezbožných přikrývají
nepravost. P'rísl. 10, 11.
Bázeň Hospodinova přidá dnů: a
léta bezbožných ukrácena budou. Oče
kávání spravedlivých (jest) veselí: na—
děje pak bezbožných zahyne. Přísl. 10,
27. 28.

22,

4. _

Kdo miluje čistotu srdce, pro milost
rtů svých bude míti přítele krále. Přísl.

22,11.

Kďož pak ostříhá zákona, blahosla
vený jest. Přísl. 29, 18.
Jdi tedy, a je_z s radostí chléb svůj,
a pí s radostí víno své: nebo líbí se
Bohu skutkové tvoji. Kaz. 9, 7.
Blahoslavený muž, kterýž nepoklesl
slovem z úst svých, a nebyl boden zár
mutkem provinění. Sir. 14, 1.
Blahoslavený muž, kterýž v moudrosti
zůstává, a kterýž v spravedlnosti své
přemýšlí, a v srdci panuje na obezře
lost boří. Postaví syny své pod zá
střeším jejím, a pod ratolestmi jejími
zdržovati se bude. Chráněn bude pod
zástřeším jejím od horka, a v slávě její
odpočívati bude. Sir. 14,22. 26. 27.
Oučinek spravedlnosti bude pokoj,
a užitek Spravedlnosti odpočinutí a bez
pečnost až na věky. Is. 32, 17.

Příklad dobrý.

Toto praví Hospodin: Stůjte na ce
stách, a pohleďte, a tažte se na stezky
staré, která by byla cesta dobrá, a
chodí po ní: a naleznete občerstvení
dušem svým. I řekli: Nebudeme tak
choditi. Jer. 6, 16.
Cest a sláva a pokoj každému, kdo
činí dobré. Rím. 2, 10.
10. Hlavní za'kon boží jest za'kon lásky.
Mat. 22, 36—40. Mar. 12, 29—31.
Srov. IV. Mojž. 19, 18; V. Mojž. 6,

5; 11,13. 22; 19, 9; 30, 6; Jos.
23, 11. Ona jest také nově pi'ikxizaní
v způsobu, jak je Kristus uložil: Jan 13,

34; I. Jan 2, 6. 8.

l. Příklad dobrý.
lnostz' každého
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Což jest tedy (činiti), bratří? když
se sejdete, má jedenkaždý z vás (buďto)
žalm, (aneb) má učení, (aneb) má zje
vení, (aneb) má jazyk, (aneb) má dar
vykládání: všecko ať se děje ku vzdě
lání. ]. Kor. 14, 26.
Ve všem se prokazujme jako služe
bníci Boží ve mnohé trpělivosti, v sou
ženich, v potřebách, v ouzkostech. II.
Kor. 6, 4.
Neboť opatrujeme dobré netoliko před
Bohem, ale také před lidmi. II. Kor.
8, 21.
Napomínám vás, abyste byli bez
ouhony, a upřímní synové boží, bez
trestání u prostřed národu zlého a pře—

]. Jest povin

křesťana,

zvla'stě

ak

predstaveny'ch bližního dobrým při la
dem předchcízeti.

Jak dobré jest káranému ukázati po
kání! nebo tak utečeš dobrovolného
hříchu. Sir. 20, 4.
Eleazar pravil: Zmužile z tohoto
světa vycházeje, ukáži se hodna starého
věku: mládencům pak zůstavím hrdin
ský příklad, jestliže ochotnou myslí a
statečně pro vzácné a svaté zákony,
počestnou smrt podstoupím. Když to
pověděl, hned jej táhli na popravu. II.
Mak. 6, 27, 28.
Vy jste světlo světa. Nemůžet' město

vráceného: mezi kterýmižto svítíte jako
světla na světě. Filip. 2, 15.
Snažte se pokojní býti, a svou práci
konati, a rukama svýma pracovati, ja—
kož jsme přikázali vám: abyste poctivě
chodili před těmi, kteří jsou vně, a ci
zího nic nepotřebovali. I. Tes. 4, 11.
Od všeliké zlé tvářnosti se zdržujte.
I. Tes. 5, 22.
Nižádný at' mladosti tvou nepohrdá:
ale buď příkladem věřících v slovu,
v obcování, v lásce, ve víře, v čistotě.
1. Tím. 4, 12.
Ve všech věcech sebe samého vydá
vej za příklad dobrých skutků v učení,
v celosti, v vážnosti. Tit. 2, 7.
Kdo (jest) moudrý a umělý mezi
vámi? Ukaž dobrým obcováním skutek
svůj v tichosti moudrosti. Jak. 3, 13,
Obcování své mezi pohany mějte

na hoře ležící skryto býti: aniž roz
svěcují svíce, a stavějí ji pod kbelec,
ale na svícen, aby svítila všechněm,
kteříž jsou v domě. Tak svěť světlo dobré: aby vtom, v čemž utrhají vám
vaše před lidmi, ať vidí skutky vaše jako zločincům, spatřujíce vaše dobré
dobré, a slaví Otce vašeho, jenž jest skutky, velebili Boha v den navštívení.
v nebesích. Mat, 5, 14—16.
I. Petr 2, 12.
Tak jest vůle boží, abyste dobře či
A pravil (Ježíš) jim: Zdali přichází
svíce, aby postavena byla pod nádobu, níce k mlčení přivedli nevědomost ne
nebo pod postel? Zdaliž ne, aby na moudrých lidí. I. Petr 2, 15.
svícen postavena byla? Mark. 4, 21.
Nižádný pak rozsvítiv svíci, nepi-i 2. Dobrých příkladů máme následovatz'.
To když jsem viděl, vložil jsem to
krývá ji nádobou, aneb staví pod po
stel: ale na svícen ji staví, aby ti, v srdce své, a příkladem tím naučil
kteří vcházejí, světlo viděli. Luk. 8, jsem se kázni. Přísl. 24, 32.
16. Viz: 11, 33.
Tak světí světlo vaše před lidmi, ať
Žádnému zlého za zlé neodplacujte vidí skutky vaše dobré, a slaví Otce
opatrujíce dobré, netoliko před Bohem, vašeho, jenž jest v nebesích. Mat. 5, 16.
Protož prosím vás, buďtež následo
ale také přede všemi lidmi. Rím. 12, 17.
Jedenkaždý z vás zalibuj se bližnímu vníci moji, jako i já jsem Kristův. I.
svému k dobrému, ku vzdělání. Rím. Kor. 4, 16; 11,1.
Vím zajisté o hotové mysli vaší,
15, 2.
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pro kteroužto se vámi chlubím u Ma
cedonských: že také Achája hotova
jest od předešlého léta, a vaše horli
vost vzbudila mnohé. II. Kor. 9, 2.
Následovníci moji buďte bratři, a
zpravujte se podlé těch, kteříž tak
chodí, jakož máte způsobu naši. Neboť
mnozí chodí, o nichž jsem častoklát
plavil vám, (nyní pak i s pláčem pra
vím), že (jsou) nepřátele kříže Kli

stova.Filip.3, 17.18.

Sami víte, kterak máte 'následovati
nás; nebo nebyli jsme mezi vámi ne
pokajni, aniž jsme darmo jedli chleba
od koho, nýbrž práci a vondání, ve
dne i v noci pracujíce, abychom žá
dného z vás neobtěžovali. Ne jakoby
chom (nebyli) měli moci, ale abychom
se vam dali za příklad, byste nás ná
sledbvali. H. Tes. 3, 7—9.
Zádámet pak, aby jedenkaždý z vás
touž péči dokazoval k vyplnění naděje
až do konce; abyste nebyli leniví, ale
(byli) následovníci těch, kteříž skrze
víru a trpělivost dědičné obdrží zaslí
bení. Zid. 6, 11. 12.

Pamatujte

na správce své, kteříž

vám mluvili slovo boží: jejichžto ob

cování konec_spatřujíce,

následujtež

(jejich) víry. Zid. 13, 7.
Bratří za příklad zlého' skončení,
práce a tipělivosti vezměte si proroky,
kteííž mluvili vejménu Páně. ..Jak 5,10.
K tomu jste povoláni, poněvadž i_
Kristus tipčl za nás, pozůstaviv vám
příklad, abyste následovali šlépějí jeho.
1. Petr 2, 21.
11. Příklad

Vystavil mne (Bůh) jako za přísloví
lidem, a za příklad jsem před nimi.
Joh 17, G.
A kdož se ptripojuje k nevěstkám,
nešlechetný bude: hmiz a červi zdědí
jej, a vyhlazen bude na příklad větší,
a odňata bude z počtu (živých) duše
jeho. Sir. 19, 3.
Kterak jest přemožen, a kvílili? Kterak
svěsil šíji Moab, a zahanben jest? I
bude Moab v posměch, a za příklad
všechněm vůkol něho. _Jer. 48, 39.
A uvrhu na tebe ohavnosti, i poha
Ýněním tebe trýzniti budu, a vystavím'
' tě za příklad. Nah. 3, 6.
A města Sodomských a Gomorských
v popel obrátiv podvracením potrestal,
vystaviv (je) za příklad těm, kteřižby
\budoucnč nešlechetně činili. I—I.
Petr 2, 6.
Jako Sodoma & Gomora, i okolní
města, kteráž podobným způsobem smil
nivše, a odšedše po 'těle jiném, učiněna
jsou příkladem věčného ohně pokutu
trpíce. Jud. 7.
Viz také : pohoršení.

Příležitost k hříchu. Máme sava
rovati blízkých příležitostí k hříchu !. j.
takových más-t, osob a věcí, kteréž snadné
&'“nepravosti přivozzg'z' nás.

Synu můj,jestližeby.tě lákaly hříšnice
nepřivoluj jim. Přísl. 1, 10.
Můželiž člověk skrýti oheň do klína

svého, aby roucho jeho nehořelo? Aneb
mítželi choditi po řeřavém uhlí, aby nohy
jeho se neopálily? Přísl. 6, 27_. 28.

Nehleď na ženu mnoho chtivou:
abys snad neupadl v osídla její. S ta

Zlý má nám byli k v_rj nečnicí nebývej ustavičný: aniž ji slyš,

stlaze a polepšení.

abys snad nezahynul oučinlivostí její.
Nevzhlédej na pannu, abys snad nepo
horšil se na kráse její. Sir. 9 3—5.
Pro krásu ženskou mnozí zhynuli:
a odtud žádost jako oheň rozněcuje se.
Sir. 9, 9.
Jako před tváří hada utíkej před
hříchy: pakli k nim přistoupiš přijmou
tě. Zubové lvoví jsou zubové jeho,
zabíjejíce duše lidské. Sir. 21, 23.
Jestliže oko tvé pohmšuje tě, vylu
piž je, a vrz od sebe: neboť užitečněji
jest tobě, aby zahynul jeden oud tvůj,
než aby celé tělo tvé uvrženo bylo do
také hovadům bezcestné bylo navěky,
,
na příklad pohrdání, a neposlušenství. pekelného ohnč. A jestli ruka tvá,
pravá. pohoršuje tě, utniž ji, a \rz od
Esth. 16, 24.

Pakli jsi se uchýlila od muže sxěho,
a poškvíněna jsi a ležela jsi s jiným
mužem: těmto zlořečením poddána bu
deš: Dejž tebe Hospodin v zlořečení,
a v "příklad všech v lidu svém: llčlll,
aby slmilo “stehno t_vé, a aby naduté
biicho tvé rozpuklo se. .IV. Mojž. _5,
20, 21.
Všeliká. pak kíajina 1 město, kteréžby
nechtělo oučastno býti slavnosti této,
at“ zahyne mečem a ohněm, a tak at“
jest vyhlazeno, aby netoliko lidem, ale
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sebe: nebo užitec'něji jest tobě, aby
zhynul jeden oud atd. Mat'. 5, 29. 30.
Srov. 18, 9. Mar. 9, 42—46.
Kdo miluje otce neb matku více nežli
mne, není mně hoden ; a kdo miluje syna
neb dceru více nežli mne, není mně ho
den. Mat. 10, 37. Luk. 14, 16.
Viz také : pn'lclad Pehův. Mat.. 26,

69—75.

Příležitost
tolik co přz710dný čas k. v_i/
konání nějak-07:0dz'la. Přz'hodne'ho času; Im

Tedy řekl jim Ježíš: Ještě na malý
čas jest mezi vámifsvětlo. Choďte, do
kud máte světlo, at' vás nezachvátí tma:
nebo kdo chodí ve tmě, neví, kamjd'e.
Jan 12, 35.
Čili bohatstvím jeho dobrotivosti, a
trpělivosti, a dlouhočekání pohrdá-š?
Nevíš—li,žedobrotivost
božíuku po
kání tě vede? A ty podlé zatvrzelosti
své, a nekajícího srdce, shroma'tžďuješ
sobě hněv

ke dni hněvu,

& zjevení

spravedlivého soudu božího, jenžto od
platí jednomu každému podlé skutků
jeho. Rím. 2, 4—6.
Dobře! pro nevěru jsou ulomeny,
ale ty věru stojíš: nesmýšlej vysoce,
ale boj se. . . . Protož viz dobroti
Dnes uslyšíte hlas jeho, nezatyrzujte vost a přísnost boží, k těm zajisté,
srdcí svých. Zalm 94, 8. _
kteříž padli, přísnost: ale k tobě do
Cožkoli může učiniti ruka tvá, při brotivost boží, budešli twrvati v dob1ote,
činlivě dělej: nebo ani dila, ani ro
jinak i ty vyt'at budeš. Řím. 11,
zumnosti, ani moudrosti, ani umění ne— 20—22.
bude na onom světě, kamž ty pospí
V pečování (jsouce)-neleniví, Duchem
cháš. Kaz. 9, 10.
vroucí, Pánu sloužící. Řím. 12, 11.
Hledejte Hospodina, pokavadž může
A to znajíce ten čas, že hodina jest,
nalezen
býti: vzývejte ho, pokudž blízko abychom již ze sna povstali. Nyní za
jest. 13. 55, G.
jisté bližší jest naše spasení, nežli
Dejte Hospodinu Bohu svému slávu,
prvé než se zatmí, a prvé než se když jsme uvěřili. Noc předešla, den
obrazí nohy vaše o haly tmavé: če pak se přiblížil. Odvrzmež tedy skutky
kati budete světla, a položí je v stín temnosti, a oblečme se v odění světla.
Rim. 13, 11. 12.
smrti, a v mrákotu. Jer. 13, 16.
Napominajíce pak napomínáme (vás),
Když pak šly kupovat, přišel že
nich: a které přihotovené byly, vešly abyste nepřijímali milosti boží nadar
s ním na svatbu, i zavříny jsou dvéře. mo. Neboť praví: V čas příjemný,
Naposledy pak přišly i ty druhé panny, uslyšel jsem tebe, a v den spasení
i'kouce: Pane, Pane, otevři nám! A spomohl jsem tobě. Aj nyní (jest.) čas
on odpověděv řekl: Amen pravím vám, příjemný, a nyní ,den spasení! II. Kor.
G, 1. 2.
neZnám vás. Bdětež tedy, neb nevite
Tedy pokud čas máme, čiňme dobře
dne ani hodiny. Mat. 25, 10—13,
Snažte se vcházcti těsnou branou: všechněm, zvláště pak domácím víry.
_
nebot' pravím vám, mnozí hledali bu Gal. 6, 10.
Viztež tedy bratří, kterakbyste opa
dou vjíti, a nebudou moci. Když pak
vejde hospodář, a zavře dvéře, a po trně chodili: ne jako nemoudří, ale
čnete stojíce venku tlouci _na dvéře, jako moudří, vykupujíce čas; nebo
dnové jsou zlí. Ef. 5, 15. 16.
i'kouce: Pane otevři nám; a on.odpo
Ale napomínejte se vespolek po vše
vídaje dí vám: neznám vás, odkud jste!
cky dny, dokudž se říká: Dnes, aby
Luk. 13, 24. 25.
I řekl učenníkům svým: Přijdou nebyl nekdo z vás zatv12en oklamá
dnové, kdyžto žádati budete jeden _den ním hřícha. Žid. 3, 13.
Nebo vite, žc.i potom, žádaje dč
Syna člověka viděti, a neuvidíte. Luk.
dičně dosáhnouti požehnání-, zavržen
17, 22.
_
Budete mne hledati, a nenaleznete: jest; nebo nenalezl místa ku po
a kde já jsem, vy nemůžete přijíti. kání, ačkoli ho s pláčem hledal. Žid.
konání spasení svého nemáme zanedbatí.
Za to modlit-i se bude k tobě vše
liký svatý v času příhodném. A když
se vylijí vvody 'mnohé, k němu se ne
přiblíží. Zahn 31, 6.

_ Jan 7, 343 8, 21.

12, 17.
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1. Povzbu

zení Ic ní.

Dotklo se pak tehdáž i Spravedlivých
pokušení smrti, a pohnutí na poušti
stalo se množství (lidu): ale nedlouho
trval hněv tvůj. Nebo pospíšiv člověk
bez ouhony prositi za lidi, vezma při
sluhováni svého štít, modlitbu, a skrze
kadění modlitbu poslav, na odpor se
postavil hněvu a konec učinil té bídě,
ukázav, že tvůj služebník jest. Svítě
zil pak nad zástupy, ne silou těla, ani
mocí zbroje, ale slovem toho, kterýž
ho sužoval, podmanil, přísahy otců, a
umluvu připomínaje. Moudr. 18, 20—22.
Hledejte pokoje města, do kteréhož
zastěhoval jsem vás: a modlte se za
ně k Hospodinu. Jer. 29, 7.
I také za nás modlte se Pánu Bohu
našemu: neboť jsme hřešili Pánu Bohu
svému, a není odvrácena prchlivost
jeho od nás až do tohoto dne. Bar. 1, 13.
Protož mi každého času bez přestání
ve dny slavné, a v jiné, v kteréž ná
leží, pamatujeme na vás při obětech,
kleréž obětujeme, a při řádech, kteréž
zachováváme, jakž povinno jest, a slušno
pamatovati na bratry. I. Mak. 12, 11.
Vyslyš modlitby vaše, a smiř se
s vámi, aniž opauštěj vás v čas zlý.
A nyní modlíme se zde za vás. II.
Mak. 1, 5. 6.
Modlete se za ty, kteříž vám proti
venství činí. Mat. 5, 44.
Modlete se za ty, kteříž vám utr

hají. Luk. 6. 28.
Prosím vás, bratří, skrze Pána na
šeho Ježíše Krista, a skrze lásku du
cha Svatého, abyste mi pomáhali na
svých modlitbách za mne k Bohu.
Řím. 15, 30.
'
I vy pomáhati budete modlitbou za
nás. Il. Kor. 1, 11.
Nepřestávám díků činiti z vás, při

pomínaje vás na modlitbách svých:
aby Bůh, Pána našeho Ježíše Krista
Otec slávy, dal vám ducha moudrosti a
zjevení, v poznání jeho atd. Ef.1,16.17.
Všelikou modlitbu a prosbu modlíce
se každého času v duchu, a vtom
bedlivi jsouce se vší ustavičností, a
pronešením za všecky svaté, i za mne,
aby mi dána byla řeč v otevření
úst mých v d0ufanlivosti, abych ozna

moval tajemství evangelium.
Ef. 6,
18. 19.
Vím, že mi to přijde kspasení skrze
vaší modlitbu, a pomoc Ducha Ježíše
Krista. Filip. 1, 19.
I my od toho dne, jakž jsme to
uslyšeli, nepřestáváme modliti se za
vás, a žádati, abyste byli naplněni zná
mostí vůle jeho, ve vší moudrosti &
rozumnosti duchovní. Kol. 1, 9.
Modlete se spolu i za nás, aby Bůh
otevřel nám dvéře řeči k mluvení o ta

jemství

Kristovu,

(pro kteréž také

vězněm jsem). Kol. 4, 3.
Protož se také modlíme vždycky za

vás: aby vás ráčil Bůh náš hodny uči
niti povolání svého, a (aby) naplnil
(na vás) všecku vůli dobroty, i skutek
víry v moci. 11. Tes. 1, 11.
Dále bratří, modlete se za nás, aby
řeč boží běh svůj měla, a oslavena
byla, jako i u vás. II. Tes. 3, 1.
Díky činíme Bohu vždycky ze všech

vás, připomínajíce vás na modlitbách
svých bez přestání. I. Tes. 1, 2.
Bratří modlete se za nás. I. Tes. 5, 25.
Prosím pak přede vším, aby činěny
byly prosby, modlitby, žádosti, díků
činění za všecky lidi, nebo to dobré
jest a vzácné před Spasitelem naším,
Bohem. I. Tim. 2, 1. 3.
Modlete se za nás: doufáme zajisté,
že dobré svědomí máme, chtíce se ve
všem dobře zachovati. Prosímť pak vás,
byste to hojněji činili, abych tím dříve
navrácen byl vám. Zid. 13, 18. 19.
Vyznávejtež se tedy jedni druhým
z hříchů svých, a modlte se za sebe
vespolek, abyste spaseni byli; mnohoť
zajisté může modlitba spravedlivého
ustavičná. Eliáš byl člověk nám podobný,
utrpením poddaný: a modlitbou se mo
dlil, aby nepršelo na zem, i nepršelo
po tři léta a šest měsíců. A opět se
modlil:

a vydalo

nebe déšt, & země

dala ourodu svou. Jak. 5, 16—18.

2. Příkladové přímluvy; a sice při
mlouvali se a orodovali :
a)

Alojžz's'.

Přišli k Mojžíšovi a řekli: Zhřešili
jsme, že jsme mluvili proti Hospodinu,
a proti tobě: modl se, ať odejme od
nás hady. I Modlil se mojžíš za lid.
IV. Moiž. 21, 7.
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A padl jsem před Hospodinem jako milovník bratři, a lidu israelského: tenť
prvé, čtyřiceti dní a nocí, chleba ne jest, kterýž se mnoho modlí za lid, a
jeda a vody nepije, pro všecky hříchy za všecko město svaté, Jeremiáš prorok
vaše, kteréž jste činili proti Hospodi boží. 11. Mak. 15, 14.
nu, a jej k hněvu popudili: nebo bál
f) Judas IPIakabqjsky'.
jsem se prchlivosti a hněvu jeho, kte
A učiniv sbírku, Judas Makabejský
rýmž proti vám popuzen jsa, zahladiti
vás chtěl. I vyslyšel mne Hospodin poslal dvanácte tisíc drachem stříbra
také tehdáž. Na Arona také náramně do Jerusaléma, aby obětována byla
se rozhněvav, chtěl jej seti-íti, i za něho oběť za hříchy mrtvých, dobře a ná
též také prosil jsem. V. Mojž. 9, 18—20. božně mysle o vzkříšení. (Nebo kdyby
byl neměl naděje, že vstanouz mrtvých
b) Samuel.
ti, kteříž padli, zbytečné a daremné by
Řekl pak Samuel: Shromažďte všeho se zdálo, modliti se za mrtvé). A že
Israele v Masfath, ať se modlím za prohlédal, že ti, kteříž s pobožnosti ze
vás Hospodinu. I řekli k Samuelovi:
snuli, mají výbornou milost složenou.
Nepřestávejž volati za nás kHospo— Protož svaté a spasitedlné jest, myšlení
dinu Bohu našemu, aby nás vysvobo za mrtvé se modliti, aby od hříchů
díl z ruky Filistínských. Vzal pak Sa zproštění byli. II. Mak. 12, 43—46.
muel beránka jednoho, kterýž (ještě)
g) Ježíš Kristus.
ssal, a obětoval ho celého v oběť zá
Řekl Ježíš: Otče, odpusť jim; neboť
palnou Hospodinu: a volal Samuel
k Hospodinu za Israele, a vyslyšel jej nevědí co činí. Luk. 23, 34.
Hospodin. I. Král. 7, 5. 8. 9.
Já. za ně prosím: ne za svět pro
Odstupiž pak ode mne ten hřích sím, ale za ty, které jsi mi dal, nebo
proti Hospodinu, abych přestal modliti tvoji jsou. A již nejsem na světě, ale
se za vás, i budu učiti vás' cestě do oni jsou na světě, ajá jdu k tobě.
bré a přímé. 'I. Král. 12, 23.
Otče svatý, zachovej je, kteréž jsi mi
dal, ve jménu svém. aby byli jedno,
c) Jeden prorok.
jako i my. . _. . Neprosímť, „abys je
I řekl král k muži božímu: Pomodl vzal ze světa, ale abys je zachoval od
se Hospodinu Bohu svému, a pros za zlého. . . . Neprosím pak toliko za ně,
mne, abych mohl zase přitáhnouti ruku ale i za ty, kteříž skrze. slovo jejich
svou k sobě. I modlil se muž boží uvěří ve mne. Jan 17, 9. 11. 15. 20.
Hospodinu, a přitáhl král ruku zase
h) Pavel.

k sobě, a byla jako prvé. III. Král. 13,6.

d) Judith.
I řekli jí Oziáš, a starší: Všecko,
což jsi mluvila, pravéť jest, a není
v řečech tvých žádné ouhony. Nyní
tedy modliž se za nás, nebo žena svatá
a bohabojná. jsi. I řekla jim Judith:
Jakož poznáváte, že z Boha jest to,
což jsem mohla mluviti: tak také sku
ste, z Boha—li to jest, co jsem umínila
učiniti, a modlte se, aby Bůh učinil
pevnou radu mou. Judith 8, 28—31.
e) Jeremiáš.
A řekli Jeremiášovi proroku: Nechť
padne prosba naše před obličej tvůj:
a modli se za nás Hospodinu Bohu
svému, za všecky ostatky tyto. Jer. 42, 2.
A promluviv Oniáš řekl: Teutoť jest
Encyklcpacdio.

Svědek mi jest zajisté Bůh, které
muž sloužím duchem svým v evange
lium Syna jeho, že bez přestání zmínku
o vás činím na svých modlitbách. Řím.
1, 9. 10.

Děkuji Bohu svému v každém v zpo
mínání na vás, vždycky na všech mo
dlitbách svých za vás za všecky s ra
dostí prosbu číně, z vaší společnosti
v evangelium Kristovu, od prvního dne,
až dosavád. Filip. 1, 3—5.
Díky činím Bohu, jemuž sloužím od
předků svědomím

čistým,

že bez pře—

stání mám tebe v paměti na modlitbách
svých, ve dne i v noci. II. Tim. l, 3.
i) Štěpán.

Štěpán poklek na kolena, zvolal hla
sem velikým, řka: Pane, nepokládei
34
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jim toho za hřích! A to pověděv usnul
v Pánu. Sk. ap. 7, 59.
k)

Církev.

A Petr zajisté ostříhán byl v zaláři.
Modlitba pak se dála bez přestání od
církve k Bohu za něj. Sk. ap. 12, 5.
l) Epafras.
Pozdravuje vás Epafras, jenž jest
od vás, služebník Krista Ježíše, vždycky
pečlivý o vás na modlitbách, abyste
stáli dokonalí a plní ve vší vůli boží.
Kol. 4, 12.

3. Ještě jiní přikladové přimluvy.
a) Za přímluvu žádali: Farao prosil

i přijme pán přísahu, & onen nebude
nucen k navrácení. II. Mojž. 22, 11.
Hospodina, Boha svého báti se bu

deš, a jemu samému sloužiti, a skrze
jméno jeho přisahati budeš. V. Mojž.
6, 13. 10. 20.

Zhřešil-liby člověk proti bližnímu
svému, & mělby nějakou přísahu, kte

roužby držán byl zavázaný: a'přišelby
pro tu přísahu před oltář tvůj do do
mu tvého, ty vyslyš na nebi: a učiň
& suď služebníky své, odsoudě bezbožné
ho, a odplatě cesty jeho, a ospravedl
ně spravedlivého, a odměně mu vedlé

spravedlnosti jeho. III. Král. 8, 31.32.

Hospodine, kdož bude přebývati v
stánkutvém? aneb kdo odpočívati na
Mojžíše, aby se zaň přimlouval u Boha:
hoře svaté tvé? ale bojící se Hospo
II. Mojž. 8, 8; též Darius Israelských:
I.Esdr. 6,10; Šimon,kouzedlník, apo dina oslavuje: kdo přísahá. bližnímu
štolů: Sk. ap. 8, 24. b) U lidi činili svému, a neklame. Žalm 14,1. 4.
Kdo vstoupí na horu Hospodinovu?
přimluvyza jiné : Bethsabee za Adoniáše:
III. Král. 2, 19. 20: Esther u Assuera aneb kdo bude státi na místě svatém
za Židy: Esth. 4, 8 atd. a) U Boha jeho? Nevinný rukama a čistého sr
přimlouvali se za své spolubratry: Abra dce, kterýž nevzal nadarmo duše své,
ham za Sodomské: I. Mojž. 28, 22 aniž přísahal ve lsti bližnímu svému.
atd; Isák za Rebeku: I. Mojž. 25, 21; Žalm 23, 3. 4.
Kdož přísahá na zemi, přisahati bu—
Lot za město Segor: I. Mojž. 19, 21.
22; Mojžíš. za Israel: II. Mojž. 32, de skrze Boha. Is. 65, 16.
A přisahati budeš: Živt' jest Ho
11; za Faraona: II. Mojž. 8, 12. 30;
za Marii: IV. Mojž. 12, 13; David za spodin, v pravd/:", a U soudu, a v spra
vedinosti
: & dobrořečiti budou mu ná
Šalomouna za moudrost: ]. Par. 29, 19;
Jeiemiás' za Israel: Jer. 18, 20; tak rodové, a chválili jej budou. Jer. 4, 2.
Běda vám, vůdcové slepí, kteříž ří
též Amos: Amos 7, 2; Daniel za Je
rusalém: Dan. 9, 16; Job za své káte:. Kdokoliby přisáhl skrze chrám,
to
nic není : kdoby pak přisáhl skrze
dítky: Job 1, 5; za své přátely: Job
42, 8; Pavel za Židy: Řím 10, 1. 2; zlato chrámové, povinent' jest. Blázni
Krisius za Petra: Luk. 22, 32. ll) U a slepci: nebo co jest většího, zlato-li,
Krista orodovali za jiné: Muž za svého čili chrám, kterýž posvěcuje zlata?
syna náměsičníka: Mat. 17, 14. 15; A přisáhl-liby kdo skrze oltář, to nic
žena Chananeiská za dceru svou: Mat.. není: ale kdoby přisáhl skrze dar,
15, 22: sem?: v Kafarnaum za slu kterýž jest na oltáři, povinen jest.
žebníka svého: Luk. 7, 3; Maria při Slepci: ico jest většího, dar-li, čili
oltář, kterýž posvěcuje daru? Protož,
svatbě v Káně: Jan 2, 3.
[. Přísaha náležitá. Přísaha vůbecjest kdo přísahá skrze oltář, přísahá skrze
něj, i skrze všecko, což na něm jest;
tvrzení Jisté věci 8 odvolávánim se na
a kdokoli přísahá skrze chrám, přisahá
Boha vševe'doueiho, při čemž se Bůh vy—
skrze něj, i skrze toho, kterýž pře
zývá, aby byl sve'dlwm pravdivosti výroku
bývá v něm; a kdo přísahá skrze ne
neb slibu a mstitelem lži a klamu při
be, přísahá skrze trůn boží, i skrze
sahty'ieiho.
toho, kterýž na něm sedí. Mat. 23,
16—22.
1. Děje—li se ve věcech důležitých jest
přísaha dovolená, ku potvrzeni pravdy
Lidé zajisté“skrze většího, nežli jsou
a dosvědčeni slibu.
sami, přisahají, & konec jest všeliké
Přísaha bude prostředkovati, že ne
rozepře jejich,
přísahou.
',id. 6,když
16. potvrzena bývá
vztáhl ruky své k věci bližního svého:

Přísaha.

2. Lehkomyslně, !. j. pro nepatrné
věcí přisahatí, anebo přísahou Ic něče
mn zlému se zavázati, jest těžké pro
vvtěm'.

Nevezmeš jména Hospodina

Boha

svého nadarmo, neboť nebude míti za
nevinného Hospodin toho, kdoby vzal
jméno Hospodina Boha svého nadar
mo. II. Mojž. 20, 7.
Všech věcí, kteréž jsem pravil vám,
ostříhejte. A skrze jméno cizích bohů
přisahati nebudete, aniž bude slyšáno
z úst vašich. II. Mojž. 23, 13.
Clovek, kterýžby přisáhl, a pronesl
rty svými, že učiní něco buďto dobrého
nebo zlého, a to samo přísahou a řeči
potvrdilby, a zapomenuv potom poznal
by hřích svůj, ať činí pokání za hřích.
IH. Mojž. 5, 4. 5.
Přisahání nechť nepřivykají ústa tvá,
nebo mnozí jsou pádové v něm. Jme
nování pak Boha nebývej ustavičně v
ústech tvých, a k jménům svatých ne—

přiměsuj se:'nebo
nebudeš bez viny
od nich. Nebo jako služebníku, kter-ý
ustavičně bývá tázán, modřín neubývá:
tak každý, kdo přísahá, a jmenuje (Bo
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budou jísti, ani píti, až zabijí Pavla.
Bylo pak jich více než čtyřiceti mužů,
kteříž se byli tak spikli; kteřížto při
stoupivše k knížatům kněžským, a star
ším, řekli: Zakletím zakleli jsme se,
že neokusíme ničehož, dokudž nezabi—
jeme Pavla. Sk. ap. 23, 12—14.
Přede všemi pak věcmi, bratí-í moji,
nepřisahejte, ani skrze nebe, ani skrze
zemi, ani kteroukoli jinou přísahou:

ale buď řeč vaše: Jest, jest: není, ne
ní; abyste 'neupadli v odsouzení. Jak.
5, 12.

3. Přík laclové přísahy.
Abraham přísahal králi sodomskému:
I. Mojž. 14, 22; Abimelechovi: I.
Mojž. 21, 23; Esau Jakubovi: 25, 32;
Isa'k Abimelechovi: 26, 28; Jakub:
31, 53; Josef Jakubovi: 47, 29; dva
z'sracls'tz'vyzve'dačove' Rahab:

Jos. 2, 12;

6, 22; Josue: 9, 15; synové ísraelštz' v
Masfa: Soudc. 21.. 1; Saul zapřisáhal

lid: I. Král. 14, 24; 19, 5; 20, 3;
28, 10; David: II. Král. 3, 35; III.
Král. 1, 13. 28; Joab: II. Král. 19,
7; Jezabel: III. Král. 19, 2; 17, 2;
20, 10; IV. Král. 2, 2;

Israelz'te' při

a neodejde od domu

sahali Hospodinu: II. Par. 15, 14;
I. Esdr._10, 5; Pavel: II. Kor. 11, 31;
], 23; Rím; 1, 9; 9, 1,- Gal. 1, 20;

jeho rána. A oklamal—liby, hřích je
ho na něm bude: a nevšímal—liby
sobě ho, hřeší dvojnásobně: a přísahal

a trestuhodný,- kdežto se s odvoláváním

b_a), nebude zcela od hříchu očistěn.
Clověk, kterýž mnoho přísahá, naplněn

bude nepravosti,

Fil. 1, 8; Tes. 2, 5. 10 atd.
11. Přísaha křivá jest zločin velmi veliký

na vs'eve'doucz'leo, svatého (: sprwedlz've'ho
liby daremně, nebude ospravedlněn:
nebo naplněn bude odplatou dům jeho. Boha proti víře a vědomí něco nepravého
Sir. 23, 9—14.
tvrdí neb slibuje, co však se neplní.
Slyšeli jste, že řečeno bylo starým:
Nebudeš křivě přisahati, ale splníš 1. Bůh zapovídá zřejměbíívěpřisahaii,
a tresce křivopřísez'm'ka.
Pánu přísahy své. Ale jáť pravím
Nebudeš křivě přisahatí ve jméno
vám, abyste nikterak nepřisahali, ani
skrze nebe, nebo trůn boží jest: ani mé, aniž poškvrníš jména Boha svého.
skrze zem, nebo podnož jeho jest: ani III. Mojž. 19, 12.
Zhřešil-liby člověk proti bližnímu
skrze Jerusalém, neb jest to město
velikého krále: ani skrze svou hlavu svému, a mělby nějakou přísahu, kte
nebudeš přísahali, nebo nemůžeš je roužby drzán byl zavázaný: a přišelby
dnoho vlasu učiniti bílého neb černého. ten, kterýž přísahati ma pro tu pří
Ale bud' řeč vaše, jest, jest; ne, ne; sahu, před oltář tvůj do domu tvého,
což pak nad to více jest, to od zlého ty vyslyšíš na nebi: a učiníš, a sou
diti budeš služebníky své, odsoudě bez
jest. Mat. 5, 33—37.
Nepředloženou přísahu Herodesovu, božného, a odplatě cestu jeho na hla—
kteráž Jana života zbavila, viz: Mar. vu jeho. III. Král. 8, 31. 32.
Ne těch modl bezdušných moc, skr
6, 21—29; Mat. 14, 6—13.
A když byl dcn, sebrali se někteří ze něž se činí přísaha, ale náležitá
z Zidů, & zapřisáhli se řkouce, že ne
hřešícím, pokuta jde vždycky
za pře
„! .
\J
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Přisahání.

stoupením nespravedlivých.
Moudr.
14, 31.
Marnost a slova lživá vzdal ode
mne, žebroty aneb bohatství nedávej
mi, toliko dej živnosti mé potřebu,
abych snad nasycen jsa přiváben nebyl
k zapření a neřekl: kdo jest Hospo
din? aneb chudobou jsa dohnán, abych
nekradl a křivě nepřisahal skrze jméno
Boha svého. Přísl. 30, 8. 9.
Toť jest zlořečení, kteréž vychází
na tvář vší země: nebo všeliký zloděj,
jakož tam psáno jest, souzen bude, a
všeliký přisahající, z té též souzen bu
de. Zach. 5, 3.
A jedenkaždý zlého proti příteli
svému nemyslete v srdcích svých: a
přísahy lživé nemilujte: nebo všecko

tváři Jeremiáše proroka, mluvícího k
němu z úst I'Iospodinových. Od krále
také Nabuchodonosora odstoupil, jenž
ho byl sobě přísahou zavázal skrze
Boha: a zatvrdil šíji svou i srdce,'aby
se nenavrátil

k I—IOSpodinu,Bohu isra

elskému. II. Kor. 36, 12. 13.
Apřistoupím k vám k soudu a budu
svědkem rychlým zločincům a cizolo
žníkům, a křivopřísežníkům, a těm,
kteříž s utiskem zadržují mzdu nájem
níka, utiskují vdovy a sirotky, a po
tlačují příchozího, aniž se bojí mne,
praví I—Iospodinzástupů. Mal. 3, 5.

I přisáhl jim král (Antiochus V.)
i knížata: i vyšli z pevnosti. Ale
král vejda na horu Sion, a shledna
pevnost- toho místa, zrušil rychle pří
to jest, čehož nenávidím, praví I—Iospo sahu, kterouž učinil a rozkázal zbořiti
din. Zach. 8, 17.
zed' vůkol. I. Mak. 6, 61. 62.
Bachz'des mluvil s nimi slovy pokoj
Opět slyšeli jste, že řečeno bylo
starým: Nebudeš křivě přisahati: ale nými, a přisáhl jim řka: Neučinímeť
splníš Pánu přísahy své. Mat. 5, 33. vám nic zlého ani přátelům vašim. A
A Petr opět zapřel s přísahou, žeby uvěřili jemu. I jal z nich šedesáte
neznal toho člověka. A po malé chvíli mužů, a zavraždil je dne jednoho, po
přistoupili blíže, kteříž tu stáli, a řekli dlé slova, kteréž psáno jest: Těla sva
Petrovi: Jistě i ty z nich jsi, neb iřeč tých tvých, a krev jejich vylili vůkol
tvá známa tebe činí. Tedy počal se Jerusaléma, a nebyl kdoby je pochoval.
proklínati a přisahati, žeby neznal člo— I připadl strach a třesení na všecken
věka. Mat. 26, 72—74.
lid: nebo řekli: Není při nich pravdy
Spravedlivému zákon není uložen, ani soudu: nebo přestoupili ustanove
ale nespravedlivým a nepodaným, bez nou věc a přísahu, kterouž učinili. I.
božným &. hříšníkům, nešlechetným a Mak. 7, 15—18.
Menelaus přistoupiv k Andronisovi,
poškvrněným, mordéřům otců svých a
matek, vražedníkům a smilníkům, a prosil, aby zabil Onyáše. Kterýžto když
cizoložníkům, těm, kteříž lidi kradou,
přišel k Onyášovi a podáním pravic s
lhářům a křivým přísežníkům, a jestli přísahou namluvil ho, aby z místa
c0' jiného, což jest na odpor zdra— utočistného vyšel, i hned ho zabil,
vému'učení. I. Tim. 1, 9. 10.
neostýchaje se spravedlnosti. Il. Mak.
4, 34.
2. Příkladové křivé přísahy.
111. Přisahání lehkovážné, kdež se
Když to ulysel Saul, ukrocen _jsa při nepatrných věcech aneb bez příčiny
řečí Jonathovou, přisáhl řka: Zivt' z hříšné/co zvykla přísahá.
jest Hospodin, že nebude zabit . . . .
A všel opět duch Hospodinův zlý do 1. Přím/ušní co zlá navy/dost se v
pišme" sv. výslovně zapovídá.
Saule, seděl pak v domě svém, a dr
žel kopí. David pak hrál rukou svou
Přísahání necht nepřivykají ústa tvá.,
nebo mnozí jsou pádové v něm. Jme
před ním. I snažil se Saul probodnouti
kopím Davida až do stěny, a uchýlil nování pak Boha nebývej ustavičně v
se David od tváři Saulovy: kopí' pak ústech tvých, a k jmenům svatých ne
bez úrazu _udeřilo v stěnu, a David přiměsuj se: nebo nebudeš bez viny
utekl, a zachován jest té noci. I. Král. od nich. Sir. 23, 9. 10.
19, 6. 9. 10.
Mluvení mnoho přisahající činí, že
vstávají vlasy na hlavě: a nestydatost
Sedechz'ás' činil zlé věci před očima
Hospodina Boha svého, ani se stydčl jeho (působí) zaopání uší. Sir. 27,15.

Přítel.

Ale jáť pravím vám, abyste nikterak
nepřisahali . . . .

Ale buď řeč vaše,

jest, jest; ne, ne; což pak nad to více
jest, to od zlého jest. Mat. 5, 34. 37.
_Přede všemi pak věcmi, _bratří moji,
nepřisahejte, ani skrze nebe, ani skrze
zemi, ani kteroukoli jinou přísahou:
ale buď řeč vaše: Jest, jest; není, ne
ní; abyste neupadli v odsouzení. Jak.
5, 12.
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Bohatým mnoho jest přátel. Přísl.
14, 20.
Blázen nebude míti přítele. Sir.
20, 17.

'2. Povinnosti přátel a vlastnosti pra
vého přátelství.
Kdo odjímá od přítele svého milo

srdenství, bázeň Páně opouští.

Job

6, 14.

Neukládej o příteli svém zlého, když
on_má důvěru v tebe. Přísl. 3, 29.
Kdo pohrdá přítelem svým, nemá
\
rozumu. Přísl. 11, 12.
vičně bývá tázán, modřín neubývá : '
Kdo chodí lstivě, pronáší tajnosti:
tak každý, kdož přísahá, a jmenuje
ale kdož má věrné srdce, tají to, což
(Boha), nebude zcela od hříchu očistčn
mu přítel svěřil. Přísl. 11, 13.
atd. Sir. 23, 11—17. “Jejte..Soudc.ll.
Kdo neváží sobě škody pro přítele,
3. Děje-li se pak lehkovcížnépřísahcíní spravedlivý jest. Přísl. 12, 26.
křivě, jest to také znamením opovcíz'livé
Každého času miluje, kdožjest (pra
mysli a zlehčování Balla.
vým) přítelem: a bratr v ouzkosti po
Nebudeš křivě přísahati ve jméno znán bývá. Přísl. 17, 17.
mé, aniž poškvrníš j'ména'Boha svého.
Muž milovný tovaryšstva, lepší pří
tel bude, než „bratr. Přísl. 18, 24.
II.l/Mojž. 19, 12.
Nevinný rukama a čistého srdce,
Co viděli oči tvé, nepronášej hned
kterýž nevzal nadarmo duše své, aniž v—sváru: abys potom vpraviti nemohl,
Při
přísahal ve lsti bližnímu svému . . . . kdyžbys zhaněl _přítele svého.
svou-veď s přítelem svým, a však taj
Zalm 23, 4.
.
Pakliby také říkali: Zivt' jest I—Io nosti cizímu nevyjevuj : aby snad ne
spodin, i to křivě p'risahnti budou. zahanbil tebe, kdyžby to uslyšel, a. vy
Jer. 5, 2.
tejkati tobě nepřestal. Milost a přá
telství vysvobozuje: kteréžto zachovej
Přítel, přátelství.
1. Při volení sobě, _abys nedošel hanby. Přísl. 25,
přítele máme opatrní býti.
8—10.
Bezbožnému dáváš pomoc, a s těmi,
Přítele svého a přítele otce svého
kteříž nenávidí Hospodina, přátelstvím neopouštěj. Přísl. 27, 10.
se Spojuješ, a protož zasloužil jsi sice
Zelezo železem se ostří, a člověk
hněvu Hospodinova. II. Par. 19, 2.
zostřuje tvář přítele svého. Přísl. 27,17.
Mnozí lidé milosrdní slovou: ale
Nebudiž místo přítele nepřítelem
muže věrného kdo najde? Přísl. 20, 6. bližnímu. Sir. 6, l'.
K tomu, kterýž vynáší tajnosti, a
Slovo sladké rozmnožuje přátely, a
chodí lstivě, a rozšiřuje rty své, ne ukrocuje nepřátely. Sir. 6, 5.
přimě5qj se. Přísl. 20, 19.
Přítel, setrvá-li stálý, bude tobě
Měj mnoho pokojných, a rádce měj jako spolurovný, a mezi domácími
z tisíce jednoho.
Máš-li přítele, v tvými důvěrně činiti bude: poníží-lití
zkoušení měj ho, a nesnadné věř je
se proti tobě, a před tváří tvou skry
mu. Nebo bývá přítel až do času je-li se, jednosvorné budeš míti přá
svého, a nesetrvá v den soužení. A telství dobré. Sir. 6, 11. 12.
bývá přítel, jestoť se proměňuje v ne
Kdo se bojí Boha, spolu bude míti
přítele; a bývá přítel, ješto nenávist přátelství dobré: neboť podlé něho
a svár & pohanění vyjeví. A jestiť bude přítel jeho. Sir. 6, 17.
přítel tovaryš stolu, a nesetrvá v den
Nerozsívej klamu proti bratru své
potřeby. Sir. 6, 6—10.
mu: aniž čiň co takového proti pří—
- Neopouštěj přítele starého: nebo teli. Sir. 7, 13.
nový nebude jemu roven. Sir. 9, 14.
Nehřeš proti příteli s penězi odklá

2. Tato zlá namklosl má zlé
násled y.
Nebo jako služebníku, kterýž usta

Přítel.
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dajícímu, aniž bratrem nejmilejším pro
zlato pohrdej. Sir. 7, 20.
Neopouštěj přítele starého: nebo
nový nebude jemu roven. Víno nové

jest nový přítel: kdyžsestará

se, s

chutí je píti budeš. Sir. .9, 14. 15.
Nebude poznán v dobrých věcech
přítel, a nezatají se ve zlých nepřítel.
V dobrých věcech člověka, nepřátelé
jeho jsou v zármutku: a v zlé příhodě
jeho poznán bývá přítel. Sir. 12, 8. 9.
Blázen nebude míti přítele, a nebu
de vděčnosti dobrodiním jeho.. Sir.
20, 17.
Někdo pro hanbu připovídá příteli,
a získá ho sobě za přítele darmo. Sir.
20,

25.

—

Kdo hází kamenem na ptáky, sežene
je: tak i kdo pomlouvá přítele, ruší
přátelství. Na přítele kdyžbys i meč
vytrhl, nezoufej: jest zajisté navrácení.
Na přítele otevřel-libys ústa smutná,
neboj se: jest zajisté smíření, kromě
pohanění, a vytýkání, & pýchy, a pro
nešení tajnosti,.a rány lstivé: pro vše
cky ty věci uprchne přítel. Zachovej'
víru příteli v chudobě jeho, abys se i
v dobrých věcech jeho veselil. V čas
soužení jeh'o zůstaň mu věren, abys i
v dědictví jeho spolu dědicem byl. Sir.
22, 25—29. '
Přítele pozdravovat nebudu se sty
děti, a před obličejem jeho neskryji
se: a přihodí-li mi se co zlého skrze
něho, snesu to. Sir. 22, 35.
Kdo pronáší tajné věci přítele, ztra
cuje víru, & nenalezne přítele podlé
vůle své. Sir. 27, 17.
Pronesti ale tajné věci přítele, jest
' zoufání duše nešťastné. Sir. 27, 24.
Ztrať peníze pro bratra & přítele
svého: a"ncSclio'vávej jich pod kámen
k zmaření.

Sir. 29,

1-3. _

Nezapomínej. na přítele svého v my
sli své, a nebuď nepainětliv ' na. něj v
zboží svém. Sir. 37, 6.
Před přátely (styd' se) za řeči han
livé: a když dáš, neomlouvej. Sir.
41, 28.

'

Neopětuj řeči 'slyšených pronášením
řeči skryté, a budeš právě bez poha
nění, a'nalezneš milost před obličejem
všech lidí. Za _tyto (pak) všecky věci
nestyď se, a nepřijímej osoby, abys
hřešil. Sir.. 42, 1.

3: Cena pravého přáletství.
Bratr, kterýž pomoc má od bratra,
(jest) jako město pevné: a soudové
(jejich jsou) jako závory měst. Přísl.
18, 19

Milost a přátelství vysvobozuje:
kteréžto zachovej sobě, abys nedošel
hanby. Přísl. 25, 10.
V masti a rozličných vůních kochá
se srdce: tak dobrými radami přítele
oslazena bývá duše. Přísl. 27, 9.
Lépe jest býti dvěma spolu, nežli
jednomu: nebo't' mají užitek tovaryšstva
svého. Padne-li který z nich, druhý
ho pozdvihne. Běda samotnému: ne—
bo když padne, nemá, kdoby ho po
zdvihl. Kaz. 4, 9. 10.
_
Přítel věrný jest obrana mocná: a
a kdož jej nalezá, nalezá poklad. Ku
příteli věrnému žádného není porovnání,
a není hodné odváženi zlata -i stříbra
proti dobrotě víry jeho. Přítel věrný
jest lékařství . života a nesmrtelnosti,
a kteříž se boji Pána, naleznou ho.
Sir. 6, 14—16..
Blahoslavený, kdož nalezl přítele
pravého. Sir. 25, 12.

4. 1quravé přátelství. Projevení a
ohavnost jeho.
Job 16, 21 (podlé Žid.); 19,13.14;
Žalm 40, 10.

'

Kterak pravíš, že miluješ mne, ješto
srdce tvé není se mnou? Soudc. 16, 15.
Pokrytec ústy oklamává“ bližního
svého; Přísl. 11, 9.
Muž nepravý přeluzuje přítele své—
ho: a vede ho po cestě nedobré. _Přísl.

16,29.

Kdo chodí lstivě, pronáší tajnosti :
ale kdož má věrné “srdce, tají to, což
mu přítel svěřil. Přísl. 11, 13.

Příčin hledá, kdo chce.odstoupiti od
přítele: po všeliký čas bude domlou
vání hoden. Přísl. 18, —1; 19, '4'.

Jako vinen jest ten, kterýž pouští
střely a k0pí k smrti: tak i muž, kte
rýž lstivý škodí příteli svému: a-kdož
by postižen byl, dí: Z žertu jsem to
učinil. Přísl. 26, 18. 19.
Clověk, kterýž lahodnými &-smyšlef
nými řečmi mluví ku příteli svému,

rozestírá sítl krokům jeho. Přísl. 29,.5.
Přítel bývá až do času svého, &

Přítel.

nestrvá v den soužení. A bývá přítel;
ješt se proměňuje v nepřítele: a bývá
přítel, ješto nenávist a svár a pohanění
vyjeví. A jestit' přítel tovaryš stolu,
a nesetrvá v den potřeby. Sir. 6,
8—10.
Od nepřátel svých odděl se, a přá
tel svých šetř se. Sir. 6, 13.
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5. Přa'tely božími slují náboz'm' a slu
žebníci boží.
Mně příliš ctěni jsou přátelé tvoji,
Bože: říliš posilněno jest knížetství
jejich. Zalm'13-8, 17.
.
Neskončený jest, poklad moudrost
lidem: jehožto kteříž užívají, oučastni

Ani příteli ani nepříteli nevypravuj —
jsou přátelství božího, pro dary umění
oumyslu svého: a jestli tobě hřích, schyáleni jsouce. Moudr. 7, 14.
nezjevuj ho. Sir. 19, 8.
“(_Tiůte sobě přátely z mamony ne
Jednu hodinu s tebou potrvá, pakli pravosti; aby kdyžbyste zhynuli, při
se nachýlíš, nesneset'. Sir. 12, 14.
jali vás do stánů věčných. Luk. 16, 9.,
Kdo pokyuuje' okem, kujefžlé věci,
Vy jste moji přátelé, učiníte-li, co
a žádný ho nezavrže. Před obličejem já. přikazuji vám. Již vás nebudu na
očí tvých osladí ústa svá., a řečem zývati služebníky; neb služebník neví,
tvým diviti se bude: ale naposledy co činí Pán jeho: ale nazval jsem vás
převrátí ústa svá, a v slovích tvých přátely; nebo všecko, což jsem koli
dá pohoršení. Mnohých věcí nenávi slyšel od Otce svého, oznámil jsem
viděl jsem, ale' nepřirovnal jsem nic vám. Jan 15, 14. 15.

jemu, jehož i Pán nenáviděti bude.
Sir. 27, 25—27.

_

(Jako) bujný kůň, tak jest přítel po
směvač: pod každým, kdo na něm
sedi, řehce. Sir. 33, 6.
Každý přítel dí: I jáť jsem se spo
kojil s přátelstvím.
Ale jest přítel
samým toliko jmenem přítel. Zdaliž
v tom není zármutek až k smrti.- To
varyš pak a přítel k nepřátelství“ se
obrátí. O přenešlechetná opovážlivost
odkud jsi stvořena, abys přikryla zemi
zlostí a lstivostí její? Tovaryš veselí
se s přítelem v utěšeních, a v čas Sou
žení protivníkem bude. Tovaryš s
přítelem- outrpnost má pro břicho, a
proti nepříteli vezme štít.
Sir. 37,
1—5.

Jedenkaždý střež'Se bližního svého,
a v žádném bratru svém neměj dou
lání; nebo každý bratr'lstivě podtrhuje,
& každý přítel podvodné kráčí. A muž
bratru svému posmívá se, a nemluví
pravdy: nebo naučili jazyk svůj mlu
viti lež; usilují, aby neprávě činili.
Jer. 9, 4'. 5; 12, 6;'_Pláč 1, 2; Dan.
11, 23. 27; Mich. 7, 5.
Ten, kterýž jej zradil, dal jim zna
mení, řka: kteréhožkoli políbím, tenť
jest, držte jej. A hned přistoupiv k
Ježíšovi, řekl: Zdráv buď Mistře! a
políbil jej. A řekl jemu Ježíš: Příteli,
nač jsi přišel? Mat. 26, 48—50.
Viz: fales'.

'

Otevřev Petr ústa svá, řekl: V pra
vdě jsem shledal, že Bůh není přijímač
osob: ale že v každém národu, kdož
se ho boji, a činí spravedlnost, příjemný
jest jemu. Sk. ap. 10, 34. 35.
Naplněno jest Písmo řkoucí: Uvěřil
Abraham Bohu, a poctěno jest jemu
k spravedlnosti, a přítelem božím na
_zván jest. Jak. 2, 23:
Cizoložníci, což nevíte, že přátelství
s tímto světem jest nepřátelství s Bo
hem? Protož kdo koli chce býti příte
lem toh_oto světa, "nepřítelem božím
učiněn bývá. Jak. 4, 4.
Mluvil Hospodin k Mojžíšovi tváři
v tvář, jako má obyčej člověk mluviti
ku příteli svému. II. Mojžf 33, 11.

6. Příkladové pravého přátelství.
Ruth a Noemi: Ruth 1, 14; David
a Jonathas: I. Král. 18, 1. 4; 19,

1—7; 20, 4—42; 23, 16; II. Král.
1, 11. 12. 25;

9, 1—13;

Chasai a

David: II. Král. 15, 32—37;

17,

1—17; přátelé byli Ammon a Jonadab :
II. Král. 13, 3; Jeka a Jonadab: “_IV.

Král. 10, 15; srov. 3, 6; III. Král.
5, 12 ; JlIarz'aaAlžbe'ta: Luk. 1, 39—46;
Ježíš sám byl přítel Lazarůvv a rodiny

jeho: Jan 11, 5 atd.; Pz'láta Herodes
stali se přátely: Luk. 23, 12; Korne
lz'us volal “své přátely: Sk. ap. 10, 24;
Pavel měl“ přátely: Sk. ap. 19, 31;
27, 3.

Prominutí
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—- Příští.

7. Příkladové špatných, nevěrných
přátel.

der, kteréž jsem vydal satanu, aby se
naučili nerouhati. I. Tim. ], 20.

Joab: II. Král. 20, 9 atd; přátelé
Jobovi: Job b', 21; 16, 1. 2; Dalila
k Samsonovi: Soudc. 16, 14 atd.;
]]akchz'dcs a Alcinus k Judovi Makabej

2. Příšnost na sebe sama záleží v tom,
že si ani té nejmenší chyby neodpoús'tíme.
Tresci tělo své, a v službu (je) po
drobují, abych snad, an jiným káži,
sám nebyl zavržen. I. Kor. 9, 27.

skému: I. Mak. 7, 8—10; Jidáš, který
Ježíše políbením zradil: Luk. 22, 48.
Prominutí.

Viz: odpuštění.

PÍÍSDOSt v dobrém smyslu,

bezohledně

nastupování, by pravda a právo se ko
naly. Jest pak přísnost buď na sebe neb
na jiné.

]. Přísnost na jiné záleží v každé
síle a pevnosti, nespravedlnosti a ne

pravosti se na odpor postaviti, ji za
mezovatí potlačovatz' a 'trestatz'.

Soudce moudrý souditi bude lid svůj,
& vládařství rozumného stálé bude. Sir—

10, ].
Muž pak jeden, jmenem Ananiáš,
s Safirou manželkou svou, prodal pole,
a ujal lstivě něco peněz za pole, s vě
(lomím manželky své: a přines nějaký
(lil, položil (jej) k nohám apoštolů.
I řekl Petr: Ananiáši, proč pokoušel
ďábel srdce tvého, abys ty lhal Duchu
svatému, a lstivě ujal z peněz za pole?
Z(l_aližzůstávaje (neprodané) tobě ne
ai'lstávalo, a zdali byvše prodáno, v moci
tvé nebylo? proč jsi tuto věc uložil
v srdci svém? Neselhal jsi lidem, ale
llohu. Sk. ap. 5. 1—4.

lřekl jí (Safíře) Petr: Pověz mi
ženo, za tolikoli jste pole prodali? A
ona řekla: Ano, za. tolik. A Petr k ní:
[ co jste se smluvili, abyste pokoušeli
Ducha Páně? Aj nohy těch, kteříž po
chovali muže tvého, jsou u dvéří a
vynesou

t_ě. Sk. ap. 5, 8. 9.

Tedy Savel, kterýž (slove) i Pavel,
naplněn jsa Duchem svatým, pohleděv
na něj (na Elyma čarodejníka), řekl:
() plný vší lsti, a vší chytrosti, synu
ďáblů, nepříteli vší spravedlnosti, ne
pi'estáváš převraceti cest Páně přímých.
A hle nyní ruka Páně nad tebou, a
budeš slepý, nevi'da slunce až do času.
A hned připadla na něho mrákota a
tma, a jda vůkol, hledal, kdoby mu
podal ruky. Sk. ap. 13, 9—11.
Z nichžto jest Hymenéusa Alexan

Příští. ]. Na příští Páně máme
býti vždy připraveni.
Bdětež, poněvadž nevite, v kterou
hodinu Pán váš přijde. Toto .pak vězte,
že 'byť věděl hospodář, v kterouby ho
dinu zloděj měl přijíti, bdělby zajisté,
a nedalt'by podkopati domu svého. Pro—
tož i vy buďte hotovi; nebo v kterou
hodinu nevíte, Syn člověka přijde. Mat.
24, 42—44.
Bdětežr neb nevite dne ani hodiny.
Mat. 25, 13.

.

Bděte a modlte se: nebo nevíte, kdy
bude ten čas. Mar. 13, 33.
Protož i vy budte hotovi: nebo v kte—
rou hodinu nenadějete se, Syn člověka
přijde. Luk. 12, 40.

\

Setí-te se pak, aby snad nebyla ob
tížena srdce vaše obžerstvím, a opil
stvim, a pečováním tohoto života: a
přišelby na vás náhlý ten den: nebo
jako osidlo přijde na všecky, kteříž
obývají na svrchu vší té země. Protož
bděte, všelikého času modlíce se, aby
jste hodni jmíni byli ujíti těch všech
věcí, kteréž se budou diti, a státi před
Synem člověka. Luk. 21, 34—36.
Protož nespěmež jako i jiní, ale
bděme, astřízlivi buďme. I. Tes. 5, 6.
Protož i vy buďte trpělivi, a potvr
zujte srdcí svých: neboť te přiblížilo
příští Páně. Jak. 5, 8.
Pakli bdíti_nebudeš, přijduť k tobě
jako zloděj, a nezvíš, v kterou hodinu
k tobě přijdu. Zjev. 3, 3.
Aj, přicházímť jako zloděj. Blahosla
vený, kdož bdí a' ostříhá roucha své
ho, aby nah nechodil, a aby neviděli
hanby jeho. Zjev. 16, 15.
2.

Napomína'm' a oštolú :: ohledu
příští a'ně:
'

I. Kor. 4, 5; 5, 5; 11, 26; Filip.
], 6. ]O; 3, 20; Kol. 3, 4; I. Tes.
1, 10; 2, 18; 4, 15; II. Tes. l,
7 atd.;

2, 3. 9. 103 11. Tím. 1, 12.
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Přízeň

17; I. Petr 1, 7;

5, 1. 4; II. Petr
3, 2; Jud.

0) Dobré úřaduzqstávám'v
Kteří říkají bezbožnému : Spravedlivý
14; Zjev. 4, 8.
jsi ; ty proklinati budou lidé, a v ohavnosti
Přízeň jest každé dobre' mz'ne'nz's ne'/vým, míti_národové. Ale kteříž jej trescí, ti
chválení budou: a přijde na- ně pože
.Spočzbajícz' na uznaných dobrých vlastno
stech a zásluhách jeho.
hnání. Přísl. 24, 24. 25 ; srov. I. Mak.
14, 4; Sk. ap. 20, 37. 38.
]. Snaha o příznivost lidí poroučí se.
d) Zásluhu a schopnost.
I byl Hospodin s Josefem, a byl muž
Veškeren Israel a Jůda miloval Da
všecko šťastně čině; a bydlil v domu vida: neb on vcházel, i vycházel před
pána svého, kterýž výborně věděl, že nimi. I. Král. 18, 16,
Hospodin jest s ním, a že všecko, což
Kdo domlouvá člověku, najde u něho
činí od něho se zpravuje v'ruce jeho. potom milost, více nežli ten.. kterýž ho
[ nalezl Josef milost před pánem Svým, lahodným jazykem oklamává.P1-ísl.28,23.
a. sloužil jemu, od něhož představen
Netresciž posměvaěc, aby tě nevzal
jsa všemu, zpravoval sobě svěřený dům, v nenávist. Potresci moudrého, a bude
i všecko, což mu vzdáno bylo. I po tě milovati. Přísl. 9, 8.
žehnal Hospodin domu Egyptského pro
3. Nepraví prostředkovéjsou:
Josefa, a rozmnožil tak doma, jak na
a) Snižování a pomlouva'm'jiných.
poli všecken jeho statek. I. Mojž,
39, 2—5.
Vstávaje rano Absolon, stával u cesty
Dále, bratří, kterékoli jsou věci pravé, při bráně, a každého muže, kterýž
kterékoli poctivé, kterékoli spravedlivé, maje při,. šel k soudu královu, volal
kterékoli svaté, kterékoli milé, které— Absolon k sobě, a říkal: Z kterého
koli dobré pověsti, na ty věci myslete. jsi ty města?'Kterýž odpovídaje říkal:
Filip. 4, 8.
Z jednoho pokolení israelského jsem já.
služebník tvůj. I odpovídal jemu Ab
2. Praví prostředkové Icdosaženíjí jsou :
solon: Zdajíť. mi se řeči tvé dobré a
a) Šlechetnost a dobré chování.
Spravedlivé. Ale není kdoby tě vysly
šel, ustanoven od krále. I i'íkával Ab
Pacholík Samuel prospíval, a rostl, solon:
Kdož mne ustanoví soudCem
a líbil se jakož Hospodinu, tak i lidem.
v zemi, aby ke mně šli všickni, kteříž
I. Král. 2, 26.
mají při, a abych spravedlivě soudil?
Požehnání budiž tobě, synu můj, II. Král. 15, 2—4.
nebo dobrého, a výborného muže syn

3, 3 atd.; I. Jan 228;

jsi. Tob. 7, 7.



Památka spravedlivého zůstává 3 po
chvalou: ale jméno bezbožných shnije.
Přísl. 10, 7.
Z dobrých věcí spravedlivých

veseliti se bude město: a když
bezbožní, 'bude chválení. Přísl.
Kdo v _tom slouží Kristu,
Bohu, a chválu má u lidí. Řím.

lidi
zhynou
11, 10.
líbí se
14, 18.

b) Láska k lidem.

5) Pochlebova'm'.

Ano i když někdo přistupoval k ně
mu, aby ho pozdravil, vztahoval ruku
svou, a uchopě ho políbil jej. A činí
val to celému Israelovi přicházejícímu
k soudu, aby byl slyším od krále, i
nachyloval k sobě tak srdce mužů
israelských. II. Král. 15, 5. 6.
c) Smyslnosti pochlebzy'z'cz' řeči.

Ti zajisté, kteříž se chtějí líbiti
v těle, nutí vás, abyste se obřezovali,
toliko aby protivenství kříže Kristova

_ Milosrdenství a pravda nechť neopou
stějí tě, zavěs je kolem hrdla svého, a
'
napiš je na dskách srdce svého: a na— netrpěli. Gal. _6, 12.
d) Pronásledování.
lezneš milost, a kázeň dobrou před
Bohem i lidmi. Přísl. 3, 3. 4.
Téhož času vztáhl Heródes král ruce,
Milý jest dar před obličejem všeli aby sužoval_ některé z církve. I zabil

kého živého, ani mrtvému neodpírej
milosti. Sir. 7, 37; srov. V. Mojž. 24,
13; Job 9, 9; '31, 20.

Jakoba, bratra Janova, mečem. Vida
pak, že se líbilo Židům, uminil jíti i
Petra.

Sk. ap. 12, 1—“-3.
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Pronásledování. — Proroct.

22, 26; Židé od Amana: Esth. 3, &,
Tobiáš od Senacheriba: Tob. ], 22;
Jeremiáš od Sedeciáše: Jer. 37, 15;
1.' Pronásledování jest osud s ravedli— 38, 4; Sidrach, Mísag a Abdenago od
vých a Kristu věrnýef
Nabuchodonosora: Dan. 3; Daniel od
Blahoslavení, kteříž protivenství trpí n'epřátel svých: Dan, 6, 16; 14, 30;
pro spravedlnost: neb jejich jest krá Zide' od Antiocha: I. Mak. 1, 23;
lovství nebeské. Blahoslaveni jste, když Kristus od Herodesa: Mat. 2,16; Jan,
vám zlořečiti a protivenství činiti a Kristus od Herodesa: Mat. 14, 10;
všecko zlé o vás lhouce mluvití bu slepý od narození od_ Fariseů:
Jan 9,
dou pro mne: radujte & veselte se: 23 atd.; Lazar od knížat kněžských:
nebo odplata vaše hoinájestvnebesích,
Jan 12, 10; Kristus od Jidáše a od
takzajisté protivenství činili i prorokům, Židů vůbec: Mat. 26, 47 atd.; Štěpán
kteříž před vámi byli. Mat.5, 10—12.
od shromáždění v Jerusalémě: Sk. ap.
Srov. Mat. ]O, 17. 18. a 21. 22.
6, 12; 7,' 1 atd.; křesťané od Saula:
Ježíš řekl: Amen, pravím vám: Žá Sk. ap. 8, 1 atd.; Pavel od Židů:
dného není, ještoby opustil dům, neb Sk. ap. 9, 23; od Demetria: 19, 24
bratry, neb sestry, neb otce, neb matku, atd.;“od Nerona: II. Tim. 4, 17;
nebo syny, nebo roli pro mne a pro Jakob a.Petr od Herodesa: Sk. ap.
evangelium, aby nevzal stokrát tolik, 12, 1. 2. 3.
nyní v času tomto, domů, a bratrů, a 3. Pronásledovnz'ci spravedlivých bý

Pronásledování
činiti:

jest snaha, jiným zle

sester, & matek, a synů, a rolí, s pro—

tivenstvími, a v budoucím věku život
věčný. Mar. 10, 29, 30.
Kdo nás odloučí iod lásky Kristovy?
zdali souž'ení? aneb ouzkost? nebo
hlad? zdali nahota? čili nebezpečenství ?
čili meč? atd. Rím. 8, 35.
Zlořečí nám, a my dobrořečíme;
_protivenství trpíme, a (mile je) snášíme.
I. Kor. 4, 12.
Protivenství trpíme, ale nebýváme
bez pomoci zanechání; býváme pora
ženi, ale nehyneme. II. Kor. 4,' 9.
Libuji si v svých nemOCech, v po
haněnich, v potřebách, v protivenstvích,
a v ouzkostech pro Krista; nebo když
nemocen jsem, tehdáž jsem mocen. II.
Kor. 12, 10; srov. Sk. ap. 5, 41.

vají trestáni od Boha.
Farao: II. Mojž. 7, 19; 9, 18; 10,
14; 14, 27; Achab: II. Par. 18, 34;
Jezabel: IV- Král. 9, 33; Aman: Esth.
7, 10; ]Iolofernes: Judith 13, 10;
Sennaeherib: IV. Král.' 19, 35; nepřá
tele' Danielovi a jeho soudruhů: Dan.
3, 22; 6, 24; Joakim: Jer. 36, 29;
Edomitští; Ezech. 35, 3; nepřáteléDa
vz'davi: Žalm '56,

Mach. 9, 28;

4;

Antiochus: _11.

Herodes Agrippa:

Sk.

ap'. 12, 23.
Pl'Ol'Ok, sluje od Boha seslaný nad
šený a osvicený muž, jenž zvěstuje vůli boží.

1. Pravé proroky sesllá Bůh.
Dříve nežli jsem tě způsobil vživotě,

znal jsem tě, a dříve nežli vyšel z ži—
Kdo chtějí pobožně živi býti v Kri— vota, posvětil jsem tě, a za proroka

stu Ježíši, protivenství trpěti budou.
II. Tim. 3, 12.

v národech dal jsem tebe. Jer. ], 5.
I řekl Hospodin ke mně: Neříkej:
2. Pronásledování musili snášeli.
Dítě jsem, neb ke všemu, k čemuž tě
pošli, půjdeš, a všecky věci, kteréžkoli
Abel od bratra svého Kaina: I. Mojž. tobě rozkáži, mluviti budeš. Neboj se
4, 8; Lot od nepřátelských králů: I. od tváři jejich: nebot já jsem stebou,
Mojž. 14, 12 ; Isák od Ísraele: I. Mojž. .
abych tě vytrhl, dí Hospodin. Jer. 1, 7. 8.
21, 9; Gal. 4, 2.9; Jakob od bratra
svého Esaua: I. Mojž. 27, 42; Israel 2. Účel jejich seslánl. Oni cvičili za
v zákoně, obnovovali kleslou bohoslužbu,
šti od Egyptských: II. Mojž. ], 8 atd.;
V. Mojž. 26, 6; David od Saula: I. zvěstovali rady boží, horlili pro Hospo
dina a zákon jeho, kárali, napomínali,
Král. 19, 10; 23, 14; 24, 1 atd.;
David od Absolona: II. Král. 15, 14; trestali nepravosti, oznamovali metly
boží, pak i budoucí osudy :
Eliáš od Jezabel: AIII.Král. 19, ] atd;
I. Král 2, 27. atd.; 13, 13. 14; 15,
Micheáš od krále Achaba: III. Král.

Proroct.

16; 28, 16—.]9; ]]. Král 12, 7—12;
24, 11. 13; III. Král 14, 6—16;'16,
1—4; 21, 17. 19. 20—24 atd.
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I horšili se nad ním. Ježíš pak řekl
jim: Není prorok beze cti, leč ve své
vlasti, a svém domu. Mat. 13, 57.

Včemž ovšem se jevila milosrdna' láska

4. Falešných proroků nemdme slyšeli.
Kletby na ně a známky jejich:
3. Proo'ocz' casto od zlJoh pronásledo
Prorok pak, kterýž by pýchou na
vánijsou: /
kažen jsa chtěl mluviti ve jménu mém'
Proroka vzbudím jim- z prostředku věci, kterýchž jsem já nepřikázal jemu,
brat-ří jejich, podobného tobě: a vlo aby je pravil, aneb-“(mluvil-liby) “ve
z'ím,slovamá v ústa jeho, abude mlu jménu cizích bohů, zabit bude. V.
viti k nim všecko, což mu přikáži. \Iojž. 18, 20.
'
Kdožby pak nechtěl slyšeti slov jeho,
I řekl Eliáš k nim: Zjímejtež pro
kteráž mluviti bude ve jménu mém, lnky Bálovy, at' ani jeden z nich ne- '
já budu mstítelem. V. Mojž. 18, 18. 19. uteče. Kteréžto když zjímali, vedl je '
Posílal pak Hospodin Bůh otců je Eliáš'k potoku Cison, a pobil je tam.
jich k nim skrze ruku poslů svých, lII. Král 18, '40.
v' noci povstávaje, a každodenně napo
Povstal-liby u prostřed tebe prorok,
mínajez' proto že odpouštěl lidu a-pi—í aneb kterýby pravil, že sen viděl, a před
bytku svému. “Ale__oni posmívali se povědělby znamení, a zázrak, astaloby
poslům božím, a málo. sobě vážili řeči se, což mluvil, a řeklby tobě: Pojďme,
jeho, a porouhali se prorokům, až při a' následujme _bohů cizích, kterýchž
šla prchlivost Hospodinova n'a lid jeho,'a
neznáš, a služme jim: neuposlechneš
nebylo žádného uléčení. II. Par. 36, slov proroka toho, aneb Snáře: nebo
15. 16.
zkušuje vás Hospodin Bůh váš, aby
I řekli; Pojdte, a myslme proti Je známé bylo, milujeteli ho z celého srdce,
remiášovi myšlení; neb nezhyne zákon a z celé duše své, čili nic. Hospodina
od kněze, ani rada od moudrého, ani Boha svého následujte, &jeho se bojte,
řeč od proroka: pojďte, a bijme jej a přikázaní jeho ostříhejte, a slyšte
jazykem, a nepozorujme na všecky řeči hlas jeho: jemu sloužiti budete, ajeho
jeho. Jer. 18, 18.
se přidržeti. Prorok pak ten, aneb
Svedl jši mne Hospodine, a sveden kterýž sobě smyslil sen, zavražděn bude:
jsem: silnějšís byl nežli já, a zmocnils nebo mluvil, by vás odvrátil-od Ho'
se_ mne: učiněn“ jsem ku posměchu
spodina Boha vašeho, který vyvedl vás
celý den, všickni.mi se posmívají. Neb z země egyptské, _a vykóupil vás z do
již dávno mluvím, a ohlašují nepravost, mu služebnosti: aby tě svedl s cesty,
a zpuštění vyvolávám: a učiněna jest kterouž tobě přikázal Hospodin Bůh
mi řeč Hospodinova k pohanění, a ku tvůj: aodejmeš zlé z prostředku svého.

boz'z'klz'dem:II. Par. 36,15;

Jan 3,16.

posměchu celý den. Jer. 20, _7. 8.
I poslal Hospodin k vám všecky slu
žebníky své proroky, vstávaje na usvitě,

V. Mojž. 13,1—5.

Kdo svodí spravedlivé na cestu zlou,
v zahynutí svém padne: a upřímí
a posílaje: a neslyšeli jste, aniž jste vládnouti budo'u' statkem jeho. Přísl.
naklonili uší svých, aby jste slyšeli. 28, 10.
Jer. 25,4.
I odetne Hospodin od Israele hlavu
I mluvili kněží a proroci k kníža— iocas nakřivujícího a na uzdě držícího,
tům, a ke všemu lidu , řkouce: Soud v jeden den. Dlouhověký a poctivý,
smrti jest muži tomuto, nebo proroko onť jest hlava: a prorok, kterýž učí
val-proti městu tomuto, jakž jste sly lži, onť_jest 'ocas. A budou ti, kteří
blahoslaví lid tento svádíce jej: a
šeli ušima svýma. Jer. 26, 11.
Kdybys k národům p_oslán byl, oni kteříž se blahoslaví, Svržení. _Is. 9,
by to slyšeli. Ale dům israelský ne 14—16.
_Strážní jeho všickni jsou slepí; vši
chtějí tě poslouchati: poněvadž nechtí
poslouchati mne; nebo veškeren dům ckni nevědoucí: psi němí nemohouce
štěkati, vidouce marné věci, ,spíce
israelský jest otřelého čela, & tvrdého
srdce. Ezech. 3, 6. 7.
'
a milujíce sny. Is. 56, ]O.
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Proroci.

Užasnutí hodně a divné věci staly snách. Až dokavád jest to v srdci
se v zemi: proroci prorokovali lež, proroků předpovídajících lež, avproro
a kněží plésali' rukama svýma: a lid kujících svedení srdce svého? Kteříž
svůj milóval takové věci; což se tedy chtějí učiniti, aby zapomenul lid můj
stane v nejposlednější čas jeho? Jer. jména mého pro jejich sny, kteréž vy
5, 30. 31.
pravuje jedenkaždý bližnímu svému:
-Proroci hojí' rány dcery lidu mého jako se zapomněli otcové jejich na
s hanbou, říkajíce: Pokoj, pokoj: a ne jméno jejich na jméno mé pro Bale.
Jer. 23, 25—27.
bylo pokoje. Jer. 6, 14.
I řekljsem: Ah, ah, ah, Pane Bože!
Protož aj ja, k prorokům, dí Hospo
Proroci. říkají jim: Neuzříte meče, din, kteříž ukrádají slova má. jedenka
a hladu nebude mezi vámi , ale pokoj ždý od bližního svého. Aj ja k pro
pravý dá vám (Bůh) na místě tomto. rokům, dí Hospodin, kteříž berou ja
I řekl Hospodin ke mně: .Křivě pro zyky své, a říkají: Praví Hospodin.
rokujíti ve jménu mém; neposlal jsem Aj jít. k prorokům, kteříž sny mají o
jich aniž jsem přikázal jim, aniž jsem lži, dí Hospodin, kteříž vypravovali je,
mluvil k nim; vidění lživé a hádání & svedli lid můj lží svou, a divy svý
(své) a lest, a svedení srdce svého pro mi: ješto jsem já jich neposlal, aniž
rokují vám. Protož toto praví Ilo jim rozkázal, kteříž nic neprospěli lidu
spodin o prorocích, kteříž prorokují ve tomuto, dí Hospodin. Jer. 23, 30—32.
] řekl Jeremiáš prorok k Ilananiá
jménu mém„ jichž jsem já. poslal, ří
kajíce: Meče a hladu nebude v zemi šovi proroku: Slyš Hananiaši: nepo
této: Mečem a hladem zhynou tí pro slal tebe Hospodin, ale tys učinil, aby
doul'ání skládal lid tento ve lži. Pro
roci. Jer. 14, 13—15.
Nebo proroki knčz poškvrnění jsou: tož toto praví Hospodin: Hle já. pošlu
tě se svrchu země ; tohoto roku umřeš:
a v domu svém nalezl jsem zlé jejich,
dí Hospodin. Protož cesta jejich bude nebo jsi proti Hospodinu mluvil. I
umí-el I-Iananiaš roku toho, měsíce se
jako plzkost ve mně: nebo postrčeni
budou a padnou na ni: pí-inesu zajisté dmého. Jer. 28, 15—17.
na ně zlé věci, rok navštívení jejich, dí
Toto zajisté praví Hospodin zastupů
Hospodin. A v prnrocích samařských Bůh israelský: nechť vás nesvodí pro
viděl jsem pošetílost: prorokovali skrze roci vaši, kteříž jsou u prostřed vás,
Bale a oklamávali lid můj ,israelský. a hadači vaši: a nepozorujete na sny
A v prorocích jerusalémských viděl své, kteříž se vam zdají: neb oni la
lešně prorokují vám ve jménu mém: a
jsem podobu 'cizolož'ících, a cestu lži:
a posilovali rukou nejhorších, aby se neposlal jsem jich, dí Hospodin. Jer.
neobrátil nižádný od zlosti své: uči 29, 8—9.
něni jsou mi všickni jako Sodoma,
Neposlouchejž slov proroků, kteříž
a obyvatelé jeho jako Gomorrar Pro vám říkají : Nebudete sloužiti králi ha
bylonskému; nebo oni vam lež mluví.
tož toto praví HOSpodiu zastupů k pro
rokům: Aj ja nakrmím je pelyňkem Nebo poslal jsem jich, dí Hospodin:
a napojím je 'žlučí; nebo' od proroků a oni prorokují ve jménu mém lživě:
jerusalémských vyšla poškvrna na vše aby vyvrhli vás, a abyste zahynuli i
cku zemi. Toto praví Hospodin zástupu:
vy, i proroci, kteříž prorokují vam.
Neposlouchejtež slov proroků, kteříž A k kněžím, i k lidu tomuto mluvil
prorokují vám, a oklamávají vas: vi jsem, 'rka: Toto praví Hospodin: Ne
dění srdce svého mluví, ne z úst Ho poslouchejte slov proroků svých, kte
spodinových. Říkají těm, kteříž mi se říž prorokují vám, .říkajíce: Aj nádobí
rouhají: Mluvil Hospodin :' Pokoj bude (domu) Hospodinova navráceno bude
vám: a každému , kdož chodí v pře z Babylona již brzo, nebo „lež pl'Ol'O'
vrácenosti srdce svého řekli: Nepřij kuji vám. Protož neposlouchejte jich,
det' na vas zlé; Jer. 23, 11—17.
ale služte králi babyloskému, abyste
Slyšel jsem,. co pravili proroci pro
živi byli. Proč se dává město toto v
rokujíce ve jménu mém lež a říka poušť? Jer. 27, 14—17.
jíce: Zdálo se mi, zdálo mi Se ve
Proroci tvoji viděli tobě křivé věci,

Proroct.

a bláznivé,-aniž otvírali nepravosti tvé,
aby tě byli k pokání vzbuzovali: ale
viděli tobě přijímání křivá, a vyhnání.
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kům, kteříž svodí lid můj: kteříž kOu
sají zuby svými, a hlásají pokoj: a ne

dá—li kdo co v ústa jejich, zasvěcuji
naň boje. Protož noc bude vám místo
Toto praví Pán Bůh: Běda proro— vidění, a tma vám místo hádání: i za
kům nemoudrým, kteříž následují du jde slunce nad proroky, a zatmí se
cha svého a nic nevidí. Jako lišky nad nimi den. A zahanbeni budOu,
na pouštích byli proroci tvoji Israeli. kteříž vidí vidění, a zahanbeni budou
Nevstoupili jste naproti, aniž jste po— hádačiz' a, přikryjí všickni obliče své,
stavili na odpor zdi pro dům israelský, nebo není odpovědi boží. Mich. 3,5—7.
I bude v ten den, praví Hospodin
abyste stáli v boji v den Hospodinův.
Vidí marné věci, a proroku jí lež říka zástupů: Vyhladím jm'éno modl z země,
jíce: Praví Hospodin, ješto jich nepo a nebudou připomínány více: a falešné
slal Hospodin: a setrvali utvrzovati proroky a ducha nečistého odejmu z
řeči. Zdali jste daremného vidění ne— země. I stane se, že bude—li kdo více
viděli a hádání lživého nemluvili? a prorokovati, řeknou mu otec jeho a ma—
říkáte: Praví Hospodin, ješto jem já tka jeho, kteříž jej zplodili: Nebudeš
živ! neb jsi mluvil lež ve jménu Ho
nemluvil. Ezech. 13, 3—7';
Toto praví Pán Bůh: Ze jste mlu— spodinovu. I probodnóu jej otec jeho,
a
matka jeho (vlastní), rodičove jeho,
vili marné věci, a viděli jste lež: pro—
tož. hle já na vás, dí Pán Bůh: i bu když bude prorokovati. Zach. 13, 2. 3.
V ten den zahanbeni budou proroci,
de. ruka má na proroky, kteříž vidí
marné věci, a hádají lež: v radě lidu jedenkaždý z vidění svého, když“ bude
mého nebudou, a v písmě domu isra— prorokovati; aniž se budou přikrývati
elského nebudou napsáni, aniž do ze pláštěm pytlovým, aby lhali: ale řekne
mě israelské vejdou i zvíte, že já jsem (každý): Nejsem prorok, člověk oráč
Pán Bůh: protože zklamali lid můj, a ří já jsem: neb jest Adam příklad můj
kajíce: Pokoj, a není pokoje: a on stavěl od mladosti mé. Zach. 13, 4. 5.
stěnu, oni pak ji omazávali hlínou bez
Pilně se varujte falešných proroků,
plev. Rciž k těm, kteříž obmaznjí kteříž přicházejí k vám v rouše- ovčím,
(hlínou) bez smíšení, že (ta zeď) pa vnitř pak jsou vlci hltaví: po ovoci
dne atd. Ezech. 13, 8—23.
jejich poznáte je. Zdaliž zbírají _ztrní
A prorok kdyžby pobloudil, a mlu— hrozny, aneb z bodláčí fíky? Mat. 7,
15. 16; Luk. 6, 44.
vilby slovo : já Hospodin oklamám pro
roka toho: a vztáhnu ruku svou na
Povstanou falešní Kristově, a falešní
něj; a vyhladím jej u prostřed lidu prorokové, a činiti budou divy veliké
israelského. I ponesou nepravost svou : &.zázraky, tak žeby v blud uvedeni
podlé nepravosti otazujícího se, takť byli (by možné bylo) také i vyvolení:
bude nepravost proroka. Ezech. 14, Aj předpověděl jsem vám. Protož ře
9. ]0.
knoulit' vám, aj na poušti jest, nevy
Spiknutí proroků u prostřední, jako cházejte: aj v skrejších, nevěřte. Mat.
lcv řvoucí, a uchvacující loupež, duše 24, 24—26.
Já vím, že po mém odchodu vejdou
zžírali, zboží a věci drahe brali, vdovy
její rozmnožili u prostřed ní. Ezech. mezi vás vlci hltaví,' kteříž nebudou
22, 25.
šetřiti stáda. A z vás samých povsta
Přišli dnové navštívení, přišli dnové nou muži, jenž budou mluviti převrá
odplacení: vězte Israelští, že bláznivý cené věci, aby obrátili učenníky po
jest prorok, nesmyslný muž nadšený, sobě. Falešní apoštolé jsou lstiví dél
pro množství nepravosti tvé, a množ níci, proměňujíce se v apoštoly Kristo
ství nesmyslnosti tvé. Strážný Efraim vy. II. Kor. 11, 13.
s Bohem mým: prorok učiněn jest '
Hleďtež, at“vás žádný neoklamá mou
osidlem k pádu na všech cestách jeho, drostí světskou a mravným podvode'm,
nesmyslnost v domě toho jest. Os. podlé ustanovení lidského, podlé začá
9, 7. 8.
tku učení světa, a ne podlé Krista.
Toto praví Hospodin proti proro Kol. 2, 8.
Pláč 2, 14.
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Prorokyně. — Prostopášnost.

Duch pak zjevně praví, že v posle
dních časích odstoupí někteří od víry,
poslouchajíce druhů bludných, a učení
dábelských, mluvících v pokrytství lež,
a majících svědomí své (jako zločinci)
znamenané. I. Tim. 4, 1. 2.
Byli pak i falešní proroci v lidu
(israelském), jakož i mezi vámi budou
učitelé lživí, kteříž uvedou sekty za
lracení a toho Pána, kterýž je vykou
pil, zapírají, uvozujíce na sebe rychlé
zahynutí. A mnozí budou jejich pro
stopášnosti následovati, skrze něž cesta

svému, aby nepožívalo všeliké rozkoše,
a nekochalo se v tom, což jsem byl
připrav-il: a to jsem pokládal za díl

svůj, kdybych požíval práce své.
Ale jak jsem se ohlédl na všecky
skutky, kteréž učinili ruce mě na práce,
při nichž jsem se nadarmo potil, uzřel
jsem na všech (těch), věcech marnost
a trápení ducha, a že nic netrvá pod
sluncem. Kaz. 2, 10. 11.
Lépe jest jít-i do domu pláče, nežli do
domu hodování: proto že se. v onom
připomíná konec všech lidí, a kdo živ
pravdy v porouhání dána bude; a z la jest mysli, co potom bude. Kaz. 7, 3.
komství vymyšlenými slovy o vás kup
Pro žert dělají chléb a víno, aby
čiti budou: jichžto soud již dávno ne— hodovali živi jsouce:
a peněz po
mešká, a jejichž zahynutí nedříme. 11. slušno jest všecko. Kaz. 10, 19.
Petr 2, 1—3.
Nebývej na hodech pijánů, ani na
Toto nejprvé vědouce, že přijdou kvasích těch, kteříž snášejí maso k je
v posledních dnech s oklamáváním po dění: nebo ti, jenž hledí pití, a dávají
směvači, podle vlastních žádostí cho snůšky, strávení budou: a oblečena
dící říkajícee kde jest zaslíbení, aneb bude v hadry ospalost. Přísl. 23, 20. 21.
příchod jeho? Nebo jakž otcové zesnulí,
Nebo řekli, neprávě u sebe přemý
všecko tak zůstává od počátku stvoí'ení. šlejíce: Krátký, a teskný jest čas ži
II. Petr 3, 3. 4.

vota našeho, a není občerstvení při
Nejmilejší, ne každému duchu věi—te, konci člověka, a není znám, kdoby se
ale' zkušujte duchů, jsou-li z Boha; byl z pekel navrátil. Pojďtež tedy a
nebo mnozí falešní proroci vyšli na požívejme dobrých věcí, kteréž tu jsou,
svět. 1. Jan 4, 1.
a užívejme- tvorstva jako v mladosti
Prorokyně byly jsou ženy od Boha rychle. Drahým vínem a (drahými)
mastmi naplňme se: a ať nemine nás
osvícené přeeýovídajz'cz' budoucí ve'cz'.
květ času. Korunujme se růžemi, prvé
Takové jsou byly-' Maria sest-ra Moj
žíšova, Debora, Halda, Anna, blahosl. nežli svadnou: nižádná nebuď louka,
panna Iliaria, dcery Filipovy: “IL Mojž. kteréžby nepřešla bujnost naše. Žádný
15, 20, Soudc. 4, 4; IV. Král. 22, z nás nebuď prázden rozpustilosti naší:
-všudy p-ozůstavme znamení veselosti:
14; Luk. 2, 36; Sk. ap. 21, 9.
nebo tent' jest cíl náš, a ten jest (náš)
Prosba.
Viz modlitba.
Prostomyslnost. Viz: svobodomluvnost.
Protivnik. Viz: nepřítel.
Proti-venstvi. Viz: pronásledována,
utrpení.
Prostopášnost záleží v hovadske'ne
střídmosti v jídle a pití.

1. Výstraha před ní.
A jedlbys a nasytil bys se: varuj
se silně, aby nezapomenul

na Hospo—

dina.'V. Mojž. 6, 12.
Já jsem řekl v srdci svém: Půjdu,
a oplývati budu rozkošemi, a požívati
budu dobrých věcí. A uzřel jsem, že
i to také jest marnost. Kaz. 2, 1.
A čehožkoli žádaly oči mé, neodepřel
jsem jim: aniž jsem zabraňoval srdci

los. Moudr. 2, 1. 6—9.
Po žádostech svých nechod, a od
vůle své odvracuj se. Neoblibuj sobě

v zástupích, ani v chatrčích: nebt usta
vičné jest provinční jejich. Sir. 18,
30. 32.
Nebuď při žádném hodování lakotný,
a nepouštčj se do každé krmě: nebo
z mnohých pokrmů bude nemoc, a la—
kotnost přiblíží se až k pohnutí zluči.

Sir. 37, 32. 33.
Hleďte pak se, aby snad nebyla ob
tížena srdce vaše obžerstvím, a opil
stvím, a pečováním tohoto života: a
aby nepřišel na vás ten den náhle.
Luk. 21, 34.
Ti zajisté, kteříž jsou podlé těla,
oblibují, což jest těla: ale kteříž jsou
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podlé ducha, oblibují, co jest ducha.
Řím. 8, 5.
,
Jako ve dne poctivě choďme; ne
v hodování a v opilství, ne v smilstvích
a nestydatostech, ne v sváru a. závisti:
ale oblečte se v Pána Ježíše Krista,

čínáte na postelích svých: kteříž jíte
berana ze stáda, a telata z prostřed
skotů. Kteřiž zpíváte k hlasu loutny:
jako David domnívali se, že mají ná
stroje k spěvu. Pijíce víno v šálích,

& nemějte péče o tělo podlé žádostí.
Řím. 13, 13. 14.

trpěli nad potřením Josefovým. Protož
nyní půjdu v předku stěhujících se (do
zajetí): a odjato bude spolčení těch,
kteříž sobě bujně počínají. Amos 6,

Království zajisté boží není pokrm
a nápoj, ale spravedlnost a pokoj a
radost v Duchu svatém. Řím. 14, 17.

2. Následky a tresty prostopášnosti.
Syn náš tento protivný a Spurný
jest. na napominání naše nic nedbá,
hledí žrání i smilstva a hodování: ka
mením jej uhází lid města: a umře,
abyste odjali zlé z prostředku vás, a
všechen Israel slyše to aby se bál. V.
Mojž. 21, 20. 21
A tak vzali města hrazená, a zemi
tučnou, a ujali domy plné všeho do
brého; cisterny od jiných udělané, vi
nice, a zahrady olivové, a stromoví
ovoce nesoucí mnohé: i jedli, a nasy
ceni jsou, a ztučněli, a oplývali rozko
šemi v dobrotě tvé veliké. Ale (potom)
popudili tebe k hněvu, a odstoupili od
tebe, a zavrhli zákon tvůj za hi'bet
svůj: a proroky tvé pobili, kteříž jim
osvědčovali, aby se navrátili k tobě:
i dopouštěli se rouhání velikého. II.
Estlr. 9, 25. 26.
O smrti, jak jest hořká památka
tvá, člověku, kteřýž má pokoj v zboží
svém, muži pokojnému, & jehož cesty
zpravcny jsou ve všech věcech, a to—
mu, kterýž může ještě pi'ijímati po
krmyl Sir. 41, 1. 2.
Běda, kteříž vstztváte ráno, abyste
chodili po opilství, a pili až do večera,
tak že vínem hoříte. Citara a loutna,
a buben, & píšťalka, a víno jest na
hodech vašich: a na dílo Hospodinovo
nehledíte, aniž skutků rukou jeho spa
třujete. Is. 5, 11. 12.
gitA aj radost a veselí, zabíjeuí telat
a'šbit-ískopců, jedení masa, a pití vína:
.Je'zme, a píme; neboť zejtra zemřeme.
Is. 22, 13.
Běda (vám), kteříž bohatí jste na
Sionu, a doufáte v horu samařskou.
Přední knížata hlavy lidí, chodíce zpupně
dodomu israelského. Kteříž spíte na
ložích slouových, a rozkošně Sobě po

& nejlepší mastí se mažíce:

a nic ne—

1. 4—7.
Nejhorší pak a těžký byl všechněm
, ten sběh zlých věci: nebo chrám byl

plný prostopášnosti a hodování pohanů,
a smilnících s nevěstkami, a do sva
tých síní svévolně se vtíraly ženy,
vnášejíce tam věci, kteréž neslušely. II.
Mak. 6, 3. 4.

Běda vám, kteříž jste nasycení; nebo
lačněti budet-e. Běda vám, kteříž se
nyní smějete; nebo kvíleti a plakati
budete. Luk. 6, 25.
Byl jeden bohatý “člověk, kterýž se

obláčel v šarlach a kment: a hodoval
na každý den stkvostně. Luk. 16, 19.
A jakož se stalo za dnů Noe, tak
bude i za dnů Syna člověka. Jedli a
pili, ženili se a vdávaly, až do dne,
v kterémžto Noe vše] do korábu: i
přišla potopa, a zahladila všecky. Po
dobně jako se stalo ve dnech Lotových:
Jedli a pili, kupovali a prodávali, ště
povali a stavěli: ale toho dne, když
vyšel Lot z Sodomy, pršcl oheň a síra
s nebe, a zahladila všecky. Luk. 17,

26—29.
Závisti, vraždy, opilství, žraní, atěm

podobné věci: o kterýchž vám předpo
vídáno, jakož jsem prvé pravil, že kdo
takové věci činí, království božího ne
dojdou. Gal. 5, 21.
Neboť mnozí chodí, o nichž jsem
častokrát pravil vám (nyní paki s plá
čem pravím), že (jsou) nepřátelé kříže
Kristova, jichžto konec jest zahynutí,
jichžto bůh břicho jest, a sláva v za
hanbení jejich, kteříž 0 zemské věci
pečují. Filip. 3, 18. 19.
Hodovali jste na zemi, a v bujnosti
vykrmili jste srdce svá ke dni zabití.
Jak. 5, 5.
Dostiť jest zajisté, že minulý čas
(života vynaložen jest) k plnění vůle
pohanů, těch, kteříž chodili v chlipno
stech, v žádostech, v zbytečném pití
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Prostřednicky' úřad. —_Proziotolnost

vína v hodování, v opilství a neřádném
modlosloužení. Protož když s nimi
neběháte k takovému vydávání se v
_rozpustilost, diví se tomu, rouhajíce
se. Kteříž vydávati budou počet to
mu, jenž hotov jest souditi živé i mr
tvé. I. Petr 4, 3—5.
'
Viz též : marnotratízost, opilství, stří
dmost.

Prostřednický úřad Krista Pána.
Viz : Kn'stus.

l: Prozřetelnost

boží záleží v pe'čz',

kterouž má Bůh a své tvory, jejich za
chování a řízení, zvláště pak-o lidí.

1. Bůh svět a vše, co na něm jest,
netoliko stvořil, nýbrž on i za
chovává jej.
Po všecky dny země, setí a žeň,
studeno a vedro, léto a zima, noc a
den neodpočinou. I. “Mojž. 8, 22.
Ty sám jediný Hospodine, tys uči
nil nebe, i nebesa nebes, i všecko voj
Sko jejich: zemi, i všecko, což jest na
ní: (všecka) moře, i cožkoli jest v
nich: a ty obživuješ všecky ty věci,
a vojsko nebeské tobě se klaní. II.
Esdr. 9, 6.
Života a milosrdenství udělil jsi mi,
a zření tvé ostříhalo ducha mého. Job
10, 12.

Kdož neví, že všecko to ruka Ho.

spodinova učinila? V jehožto ruce du
še všelikého živočicha, a duch všelikého
těla lidského. Job 12, 9. 10.
On spatřuje končiny světa: a vidí
všecko, což jest pod,nebem. Kterýžto
(když) učinil větrům váhu, a vody za
věsil u míře: když ukládal dešťům

právo, a cestu boui'kámzvučným: teh
dáž vidél ji, a zjevil, , a připravil a
vystihl. Jo'b 28, 24—27.
Kdo připravuje krkavci pokrm jeho,
když mláďatajeho k Bohu křičí, pro
tulujíce se, protože nemají pokrmů?
Job 38, 41.
Ty připravuješ hory mocí Svou, pře
pásán _mocností: ty bouříš hlubokosť
moře, zvuk vlnobití jeho. Lekati se
budou národové, a báti se budou ti,
jenž přebývají v končinách, znamení
tvých: východy jitřní avečerní potěše
né' učiníš. Navštívil jsi zemi a opojils

ji: hojně'obohatils ji.

Reka boží na

boží.

plněna jest vodami, připravil jsi pokrm
jejich: nebo tak jest spravování její.
Potoky její nápoj, rozmnož plody její:
v krůpějích deště jeho veseliti se bude
plodící. Poželmáš koruně roku dobro
tivosti své: a pole tvá naplněna budou
hojností. Roztučnějít' krásná místa, pu—
stiny a pahrbkové plésáním přepásáni
budou. Odíni' jsou beraní ovec, a ou
dolí rozhojní se obilím: křičeti budou,
neboť píseň chvály vzdají. Žalm 64,

7—14.
Ty jsi založil zemi na základu je
jím: nenakloní se na věky věků: Pro
past jako roucho odívala ji: nad ho

rami stály vody. Před žehnáním tvým
utíkaly, před hlasem hromu tvého'stra
chovaly se. Vystoupily hory, a se
stoupila pole v místo, kteréž jsi uložil
jim. Meze jsi položil (vodám), kte
rýchž nepřestoupí: aniž se navrátí, aby
přikryly zemí. Ty vypouštíš studnice
v oudolích: u prostí—edhor tekou vo
dy. Píti bude (z nich) všeliká zvěř
polní: očekávati (je) budou oslové le
sní v žízní své. Nad ními ptáci ne
beští bydleti budou: z prostřed skalí
vydávati budou hlasy. Ty svlažuješ
hory (deštěm) s vysostí svých: 2 ou
rod díla tvého nasycena bude země.
Ty vyvádíš trávu dobytku, a bylinu
k službě lidské. Abys vyvedl chléb
ze země: a víno aby obveselilo srdce
člověka, aby vyjasnil tvář (svou) ole
jem: a chléb (aby) srdce člověka po
silnil. Nasyceni budou stromové polní:
a cedrové libánští, které on štípil; tu
ptáci lmízditi se budou. Příbytek ra
roha jest vůdce jejich. Hory vysoké
jsou outočištěm jelenům: skály outo
čiště ježkům. Učinil měsíc k časům:
slunce zná západ svůj. Položil jsi tmu,
a učiněna jest noc: v té procházeli se
budou všecka zvířata lesní. Lvíčata
řvoucí, aby lapali, a hledali od Boha
pokrmu sobě. Vyšlo slunce, a (zase)
shromáždili se: a v doupatech svých
se položí. (Tehdy) vyjde člověk k dílu
svému: a ku práci své až do večera.
Jak velicí jsou skutkové tvoji Hoaxpo—
dine! všecky věci s moudrostí jsi uči—

nil: naplněna jest země zbožím tvým.
To moře veliké, a prostranné rukama:
tamť jsou hmyzové, jichžto není počtu:
živočichové malí i velicí: tu lodí pře
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nebude sobě blízkého svého tísniti na.
věky. Sir. 16, 26—28.
Veliké skutky moudrosti své ozdobil:
ten kterýž jest před věkem a až na
budeš, zbírati budou: když otvírati bu věky: aniž jest mu co přidáno, ani
deš ruku _svou, všickni naplněni budou umenšeno, a nepotřebuje nižádného
dobrým. Zalm 103, 5—28.
zrady. Jak žádOucí jsou všecka díla
Do národu a pronárodu (jest) pra— fjeho, a jako' jiskra, kterouž jest spa
vda tvá: založil jsi zemi, a trvá Zří „ třiti. Všecky tyto věci živy jsou, a
zením tvým 'trvá den: nebo všecko trvají na věky, a ke všeliké potřebě_
všecky poslouchají ho . . . Jednoho
slouží tobě. Zalm 118, 90. 91.
Všecko, cožkoli chce, Hospodin činí každého potvrdil dobré věci. Sir. 42,
21—24. 26.
na nebi, na zemi, v moři, i ve všech
Pozdvihněte na výsost očí svých, a
propastech. Kterýž přivádí oblaky od
končin země: blýskání k dešti činí. vizte, kdo to stvořil: kdo vyvádí v po
lýterýž vyvádí větry ze skrejší svých. čtu vojsko jejich, a všecky ze jména
volá: pro množství síly a mocnosti, i
Zalm 134, 6. 7.
Oči všech v tebe doufají Hospodine, moci jeho, ani jedno nezůstává zpět?
Is. 40, 26.
'
a ty dáváš (jim) pokrm jejich v čas
Což se nebudete mne báti, dí Ho
příhodný. Otvíráš ruku svou: a na
spodin, a před tváří mou kormoutiti?
plňuješ všelikého živočicha požehnáním. jenžto jsem položil moři písek za cíl,
Zalm 144, 15. 16.
za přikázaní věčné, jehož nepřestoupí:
Hospodin zčítá počet hvězd: a zůve
i pohnou se (vlny jeho), ale nezmohou
je všecky zejména. Zalm 146, 4.
Hospodin přikrývá nebe oblaky: a ho: a nadmou se vlny jeho, a nepře
idou ho. Jer. 5, 2. 2.
připravuje zemi dešť. Vyvozuje na
Toto praví Hospodin, kterýž dává
horách trávu, a bylinu k službě lidské.
On dává hovadům potravu jejich, i slunce za světlo ve dne, pořádek mě—
síce a hvězd za světlo v noci: kterýž
mladým krkavcům, jenž volají k němu.
bouří moře, a zvučí vlny jeho. Ho
Zalm 146, 8. 9.
spodin zástupů jméno jemu. _ Jestliže
Chvalte jméno Hospodinovo. Neb zahynou ustanovení tato přede mnou,
on řekl, a učiněny jsou: on přikázal, dí Hospodin: tedy i símě israelské
a stvořeny jsou. Upevnil je na věky, zahyne, aby nebylo národem přede
a na věky věků: přikázaní uložil (jim), mnou po všecky dny. Jer. 31,35. 36.
a nepomine. Zalm 148, 5. 6.
Když On vydává hlas, rozmnožují
Jednostejně pečuje Bůh o všecky. se vody na nebi: kterýž zdvihá oblaky
Moudr. 6, 8.
od kraje země, blýskání v dešť obrací,
Miluješ zajisté všecko, cožkoli jest,
a vyvádí vítr z pokladů svých. Jer. 5 1,16.
a nic nemáš v nenávisti z těch věcí,
Já také zabránil jsem od vás deště,
kteréž jsi učinil . . . . Kterakby pak když ještě tři měsícové byli do žně:
mohlo co zůstati, kdybys ty byl ne a dštil jsem na jedno město, a na dru
chtěl? aneb, coby od tebe povoláno hé město jsem nedštil: jeden díl de
nebylo, kterakby mohlo zachováno býti? štěm svlažen byl, a díl, na kterýž jsem
Moudr. 11, 25. 26.
nedštil, uschl. Amos 4, 7.
Nenechal sebe (Bůh) bez osvědčení,
Neníť zajisté jiného Boha kromě
tebe, kterýž péči máš o všecky, abys dobře čině s nebe, dávaje deště & ou
ukázal, že nesoudíš nespravedlivě. rodné časy, naplňuje pokrmem a utě—
šením Srdce naše. Sk. ap. 14, 16.
Moudr. 12, 13.
Aniž bývá (Bůh) ctěn lidskýma ru—
Soudem božím (trvají) skutkové je
ho od počátku, a od ustanovení jich kama, jakoby něčeho potřeboval, ješto
rozdělil částky jejich, a počátky jejich on dává všechněm život, i dýchání, i
dle rodů jejich. Ozdobil na věky díla všecko. Sk. ap. 17, 25.
V něm (v Bohu) živi jsme, a hý
jejich, aniž lačnějí, aniž ustávají, a
nepřestávají od prácí svých. Zádný báme se, i trváme. Sk. ap. 17, 28.

cházeti budou, i drak tén, kteréhož jsi
stvořil k zahrávání (sobě) v něm.
Všickni na tě očekávají, abys jim dal
pokrm v času svém. Když jim dávati

Encyklopacdic.
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Z něho, a skrze něho, a v něm jsou
všecky věci. Řím. 11, 36.
Co rozsíváš, nerozsíváš tělo, kteréž
bude, ale holé zrno, buďto pšenice,
neb kteréžkoli jiné. Bůh pak dává
jemu tělo,-jakž chce, a jednomukaždé
mu semeni vlastní tělo. I. Kor. 15',
37. 38.
On (Bůh) jest přede všemi, a vše
cky věci jím stojí. I. Kol. ], 17.
Příkazujiť tobě před Bohem, kterýž
všecko obživuje atd. I. Tim. 6, 13.
Bůh nese všecky věci slovem moci
své. Zid. 1, 3.
Všelikou péči svou uvrhněte na něj
(Boha); neb on má péči o vás. I.
Petr 5, 7.

2. Prozřelelnosl boží vztahuje se na
všecky věci.

Ať se radují a veselí národové: neb
(ty) soudíš lidi v pravosti: a národy
na zemi zpravuješ. Zalm 66, 5.
Všickni na tě očekavají, abys jim
dal pokrm v času svém. Když jim
dávati budeš, zbírati budou: když otví
rati budeš ruku svou, všickni naplnění
budou dobrým. Zalm 103, 27. 28.
Oči všech v tebe doufají Hospodine,
a ty dáváš (jim) pokrm jejich v čas
příhodný. Otvíráš ruku svou: a napl
ňuieš všelikého živočicha požehnáním.
Žalm 144, 15. 16.
Neříkej před angelem: Není prozře
tedlnosti: aby snad rozhněvaje se Bůh
na řeči tvé, nerozptýlil všech skutků
rukou tvých. Kaz. 5, 5.
Na všelikém místě (jsou) oči Hospo
dinovy, (a) spatřují dobré (lidi) i zlé.
Kaz. 15, 3.
Bůh jednostejně pečuje o všecky.
Maudr. 6, 8.
Dosáhá—mocně (moudrosti boží) od
konce do konce, a řídí všecko líbezně.
Moudr. 8, 1.
Kterakby- mohlo co zůstati, kdybys
ty byl nechtěl? Moudr. 11, 26.

Tvá, Otče, prozřetedlnost zpravuje
je: neboť jsi dal i na moři cestu, i
mezi vlnami stezku velmi bezpečnou
ukazuje, že můžeš ze všeho vysvobo
diti, by pak i bez umění někdo pustil
se na moře. Moudr. 14, 3. 4.
Navštívím ovoce vysokomyslného sr
dce krále assyrského, a slávu vysoko

sti očí jeho. Neboť řekl: V síle ruky
své učinil jsem (to), a v moudrosti své
jsem srozuměl (tomu): a odjal jsem
meze národů, a knížata jejich zloupil
jsem, a strhl jsem jako mocný ty, kte
říž na vysoce seděli. A nalezla jako
hnízdo ruka má sílu národů: a jako
zbírána bývají vejce, kteráž opuštěna
jsou, tak všecku zemi já jsem shro—
máždil: a nebyl, kdoby pérem hnul,
aneb otevřel ústa, a zasiptěl. Zdaliž
se bude- sekera chlubiti proti tomu,
kdo jí seká? aneb pozdvihne-liž se pila
proti tomu, kdož ji tahá? Jako kdyžby
se pozdvihl prut proti tomu, kdož jej
zdvihá, a vyvýšila se hůl, kteráž ovšem
dřevo jest. Is. 10, 12—15.
Já jsem Hospodin, a není žádného
více: kromě mne není Boha: přepásal
jsem tě, a nepoznal jsi mne. Aby
věděli ti, kteříž jsou od východu slun
ce, a kteříž od západu, že není (Boha)
kromě mne. Jáť jsem Hospodin a není
jiného, jenž působím světlo, a tvořím
tmu, činím pokoj, a tvořím (dopouštím)
zlé: já Hospodin činím to všecko. Is.
45, 5—7.
Zdaliž nebe i země já nenaplňuji,
dí Hospodin. Jer. 23, 24.
Nepečujte o život svůj, cobyste je
dli, ani o tělo své, čím byste se odí
vali. Zdaliž není život více nežli po
krm, a tělo více nežli oděv? Pohleďte
na ptactvo nebeské, žeť neseje ani žne,
ani shromažďuje do stodol: a Otec
váš nebeský krmí je. Zdaliž vy nejste
dražší nežli ono? A kdo z vás pře
mýšleje, může přidati ku postavě své
loket jeden? A o oděv proč se staráte?
Patřte na kvítí polní, kterak roste: ne
pracuje,_ani přede. Pravím pak vám,
že ani Salamoun ve vší slávě své tak
odín nebyl, jako jedno z nich. Poně
vadž' tedy trávu polní, kteráž dne'sjest,
a zejtra do peci vhozena bývá, Bůh
tak odívá:

čím více vás,

věrní? Mat. 6, 25—30;
22—31.

(vy)

málo—

Luk. 12,

Zdaliž neprodávají pět vrabců za.
dva penízky, & (ani) jeden z nich není
v zapomenutí před Bohem? Luk. 12, 6.
Ježíš odpověděl: Otec můj až dosa
vad dělá, i já dělám. Jan 5, 17.
V něm živi jsme, hýbáme se a tr
váme. Sk. ap. 17, 28.
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Předřízení jsme podlé uložení toho,
jenž všecko působí podlé rady vůle
své, abychom byli k chvále slávy jeho
my. Ef. 1, 11. 12.

Kristus jest přede všemi, a všecky
věci jím stojí. Kol. 1, 17.
Všelikou péči svou uvrhněte na něj,
neb on má péči o nás. I. Petr 5, 7.
3. Prozřetelnost boží vztahuje se však
i na každou jednotlivou věc.
Od Hospodina krokové člověka zpra
vování budou. Zalm 36, 23.
Zčítá počet hvězd: a zůve je vše
cky zejmena. Zalm 14, 6. 4.
Hospodin vyvozuje na horách trá—
vu, a bylinu k službě lidské. On
dává »hovadům potravu jejich, i mla
dým krkavcům, jenž volají k němu.
Žalm 146, 8. 9.
Od Hospodina zpravování budou kro
kové muže. Přísl. 20, 24.

A všickni skutkové jejich (Israele),
jako slunce (jsou) před obličejem bo
žím: a oči jeho bez přestání patří na
cesty jejich. Sir. 17, 16.
Vím Hospodine, že není (v moci)
člověka cesta jeho; aniž jest (v moci
muže), aby chodil, a zpravoval kroky
své. Jer. 10, 23.
I nastrojil Bůh červa při vcházení
jitra na zejtří: i urazil břečťan, a uschl.
Jon. 4, 7.
'
Dštil jsem na jedno město, a na
druhé město jsem nedštil: jeden díl
deštěm svlažen byl, a díl, na kterýž
jsem nedštil uschl. Amos 4, 'Z.
Zdaliž neprodávají pět vrabců za
dva penízky, a (ani) jeden z nich není
v zapomenutí před Bo em? Ale i vla
sové hlavy vaší všickni sečteni jsou.
Protož nebojte se; dražšíť jste vy,
nežli mnoho vrabců. Luk. 12, 6. 7.
4. Zvláště pak pečuje Bůh o své
vyvolené.

Když nejvyšší rozděloval národy:
když odděloval syny Adamovy, uložil
meze'lidem vedlé počtu synů israel
ských. Díl pak Hoápodinův lid jeho:
Jakob provázek dědictví, jeho. V. Mojž.
32, 8. 9.
I stalo se slovo H03podinovo k Eli
ášovi řkoucí: Odejdi odsud, a jdi proti
východu a skrej se u potoka Karit-h,
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kterýž jest na proti Jordánu, a tu z
potoka píti b'udeš: a krkavcům jsem
přikázal, aby tě tam krmili. Ill. Král.
17, 2—4.
Hospodine zpravuj mne, a nic mí se
nedostávati nebude. Žalm 22, 1.
Postaví se angel Hospodinův kolem
těch, kteříž se ho bojí. Zalm 33, 8.
Neboj se, nebo vykoupil jsem tě, a
povolal jsem tě jménem tvým: můj jsi

ty. Když půjdeš přes vody, stebou
budu, a řeky nepřikryjí tě: když cho
diti budeš v ohni, nespálíš se, a pla
men nebude hořeti na tobě. Is. 43,1. 2.
5. Všecko, 'cokoliv se děje, děje se
dle vůle boží neb dopuštěnz'm božím.

Pravil Josef bratřím: Nelekejte se,
ani sobě ztěžujte toho, že jste mne
prodali do těchto krajin: nebo pro za
chování vaše poslal mne Bůh před
vámi do Egypta . . . . I předeslal
mne Bůh, abyste zachování byli na
zemi, a pokrmy k živnosti míti mohli.
Ne vaší radou, ale vůlí boží sem po
sláů jsem: kterýž učinil mne jako ot
cem Faraonovým. I. Mojž. 45, 5. 7. 8.
Nebojte se. Zdaliž můžeme vůli boží
odepříti. ]. Mojž. 50, 19.
I řekl H08podin Mojžíšovi navracu
jícímu se do Egypta: Hleď, abys vše
cky zázraky, které jsem složil v ruce
tvé, činil před Farannem: jáť zatvr
dím srdce jeho, a nepropustí lidu. II.
Mojž. 4, 21.
Kdožby udeřil člověka, chtěje ho
zabiti, smrtí at umře. Kdo pak neči
nil oukladu, ale Bůh jej vydal v ruce
jeho: uložím tobě místo, do něhožby
uteci měl. II. Mojž. 21, 12. 13.

Pamatuj na Hospodina Boha svého,
že on moc tobě dal, aby naplnil úmlu
vu svou. V. Mojž. 8, 1-8.

Nedal vám Hospodin srdce rozum
ného, a oči vidících, a uši, kteréž mo
hou slyš_eti, až do tohoto dne. V. Mojž.
29, 4
Srdce člověka přemýšlí o cestě své,
ale Hospodin zpravuje kroky jeho.
Přísl. 16, 9.
Mnohá. myšlení v srdci muže: 'ale
vůle Hospodina setrvá. Přísl. 19, 21.
Od Hospodina zpravování bývají
krokové muže. Přísl. 20, 24.
Mně pak “dal Bůh', (bych mohl) mlu—

34?
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viti, jak smýšlím, a prvé mysliti, jakž
sluší- o těch věcech, kteréž se mi dá
vají: nebo- on jest moudrosti vůdce,
a napravovatel moudrých: v ruce za—
jisté jeho jsme i my, iřeči naše, i

všecka moudrost (naše): iprací

zná

most a umění. Moudr. 7, 15. 16.
Neníť zajisté jiného Boha, kromě
tsebe, kterýž péči máš o všecky, abys
ukázal,
že nesoudíš nespravedlivě.
Moudr. 12, 13.

Proč jsi nám ' dal zblouditi Hospo
dine od cest svých, zatvrdil jsi srdce
naše, abychom se nebáli tebe? Obrátiž
se (k nám) pro služebníky své, pro
pokolení dědictví svého. Is. 63, 17.
Vím Hospodine, že není (v moci)
člověka cesta jeho: aniž jest (v moci)
muže, aby chodil, a zpravoval kroky
své. Jer. 10, 23.
Já jsem učinil zemi, ilidi, i hovada,
kterážkoli jsou na svrchku země mocí
svou velikou, a ramenem svým vzta
ženým: a dal jsem ji tomu, kterýž se
líbil před očima mýma. Jer. 27, 5.
Hospodin amoudrost a síla jsou: A
on mění časy, i věky: přenáší králov
ství, i ustanovuje (krále): dává mou
drost moudrým, a známost rozumějícím
umění: on zjevuje věci hluboké, a
skryté. Dan. 2, 20—22.
0 králi, Bůh nejvyšší, království a
velebnost, slávu i čest dal Nabucho
donosorovi otci tvému. Dan. 5, 18.
Nepečujtež . . . . Víť zajisté Otec
váš, že toho všeho potřebujete. Mat.
6, 31. 32.
Proto nemohli Věřiti, neb opět řekl
Isaiáš: Oslepil oči jejich, a zatvrdil
srdce jejich: aby neviděli očima, a sr
dcem nerozuměli, a neobrátili se, abych
jich neuzdravil. Jan 12, 39. 49.
Nejsme dostateční mysliti něco sami
ze sebe, ale dostatečnost naše" jest z
Boha. II. Kor. 3, 5.
Bůh zajisté jest, kterýž působí ve
vási chtění i vykonání podlé dobré
vůle své. Fil. 2, 13.
Za dlouhý čas boioval Josue proti
králům těm. Nebylo města, ještoby
se bylo (dobrovolně) poddalo synům
.israelským, krom Hevea, kterýž bydlil
v Gabaon: nebo všech bojem dobyl.
Hospodinovo zajisté_ usouzení bylo, že
Be zatvrdila srdce jejich, a že bojovali

proti Israelovi, a padli, a nezasloužili'
žádné milosti, a zahynuli, jakož byl
přikázal Hospodin Mojžíšovi. Jos. 11,
18—20.
Oc'i Hospodinovy spatřují všecku “ze
mi, a dávají sílu těm, kteříž srdcem
dokonalým věří v něho. II. Par. 16, 9.
Oči jeho (hledí) na cesty lidské, a
všecky kroky jejich zpytuje. Job 34, 21.
Já v tebe doufal Hospodine: řekl

jsem: Bůh můj jsi ty: v rukou tvých
jsou losové moji. Žalm 30, 15.16.
Blahoslavený národ, jemuž Hospodin
jest Bohem' jeho; lid ten, jejž (sobě)
on vyvolil za dědictví. Zalm 32, 12.
Oči Hospodinovy nad spravedlivými:
a uši jeho lcprosbám jejich. Ale obli
čej Hospodinův na ty, kteříž činí zlé.

Žalm 33,16.17.

Vyjev Hospodine cestu svou, a na
ději mě_j v něm: a on (všecko dobře)
učiní. Zalm 36, 5.

Uvrz na Hospodina péči svou, a on
tě krmiti bude. Žalm 54, 23.
Bůh soudce jest Tohoto ponižuje,
a onoho povyšuje. Žalm 74, 8.
Bůh vyzdvihuje ze země nuzného, a
z bláta povyšuje chudého. Žalm 112,7.
Hospodin hledí na cesty člověka, a
všecky kroky jeho znamená. Přísl. 5,21.
Losové metají se do klínu, ale od
Hospodina bývají zřízeni. Přísl. 16, 33.
Oči Páně na 'ty, kteříž se ho bojí,
a on zná všeliký skutek člověka. Sir.
15, 20.
Aj já stvořil jsem kováře, kterýž
rozdymuje v ohni uhlí, a vynáší ná
dobí k dílu svému, a já stvořil zhoubce
ku pohubení. Is. 54, 1. 6.
Kdo jest ten, ještoby řekl, že se co
stává, an (toho) Pán nerozkázal. Pláč
Jer. 3, 37.
Zdali bude co zlého v městě, jehož—

by Hospodin neučinil. Amos 3, 6.
Zdaliž neprodávají dvou vrabců za
penízek, a jeden z nich nepadne na
zem, bez otce vašeho? Vaši pak (i) vla
sové na hlavě všickni sečteni jsou.
Protož nebojte se: lepšíť jste vy nad
mnoho vrabců. Mát. .10, 29—31.

A kdo jest, ještoby vám uškodil,
budete-li následovníci dobrého? I. Petr
3, 13.

_

Nic na zemi bez příčiny se neděje.
Job 5, 6.

Prozřotolnost boží.

A srozuměl jsem, že člověk všech
skutků božích žádné příčiny nemůze
nalezti, těch, kteréž se dějí pod slun
cem: a čím snažněji hledá, tím méně
nalezá: byť i řekl maudrý, že ví, ne
bude moci\najíti. Kaz. 8, 17.
Až dokavád Hospodine volati budu,
a nevyslyšíš? křičeti budu k tobě ná
silí trpě, a nevysvobodíš? . . . . Cistéť
jsou oči tvé, abys neviděl zlého; a
hleděti k nepravosti nebudeš moci.
Proč hledíš na ty, kteříž neprávě činí:
a mlčíš, an zžírá bezbožný Spravedli
vějšího nad sebe? Hab. 1, 2. 13.

6. Přirozené zlé, kteréž Bůh sesílá,
neodporuje prozřetelnosti boží; ješto
tím Bůh vždy k dobrému ladí 

prokládá.
Proto že opustili Hospodina Boha
svého, kterýž vyvedl otce jejich ze
země egyptské, a následovali bohů ci
zích, a klaněli se jim, a ctili je: pro
tož uvedl na ně Hospodin všecko to
zlé. III. Král. 9, 9.
Blahoslavený člověk, kterýž trestán
bývá od Boha: trestání tedy Páně ne
zámítej: nebo on raní, a hojí: tepe,
a ruce jeho uzdravují. Job 5, 17. 18.
Prvé než jsem snížen byl, já jsem
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spodin činím to všecko . . . . Běda
tomu, kterýž odporuje tvorci svému,
střep z hliněných nádob země: zdaliž
dí hlína hrnčíři svému: Co to děláš?
Is. 45, 7. 9.

Toto praví Hospodin: Aj já uvedu
na ně zlé věci, z nichž nebudou moci
vyjití-: a volati budou ke mně, 'a ne
vyslyším jich. Jer. 11, 11.

Toto praví Hospodin: Jakož jsem
uvedl na lid ten všecko zlé toto veli—

ké: tak uvedu na ně všecko dobré, 0
o kterémž já mluvím k nim. J er. 32, 42.
Kdo jest ten, ještoby řekl, že se co
stává, an (toho) Pán nerozkázal? (aneb)'
že z úst Nejvyššího nevychází, ani zlé
ani dobré? Proč reptá člověk živý, a
muž za hříchy své? Pilně ohledujme
cest svých, a hledejme, a navraťme se
k Hospodinu. Pozdvihujme srdcí svých
s rukama ku' Pánu k nebesům. Pláč
Jer. 3, 37—41.
Ustanovil Pán Bůh náš slovo své,
kteréž mluvil k nám, ak soudcům na
šim, kteříž soudili Israele, a k králům
našim, i ke všemu Israelovi, i Jůdovi:
aby přivedl na nás Pán zlé věci ve
liké, kteréž'se nestaly pod nebem. Bar.
2,

1. 2.

Dobré mysli buďte synové, a volejte
zavinily: protož (nyní) řeči tvé ostří ku Pánu: bude zajisté památka na vás
hám. Zalm 118, 67.
od toho, kterýž vás odvedl. Nebo ja
Dobréť mi jest, že jsi ponížil mne: . kož byl smysl váš, abyste bloudili od
Boha:
desetkrát tolik zase obrátíce se
abych se naučil spravedlnostem tvým.
Žalm 118,71
hledati ho budete. Ten zajisté, kterýž
Kázně Hospodinovy, synu můj, ne uvedl na vás zlé, zase přivede vám vě
zamítej: aniž ustávej, když od něho čné veselí s vysvobozením vaším. Bar.
trestán býváš. Nebo Hospodin, kohož 4, 27—29.
miluje, (toho) tresce: a jako otec v
Zdali bude co zlého v městě, jehož
synu zalibuje sobě. Přísl. 3, 11. 12.
by Hospodin neučinil. Amos 3, 6.
I viděl Bůh skutky jejich, že se od
Všecky věci dobré učinil časem svým,
a svět vydal hádání jejich, aby nena— vrátili od cesty své zlé: a smiloval se
lezl člověk díla, kteréž jest působil Bůh Bůh nad zlým, kteréž byl mluvil, aby
od počátku až do konce. Kaz. 3, 11. učinil jim, a neučinil. Jon. 3, 10.
Víme, že milujícím Boha všecky věci
Lépe jest jíti do domu pláče, nežli
do domu hodování: protože se v onom napomáhají k dobrému. Řím. 8, 28.
Toto nynější kratičké a lehké sou
připomíná konec všech lidí, a kdo živ
jest, myslí, co potom bude. Kaz. 7, 3. žení naše působí v nás převelmi veli
Zpytuj skutky boží, že žádný ne kou váhu slávy věčné. II. Kor. 4, 17.
Všeliká pak kázeň, když přítomna jest,
může napraviti to, čím on zhrzel Kaz.
7, 14.
nezdá se býti radostná ale smutná: ale
Hospodine v ouzkosti hledali tebe, potom velmi pokojné ovoce spravedlnosti
v soužení reptání učení tvé jim. Is. přinese těm, kteříž skrze ni pocvičeni
26, 16.
byli. Protož pozdvihněte unavených ru
Činím pokoj,_ a tvořím zlé: já. Ho kou a.zemdlených kolen. Žid. 12, 11. 12.
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Za největší radost mějte, bratří moji,
když v rozličná pokušení upadnete:
vědouce, že takové zkoušení víry vaší
působí trpělivost. Jak. 1, 2. 3.
Viz též: protívenstvz', utrpení.

7. Protí
božské nečelí
také z frozřetelností
a'nlívé s'těstí bezbožných.
Viz: Job 21; Žalm 72.
Když hříšníci vzejdou jako tráva:
a ukáží se (v květu) všickni, kteříž
páší nepravost, aby zahynuli na věky
věků. Zalm 91, 8.
Vy_trhni mne. A vysvoboď mne z
ruky synů cizozemců, jichž ústa mlu

vila marnost: a pravice jejich (jest)
pravice nepravosti. Jejichžto synové
jsou jako mladiství štípkové v mladosti
své. Dcery jejich pořádně vystrojené:
vůkol ozdobené ku podobenství (krásy)
chrámu. Spižírny jejich plné, vydáva
jící (potravy) jednu za druhou. Ovce
jejich plodné, rozhojněné u vyjití svých.
Krávy jejich jsou tučné. Není zboře
né zdi, ani průchodu, ani křiku na uli
cech jejich. Blahoslaveným nazývali
lid, kterýžby měl ty věci: blahoslave
ný lid, jehož Bohem jest Hospodin.
Žalm 143, 11—15.
Všecko pro sebe samého učinil Ho
5podin: tak i bezbožného ke dni zlému.
Přísl. 16, 4.
Viděl jsem hezbožné pohřbené: kteří
také když ještě živi byli, na místě sva
tém byli, a chváleni byli v městě jako
ze spravedlivých skutků. I to také
jest marnost. Nebo že se ortel hned
proti zlým nevynáší, proto beze vší
bázně synové lidští páší zlé věci. Kaz.
8, 10. 11.
Vyšších věcí nad sebe nevyhledávej,

a silnějších nad sebe neskoumej: ale
což přikázal tokě Bůh, o tom vždycky
přemýšlej. Sir. 3, 22.
Jestit' prospěch ve zlých věcech muži
bez kázně, a jest nálezek ke škodě.
Sir. 20, 9.
Viz též: bezbožně.

&. I mravní zlé, totiž hřích, nečelí
'protí prozřetelností božské.
Ty nejsi Bůh chtějící nepravost.
Aniž bydliti bude vedle tebe zlostný :
aniž potrvají nespravedliví před očima
tvýma. Zalm 5, 5. 6.

Nižádnému nepřikázal bezbožně či“
niti, a žádnému nedal povolení k hře“
šení. Sir. 15, 21.
Hospodin čeká, aby se smiloval nad
námi: a protož povýšen bude, odpou
štěje vám. Is. 30, '18.
Odpověděl Ježíš Pilátovi: Nemělbys
žádné moci proti mně, kdyby nebylo
tobě dáno s hůry. Jan 19, 11.
Právě v tomto městě sešli _se proti
svatému Synu tvému Ježíšovi, kteréhož
jsi pomazal, Herodes a Pontský Pilát
s pohany, a lidem israelským, aby uči
nili, což ruka tvá, a rada tvá uložila,
aby_ se stalo. Sk. ap. 4, 27. 28.
Zádný, když bývá pokoušen, neří
kej, žeby od Boha pokoušen byl; nebo
Bůh nemůže ke zlému pokoušen býti,
sám pak (také) žádného nepokouší.
Jak. 1, 13.
Trpělivě čeká pro vás, nechtě aby
kteří zahynuli, ale všickni k pokání se
obrátili. II. Petr 3, 9.

9. Někteří zvláště nápadní příkladové
působení prozřetelností boží.
Vysvobození Noema s rodinou jeho
od potopy: I_. Mojž. 7; 8; osudy Abra—
hamovy : I. Mojž. 12 atd. ; osudy Josefa,

syna Jakobova; I. Mojž. 37 atd.; osu
dy Mojžíšoty: II. Mojž. 2 atd.; za
chování israelských, za jejich čtyryceti
letého bloudění na poušti; II. Mojž. 16,
17 ; V. Mojž. 2, 7; osudy Davidovy: I. a
Il. Král.; osudy Eliášovy, III. Král. 17;
19 ; osudy Tobiášovy ; osudy Jobovy; osudy

Judith; osudyEsther; apoštolů: Mat. 6,
25 atd.; Luk. 22, 35; viz též: Moudr.
10, 11.

ll. Prozřetelnost lldSká se schvalrg'e.
Když sedneš k jídlu s knížetem, pilně
setř, co postaveno jest před tváři tvou,
a polož nůž na hrdlo své, však máš—li
v moci duši svou. Přísl. 23, 1. 2.
Nejez s člověkem závistivým, a ne
žádej pokrmu jeho: nebo jako hádač
a vykládač snů, domnívá se o tom,
čehož neví. Jez a pí, dí tobě: ale mysl
jeho není s tebou. Přísl. 23, 6. 7.
V uši nemoudrých nemluv: nebo po
hrdati budou naučením řeči tvé. V. 9.
Jáma hluboká jestit nevěstka, a stu
dnice ouzká, (žena) cizí. Ouklady činí
na cestě jako lotr a ty, jež uzří ne
opatrné, zabije. Přísl. v. 27. 28.

Prvenství. — Prvorozené.

Nerozněcuj se k následováni mužů
zlých, aniž žádej býti s nimi: nebo
o loupežích přemýšlí srdce jejich, a
rtové jejich mluví lest. Přísl. 24, 1. 2.
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I řekl Ježíš: Kdo jest, jenž se mně
dotekl? A když všickni zapírali, řek1_
Petr, &.kteřís ním byli: Mistře, zá
stupové tebe tisknou a tlačí, a ty pra
víš: Kdo se mne dotekl? Luk. 8, 45.
Viz též : moudrost, opatrnost, povážlivost.
V těch dnech povstav Petr u pro
Prvenství
A os'tolovi
Petrovi
udělíSPrimat).
Kristus 1.věts'
moc a střed. bratří řekl: atd. Sk. ap. 1, 15.
A když mnohé vyhledávání bylo,
vyšší postavení nad ostatní apoštolé. povstav Petr řekl k nim: Muži, bratří
., Ondřej nalezl nejprv bratra svého atd. Sk. ap. 15, 7.
Simona, a dí jemu: Nalezli jsme Me 3 Protož také uvádí se Petr rvm'
siáše (jenž se vykládá Kristus). I při
vedl ho k Ježíšovi. _I pohleděv naň všude ve seznamu apoštolů a zeyména
se prvním nazývá.
Ježíš, řekl: Ty jsi Simon, syn Joná
šův; ty budeš slouti Kéfas, jenž se
Dvanácti pak apoštolůjména jsou tato:
První, Simon, jenž slove Petr. Mat.
vykláda Petr. Jan 1, 41. 42.
Simon Pet-r, řekl: Ty jsi Kristus, 10, 2; Mar. 3, \16._
A šel za ním Simon, i ti, kteříž
Syn Boha živého. A odpovídaje Ježíš,
řekl mu: Blahoslavený jsi Simone, synu byli s ním. Mar. 1, 36.
Jonášův: nebo tělo a krev nezjevilo
A když byl den, povolal učenníků
tobě (toho): ale otec můj, kterýž jest svých, a vyvolil z nich _dvanácte, kte
v nebesích. Ijáť pravím tobě, žety jsi réž i apoštoly nazval, Simona, které
Petr, a na té skále, vzdělám církev muž dal jméno Petr. Luk. 6, 13. 14.
svou, a brány pekelné ji nepřemohou.
PIVOIOZBHČ. Všecko prvorozené muž—
A tobě dám klíče království nebeského:
a cožbyskoli svázal na zemi, bude svá ského pohlaví bylo Hospodina zasvěcena.
Posvět mi všeho prvorozeného, což
záno i na nebi. »Mat. 16,\_16—19.
I řekl P—án: Simone, Simone, aj sa otvírá život mezi syny israelskými, tak
tan žádal o vás, aby (vás) tříbil jako z lidí.. jako z hovad: neboť mé jest to
pšenici.: ale já jsem prosil za tebe, všecko. II. Mojž. 13, 2.
Prvorozeného z synů svých mně dáš.
aby nezhynula víra tvá, a ty někdy
obrátě se, potvrzuj bratří svých. Luk. II. Mojž. 22, 29.
22, 31. 32.
Všecko z pohlaví samcového, což
_ Tedy když poobědvali, řekl Ježíš otvírá život, mě bude: ze všech ho
Simonovi Petrovi: Simone Janův, mi vad, tak zvolů, jako Z' ovcí, mě bude.
luješ-li mne více nežli tito? Di jemu.
Prvorozeného osla vyplatíš ovcí.: pakli
Ovšem Pane, ty víš, že tě miluji. bys ani té ceny zaň nedal, zabit bude.
Řekl jemu: Pasiž beránky me. Rekl Prvorozeného z synů svých vyplatíš:
jemu podruhé: Simone Janův, miluješ-li ani se ukážeš před obličejem mým
mne více nežli tito? Dí jemu: Ovšem prázdný. II. Mojž. 34, 19. 20.
Prvorozených věcí, kteréž příslušejí
Pane, ty víš, že tě miluji. Řekl jemu:
Pasiž beránky rné. Rekl jemu potřetí: Hospodinu, žadný nebude moci posvě
Simone Janův, miluješ-li mne? Zarmou covati: buďto žeby byl vůl, neb ovce,
til se Petr, protože mu řekl potřetí: Hospodina jsou. Jestli nečisté hovado,
Miluješ-li mne? i řekl jemu: Pane2 ty vyplatí je, který obětoval, vedlé ceny
víš všecko: ty víš, že tě miluji. Rekl tvé, a přidá pátý díl nad" cenu. Jestliže
jemu: Pasiž ovce mé. Jan 21, 15—17. nebude chtíti vyplatiti, prodáno bude
jinému, začkoli 'od tebe ceněno bude.
2. U vědomí přednosti této odpovídal III. Mojž. 27, 26. 27.
také Petr při rozličných příležitostech
Nebo mé jest všecko prvorozené:
ve jménu ostatních., a měl první slovo; od toho času, když jsem pobil prvo
Dí jim Ježíš: Vy pak_kým mne rozené v zemi egyptské: posvětil jsem
býti pravíte? Odpověděv Simon Petr
sobě cožkoli nejprv se rodí v Israeli,
řekl: Ty jsi Kristus, Syn Boha _ži od člověka až do hovada, mojit jsou.
vého. Mat. 16, 15. 16.
IV. Mojž. '3, 13.

Prvotiny. — Půjčování.
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Mé jsou všecky věci prvorozené synů
israelských, tak z lidí, jako z hovad.
Ode dne, jakž jsem pobil všecko prvo
rozené v zemi egyptské, posvětil jsem
jich sobě. IV. Mojž. 8, 17.
Z prvorozených věcí, kteréž se rodí
v skotech, i v ovcích tvých, cožkoli
jest pohlaví samcového, posvětíš Ho
spodinu Bohu svému. Nebudeš dělati
prvorozeným volem, a nebudeš holiti
prvorozených ovec svých. Před obliče
jem Hospodina Boha svého jisti budeš
je na každý rok, na místě, kteréžby
vyvolil Hospodin, ty i dům tvůj. Pak
liby mělo poškvrnu, žeby kulhavé bylo,
aneb slepé, aneb na některé straně
škaredé, nebo mdlé, nebude obětováno
Hospodinu Bohu, tvému: ale v bra
nách města svého sníš je: tak čistý,
jak nečistý rovně jisti budou je, jako
srnu neb jelena. V. Mojž. 15, 19—22.
Prvotiny.

Prvotiny plodin musely se

obětovali Bohu na výživu kněží.

' Desátků
obmeškáš
svých mně
Prvotiny
do domu

svých a prvotin svých ne
dáti: prvorozeného z synů
dáš. II. Mojž. 22, 29.
ourod země své přineseš
Hospodina Boha svého. II.

volil ,. aby tam vzýváno bylo jméno
jeho. V. Mojž. 26, 2.
To když uslyšelo množství, mnoho
prvotin obětovali synové israelští obilí,
vína a oleje, medu také: a ze všech
ourod země, desátky obětovali. II. Par.
“31, 5.

Cti Boha ze statku svého, a z prvo
tin všech ourod svých dávej jemu: a
naplněny budou stodoly tvé hojností, a
čeřenové tvoji vínem oplývati budou.
Přísl. 3, 9. 10.

A tyto jsou prvotiny, kteréž zdvíhati
budete, šestý díl efy z koru obilí, a
šestý díl ely z koru ječmene. Ezech.
45, 13.
Ptolomeus, obecné jméno králů egypt
ských, jakož dříve jméno Farao.
1. Ptolomeus, (Filopator), manžel
Kleopatry. Esth. 11, 1.
'
2. Ptolomeus (Filometor), vešel v
přátelství s Alexandrem, protikrálem
Demetria: I. Mak. 10, 51 atd.; potom
ale pozdvihl Ptolomeus válku proti zeti
svému Alexandrovi: 11, 1 atd.; při
čemž také ,přišel o život: v. 18. Viz

též: I. Mak. l, 19; II. Mak. 4, 21;
9, 29; 10, 13.
3. Ptolomeus (Evergetes II: aneb
Mojž. 23, 19.
_
Prvotiny ourod země tvé obětovati Fyskon), jemuž byli Zídé od Rímanů
budeš v domu Hospodina Boha svého. ve zvláštním listu odporučeni; I. Mak.
15, 16. Viz též: Il. Mak. 1, 10.
11. Mojž. 34, 26.
4. Ještě jiní vznešení toho jména.
Oddělte u sebe prvotiny Hospodinu.
Každý dobrovolný a náchylnou myslí, byli: Ptolomeus, syn Doryminův: I.
Mak. 3, 38; Ptolomeus Macer: II. Mak.
aťje obětuje Hospodinu: zlato a stříbro,
10, 12; viz 4, 45; 8, 8; Ptolomeus,
& měď. II. Mojž. 35, 5.
Mluv k synům israelským: Pakliby syn Abobův, zeť vysokého kněze Si
nebyl, kdoby to měl vzíti, dají to Ho mona, kterýž tohoto zrádné zavraždil:
spodinu, a bude knězovo, mimo skopCe,
kterýž obětován bývá za očištění, aby
byla k'rotící oběť. Všecky také prvo
tiny, kteréž obětují synové israelští,
knězi náležejí. IV. Mojž. 5, 9.
I mluvil Hospodin k Aronovi: Hle
dal isem tobě k ostříhání prvotiny své.
Všecko,
což se posvěcuje od synů
israelských, dal jsem tobě, i synům
tvým pro ouřad kněžský právem věčným.
IV. Mojž. 18, 8.

Prvotiny obilí, vína, a oleje, a díl
vlny z stříže ovce. V. Mojž. 18, 4.
Vezmeš ze všech ourod svých prvo
Liuy, a vložíš do koše, a půideš na mí
sto, kteréžby Hospodin Bůh tvůj vy

II. Mak. 16, 11 atd.

Půjčování.
paroučí se.

1. Potřebnému půjčili

Jestliže by někdo z bratří tvých,
kteříž přebývají v branách města své
ho, v zemi, kterouž Hospodin Bůh tvůj
dá tobě, ochudl: nezatvrdíš srdce své
ho, aniž skrčíš ruky, ale otevřeš ji
chudému, a půjčíš, čehožbys viděl, že
potřebuje. V. Mojž. 15, 7. 8.
Blahoslavený člověk, kterýž se sli
tovává a půjčuje, vyřídí věci své v
soudu. Žalm 111, 5.
(Jako) na ourok půjčuje, Hospodinu,
kdo se smilovává nad chudým: a on za
dobrodiní jeho odplatíjemu. Sir. 19, 17.

Půst.

noc u \tebe základ, ale hned vrátíš mu
pi'ed západem slunce: aby, spě v rou

Dnes půjčí někdo, a zejtra upomíná:
nenávistný jest člověk takový. Sir.
20, 16.
Kdo činí milosrdenství, půjčuje bli
žnímu svému: a kdo možnější jest ru
kou, přikázaní zachovává. Půjč bli
žnímu Svému v čas potřeby jeho, a
navrat zase bližnímu časem svým. Sir.

spravedlnost před Hospodinem Bohem
tvým. V. Mojž. 24, 10—13.
Kdo peněz svých nedává na lichvu,
& darů proti nevinnému nepřijímá.
Kdo činí to, nebude pohnut navěky.

29, 1. 2.

Zalm 14, 5.

Mnozí ne z příčiny nešlechetnosti
nepůjčovali, ale báli se, aby nebyli
darmo oklamáni. A však proto nad
pokorným silnější bud' myslí, a s al
mužnou mu neodkládej. Ztrať peníze

pro bratra a přítele svého: a nescho
vávej jich pod kámen k zmaření. Sir.
29, 10. 11. 13.
Vyprost bližního svého podlé možno
sti své, a hled' se, abys sám nepadl.

'
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Sir. 29, 27.
Prosícímu tebe, dej: a od toho,
kdoby chtěl od tebe vypůjčiti, neod
vracuj se. Mat. 5, 42.
A budete-li půjčovati těm, od kte
rýchž se nadějete zase vzíti, jakou
máte milost? nebo i hříšníci hřišníkům
půjčují, aby zase tolikéž vzali. Luk.
,

2. Půjčovalz' se má bez lichvy.
Půjčíš-li peněz lidu mému chudému,
kterýž bydlí s tebou, nebudeš naň na
stupovati jako dráč, ani ho lichvami
obtížíš. Jestliže v základu od bližního
svého vezmeš roucho, před západem
slunce zase mu je navrátíš. Nebo ten
samý jest oděv těla jeho, kterýmž se
přikrývá., aniž má jiného, v němžby
spal: bude-li volati ke mně, vyslyším
ho, nebo milosrdný jsem. 11. Mojž.

22, 25—27.
Nedáš bratru svému peněz na lichvu,
ani obilí, ani kterékoli jiné věci: ale
cizímu. Bratru pak svému bez lichvy,
toho, čehož potřebuje, půjčíš: aby po
žehnal tobě Hospodin Bůh tvůj v ka
ždém skutku tvém v zemi, do kteréž
vejdeš, abys jí vládl. V. Mojž. 23,

chu svém,

dobroI—ečil tobě,

a mělbys

3. Kdopak se něco vypůjčil, má to
zase svědomitě navrátili.
Vypůjčovati se bude hříšník, a ne
zaplatíš spravedlivý pak slituje se, a
udělí. Zalm 36, 21.
Bohatý nad chudými panuje: a kdo_
se vypůjčuje, jest služebníkem toho,
jenž půjčuje. Přísl. 22, 7.
Půíč bližnímu svému v čas potřeby
jeho, a navrať zase bližnímu svému
časem svým. Drž slovo, a věrně čiň
s ním: a každého času nalezneš, což
tobě potřebí jest. Mnozí sobě za věc
nalezenou pokládali půjčku, a nesnáz
učinili, těm, kteříž jim pomohli. Do
kudž nevezmou, líbají ruce toho, kte
rýž dává, a v přislíbeních ponížují
hlasu- svého: a v čas oplacení žádati
bude času, a mluviti bude slova te
sklivá a reptavá, &.vymlouvati se bu
de časem: a bude-li moci oplatiti, zpí
rati se bude, ale půjčky sotva polovici
oplatí, a počte to jako za věc naleze-.
nou: pakli nic, oklamá ho o peníze
jeho, a bude jej míti za nepřítele bez
příčiny: a utrhání a zlořečení navrátí
jemu, a za čest a dobrodiní odplatí se
jemu haněním. Sir. 29, 2—9.
Půst záleží v úplném neb částečném
zdržení se od pokrmů neb jíste'ho druhu
pokrmů zvláště masitých.

1. Jest od samého Boka ustanovený.
Zasvěťte půst, svolejte shromáždění,
shromážděte starce, všecky obyvatele
země do domu Boha vašeho: a volejte
k Hospodinu. Joel 1, 14.
Protož nyní praví Hospodin : Obraťte

19. 20.
se ke mně celým srdccm svým, s po
Když upomínati budeš bližního své— stem a s pláčem, i s kvílením. A roz

ho z některé věci, kterouž jest
dlužen, nevejdeš do domu jeho,
základ odnesl: ale státi budeš
a on tobě vynese, což bude
Jestliže pak chudý jest, nebude

tobě
abys
v ně,
míti.
přes

trhněte srdce vaše a ne roucha vaše,
& obraťte sek Hospodinu Bohu svému:
nebo dobrotivý a mílosrdný, a ukoji
tedlný nad zlostí. Kdo ví, neobrátí-li
se, a neodpustí-li, a nezůstaví-li po
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Pntifar. — Pýcha.

sobě požehnání, oběti suché a mokré
4. Příkladové postu.
HOSpodinu Bohu vašemu? Trubte trou
a) Postívalo se na znamení zármutku
bou na Sionu, zasvěťte půst, svolejte_
shromáždění. Joel 2, 12—15.
nad zpáchanými hříchy, aneb pro utrpená
neštěstí; jakož se postíli Israelští za
2. Půst se ma' konati bez pýchy a po hříchy sve': Soudc. 20, 26; I. Král.
krýtství v duchu kajzcnosti.
7, 6; 1) čas nouze: Judith 4, 8; král
Den ode dne hledají mne, a znáti David za smrt Abnera: II. Král. 3, 35;
cesty mé chtějí: jako národ, kterýžby pak za nemoc syna svého: II. Král.
spravedlnost činil, a soudu Boha svého 12, 16; při pronásledování nepřátel:
neopouštěl: dotazují se mne na soudy Zalm 34, 13; pak i po smrti Saula:
spravedlnosti, přiblížiti se k Bohu chtějí. H. Král. 1, 12; I. Par. 10, 12; E8
A říkají: Proč jsme se postili, a ne dráš : I. Esdr._ 8, 21; Nehemiás': II.
patřil jsi; ponížili jsme duší svých, a Esdr. 1, 4; Zide', pro ukrutný rozkaz
nevěděl jsi? Aj ve dni postu vašeho Assvera: Esth. 4 , 3; Mardochéus:
nalézá se vůle vaše, a všecky dlužníky Esth. 4, 1. 4; Achab pro hrozhy, kte
své'upomínáte. Aj k svárům a k svá réž mu Bůh skrze angela zvěstoval:
dám postíte se, a tepete pěstí nemilo IH. Král. 21, 27; Daniel: Dan. 10,
stivě. Neposťte se jako až do toho 2. 3. Viz ještě: Mat. 9, 14. 15; Mar.
dne, aby uslyšán byl na vysosti křik 2, 20; Luk. _5, 35.
váš. Zdali _tojest takový půst, kterýž
b) Půst byla též jakási pocta boží:
jsem vyvolil, aby přes den trápil člověk Jer. 35, 14; 36, 9; Tob. 3, 10; Luk.
duši svou? Zdali aby skroutil jako obruč 2, 37; 18, 12; Sk. ap. 13, 2. 3; 14,
hlavu svou, a prostřel si pytel & po 22. Postívali se též za odvrácení hněvu
pel? Toliž nazůveš postem, a dnem božího: V. Mojž. 9, 18; Judith 4, 8;
příjemným HOSpodinu? 'Není-liž raději Tob. 3, 10; _II. Par. 20, 3; Jon. 3,
toto půst, kterýž jsem vyvolil? Zruš 5 atd. Též se postívali, aby se při
svazky bezbožnosti, rozvaž snopky ob pravovali k důležitým podnikáním. Tak
těžující: propust ty, kteříž utištěni postil se Kristus 40 dní před nastou
jsou, na svobodu,_ a všeliké břímě roz
pením úřadu svého učitelského: Mat.
trhni. Is. 58, 2—6.
4, 2; Mar. 1, 12. 13; Luk. 4, 1. 2;
Modlitba s postem a almužnou lepší též IPIqjžís': prvé než obdržel desky od
-jest, nežli poklady zlata schovávati. Boha: II. Mojž. 24, 18; 34, 28; V.
Tob. 12, 8.
Mojž: 9, 19; Judith, prvé nežli šla
Když pak se postíte, nebývejtež jako do ležení Holofernesova: Jud. 8, 5.6;
pokrytci smutní; neboť pošmuřují tváří Esther, prvé nežli šla ku králi Assve
svých, aby vědomo bylo lidem, že se rovi prosit za Zidy: Esth. 4, 16.
postí: Amen, pravím vám, 'vzalit od
Putifar, správce vojska Faraonovu
platu svou. Ty pak, když se postíš,
pomaž hlavy své, a tvář svou umej, v Egyptě, jemuž Madianští Josefa,
aby nebylo zjevné lidem, že se postíš, syna Jakobova, prodali: I. Mojž. 37,
36; 39, 1 atd.; a jehožto žena Josefa
ale Otci tvému, kterýž jest v skrytě:
a Otec tvůj, kterýž vidí v skrytě, od chtěla svésti ke smilství: 39, 7 atd.
platí tobě. Mat. 6, 16—18.
Pýcha jest neslušné v_i/línání a vyvý
šování se nad jiné a nepravé přičítáuí
3. Půst jest výborný prostředek.
a) ctnosti: Tob. 12, 8; _Joel 2, 16;
Mat. 17, 20; Mar 9, 28.
b) kajícnosti a smíření s Bohem: III.

Mojž. 16, 29—31; II. Esdr. ], 11.
c) záv/ení msty

boží:

V. Mojž. 9,

18. 19; srov.: Soudc. 20, 25. 26;
Jon. 3, 8—10; Tob. 3, 10; 12, 8;
Esth. 4, 3. 16; 9, 31.

sobe' pravých a domnělých předností a
zásluh, při čemž se člověkproti Bohu a
bližnímu nespravedlivým sta'va'.

1. Výstraha před ní.
Pýše nikdy nedopouštěj, aby pano—

vala v tvé
nebtě v ní
nutí. Tob.
S bázní

mysli, aneb v tvém slovu:
počátek vzalo všeliké zahy
4, 14.
a s třesením vyznávejte se

Pýcha.

jemu:

a krále věků vyvyšujte v skut

cích svých. Tob. 13, 6.
Rozptyl (Hospodine) pyšné v prchli
vosti své, a pohledě na každého zpu
pného, poniž ho. Job 40, 6.
Oči vysokých, jazyka lživého, rukou
vylévajících krev nevinnou. Přísl. 6,17.
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Zeň, (tomu) bázeň; komu čest, (tomu)
čest. Rím. 13, 7.
Zet jsou některé vlastnosti ulomeny,
a ty, byv planá oliva, vštípen jsi v ně,
a učiněn jsi oučastníkem kořene i
tučnosti olivy, nechlub se proti ratole
stem: pakli se chlubíš, (věz, že) ne
ty kořen neseš, ale kořen tebe. Ře
kneš pak: Ulomeny jsou ratolesti, abych _
já byl: vštípen. Dobře! pro nevěru
jsou ulomeny, ale ty věrou stojíš: nc
smýšlej vysoce, ale boj se.' Řím. 11,
17—20.
A co máš, čehobys nebyl (odjinud)
vzal? Pakli jsi vzal, proč se chlubíš,
jakobys byl nevzal? I. Kor. 4, 7.
Budu-li (toliko) evangelium kázati,
nemám se čím chlubiti, poněvadž jsem
to povinnen; nebo běda mně, kdybych
nekázal. ]. Kor. 9, 16.
Kdo se chlubí, v Pánu se chlub.
Nebo ne, kdo sám se chválí, zkušený
jest, ale koho Bůh chválí. II. Kor. 10,

Hrdost, a pýchu, a cestu nepravou,
a ústa dvojího jazyka v ohyzdnosti
mám. Přísl. 8, 13.
Ohavností jest Hospodinu každý hr
dý: byt' ruka k ruce byla, není ne
vinný. Přísl. 16, 5.
V nenávisti jest před Bohem i lidmi
pýcha. Sir. 10, 7.
Nevynášej se dělaje dílo své, a ne
prodlévej v čas soužení. Sir. 10, 29.
Jest rod, jehož vysoké, jsou oči, a
víčka jeho vzhůru vyzdvižená. Přísl.
30, 13.
Já jsem Hospodin, toť jest jméno
mé : slávy své jinému nedám, ani chvály
své rytinám. Is. 42, 8.
Nechlub se moudrý v moudrosti své, 17. 18.
Nebývejme marné chvály žádostivi,
ani se chlub silný v síle své, aniž se
chlub bohatý v bohatství svém: ale jedni druhých popouzeiíce, a jedni dru
v tom nechť se chlubí, kdo se chlubí, hým závidíce. Gal. 5, 26.
že ví a zná mne, že já jsem Hospo
Milostí spaseni jste skrze víru, „a to
din. Jer. 9, 23. 24.
ne samixz sebe: dar zajisté boží jest
Hrdost tvá zklamala tebe, a pýcha (to); ne z skutků, aby se někdo ne—
srdce tvého: kterýž bydlíš v jeskyních chlubil. Ef. 2, 8. 9.
skalních, a usiluješ pochytiti výsost
Nic (nečiňte) skrze svár, ani pro
pahrbka. Kdybys povýšil jako orlice márnou chválu: ale v pokoře, jedni
hnízda svého, odtud tě strhnu, dí Ho druhé za vyšší, nežli sami sebe držíce.
spodin. Jer. 49, 16.
Filip. 2, 3.
Budouť lidé sami sebe milující, la
Pýcha srdce tvého pozdvihla .tebe,
přebývajícího v rozsedlinách skalních, komí, hrdí, pyšní
A těch se
povýšujícího stolice své: kterýž pravíš varuj. II. Tim. 3, 2; 5.
v srdci svém: kdož strhne mne na
Bůh se pyšným protiví. Jak. 4, 6;
zem. Ať bys byl povýšen jako orlice, I. Petr 5, 5.
a položil mezi hvězdami hnízdo své:
A hned je) ranil angel Páně, pro
i odtud strhnu tě, praví Hospodin. tože nedal cti Bohu: a od červů se
Abd. 3, 4.
žrán, zdechl. Sk. ap. 12, 23.
Vy, když učiníte všecko, co vám
2.. Pýcha má zle' následky.
přikázáno jest, rcete: Služebníci neuži
Pýše nikdy nedopouštěj, aby pano
teční jsme; což jsme povinni byli uči
niti, učinili jsme. Luk. 17, 10.
vala v tvé mysli, aneb v tvém slovu;
Nemůže člověk vzíti ničehož, lečby nebtě v ní počátek vzalo všeliké zahy
nutí. Tob. 4, 14.
jemu dáno bylo s nebe. 3, 27.
Kterak vy můžete věřiti, jenžto je
Když pýchá bezbožný, zapaluje se
dni od druhých chválu přijímáte; a chudý: popadeíu' bývají v radách, kte
slávy, kteráž jest od samého Boha, réž (oni) vymýšlejí. Nebo chválen
nehledáte? Jan 5, 44.
bývá hříšník v žádostech duše své.
Dávejte tedy všem, což jste povin Zalm 9 (10), 2. 3.
ni: komu daň, (tomu) daň; komu bá
Ty (Hospodiue) lid ponižeuý spa—
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Pýcha..

siš: a oči pyšných ponížíš.
Žalm
17, 28.
Hospodin odplatí hojně těm, kteříž
pýchu provádí. Zalm 30, 24.
Kdež bude pýcha, tu bude i poha
nění. Přísl 11, 2.
Mezi pyšnými ustavičně jsou sváro
vé. Přísl. 13, 10.
Dům pyšných zboří Hospodin. Přísl.
15, 25.
.

vysokou, i na všelikou zeď pevnou, i
na všecky lodí tyrské, & na všecko,
což jest na pohled krásné. A sehnuta
bude vyvýšenost lidská, a snížena bude
vysokost mužů, a vyvýšen bude Ho
spodin sám v ten den. Is. 2, 11—17.
Proti bezbožným postavím nepravost
jejich, a rozkáži přestati pýše nevěří
cích, a hrdost silných snížím. Is. 13,11.
Navštívím všelikého, jenž hrdě vchází
na práh v ten den: kteříž naplňují
dům Pána Boha svého nepravosti a

Ohavností jest Hospodinu každý hr
,dý: byť ruka k ruce byla, není nevin
ný. Přísl. 16, 5.
ls'tí. Soi. 1, 9.
Pýcha předchází ouraz: a před pá
Učinil moc ramenem svým: rozptý
dem povyšuje se duch. Lépe jest, po lil pyšné v mysli srdce jejich. Ssadil
nižovati se s tichými, než děliti kořisti mocné s stolice, a povýšil ponížených.
s pyšnými. Přísl. 16, 18. 19.
Luk. 1, 51. 52.
Srdce člověka prvó než setříno bývá,
Nebo každý, kdo se povyšuje, bude
povyšuje se: prvé než oslaveno bývá, ponížen: a kdo se ponižuje, bude po
snižuje se. Přísl. 18. 12.
;výšen. Luk. 14, 11; 18, 14; Mat.
Zvýšení očí jest rozšíření srdce: sví 23, 12.
ce bezbožných jest hřích. Přísl. 21, 4.
A jakož nedbali míti Boha v zná
Pyšný a hrdý slove neumělý, kterýž mosti: (tak) vydal je Bůh v převrá
v hněvu činí pýchu. Přísl. 21, 24.
cený smysl, aby činili co nesluší. atd.
Za pyšným jde ponížení: ale pokor— Rím. 1, 28.
Jakž se mnoho chlubil a v rozko
ného duchem přijme sláva.
Přísl.
29, 23.
_
šech byl, tak mnoho mu dejte muk a
Počátek pýchy lidské jest odstoupiti smutku. Zjev. 18, 7.
od Boha; poněvadž od toho, kterýž
učinil ho, odstoupilo srdce jeho, nebo 3. Příkladové pýchy a trestu jejího.
Goliáš: I. Král. 17, 42 atd.; Ozz'áš:
počátek všelikého hříchu jest pýcha:
kdožby se jí přidržel, naplněn bude II. Par. 26, 14 atd.; Nabuchodonosor:
zlořečenstvím, a podvrátí jej do konce. Jud. 1, 5 atd.; Aman: Esth. 1, 3;
Protož bezectné učinil Pán shromá 3, 6 ,.7; 8, 9; 13,12; dcery Sion:
ždění zlých, a zkazil je až do konce. Is. 3, 16 atd.; král assyrslcy': Is. 10,
Stolice vůdců pyšných zkazil Bůh, a 12; Babylon: Is. 14, 11. 12; Tyrus:
vsadil tiché místo nich. Kořeny náro— Is. 23, 1. 5—10; Joakim: Jer. 22,
14—20; ]lIoab: Jer. 48, 29—32;
dů pyšných zkazil Bůh, a vštípil po
korné z těch národů. Sir. 10, 14—18. Idumejs'tz': Jer. 49, 15—19; král baby
Kdo obcuje s pyšným, obleče se v lonský: Jer. 50, 31. 32; Sodomu:
Ezech. 16, 49. 50; Nabuchodonosor:
pýchu. Sir. 13, 1.
Lidé blázniví nedosáhnou ji, ale Dan. 3, 1 atd.; 4, 25 atd.; Baltassar,
smyslní lidé vyjdou jí vstříc. Sir. 15,7. král Chaldejský: Dan. 5, 1 atd.; Ale—
xander: I. Mak. 1, 1 atd.; Seron, vů
Oči vysoké člověka sníženy budou,
a skloněna bude vysokost mužů: ale dce syrský: I. Mak. 3, 13 atd.: Pto
Hospodin sám vyvýšen bude v ten lomeus, syn Aboba: I. Mak. 16, 11
den. Nebo den Hospodina zástupů na atd.; Antiochus Epifanes: II. Mak. 9.
každého pyšného, a vysokomyslného, 1 atd.; Fariseus; viz podobenství: Luk.
a na každého hrdého, i bude ponížen;
18, 9 atd.; Herodes: Sk. ap. 12, 21
a na všecky cedry libánské vysoké a atd. SrOvnej ještě: Ezechzet: 28, ]
atd.; 30, 10. 11.
vyvýšené, a na všecky duby básanské:
a na všecky hory vysoké, a na všecky
Viz ještě : pokora, láska k sobě sa
pahrbky vyvýšené, i na všelikou věži ; mému, marnost, hrdost.

R.
Rada. 1. Povinm' jsme, dle potřeby
bližnímu dobrou radou býti.
A když bylo ráno, nutili Lota an
gelé, řkouce: Vstaíí, vezmi ženu svou
a dvě dcery, které máš: abys ity
spolu nezahynul v nešlechetnosti města.
1. Mojž. 19, 15 atd.

Uslyšev pak to Ruben, usiloval Jo
sela vysvoboditi z rukou jejich, a ří
kal: Nezabijejte duše jeho, aniž vylé
vejte krve: ale uvrzte jej do cisterny
této, kteráž jest na poušti, a ruce své
zachovejte bez viny, to pak pravil,
chtě ho vytrhnouti z rukou jejich, a
navrátiti otci svému.
I. Mojž. 37,
21. 22.
Buď tichý k poslouchání slova, abys
rozuměl: a s moudrostí dávej odpověď
pravou. Máš-li rozum, odpověz bli
žnímu: pakli nic, ruka tvá buď na
ústech tvých', abys nebyl polapen v
slovu nemoudrém, a zahanben. Sir. 5,
13—15.

horších: jejichžto cesty jsou převrá
cené, a zlopověstní krokové jejich. Přísl.
2, 10—15.
Synu můj, nechť neodcházejí ty věci
od očí tvých: ostříhej zákona a rady:
& budet to životem duši tvé, a milostí
hrdlu tvému. Tehdy choditi budeš
doufanlivě cestou svou, a noha tvá ne
zavadí. Přísl. 3, 21—23.
Já moudrost bydlím v radě, a umě
lým přítomná jsem myšlením. Přísl.8,12.
Kdež není zprávce, lid padne: ale
blaho (přebývá), kde jest mnoho rady.
Přísl. 11, 14.
, Cesta blázna přímá, před očima
jeho: ale kdo jest moudrý, slyší rady.
Přísl. 12, 15.
Lest (přebývá) v srdci těch, kteříž
zlé obmýšlejí: ale kteříž vcházejí v ra
dy pokoje, za těmi jde radost. Přísl.
12, 20.

_

se tobě líbí rada má, a hříchy své
almužnami vykupuj, a nepravosti' své
milosrdenstvím nad chudými: snad od
pustí (Bůh) hříchům tvým. Dan. 4, 24.

Mezi pyšnými ustavičně jsou svá
rové: ale ti, ienž všecko s radou činí,
zpravují se moudrostí. Přísl. 13, 10.
Chytrý všecko s radou činí: ale
kdo blázen jest, ukazuje bláznovství.
Přísl. 13, 16.
Kdež není rady, (tu) se rozptylují

2. Ve všech důležitějších případnostech
máme kledatz' rady u zbožných amou
drých lidí,- jz' přýímati a následovali.
Viz: II. Mojž. 18, 17—24.
Rady vždycky u moudrého hledej.
Tob. 4, 19.

utvrzují se. Vesel bývá člověk z vý
povědi úst svých: a řeč příhodná jest
nejlepší. Přísl. 15, 22. 23.
Poslouchej rady, a přiiímej kázeň,
abyS' byl naposledy moudrý. Přísl.
19, 20.

Daniel pravil: Protož králi, nechat

I řekli jí: (Judith) zachovalas život
svůj, proto že jsi takovou radu nale
zla, abys přišla ku pánu našemu. Judith

myšlení: ale kdež jest mnoho rádců,

Jako voda hluboká, tak (jest) rada
v srdci muže: ale muž moudrý vyváží

ji. Přísl. 20, 5.
10, 15.
Myšlení radami upevněna bývají: a
Při starých jest moudrost, a při dlou— vojny s rozmyslem vésti se mají. Přísl.
20, 18.
hém věku rozumnost. Job 12, 12.
Jestliže vejde moudrost v srdce tvé,
V masti a rozličných vůních kochá
a umění duši tvé se zalíbí: rada ostří se srdce: tak dobrými radami přítele
hati bude tebe, a opatrnost zachová oslazena bývá duše. Přísl. 27, 9.
Měj mnoho pokojných, a rádce měj
tě, abys vyproštěn byl od cesty zlé,
a od člověka, kterýž převráceně mluví: z tisíce jednoho. Sir. b', 6.
S blázny nedrž rady: nebo nebudou
kteříž opouštějí cestu přímou, & chodí
po cestách tmavých: kteříž se veselí, moci milovati, jedině co se jim líbí.
když zle činí a plesají ve věcech nej Před cizím nečiň rady: nebo nevíš,
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Rada.

co zplodí. Sir. 8, 20. 21; srov. Přísl. domlouvání mého zanedbali jste: (pro
25, 9
tož i) já také k zahynutí vašemu smáti
Podlé mocnosti své šetř se bližního se budu, a posmívati se budu, když
svého, a s moudrými a opatrnými je přijde na vás to, čehož jste se báli.
dnej. Muži spravedliví ať jsou spolu Přísl. 1, 25. 26.
hodovníci tvoji, a v bázni boží bud'
4. szítání
dobré rady mívá často
chlouba tvá. Sir. 9, 21. 22.
škodlivé následky.
Slovo moudré, kteréžkoli uslyší umělý,
A ohledši se žena Lotova za sebe,
chváliti je bude, a přiloží je sobě:
uslyší-li je smilný, nebude se mu lí obrácena jest v sloup solný. I. Mojž.
19, 26.
bití, a zavrže je za hřbet svůj. Roz
A mluvili vespolek (bratří Josefovi
právka blázna (jest) jako břímě na
cestě; ve rtech pak rozumného nale v žaláři): Hodně toto trpíme, nebo
zena bude milost. Usta opatrného hle jsme provinili proti bratru svému, vi
dána bývají v shromáždění, a slova douce soužení duše jeho, když prosil
jeho rozvažovati budou v srdcích svých. nás, a nevyslyšeli jsme ho: proto při
šlo na nás toto soužení. Z nichžto
Sir. 21, 18— 20.
Podval dřevěný, spojen v základu jeden, Ruben, řekl: Zdaliž jsem vám
stavení nerozstoupí se: tak i srdce nepravil: Nehřešíte proti pacholeti: a
utvrzené myšlením rady. Sir. 22, 19. neposlechli jste mne? Hle krve jeho
Jak ušlechtilý jest šedinám soud, a vyhledává se. 1. Mojž. 42, 21. 22. Viz
starším poznati radu. Jak ušlechtilá je též: IV. Mojž. 14, 40—45 ; 32, 6—12;
starcům moudrost a slavným rozum a III. Král. 12, 6. 7, II. Par. 26,
rada. Koruna starců jest mnohé umění, '16—21;Judi1115, 5; 6, 1; 13, 14. 15.
Pohrdli jste všelikou radou mou, &
asláva jejich bázeň boží. Sir. 25, 6—8.
Synu, bez rady nic nečiň, a po domlouvání mého zanedbali jste: (pro
tož i) já k zahynutí vašemu smáti se
oučinku nebudeš želeti. Sir. 32, 24.
Srdce dobré rady zjednej sobě: ne budu a posmívati se budu, když přijde
máš zajisté jiného lepšího (rádce) nad na vás to, čeho jste se báli. Když
ně. Duše muže svatého vypravuje připadne (na vás) náhlá bída, a zahy
někdy pravdivé věci, (spíš) nežli sedm nutí (vám) jako b0uře nastane: když
strážných , kteříž sedí na vysosti nad přijde na vás soužení, a ouzkost: te
hdy volati budou ke mně, ale nevy
stráží. Sir. 37, 17. 18.
Přede všemi skutky předcházej tě slyším: ráno si přivstanou (hledajíce),
slovo pravé, a před všelikým činem ale nenaleznou mne: protože v nená
rada stálá. Sir. 37, 20.
visti měli kázeň, a bázně Hospodinovy
Zlato a stříbro jest utvrzení noh: nepřijali, aniž uposlechli rady mě, ale
a nad to obé jest rada dobrolibá. Sir. utrhali všelikému trestání mému. Pro
4,0 25.
tož jísti budou ovoce cesty své, a ra
Aj Šimon bratr váš, vím, že- jest dami svými nasycení budou. Přísl. 1,
muž rady: toho poslouchejte vždycky, 25—31.
a oni! vám bude otcem. I. Mák. 2, 65.
5. Špatných rádců máme se vystříhati.

3. Dobrá rada jest u Boha, a vypl
nění její přichází od něho.
Všelikého času dobrořeč Bohu, a
pros od něho, aby cesty zpravoval, a
všecky rady tvé ať v něm zůstávají.
Tob. 4, 20.
Zdaliž radu boží slyšel jsi, a nižší
než ty bude moudrost jeho? Job 15, 8.
Rada Hospodinova zůstává na věky:
myšlení srdce jeho od pokolení do po

kolení. Žalm 32,11.
Pohrdli jste všelikou radou mou, a

radu

Achz'lofelovu:

II.

Král.

17, 1—7.
Ne každého člověka uvozuj do do
mu svého: nebo mnozí jsou oukladové
lstivého. Sir. 11, 31.
Neraď se s tím, kterýž tobě oukla
dy činí, a před závidícími tobě skrývej
oumysl (svůj). Každý rádce pronáší
radu., ale jest rádce sám pro sebe.
Před rádcem ostříhej duše své. Prvé
věz, jákáby byla jeho potřeba: nebť i
on na sebe myslíti bude: aby snad ne

Radost.

vrazil kolu do země a neřekl tobě:
Dobrá jest cesta tvá; a nepostavil se
naproti, aby viděl, co se přihodí tobě.
Jednej s mužem nenábožným o svá
tost, s nespravedlným o spravedlnost,
a s ženou o tu, která s ní h'orlí: s
bázlivým o válku, s prodavačem o kou
pi, s kupcem o prodaj, s mužem zá
vistivým o děkování, s bezbožným o
pobožnost, s nepoctivým' o počestnost,
s dělníkem rolním o všelikou práci, s
dělníkem ročním o dokonání roku, s
služebníkem lenivým o mnoho díla:
nepozoruj těch v žádné radě. Ale
s mužem svatým ustavičný buď, které
hožkoli poznáš, že zachovává bázeň
boží, jehožto duše jest podlé duše tvé:
a kterýž, kdybys poklesl ve tmě, po
lituje tebe. Srdce dobré rady zjednej
sobě: nemáš zajisté jiného lepšího (rád
ce nad ně). Sir. 37, 7—17.
Měj mnoho pokojných, a rádce měj
z tisíce jednoho. Sir. 6, 6.
Nebude vyučen, kdo není moudrý
v dobrém. Jest pak moudrost, která
se rozhojňuje ve zlém. Sir. 21, 14.15.
Nejvyšší kněží popudili zástup, aby
jim raději propustil Barabáše. Mar. '
15, 11

I přivedli Ježíše nejprvé k Annášo
vi, nebo byl lest Kaifáše, jenž byl to
ho léta nejvyšším knězem. _Kaifáš pak
byl ten, kterýž dal radu Zidům: že
užitečné jest, aby člověk jeden umřel
za lid. Jan 18, 13. 14.

6. Není dovoleno dávati zlou radu,
aniž sluší jí následovatí.
Př 'kladove' výstražní

toho jsou : Slu
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Hospodin rozptyluje rady národů:
zamítá pak myšlení lidská, a zavrhuje
rady knížat. Žalm 32, 10.
Proti lidu tvému zlostnou ukládali
radu: a myslili proti svatým tvým.
Rekli: Pojďte, a vyhlaďme je z národu:
a ať není více zpomínáno jména Isra
elova. Neboť jsou se usnesli jedno
mysln_e',spolu proti tobě smlouvu

uči

niti. Zalm 82, 4—6.
Myšlení spravedlivých soudové: ale
rady bezbožných (jsou) lstivé. Přísl.
12, 5.



Neníť moudrosti, neníť opatrnosti,
nenít rady proti Hospodinu.
Přísl.
21, 30.

Viz svrchu: Sir. 37, 7 atd.
Běda vám, synové poběhlci, dí Ho
spodin, kteříž skládáte radu, a ne ze
mne: a t-káte plátno, a'ne skrze du
cha mého,' a hřích k hříchu přidáváte.
Is. 30, 1.
Zdaliž může slepý slepého 'vésti?
nepadají-liž oba do jámy? Luk. 6, 39.
7. Nesluší u zlých aneb pověrečných
lidí rady hledatz.
Neuchylujte se k čarodějníkům, ani
se ptejte nač hádačů, abyste se nepo
škvrnili skrze ně. III. Mojž. 19, 31.
Nebuď nalezen u tebe, kterýžby oči
štoval syna svého, neb dceru, veda je
skrze oheň, aneb kterýžby se tázal há
dačů, a šetřil snů, &.štěbetání ptačího;
aniž buď při tobě kouzedlník, ani za
klínač, ani ještoby se s věstci nebhá
dači radil, aneb od mrtvých vyptával
se na pravdu. Nebo všecky tyto věci
v ohavnosti má Hospodin, a pro tako
vé hříchy zahladí je u vjití tvém. V.
Mojž. 18, 10—12.
Viz též příklad

žebníci Davidovi: I. Král. 24, 5—8;
knížata Amanitská, jenž radila Hanano
vi: II. Král. 10; rada Achítofelova Ab Ochoziášův: IV. Král. 1, 2—4; Na
solonoví: II. Král. 16, 21—23; rada * buchodonosorův: Dan. 2.
Jonadabova, kterouž dal Amonoví: II.
Radost. Svaté náboženství nezakazuje
Král. 13, 3—5; UI. Král. Viz též: požívání pozemských radostí, ac" nejsouli
II. Par. 22, 3. 4; rada“Amonova, kte nemravné buď v předmětu svém, nebo
rouž dal Asveroví: Esth. 3, 8. 9.
účelu, aneb v trvání ,- schvaluje však více
Zouženi budou krokové síly bezbo duchovní radostí.
žného, a porazí jej rada jeho. Nebo
1. Příkladové toho jsou:
vpustil do sítí nohy své, a v dírkách
Jethro: II. Mojž. 18, 9; David: II.
jejich chodí. Job 18, 7. 8.
Blahoslavený muž, kterýž nechodil Král. 6 atd.; I. Par. 29, 19; Lid
z'sraelsky': II. Esdr. 8, 10. 12. 17; II.
v radě bezbožných, a nestál na cestě
Par. 20, 27; Tobiáš: Tob. 11, 11.
hříšníků, aneseděl na stolici morového
nakažení. Žalm l, 1.
A spraVedliví ať hodují, a poskakuíí
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před obličejem božím:

Radost.

& ať kochají še

u veselosti. Zalm 67, 4.
Očekávání spravedlivých (jest) ve
selí: naděje pak bezbožných zahyne.
Přísl. 10, 28.
Kteříž vcházejí v rady pokoje, za
těmi jde radost. Přísl. 12, 20.
Plesá radostí otec spravedlivého: (a)
kdo zplodil moudrého, veseliti se bude
z něho. Nech ať se raduje otec tvůj,
& matka tvá, a ať plesá. ta, jenž poro
dila tebe. Přísl. 23, 24. 25.
Z dobrých věcí spravedlivých lidí
veseliti se bude město: a když zhy
nou bezbožní, bude chválení. Přísl.
11, 10.
V r02množení spravedlivých veseliti
se bude obec: (ale) když panovati bu
dou bezbožní, lkátí bude lid. Přísl.
29, 2.
Vesel se tedy mládenče v mladosti
své, a v dobrém budiž srdce tvé, ve
dnech mladosti tvé, & choď po cestách
srdce svého, a dle vidění očí svých:
ale věz, že pro všecky ty věci přivede
tě Bůh k soudu. Kaz. 11, 9.
Zena statečná obveseluje muže své
ho, a léta života jeho naplní pokojem.
Sir. 26, 2.
Není bohatství nad bohatství zdraví
těla: a není potěšení nad radost srdce.
Sir. 30, 16.
Pravil angel k Zachariášovi: I budeš
míti radost & veselí, & mnozí se budou
z jeho narození radovati. Luk. 1, 14.
Radujte se, že jména vaše napsána
jsou v nebesích. Luk. 10, 20.
A když ji nalezne, vloží (_ji) na ra
mena svá, raduje se. . . . Spolu ra
dujte se se mnou, neb jsem nalezl
ovci svou, kteráž se byla ztratila. Luk.
15, 5. 6.

Když pak apoštolé pro radost ještě
nevěřili, & se divili, řekl: Máte-lí tu
něco, ještoby se pojedlo? Luk. 24, 41.
A oni poklonivše se, navrátili se do

J erusaléma s radostí velikou. Luk. 24, 52.
Toto mluvil jsem vám, aby radost
má byla v vás, a radost vaše (aby)
byla plná. Jan 15, 11. též 17, 13.
Až dosavád jste za nic neprosili ve
jménu mém: proste, & vezmete, aby
radost vaše dokonalá byla. Jan 16, 24.
Učenníci pak se naplňovalí radostí,
a Duchem svatým. Sk. ap. 13, 52.

Radujte se s radujícímí, plačte s pla
čícími. Řím. 12, 15.
Láska neraduje se z nepravosti, ale
raduje se v pravdě. I. Kor. 13, 6.
Doufám ve vás všech, že radost má

jest i všech vás (radost) II. Kor. 2, 3.
Naposledy bratří, radujte se, doko
nalí buďte atd. II. Kor. 13, 11.
Ovoce pak ducha jest: láska, radost,
pokoj atd. Gal. 5, 22.
Naplňte radost mou (tím), abyste
jednostejného smyslu byli, jednostejnou
lásku majíce, jednomyslní jsouce, jedno
stejně smýšlejíce. Filip. 2, 2.
Radujte se v Pánu vždycky: opět
pravím, radujte se. Filip. 4, 4.
Což pak (jest z toho ?) když jen
všelikým způsobem, buď z příležitosti,
buď v pravdě Kristus se zvěstuje; i
z tohoť se radují a ještě radovati budu.
Filip. 1,_18.
Abychť pak i obětován byl , pro
oběť & posloužení víře vaší, radují se,

a spolu radují se se všemi vámi. A
též i vy radujte se, a spolu radujte se
se mnou. Filip. 2, 17. 18.
A totoť píšeme vám, abyste se ra
dovali, & radost vaše aby byla plná.
I. Jan 1, 4.
Mám nadějí, že budu u vás, a ústy
k ústům mluvíti budu, aby radost'vaše
byla plná.. II. Jan 12.
Mámť větší milosti nad tu, než abych
slyšel, že synové moji chodí v pravdě.

III. Jan 4.

'

2. Nejušlechtilejáí a nejdůstojnějšz'před

měl radosti naší jest Bůh a jeho do
konalosti.

Oslavovatí budu tebe Hospodíne z ce
lého srdce svého: vypravovati budu
všecky divy tvé. Radovatí se a ple
sati budu v tobě: žalmy_ zpívati budu
jménu tvému, Nejvyšší. Zahn 9, 2. 3.
Plesati

a radovvati Se budu v milo

srdenství tvém. Zalm 30, 8.
Radujte se v Hospodinu & plesejte
spravedliví, a honoste se všickni upří
mného srdce. Zalm 31, 11.
Veselte se spravedlíví v Hospodinu:
na upřímnéť přísluší chválení. Zalm
32, l; 96, 12.
Ať se veselí, a radují nad tebou
všickni hledající tebe: a ať říkají vždy
cky: Veleslaven budiž Hospodin, (ti,)

Radost.

jenž milují spasení tvé. Žalm 39, 17;
,

Spravedlivý veseliti se bude v Ho
spodinu. Zahn (53, 11.
Srdce mě, a tělo mé plesají k Bohu
živému. Zalm 83, 3.
Veseliti se budou před tebou, jako
kteří se veselí ve žni, jako plesají
zvítězitelě uchvátivše loupež, když dělí
kořisti. Is. 9, 3.

I řekne (jedenkaždý) v ten den:
Aj, tento jest Bůh náš, očekávali jsme
ho, a vysvobodil nás: on jest Hospo
din, očekávali jsme ho, plesati, a ve
seliti se budeme v spasení jeho. Is.
25, 9

Nalezeny jsou řeči tvé, i snědl jsem

je, a učiněno jest mi slovo tvévradost

a v veselí srdce mého. Jer. 15, 16.
Řekla Maria: Zplesal duch můj v
Bohu Spasiteli mém. Luk. 1, 47.
Království zajisté boží není pokrm
a nápoj, ale spravedlnost, a pokoj, a
radost v Duchu svatém. Řím. 14, 17.
Bůh naděje naplniž vás všelikou
radostí, a pokojem u víře, abyste se
rozhojnili v naději, a v moci Ducha
svatého. Řím. 15, 13.

3. Radost v pronásledování a : utr
paní.
Blahoslavení, kteříž protivenství trpí
pro spravedlnost: nebo jejich jest krá
lovství nebeské.
Blahoslaveni jste,
když vám zlořečiti a protivenství činiti,
a všecko zlé o vás lhouce, mluviti bu
dou pro mne: radujte a veselte se:
nebo odplata vaše hojná jest v nebe
sich. Mat. 5, 10—12.
Apoštolé pak šli z toho shromáždění
radujíce se, že hodni učiněni jsou tr
pěti pohanění pro jméno Ježíše. Sk. ap
5, 41.
'Ale nic se toho neštítím: aniž činím
život svůj dražší, než sebe, jen abych
dokonal běh svůj, a poslnhování slo
vem, kteréž jsem přijal od Pána Ježí
še, k osvědčování evangelium milosti
boží. Sk. ap, 20, 24.
Chlubíme se také souženími, vědou
ce, že soužení trpělivost působí. Řím.
5, 3;
Mnohéť jsem k vám důvěrnosti,
mnohá (jest) mi chlouba z vás: na
plněn jsem potěšením, mám hojnou
Encyklopaodio.
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radost (z vás) ve všelikém soužení na
šem II. 'Kor. 7, 4.
J á (Pavel) se nyní radují z utrpení
pro vás, a doplňují to, čehož se ne
dostává z utrpení Kristových, na těle
svém, za jeho tělo, jenž jest církev.
Kol. 1, 24.
I k vězňům litostivě jste se ukazo
vali, a rozchvátání statků svých 3 ra
dostí jste trpěli, vědouce, že lepší a
trvanlivé zboží máte. Žid. 10, 34.
Věrou Mojžíš, dospěly jsa, zapřel se
býti synem dcery Faraonovy, vyvoliv
raději protivenství s lidem božím tr
pěti, nežli časného hříchu utěšení míti,
za větší zboží nad poklad Eagyptských
maje pohanění Kristovo; nebo prohlé
dal k odplatě. Žid. 11, 24—26.
Patřte na původce a dokonávatele
víry, Ježíše, kterýž místo předložené
sobě radosti strpěl kříž, nedba je han—

by,

a sedí na pravici stolice boží.

Žid. 12, 2.

Tat jest milost, jestliže kdo pro
svědomí boží snáší zármutky, trpě ne
spravedlivě. 1. Petr 2, 19.
Trpíte-li pohanění pro jméno Kri
stovo, blahoslavení budete; nebo co

jest cti, slávy, imoci boží, a kterýž
jest jeho Duch, odpočívá na vás. I.
Petr 4, 14.
Viz též: veselost.

4. Bezbozní nemají pravých radostí,
aniz" sluší nepravých radostí hledati.
Chvála bezbožných krátká jest,. a
radost pokrytce na okamžení. Job
20, 5.

Bláznovství (jest) radost bláznů: ale
muž opatrný zpravuje kroky své. Přísl.
15, 21.
Kdyžby padl nepřítel tvůj, neraduj
se, a v pádu jeho nech ať neplesá srd
ce tvé. Přísl. 24, 17.
Neraduj se z smrti nepřítele svého.
Sir. 8, 8.
Kdo se raduje z nepravosti, zhaněn
bude. Sir. 19, 5.
Osiíllem zahynou ti, jenž se radují
z pádu spravedlivých. Sir. 27 32.
Lépe jest jíti do domu pláče, nezli
do domu hodování: protože se v onom
připomíná konec všech lidí, a kdo živ
jest myslí, co potom bude. Kaz. 7, 3.
Neraduj se Israeli, neplesej jako
6
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Rady boží.

národové: nebo jsi smilnil od Boha
svého, miloval jsi mzdu po všech hu
mnech pšeničných-Os. 9, 1.

_A obrátila se svadba v\pláč,

a

zvuk hudců jejich v naříkání. I. Mak.
9, 41.
Bědujte, a kvělte, a plačte: smích
váš obrať se v žalost, a radost v zár
mutek. Jak. 4, 9.
Protože jsi nesloužil Hospodinu Bo
hu svému v radosti, a srdce veselí,
pro hojnost všech věcí: budeš sloužiti
nepříteli svému. V. Mojž. 28, 47.
5. Radost z cizího neštěstí čelí velice
proti lásce Ic bližnímu vůbec, proti la'
sce Ic nepřátelům zvláště.
Radoval-li jsem se ku pádu toho,
kterýž mne nenáviděl, a plesal-li jsem,
žeby nalezlo jej zlé? Nedopustilť jsem
zajisté hřešiti hrdlu svému, abych zlo
řečením žádal duše jeho. Job 31, 29.30.
Jako bližního, a jako bratra našeho,

tak jsem (je) obliboval: jako kterýž
kvílí -a zarmoucen jest, tak jsem se
(pro ně) ponižoval. A oni proti mně
veselili se, a rotili se: shromáždili se na
mne (jako) “bičovéa nevěděl jsem. Roz
ptýlili se, - aniž želeli, pokoušeli mne,
posmívalí se mi porovuháním: skřipěli
na mne zuby svými.“ Zalm 34, 14—16.

Kdo pohrdá chudým, útržku činí
stvořiteli jeho: a kdo se raduje z pá
du jiného, nebude bez pomsty. Přísl.
' 17, 5.

Kdyžby padl nepřítel tvůj, neraduj
se, a v pádu jeho nechat neplesá sr
dce tvé: aby _snad nepopatřil na to
Hospodin, a'n'elíbiloby se to jemu, a
odjalby' od něho hněv svůj. Přísl. 24,
17. 18.

Neposmívcj

-'

se člověku 'v hořkosti

duše; jestiť zajisté, kterýž ponížujei
povyšuje, spatřitel Bůh. Sir. 7, »12.

Neraduj se z smrti nepřílele svého:
věda, že všickni umřeme, a nechceme
v radost přijíti. Sir. 8, 8.
Osidlem zahynou ti, jenž se radují
z pádu spravedlivých: a bolest stráví
je prvé, než zemrou. Sir. 27, 32.

Nebudeš pohrdati v den bratra
svého, v den póhostinství jeho: a ne
budeš se veseliti nad syny judskými
v den zahubení jejich: a nezveličíš
úst svých v den ouzkosti (jejich).

Aniž vejdeš do brány lidu mého v den
pádu jejich: ani pohrdati budeš i ty
ve zlých věcech jeho v den zpuštění
jeho: a nebudeš vyslán proti vojsku
jeho v den pohubcní jeho. Abd. v. 12, 13.
6. Věčné radostí nebeské jsou svrcho—
vané.

Duše pak spravedlivých jsou v ruce
boží, a nedotkne se jich muka smrti.
Stkvíti se budou spravedliví, a jako
jiskry ve třtí probíhati se budou. Moudr.
3, 1. 7.

A vykoupení od Hospodina navrátí
se, a přijdou na Sion s chválou: a

veselí věčné_bude na hlavě jejich;
radost a veselí obdrží, a uteče bolest a
úpění. Is. 35, 10; 51, 11; 55, 12.
V kteréhož věříce pak rmlovati se
budete radostí nevymluvnorl a slavnou,
docházejíce konce víry své, spasení
duší. I. Petr 1, 8. 9.
'
Viz více v článku: blaženost.

Rady boží.
Uložení boží, jakož i
ustanovení a díla jeho jsou nevyzpytatel
ná a podivná.

Já usmrtím, a já obživím: já ra
ním, a uzdravím, a není, kdoby mohl
z ruky mé vytrhnouti. V. Mojž.32, 39.
Otevřev pak Tobiáš starší ústa svá,
dobrořečil Pánu, a řekl: Veliký jsi
Pane na věky, a po všecky věky krá
lovství tvé: nebo fy šviháš, a uzdra
vuieš: uvádíš do hrobu, a zase vyvá
díš: a neníť, kdoby uteci mohl před
rukou tvou. Tob. 13, 1. 2; I. Král.2,6.
Moudrý jest srdem, a silný v moci:
Kdo se (kdy) protivil jemu, a měl po—
koj? Job 9, 4.
Vyššít jest nad nebesa, i co učiníš?
Hlubší (jest), nežli peklo, a odkud (ho)
poznáš? Job 11, 8.
Aj Bůh vysoký (jest) v síle své, a
není jemu žádný podobný mezi usta
noviteli práv. Kdož bude moci zkou
mati cesty jeho? aneb kdo jemu říci:
Učinil jsi nepravost? Pamětliv buď, že
neznáš díla jeho , o kterémž zpívali
muži (moudří). Job 36, 22—24.
Ne jako ukrutný vzbudím jej: nebo
kdo může odolati obličeji mému? Kdo

prvé dal mi, abych navrátil jemu?
Všecky věci, kteréž pod nebem jsou,
mé jsou. Job 41, 1. 2.

Rady evangelické.

Rada HOSpodinova zůstává na věky:
myšlení srdce jeho od pokolení do po
kolení. Zalm 32, 11.
Pojďte, a vizte skutky boží: (jak)
hrozný jest v radách nad syny lidský
mi. Zalm '65, 5.
Ty panuješ nad mocí mořskou: po
hnutí pak vln jeho ty skrocuješ. Ty
jsi snížil jako zraněného, pyšného: ra
menem moci své rozptýlils nepřátely
své. Zalm 88, 10. 11.
Kdo z lidí bude moci věděti“ radu
boží? aneb kdo bude moci se domy
sliti, co Bůh chce? Myšlení zajisté lidí
smrtelných jsou bázlivá, a nejistí dů
myslové naši. Nebo tělo, kteréž po
rušení béře, obtěžuje duši, a ten zem
ský příbytek dolů stlačuje smysl mno
ho pí-emyšlující. A sotva se dovtipu
jeme toho, co na zemi jest: i co jest
před očima, s prací nalczáme: to pak,
co na nebi jest, kdož vystihne? a smysl
tvůj kdož pozná, lečbys ty dal mou
drost, a seslal s Výsosti ducha svého
svatého. Moudr. 9, 13—17.
I—Iospodin zástupů (tak) usoudil: i
kdož to bude moci zrušiti? A ruka

jeho jest vztažená: a kdo odvrátí ji?
Is. 14, 27'.

_

Kdo pomohl duchu Hospodinovu?
aneb kdo rádcem jeh'o byl, a ukázal
jemu? S kým Se radil, a naučil ho,
a učil jej stezce spravedlnósti, a (kdo)
jej vyučil umění, a cestu opatrnosti
(kdo) ukázal jemu? Aj národové jsou
(před ním) jako krůpě okova, a jako
hnutí závaží počteni jsou; aj ostrovo
vé jako prach drobný. Is. 40, 13—15.
Od počátku já jsem týž, a není,
kdoby_z ruky mé vytrhl: dělati budu,
a kdož odvrátí- to? Is. 43, 13.
Rada má státi bude, a všeliká vůle
má stane se. Is. 46, 10.
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nebesa od země, tak povýšeny jsou
cesty mě od cest vašich, a myšlení
má od myšlení vašich. Is. 55, 8. 9.
Kořen moudrosti komu jest zjeven,
a chytrosti její kdo poznal? Sir. 1, 6.

Pravil pak Gamaliel: A protož nyní
pravím vám, odpust'te od těchto lidí, a

nechte jich: nebo ještližeť'z lidí jest
ta rada, aneb to dílo, rozpadneť se:
paklit' z Boha jest, nebudete ho moci
zrušiti, abyste snad nebyli nalezenii
Bohu odporní. I přivolili jemu. Sk.
ap.'5„ 38. 39.
0 hlubokosti bohatství moudrosti i
umění božího.
Jak nevyzpytatedlní
jsou soudové jeho, a nevystižitedlné
cesty jeho! Nebo kdo byl poznal smysl
Páně? aneb byl jeho rádcem. Rím.
11, 34.

'

Kdo z lidí ví, co jest v člověku,
leč jen duch člověka, kterýž jest v
něm? Tak ani těch věci, kteréž jsou
boží, žádný nepoznal, leč jen Duch bo
ží. I. Kor. 2, 11.

Rady evangelické jsou rozličnépro
středky ku křesťanské dokonalostí, kteréž
se schvalují ne pak pi'z'kazzg'z'v pz'mne'
svatém. Nejobyčejizq'jšz'jsou:
ustavičná
čistota, dobrovolná chudoba, úplně poslu
šenstvz' vrchní/zo duchovního.

I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:
Mluv k synům israelským: a díš k
nim: Muž, aneb žena, kdyžby učinili
slib, aby posvěcení byli, a chtěliby se
posvětiti I—Iospodinu: od vína, i všeho,
což opojiti může, zdrží se. Octa z ví

na, a. z jakéhokoli jiného nápoje, a
cožkoli z hroznů se vytlačuje, p'íti ne
budou. Hroznů čerstvých a suchých
nebudou jísti po všecky dny, v nichž
ze slibu _Hospodinu posvěcení jsou:
cožkoli z vinice býti může, od hroznu
Kdož byl jest v radě I—Iospodinově, sušeného až do zrna, nebudou jísti.
IV.
6, 1—4.
,
a viděl, i slyšel řeč jeho? Kdo zname
Ježíš řekl učenníkům svým: Chce-li
nal slovo jehoa slyšel? .Ter. 23, 18.
Veliký v radě, a nevystižitelný my kdo za mnou přijíti, zapři sebe sám,
šlením (jest I—Iospodin): jehožto oči a vezmi kříž svůj, a následuj mne.
otevřeny jsou na všecky cesty synů Mat. 16, 24.
Ježíš řekl jim: Ne všickni chápají
Adamových, aby odplatil jednomuka
ždému podlé cest jeho, a podlé ovoce toho slova, ale kterým dáno jest.
nálezků jeho. Jer. 32, 19.
Jsouť zajisté panicové, kteříž se tak
Nejsou zajisté myšlení má, myšlení z života matky narodili: a jsou pani
vaše: ani cesty vaše, cesty mé, praví cové, kteříž (tak) učiučni jsou od lidí:
Hospodin. Ncbo jakož povýšena jsou a jsou panicové, kteříž se sami v pa.
RWE
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nictví oddali pro království nebeské.
Kdo může pochopiti, pochop. Mat. 19,
11. 12.
Řekl jemu Ježíš: Chceš—lidokona
lým býti, jdi, prodej co' máš, a rozdej
chudým, a budeš míti poklad v nebi,
a pojď, následuj mne. Mat. 19, 21.
O čemž jste mi pak psali: Dobře
jest člověku ženy se nedotýkati. I.
Kor. 7, 1.
Pravím pak neženatým a vdovám:
Dobře jest jim, zůstanou—li tak, jako i
já. I. Kor. 7, 8.
O pannách pak nemám přikázaní
Páně: ale dávám radu, jako milosr
denství došli u Pána, abych byl věr
ný. Mám tedy za to, že jest to do

bré pro nastávající potřebu, že jest
dobře člověku tak býti. I. Kor: 7,
25. 26.
A tak i kdo vdává pannu svou, do
bře činí: ale kdo n'evdává, 'lépe činí.

I. Kor. 7, 38.
Více viz ve článcích: čistota, chudoba,
poslušnost.

Rehab, 1) žena v Jerichu, jenž
pohostila vyzvědače od Josua poslané:
Jos. 2, 1; ukryla je před pronásledo
váním: v. 3 atd.; srov. 6, 17; začež
si od nich milosrdenství vyžádala pi-i
nastávajícím vydobytí Jericha: v. 12
atd.; propustila je pak: v. 15; a s co
lým domem svým při stroskotání Jeri
cha uchována jest, a od té doby by
dlela mezi Jsraelskými: 6, 17 atd;
srov. Zid. 11, 31; Jak. 2, 25.

Ráchel, nejmladší dcera Lábanova;
I. Mojž. 29, 6. '16. 17; přišla Jako
bovi vstříc: v. 9, byla mu za sedmi
letou službu za odměnu přislíbena:
v. 19; Jakob pak od Lábana oklamán:
v. 25, musil ještě dalších 7 let za ni
sloužiti: v. 27. 28; byvši dlouhý čas
neplodná: v. 31; 30, 1 atd.; posléze
pak porodila _Josel'a: 20, 23. 24; při
volila k útěku muže svého, jehož pro
vodila: 31, 16. 17; vzavši s sebou
domácí bohy bez vědomí otce svého:
v. 19, 32; uschovala je: v. 34; byla
pak představena bratru manžela svého
Esauovi: 33, 2 atd., porodila pak je
ště syna Benjamina: 35, 16. 18, při
čemž zemřela: v. 19; Jakob jí vzdělal ,
náhrobek : v. 20. Srov.: Mat. 2,

18; Jer. 31, 15; Ruth 4, 11; I. Král.
10, 2.

Ráj, 1) Prvních rodičů. Položení a
zřízení jeho. I. Mojž. 2, 8. 15; ztráta
jeho skrze hřích: 3, 22—24. 2) To
lik co blaženost věčná v nebesích: Luk.
23, 42_. 43; II. Kor. 12, 4; Zjev. 2,

7; do téhož ráje Henoch vzat jest:
Sir. 44,

16.

Jeho

sláva

se výpz'szg'e:

Pís. Sal. 4, 13; Sir. 24. 41; 40, 17.
28; I. Mojž. 13, 10; Ezech. 28, 13;
31, 8
Rebeka, dcera Bathuelova, vnučka
Náchora, bratra Abrahama: I. Mojž.
22, 23; stala se manželkou Isáka: 24,
15 atd.; a porodila mu Esaua a .la
koba: 25, 20 atd.; ježto pak v Gera
rách za sestru svou vydával: 26, 7
atd.; lstivě způsobila požehnání Isákovo
na Jákobovi: 27, 6 atd.; uchovala pak
jej od msty bratra: v. 42 atd.; byla
pochována s manželem svým na poli

Eirona IIethejtského: 49, 31.
RCČ, jest mohútnost, myšlenky a city
své znameními, jmenovitě pomocí jistých
pravidelných zvuků jiným sdělovali.

Jaká byla řeč ráje, nevíme ničeho
určitého. Z počátku byla toliko jedna
řeč: I. Mojž. 11. 1, 6; kteráž se po
važuje za matku řeči hebrejské; ale
asi 100 let po potopě světa zmátl Ho
spodin řeč vysokomyslného lidu v Se
naar a odtud odvozuje se rozmanitost
řeči: 6, 7—9. Reč písemní zdá se od
Fcničanů pocházeti. ,Také původní znám—
ky písemní, jež přinesli Židé do Egyp
ta, zdají se býti fenické. Mojžíš psal
buď fenicky, neb egyptsky, aneb fenicko
egyptsky. , C?:ananejštz' mluvili řečí ara
majslcou, všeobecnou v Malé Asii, kte

ráž vytlačena byla hebrejskou, předce
však snad nezůstala bez vlivu na tuto.
Zajetím ale vytisknuta jest řeč staro
hebrejská aramajslcou, an onano ještě
nějaký čas řečí písemní zůstala. Za
časů Krista Pána vymřela starohebrej
ská i ve písemnictví docela-. Téži Pán
Ježíš užíval řeči aramejské, kteráž Sc
mluvila v Jerusalémč a Judsku nei
zprávněji, naproti tomu v Galilei velmi
drsně: Malay 14, 70; Mat. 26, 73.
Cizokrajní Zidé přijali tehdy vůbec
rozšířenou řeč řeckou, a i v Palestině
byla tato obyčejnou: Jan 12, 20;

Sk. ap. 22, 2. Řeči

latinskou mluvili

jen Římané: Jan 19, 20.
Řek, Řecko. 1) Řekové, obyvatelé
Recka: Dan. 8, 21; 10, 20; Joel 3,
6; I. Mak.1, 1. 11; 8, 18; II. Mak.
4, 15. 36; Sk. ap. 11, 20; 2) stojí
též vůbec místo pohanů: Is. 66, 19;

II. Mak 11,24; Řím. 10, 12; Gal.
3, 28; (srov. Sk. ap. 18,4; Řím.
], 16; 2, 9. 10; 3, 9; I. Kor. 1,
22. “24 ve vulga-tě); 3) místo Židu,
kteříž mluvili řeckou řečí: Sk. ap. 6,
l; 9, 29; 4) místo vzdělaných na

proti Neřekům (barba1ům):Řím.

],

dnjme cest svých, a hledejme a navrat'me
se k Hospodinu. Pláč 3, 37—40.
_Aniž repcete, jako i nekteří z nich
reptali, a zhynuli od záhubce. Toto
pak všecko u figuře dálo se jim: a
napsáno jest k výstraze naší, na kte
réž koncové věku přišli. I. Kor. 10,
10. 11.

Všecko čiňte bez reptání a bez po
chybování. Tit. 2, 14.
Tiť jsou reptači žalobní, podlé žá
dostí svých chodící, a ústa jejich mluví
pyšná slova, divíce se osobám pro
zisk. Jud. 16.

14. Řecko: Is. 66, 19; Ezech. 27,
13. 19: Dan, 11,2; Zach. 9, 13; I.

Řím, Římané. Hlavní město Italie
a spolu říše římské: král Antiochus
žil tu co rukojmě: I. Mak. 1, 11; Ju
Remeslníci.
Stav jejich jest vtížmj, das Makabejský vyslal poslanství do
když plní povinností své a zastávají pn' Říma k uzavření smlouvy: 8, 1. 17
Mak. 1, 1; 6, 2; Sk. ap. 20, 2.

sve'm. Viz: Sir. kap. 38.

Beptání proti Bohu.
Výstražný příklad toho jest. lid
israelský na poušti: Il. Mojž. 4 11.
12; IV. Mojž. 11, 2. 3. IV. Mojž.
14, 2—4: 16, 41—43; V. Mojž. 1. 27.

2. Jest hříšné a trestuhodně.
Příkladové toho jsou lid z'sraelský:
IV. Mojž. 11, 1 ; 21, 4—6 ; 14, 26—37;
Žalm 77, 19—22;
děbzz'cz' na ' vinici :
Mat. 20, 11. 12; Fa-ríseove' a Zide' vů
bec reptali na Pána Ježíše. Luk. 15,
2; 19, 7. Mat. 9, 11; Jan 6, 41. 43.
Ucho horlivosti slyší všecko, a hluk
reptání nebude skryt. Ostříhejtež se
tedy od reptání, kteréž nic neprospívá,

a utrhati jazyku nedopouštějte, nebo
řeč tajná na prázdno nepůjde: ústa
pak, kteráž lhou, zabíjejí duši. Moudr.
1, 10. 11.
Běda těm, kteříž ztratili trpělivost,
a kteříž opustili cesty přímé, a uchý
lili se na cesty zlé. I což činiti budou,

když dohlédati počne Pán? Sir. 2, 16.17.
Běda tomu, kterýž odporuje tvorci
svému, střep z hliněných nádob země:
Zdaliž dí hlína hrnčíři svému: Co to
děláš a dílo tvé bez rukou jest (ni
čemné, jakoby rukou neměl)? Is. 45, 9.
Kdož jest ten, ješto řekl, aby se
stalo, an Pán nerozkázal? z úst Nej
vyššího nevyjdou ani zlé ani dobré
věci ? Pročež by tedy reptal člověk živý,

atd., též bratr jeho Jonathas, aby ji
obnovil: 12, 1 atd.; nad smrti jeho
byl veliký zármutek v Římě: 14, 16;
bratr jeho Šimon opět obnovil smlouvu
s Římany; 14, 24. 40. Římané od
poroučeli Židy národům: 15, 15; po
tvrdili pokoj s Lysiášem uzavřený: II.
Mak. 11,34 atd. Židé báli se Říma
nů: Jan 11, 48; přídhozí z Říma sly
šeli apoštoly svou řečí mluviti: Sk.a.p
2,10;
císař Klaudius všechny Židy
vypudil z Říma: 18, 2; Pavel uzavřel,

též do Říma se podívati:19,

21;

sro.v 23, 11; odvolával se na své
římské právo měšťanské: 16, 37. 38;
22, 25 atd.; 23, 27; srov. 25, 16
atd,_; příchod a dvouleté pobytí jeho
v Římě: 28, 14 atd. Předpovědění
zboření Jerusaléma skrze Římany: IV.
Mojž. 24, 24; Is. 5, 26; 6, 11 atd.;
Dan. 9, 26; 11, 30; Luk. 19, 31
atd.; 21, 20; srov. Jan 11, 48.
Rízeni boží. Viz: prozřetelnost boží.
Riše má rozličné významy. Vyzname
náva' obyčejně města, země, kraje, pak i
společnostíz' moc.

1. Itís'e a země podvracuje bezbožnost.
Král nemoudrý na zkázu přivede
lid svůj: a města obývána budou opa
trností mocných. Sir. 10, 3.
Bezectné učinil Pán shromáždění
zlých, a zkazil je až do konce. Sto
lice vůdců pyšných zkazil Bůh a vsa

a muž za. hříchy své? Pilně raději ohle— dil

tiché

místo

nich.

Kořeny

ná.—
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“Roboam.

rodů pyšných usušil Bůh, a štípil po
korné z těch národů. Země národů
vyvrátil Pán, a zahladil je až do zá
kladu; Usušil (mnohé) z nich, a roz
ptýlil je, a vyhladil ze země památku'
jejich. Sir. 10, 16—20.
Od jednoho rozumného olidněna bu
de vlast, pokolení (pak) bezbožných
zpustne.- Mnohoť takových věcí vidělo
oko'mé, a silnější nad ty slyšelo ucho
mé. V shromáždění hříšných zapálí
se oheň, a v národu nevěřícím rozpálí
se hněv. Nemodlili se za hříchy své
staří obrové, kteříž zkaženi jsou, dou
fajíce v síle své: a neodpustil putování

pustina, a neřest potlačí brány. Is. 24,
1—12.

Polámáním poláme se země, potře—
ním potřína bude země, pohnutím po
hnuta bude země, vykláním vyklati se
bude země jako opilý, a odnesena bu
de jako stánek jedné noci: a obtíží ji
nepravost její, i padne, a nepřidá, aby
povstala. I bude: V ten den navštíví
Hospodin vojsko nebeské na výsosti i
krále země, kteříž jsou na zemi. A
shromážděni budou v hromadu jedno
ho snopku do jezera, a budou zavi'íni
tam v žaláři: a po mnohých dnech
navštívení budou. Is. 24, 19—22. Viz
Lotovu a v ohavnosti je měl pro pý— též: Jer._ 50, 23—32.
chu slova jejich. Nesmiloval se nad
Aj oči Pána Boha proti království
nimi, zkaziv národ celý, a vynášející hřešícímu, a zetru je od tváři země.
se v hříších svých. A jako těch šest Amos 9, 8.
krát sto tisíců pěších, kteříž se shro
2. Říše pozemské a panovníci jejich
máždili v tvrdosti “Srdce svého: a byl
jsou v ruce boží.
liby (mezi nimi) jediný tvrdošíjný, di
Viz: IV. Král. 11, 31—37.
vnéby bylo, zůstal-liby bez pomsty. Sir.
Saula zabil Hospodin, a přenesl krá
16, 5—11.
lovství jeho na Davida syna Isai. I.
Aj Hospodin rozptýlí zemi, aobnaží
ji, a sužovati bude tvář její, a roz Par. 10, 14.
Pás králům odvazuje IIospodin, a
ptýlí obyvatele její. I bude jako lid,
tak kněz: a jako služebník, tak pán přepasuje provazem ledví jejich. Job
jeho: jako děvka,- tak paní její: jako 12, 18.
V ruce boží jest moc nad zemí: a
kupující, tak ten, kterýž prodává: jako
(Bůh) vzbudí časem (svým) užitečného
půjčující, tak ten, kterýž vypůjčuje:
jako který upomíná, tak ten, kterýž, správce nad ní. Sii-. 10, 4.
Pán mění časy i věky: pí'enáší krá
dlužen jest. Rozptýlením rozptýlena
Dan.
bude země, a zebráním zloupena bude. lovství , i ustanovuje krále.
Nebo Hospodin mluvil slovo toto. Kví 2, 21..
Výpovědí strážných (tak) ustanoveno
lila, a vadla země, a zemdlena jest:
vadl okršlek zemč, zemdlela vysokost a řeč svatých, a prosba (jest to): až
lidu země. A země nakažena jest od by poznali živí, že Nejvyšší panuje
obyvatelů svých: protože přestoupili nad královstvím lidským; a že komuž—
zákony, změnili právo, rozptýlili smlou koli bude chtíti, dá je, a i nejponíže
vu věčnou.
Protož
zlořečení zžíře nějšího člověka ustanoví nad ním.
Dan. 4, 14.
zemi, a hřešiti budou obyvatelé její:
a protož zblázní se oráči její, a zane
Roboam', syn a nástupce Šalomou
cháno bude lidí málo. Kvílilo zbírání
nův: III. Král. 12, 1; 14, 21; II. Par.
vína, zemdlel vinný kmen, vzdychali
10, 1; 12, 13; jehožto tvrdost přive
všickni, kteříž se veselili srdcem. Pře dla desatero pokolení k odpadnutí: III.
stala radost bubnů, utichl zvuk veselí— Král. 12, 14.16; II. Par. 10,14.19;
cích se, umlkla líbeznost citary. S srov. III. Král. 11, 12 atd.; Sir. 47,
písničkou nebudou píti vína: hořký 28. Jeho výprava proti Israeli pře
bude nápoj pijícím jej. Potříno jest kažena jest zápovědí boží: III. Král'
město marnosti, zavřen jest každý dům,
12, 21 atd.; 11. Par. 11, l atd.; upe
an žádný do něho nevchází.

Křik bu— vnil pak zemi judskou:

de pro víno na ulicích: opuštěno
jcst všeliké veselí: přenesena jest ra
dost země. Zůstavcna jest v městě

II. Par.

11,

5 atd.: též přestoupili k němu kněží,
levíté, a věřící z celého Israele: v. 13

atd.; modloslužba, trest a smrt jeho:
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III. Král. 14, 24 atd.; II. Par. 12, 1
atd.; naň následoval syn jeho Abia:
III. Král. 14, 31; II. Par. 12, 16.
Roboamovy ženy a dítky: II. Par. 11,

odchodu jeho: Tob. 5, 23 ;také starý To—
biáš byl velmi starostliv o syna, když
déle se nevracoval, než očekával, tak
též matka jeho: Tob. 10, 1 atd.; Jo
18 atd. Viz též: Mat. 1, 7.
sef a Maria byli velmi zarmouceni,
ztrativše Ježíše, a však radosti plni
Rodičové. 1. .lfajz' milovali dítky nalezše jej opět: Luk. 2, 43 atd.; Ja
své jakožto dar boží.
kub byl pln radosti, uzřev opět syna
Adam pak poznal Evu ženu svou: svého Josefa, jejž za mrtvého měl:_
kteráž počala, &porodila Kaina, řkouc: *I. Mojž. 46, 30;_Anna, matka Tobi
Obdržela jsem člověka skrze Bohu. ášova měla při navrátu jeho radost
I. Mojž. 4, 1.
_
velikou: Tab. 11, 5 atd.; otec marno—
Poznal také ještě Adam ženu svou: tratného syna učinil veliká veselí při
i porodila syna a nazvala jméno jeho navrácení jeho: Luk. 15, 20. _David
Seth, i'kouc: I'ostavil mi Bůh jiné sí— rmoutil se nad nemocí syna svého:
mě místo Abelc, kteréhož zabil Kain. II. Král. 12, 13 atd.; žena kananejská
I. Mojž. 4, 25.
snážně prosila Ježíše za oséobození
Odpověděl iakob: Jsou dítky, kteréž dcery své od zlého ducha: Mat. 15,
dal mi Bůh služebníku tvému atd. I. 22—29; jiné toho druhu příklady viz:
Mojž. 33, 5; 48, 9.
Mat. 17, 14—18; Luk. 9, 38—44;
Anna slib učinila, i'kouc: Hospodine Jan 4, 46—54. Tak nechtěla Agar
zástupů, jestlže vzhlédna, uzi'íš trápení syna svého smrt viděti: I. Mojž. .21,
služebnice své, a rozpomeneš se na 14—21; znatka onoho dítěte, 0 kteréž
mne, a nezapmeneš na děvku svou, a se před Salamounem ještě jiná matka
dáš služebnic své (plod) pohlaví muž hádala, nechtěla dopustiti rozdělení je
ského: dám jej IIospodinu po všecky ho:. III. Král. 3 , 26.7 Tak plakal
dny života jeho . . .. I stalo se po Jakob hořce pro domnělou smrt Jo—
vyplnění dlů, že počala Anna, a po sefa: I. Mojž; 37, 31—36. Srov. Mat.
rodila syn., a nazvala jméno jeho Sa 2, 18.
'
muel: prto že 110 od Hospodina žá
I nezvedene'děti požívaly lásky-rodičů :
dala. I. Kál. 1, 11. 20.
Takž David velmi byl pečliv o Abso
Rekl Hiám: Požehnaný Hospodin lona, a dal vůdcům svým nařízení, by
Bůh dnes, kterýž dal Davidovi syna ho šetřili: II. Král. 18, 5; byl též
nejmoudřejího nad lidem tímto tak velice zarmoucen nade smrtí Ammona:
mnohým. Il. Král. 5, 7.
H. Král. 13, 30—37; jakož i nade.

Který zvás jest'člověk,

kteréhož

kdyby proá syn jeho 0 chléb, zdali
kamene pou jemu? Mat. 7, 9; Luk.
11,_ 11.

Zena kdj rodí, zármutek má, nebo
přišla hodit její: ale když porodila
dítě, již nejmatuje na bolest pro ra
dost, že snarodil člověk na svět.
Jan 16, 21
Mladice 'učuj, by muže své milo
valy, na diy své byly laskavy. Tit.
2,

4.

_

2. Láska Hičů k dítkám jeví se při
rozliých případnosiech.
Takž byl'akub zarmoucen, když šli
synové jehoo Egypta nakoupit chleba,
ještě" pak \e, když' také syna jeho
Benjamina ali s sebou: I. Mojž. 42,
43;

matka lade7zo Tobía'še plakala při

smrtí Absolona:
1—5.

18,

29—38;

19,

3. Rodičové však nemají dítky své tak
milovati, aby tím vyšších povinností
rušili.
Přišel pak muž boží k _IIeli, a řekl

k němu: Proč jsi ctil více syny své,
nežli mne? I. Král. 2, 27. 29.
Kdo miluje syna neb dceru ví
ce, nežli mne, není mne hoden. Mat.
10, 37.
,
Jde-li kdo ke mně, a nemá v nená—
visti otce svého, i mateře, i ženy, i

synů, i bratří, i sester, i.ieště života
svého, nemůže býti mým učenníkem.
Luk. 14, 26.
Abraham bylby i z poslušenství k
Bohu vlastního syna svého obětoval.
I. Mojž. 22, 1—19.
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chodil po cestách jeho a ostříhal usta
novení jeho, a přikázaní jeho, i soudu,
i svědectví, jakož psáno jest v zákoně
Mojžíšově: abys porozuměl všemu, což
činíš, a k čemužkoli se obrátíš. III.
Vím, že přikáže (Abraham) synům Král. 2, 1—3.
..
Řekl David: Ty pak Salomoune synu
svým, i domu svému po sobě, aby
ostříhali cesty Hospodinovy, a činili můj, znej Boha otce svého, a služ
soud a spravedlnost: aby přivedl Ho— jemu srdcem dokonalým, a myslí vol
spodin pro Abrahama všecko, což mlu nou: nebo Hospodin zpytuje všecka
srdce, a rozumí všem nyšlením myslí.
vil k němu. I. Mojž. 18, 19.
A budou slova tato, kteráž já při Budeš-li ho hledati, nalazneš jej: pakli
kazuji tobě dnes, v srdci tvém: a bu ho opustíš, zavře tě m věky. I. Par.
deš vypravovati je synům svým, a je 28, 9.
rozjímati, sedě v domě svém, a jda
Kteréhožto (syna svdio) od dětin
cestou, léhaje i vstávaje. V. Mojž. 6, ství učil (Tobiáš) báti se Boha, a
zdržovati
se od všelikého hříchu. Tab.
6. 7; též 6, 20. 21; 32, 46.
Zplodil-liby člověk syna zpurného, 1, 10.
Přikažte synům svýn, aby činili
&protivného, ještoby neposlouchal při
kázaní otce neb mateře, a jsa trestán spravedlnosti a almužny, aby pamato—
nechtěl by poslouchati, uchopí ho a vali na Boha, a dobrobčili jemu po
přivedou k starším města toho, a k bráně všecken čas v pravdě, tz celé moci
soudu, a řeknou k nim: Syn náš ten své. Tob. 14, 11.
A když vystřídali dny holů, posílal k
to protivný a zpurný jest, na napomí—
nání naše nic nedbá, hledí žrání i smil-“ nim (synům) Job, a posvěoval jich, a
stva. a hodování: kamením jej uhází vstávaje na usvitě, obětovahběti zápalné
lid města: a umře, abyste odjali zlé zs, jednohokaždého. Nebo řl—ával:Aby
z prostředku vás, a všecken Israel slyše snad nebyli zhřešili synovx moji, a
to, aby se bál. V. Mojž. 21, 18. 21. nedobrořečili Bohu v srdcíh svých.
Rozpomeň se na dny staré, pomysli Tak činíval Job po vše dny. Job ], 5.
na jednokaždé pokolení; otaž se otce
Cožkoli velikého jsme slýeli, i po—
svého, a oznámí tobě: starších svých, znali: a co nám otcové naš vypravo—
vali: není to skryto před Eny jejich,
a povědí tobě. V. Mojž. 32, 7.
Vstoupil pak muž její Elkána, i v pokolení druhém. Vypravcati budem
všecken dům jeho, aby obětoval Ho chvály 'Hospodinovy, a moaé skutky
spodinu obět slavnou, a slib svůj: jeho, kteréž učinil. Žalm 7' 3. 4.
Anna řekla muži svému: Nepujdu, až
Syn moudrý přijímá cviční otcovo:
se odstaví dítě, a povedu je, aby se ale kdož jest posměvač, uslyší, když
okázalo před obličejem Hospodinovým, . se mu domlouvá, Přísl. 13,1.
a tam ustavičně ostalo. . . . I přivedla
Spravedlivý. kterýž cho. v sprost—
nosti své, blahoslavené zůsti'í po sobě
jej s sebou, když 110 byla odstavila,
se třemi telaty, a třemi měřicemi mou *syny. Přísl. 20, '7.
Vyučuj syna svého, a OlrStVÍ tě a
ky a. sdžbánem vína, a přivedla jej do '
domu Hospodinova v Silo. Pachole pak a dá rozkoš duši tvé. Přís 29, 17.
Trestá-ní' a učení v kaž; čas jest
bylo ještě děcko. I. Král. 1, 21—24.
Předpověděl jsem jemu, že souditi moudrost. Sir. 22, 6.
Devíti
věcí velice si žím
.
,budu dům jeho na. věky pro nepra
vost, proto že věděl, že nešlechetně Muž, jenž zalíbení má na čech svých.
činí synové jeho, a netrestal jich. I. Sir. 5, 10.
Král. 3, 13.
Kdo cvičí syna svého, L'le chválen
z něho, a mezi domácímichlubiti se
Pí-iblížil se_ pak čas smrti Davidovy,
i přikázal Salomounovi synu svému bude jím. Kdo učí syna. ého, k zá
i-ka: Já vcházím na cestu vší země: visti popudí nepřítele, a prostřed
posilniž se, a buď muž. A zachovej přátel chlubiti se bude _1. Umřel
přikázaní Hospodina Boha svého, abys otec jeho, a jakoby ncdel: nebo

4. Rodičům má i na tělesném ina

duchovním v chování dítek za'lez'etí, a
mají všech hv tomu příhodných pro
středků užívati.

Nemámť' větší milosti nad-tu, než
podobného syna pozůstavil po sobě.
Za života svého viděl jej, a veselil se abych slyšel, že synové moji chodí v
z něho; při smrti své není zarmoucen, pravdě. 111. Jan 4.
;miž zahanben jest před nepřátely.
Nebo pozůstavil obránce domu proti 5. Rodičové mají dílky své za spá
chané chyby trestatí.
nepřátelům, kdoby se jim dobrým od
Předpověděl jsem jemu (Heli), že
plácel. Za duše synů uvíže rány své,
a ku každému hlasu zkormoutí se souditi budu dům jeho na věky, pro
střeva jeho.
Kůň neokrocený bude nepravost, proto že věděl, že nešle
tvrdoústý, a syn rozpustilý bude opo chetně činí synové jeho, a netrestal
nížlivý.
Lahoď synovi a nažene ti jich. I. Král. 3, 13.
strachu: pohrávej s nim, a zarmoutí
Kdo šetří metly, nenávidí syna své
lcbe. Ncsměj se s ním, abys neželel, ho: ale kdo ho miluje, v čas jej tre
a naposledy neztupěli zubové tvoji. sce. Přísl. 13, 24.
Tresci syna svého, abys nezoulal.
Nedávej mu moci v mládí, a nepře
hlídej obmyslů jeho. Shýbej šijí jeho Přísl. 19, 18.
Modřina rány setře zlé věci, a rány
7. mládí, a bí boky jeho, dokudž je
malý, aby snad se nezatvrdil, a nevěřil v tejnostech těla. Přísl. 20, 30.
Bláznovství přivázáno jest k srdci
tobě, a mělbys bolest duše. Uč syna
svého, a pracuj na něm, abys mrzkostí pacholete, ale met-la kázně vyžene je.
Přísl. 22, 15.
jeho nebyl uražen. Sir. 30, 2—13.
Neodjímej od pacholete kázně: nebo
Dcera jest tajné bdění otce, a péče
o ni odjímá sen: aby snad v mladosti budeš-li je mrskati 'metlou, neumře.
své nepřestarala se, a bydlíc s mužem Ty je metlou mrskati budeš: a dusi
v nenávist neupadla: aby někdy po jeho Z pekla vysvobodíš. Přísl. 23,
škvrněna nebyla v panenství svém, a v 13..14.
Metla a kárání dává moudrost: ale
otcovském doměnebyla nalezena těhotná :
aby snad bydlíc s mužem nepřestoupila, pachole, kterémuž se dcpouští vůle
aneb jistě neplodná nebyla. Nad dce jeho, zahanbuje matku svou. Přísl.
rou smilnou upevni stráž, aby někdy 29, 15.
Jak mnohem lépe jest trestati, nežli
neuvedla tě v posměch" nepřátelům, pro
utrhání v městě, a vytejkání obce, a se hněvati, a vyznávajícímu se řečí
nezahanbila tě v množství lidu. Na žá . nezbraňovati. Sir. 20, 1.
(Jako) hudba v zármutku, jest mlu
dného člověka pro krásu nevzhlédej : a u
prostřed žen nepřebývej. Sir. 42, 9—12. vení nevhodné: trestání a učení v ka
Rodičové její (Susany), jsouce spra ždý čas, jest moudrost. Sir. 22, 6.
Kdo miluje syna svého, často jej
vedliví, vyučili (též) dceru svou podlé
zákona Mojžíšova. Dan. 13, 3.
mrská, aby se radoval v posledním
Nad obyčej pak matka podiveni a času svém, a nemakal dveří »bližních.
dobré památky hodna jest, ještě vidouc, Sir. 30, 1.
an sedm (jejich) synů jednoho dne za
Shýbej šíji jeho z mládí, a bí boky
hynulo, dobrou myslí to, pro naději, jeho, dokudž jest malý, aby se snad
kterouž měla v Bohu, snášela; napl nezatvrdil a nevěřil tobě, a mělbys bo
něna jsouc moudrostí napomínala je— lest duše. Sir. 30, 12.
Nestyď se za mnohou kázeň synů.
dnohokaždého z nich zmužile přiroze
ným jazykem: a přidavši k ženskému Sir. 42, 5.
myšlení mysl mužskou atd. II. Mak.
6. Dítky se mají rozumně trestati ku
7, 20—42.
polepšení a napravení jich.
A vy otcové, nepopouzejte k hněvu
Tresci syna svého, abys nezoul'al:
synů (a dcer) svých: ale vychovávejte
je v kázni a v trestání Páně. Ef. 6, 4. k zabití pak jeho nepřikládej duše své.
Zradoval jsem se velmi,'že jsem na Přísl. 19, 18. '
Vy otcové, nepopouzejte k hněvu sy
lezl (některé) z synů svých, ani chodí
v pravdě, jakož jsme přikázaní vzali nů (a dcer) svých: ale vychovávejte je
od ()tcc. Il. Jan '1.
v kázni a trestání Páně. Ef. 6, 4.
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Otcové, nepopouzejte k lměvivosti
synů svých, aby nebyli malomyslní.
Kol. 3, 21.

7. Rodičové mají pečovati o výživu
dítelcsvých, aniž pak se dáti svésti k ne
spravedlwému výdělku.
Dobrý zůstaví po sobě dědice syny
a vnuky: i statek hříšníka zachován
bývá spravedlivému. Přísl. -13, 22.
Spravedlivý. kterýž chodí v sprost
nosti své, blahoslavené zůstaví po so
bě syny. Přísl. 20, 7.
'

Jestliže prvotiny svaté jsou, i těsto:
a jestliže kořen jest svatý, i ratolesti.
Řím. 11, 16.
Buď příkladem věřících, v slovu, v
obcování, v lásce, ve víře, v čistotě.
I. Tim. 4, 12.

Rozpomínám se na tu víru, kteráž
jest v tobě bez pokrytství, kteráž i nej
prvé v bábě tvé Loidě přebývala, a v
matce tvé Evnice, jist pak jsem, že i
v tobě. I. Tím. 1, 5.

Ve všech věcech sebe samého vy
\dávej za příklad dobrých skutků, v
Dědictví, k němuž se z počátku po— učení, v celosti, ve vážnosti. Tit. 2, 7.
Spíchá, bude naposledy zbaveno pože
Viz též: příklad.
línání. Přísl. 20, 21.
9.
'Bezboz'ni rodičové odchovtivaji ::
Omrzela mne také všeliká snažnost
větší části bezbožné dítky.
má, s kteroužto jsem nejpilněji praco
val pod sluncem, maje míti dědice po
] on (Ochoziáš) také chodil po ce
sobě, o kterémž nevím, bude-li mou stách domu Achabova: nebo matka
drý či blázen, a (kterýž) panovati bu jeho navedla ho, aby bezbožně činil.
de nade vší prací mou, při níž jsem Protož činil zlé věci před obličejem
se potil, a pečoval: i jestliž co tak Hospodinovým, jako dům Achabův:
marného? Kaz. 2, 18. 19.
oni zajisté byli rádcové jeho po smrti
Nemají synové rodičům poklady otce jeho, k zahynutí jeho. II. Par.
shromažďovati, ale rodičové synům. II. 22, 3. 4.
Kor. 12, 14.
Kdo zamítá moudrost, a kázeň, ne—
Jestliže kdo o své a obzvláště o šťastný jest, a prázdná jest naděje
a 'práce (jejich) jest bez
domácí péče nemá, zapřel víru, a jest jejich,
horší než—nevěřící. 1. Tím. 5, 8. Viz užitku , a díla jejich jsou marná.
Zeny jejich jsou' nesmyslné, a velmi
ještě; I. Mojž. 24, 36; 25, 5.
nešlechctní synové jejich.
Moudr. 3,
8. Rodičové maji dětem dobrý příklad 11. 12.
dávati.
Před smrtí nechval žádného člověka,
A když vyplnil (Tobiáš) let deva— nebo po synech svých poznán bývá
desát a devět v bázni boží, s radostí muž. Sir. 11, 30.
pochovali ho. Všecko pak příbuzen—
Po ovoci jejich poznáte je. Zdaliž
ství jeho.. a veškeren rod jeho, v do zbírají z trní hrozny, anebo z bodláčí
brém životě, a v svatém obcování tr fíky? Takt' každý strom dobrý ovoce
val, tak že příjemní byli tak Bohu, dobré nese, zlý pak strom zlé ovoce
jako lidem, i všechněm bydlícím na nese. Mat. 7, 16. 17.
zemi. Tob. 14, 16. 17.
Aj každý, kdož mluví obecně příslo— 10. Bázeň boží a poctivost rodičů
prospívá dítlaím i po jich smrti.
ví, na tebe jc pojme, řka: Jako ma
tka, tak i dcera jcjí. Ezech.16, 44.
Zachovej a slyš všecky věci, kteréž
Kdoby pohoršil jedno z maličkých já přikazuji tobě, aby dobře bylo tobě,
těchto, jenž ve mne věří, lépeby jemu
i synům tvým po tobě na věky, když
bylo, aby zavěšen byl žernov osličí na bys činil, což dobrého jest, a libého
hrdlo jeho, a on pohřížen byl do hlu před obličejem Hospodina Boha tvého.
bokosti ma'-ské. Mat. 18, 6; Mar. 9, V. Mojž. 12, 28.
41; Luk. 17, 12.
A když mnoho dobrého vypravovali
Tak svčt' světlo vaše pi'ed lidmi, aby o něm, řekl angel k Raguelovi: To
vidouce skutky vaše dobré, velebili biáš, na kterého se ptáš, jestiť otec to
Otce vašeho, kterýž jest v nebesích. hoto. Tedy skočil Raguel, a. s plá
Mat. 5, 16.
čcm políbil ho, a pláče nahrdle jeho

nota. — Rouhánl.

a řekl: Požehnání budiž tobě, synu
můj, nebo dobrého, a výborného muže
syn jsi. Tob. 7, 5—7.
A když vše] do domu Raguelova,
nalezl Tobiáše, an sedí za stolem: a
vstavše rychle, políbili se vespolek: i
plakal Gabel, a dobrořečil Bohu, a
řekl: Požehnejž tě Bůh israelský, ne
hot' jsi syn výborného muže a sprave
(llivého, a bohabojného a almužny dá
\ajícího; a ať jest praveno požehnání
na manželku tvou, a na rodiče vaše.

Tob. 9, 8—10.
Blahoslavený muž, kterýž se boji
Hospodina, v přikázaních jeho bude
chtivý velmi. Mocné na zemi bude
símě jeho: rodina upřímných požehnání
dojde. Zalm 111, 1. 2.

Ruka v ruce nebude zlý bez vinný:
símě pak spravedlivých spaseno bude.
Přísl. 11, 21.
V bázni

I—Iospodinově jestiť

silné

doufání: a synům jeho bude naděje.
Přísl. 14, 26.
Spravedlivý, který chodí v sprostno
sti své, blahoslavené po sobě zůstaví
syny. Přísl. 20, 7.
A poznají, kteříž zůstaveni jsou, že
nic není lepšího, nežli bázeň boží; a
nic sladšího, jako ohled míti na při
kázaní Páně. Sir. 23, 37.
Kteří z nich zrození jsou zůstavili
jméno k vypravování chvály jejich, a
jsou, jejichž nehí památky: a zhynuli,
jakoby jich nebylo, a zrodili se, jakoby
se byli nezrodili, a synové jejich s ni
mi. Ale oni muži milosrdenství jsou,
jejichž milosrdní skutkové nepřestali.
S semenem jejich zůstávají dobré věci,
dědictví svaté jsou vnukové jejich, a
v smlouvách stálo símě jejich: a sy
nové jejich pro ně až na věky zůstá
vají: símě jejich, a sláva jejich nebude
opuštěna. _Sir. 44, 8— 13.

11. Příkladové nábožnýchrodic'ů.
Abraham: I. Mojž. 18, 19; 22;
Sára: 21, 9; Elkána a Anna: I. Král.
1 '; David: III. Král. 2, 2—4 ; II. Král.
18, 29. 31—33; 19, l. 2; Job: Job
1, 5; Tobiáš: Tob. 4, 10. 13; Ma
thatíáš: I. Mak. 2, 49; „matka synů ma

kabq'ských: II. Mak. 7; Maria a Josef:
Luk. 2: Zachariáš a Alžběta: Luk 1;
viz též: Mat. 15, 22; Mar. 9, 16.
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12. Příkladové hang hodných rodičů.
Ilelz': I. Král. 2, 12—36; Athalza:
Il. Par. 22, 3; Herodz'ás: Mat. 14, 5.
Viz též : v_i/chování (Zítek.

ROM.

Viz : kacířství.

Rozbroj.

Viz : bouře.

Rouhání proti Bohu záleží v činech
neb slovech, 7'z'mz'tose Bůh, a co se naň
vzta/ng'e, v potupu uvozzg'e a zlehč'zy'e.

Zapovídá a tresce se přísně.
Nepoškvrňujte jména mého svatého,
abych posvěcen byl u prostřed synů
israelských. III. Mojž. 22, 32.
Hospodin mluvil k Mojžíšovi, řka:
Vyveď ruhače ven ze stanů, a nechť
vloží všickni, kteříž ho slyšeli, ruce
své na hlavu jeho, a ať jej ukamenuje
veškeren lid. A k synům israelským
mluviti. budeš: Clověk, kterýžby zloře
čil Bohu svému, ponese hřích svůj:
a kdožby se rouhal jménu Hospodino—
vu, ať smrtí umře: kamením uhází
ho všecko množství: bud' žeby on byl
domácí, buď host. Kdožby se rouhal
jménu Hospodinovu, smrtí ať umře.
III. Mojž. 24, 13—16. Viz též 24, 23.
Zhřeší-li muž proti muži, můžet' je
mu ukrocen býti Bůh: pakli zhřeší
muž proti Hospodinu, kdož se bude
zaň modliti? I. Král. 2, 25.
Řekl Náthan Davidovi: Poněvadž jsi
dal příčinu, aby se rouhali nepřátelé
I—Iospodinovi, pro tu

věc syn, kterýž

se narodil tobě, smrtí umře. II. Král.
12, 14.
Přistoupiv

jeden

muž boží—', řekl

králi israelskému: Toto praví Hospo
din: Proto že řekli Syrští: Bohem hor
jest Hospodin, a není Bohem oudolí:
dám všeckno mriožství toto veliké v
ruce tvé, a zvíte, že já jsem Hospodin.
III. Král. 20, 28.
Kohož jsi zhaněl, a komus se rou
hal? Proti komu povýšils hlasu svého,
a pozdvihls vzhům očí svých? Proti
Svatému israelskgmu. Skrze služební
ky své zhaněl jší I-Iospodina
Tedy stalo se v tu noc, že přišel an
gel Hospodinův: a porazil v ležení
assyrském sto osmdesáte pět tisíců.
IV. Král. 19, 22. 23. 35. Viz též:
Judith 6, 1—4.
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Člověk, kterýž mnoho přísahá, na
plněn bude nepravosti, a neodejde od
domu jeho rána. Sir. 23, 12.
'
Všeliký hřích i rouhání bude lidem
odpuštěno: ale rouhání proti Duchu
nebude odpuštěno. A kdykoli řekl
slovo proti Synu člověka, bude jemu
mlpuštěno: ale kdožby mluvil proti
Duchu svatému, nebude mu' odpuštěno,
ani v tomto věku, ani v budoucím.
Mat. 12, 31. 32; Mar. 3, 28. 29; Luk.

bojovali proti mně bez příčiny. Žalm
119_, 7.

Clověk odpadlec srdCem zlým kuje
zlé, a všelikého času sváry rozsívá.
Na tohoť přijde v náhle záhuba jeho,
a rychle setřín bude, aniž bude více
míti uléčení. Přísl. 6, 14. 15.
Hospodin nenávidí toho, kterýž roz—
sívá mezi bratřími různice. Přísl. 6, 19.
Odpovídejte prosím bez sváru: a mlu—
více to, což spravedlivého jest, suďte.
Job 6, 29.
12, 10.
Ti pak, kteříž tuto chodili, rouhali
Nevaď se s člověkem bez příčiny,
se jemu, ukřivujíce hlav svých, a ří— když on tobě nic zlého neučinil. Přísl.
kajíce: Ha, ha., kterýž rušíš, chrám 3, 30.
boží, a ve třech dnech jej zase vzdě
Zlý vždy hledá svarů: ale angel
láváš, pomoziž sám sobě: jsi-li Syn ukrutný poslán bude proti němu. Přísl.
Podobně
i
kní.
17.
11.
boží, sstupiž s kříže.
Kdo spouští vodu, jest začátek svá
žata kněžská s zákonníky & staršími
posmívajíce se, pravili: Jiným pomáhal, rů: a prvé nežby pohanění trpěl, opou—
ští soudr Přísl. 17, 14.
a sám sobě pomoci nemůže; jest-li
Rtové blázna vplétají se v sváry: u
jest král israelský, ať nyní sstoupí s
kříže, a uvěříme jemu, doufalť v Bo— ústa“ jeho různice vzbuzují. Přísl. 18, 6.
ha, ať ho nyní vysvobodí, chcet' -mu,
Lépe jest seděti v koutě na pod
střeší, než s ženou svárlivou v domě
nebo pravil: Syn boží jsem. Takilo
tři, kteříž byli s ním ukřižování, rou
společném. Přísl. 21, 9. 19.
halí se jemu. Mat. 27, 39—44.
Cest jest to člověku, když se varuje
Protož známo vám činím, že žádný, svárů: všickni pak blázni přiměšují se
kdo Duchem božím mluví, nezlořečí k hanění. Přísl. 20, 3.
Pánu Ježíši. ]. Kor. 12, 3.
Co viděly oči tvé, nepronášej hned
Nyní složtež i vy všecko to: hněv, v sváru: abys potom opraviti nemohl,
prchlivost, zlost, zlořečení, mrzkou řeč kdyžbys zhaněl přítele svého. Při svou
veď s přítelem svým. Přísl. 25, 8. 9.
z úst svých. Kol. 3, 8.
Otevřela ústa svá k rouhání se
Jako kdo popadne za uši psa, tak
Bohu, aby se rouhala jménu jeho, i jest ten, kdo mimo jde, netrpělivý,
stánku jeho, i těm, kteříž přebývají na a přimísí se ke sváru jiného. Přísl.
26, 17.
nebi. Zjev. 13, 6.
Muž moudrý bude-li se s bláznem
Rouhali se Bohu nebeskému pro
bolesti a pro rány, a nečinili pokání vaditi, nechť se hněvá, aneb směje,
-nebude míti pokoje. Přísl. 39, 9.
z skutků svých. Zjev. 16, 11.
Nevaď se s člověkem mocným, abys
Roucho.
Viz: oděv.
snad neupadl v ruce jeho. Nesvař se
s
mužem
bohatým, aby snad proti tobě
Rozbroje & sváry. 1. Jsou Bohu
odporné a zhoubné, sluší tedy se jich nevyzdvihl pře. Sir. 8, 1. 2.
Nevaď se s člověkem mnohomluvným,
varovali.
&ncpřiložíš dříví na oheň jeho. Sir. 8, 4.
I stal se svár mezi pastýři stád
Zdl'Ž se od sváru, a umenšíš hříchů.
Abramových a Lotových. . . Řekl tedy Sir. 28, 10.
Abi—am k Lotovi: Prosím, ať není
Sváda rychlá zaněcuje oheň: & svár
sváru mezi mnou a tebou, a mezi pa— kvapný vylévá krev: a jazyk, kterýž
stýři mými a pastýři tvými: nebo bra
(křivě) svědčí, přivádí smrt. Budeš—li
tří jsme. ]. Mojž. 13, 7. 8. Viz. II.
dmýchati jiskru, jako oheň roznítí se:
Mo'jž. 26, 19—22..
pakli na ni plineš, uhasne: a obě to
S tčmi, kteříž nenáviděli pokoje, byl z úst (tvých) pochází. Sir. 28, 13. 14.
jsem pokojný: když jsem mluvíval jim,
Aj k svárům a k svádám postíte se,
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a tepete pěstí nemilostivě. Nepost'te se
až do tohoto dne, aby uslyšán byl křik
váš na výsosti. Is. 58, 4.
Každý, kdož se hněvá na bratra svého,
hoden bude soudu. Mat. 5, 22.
Kdož se stebou chce souditi, a sukni
tvou vzítí, nech mu i pláště. Mat. 5, 4Q,

Každé království rozdělené proti sobě
zpustne: a každé město neb dům proti
sobě rozdělený, neostojí. Mat. 12, 25;
Mar. 3, 24. 25; Luk. 11, 17.
Jakož nedbali míti Boha v známosti:
(tak) vydal je Bůh v převrácený smysl,
aby činili co nesluší, jsou naplnění vší
nepravosti . . . . plni závisti, vraždy,
sváru. Řím. ], 28. 29.
Choďme poctivě, ne v sváru a zá
visti. Řím. 13, 13. '
Poněvadž jest mezi vámi závist a
svár: zdaliž nejste tělesní, a nechodíteli
podlé člověka (tělesného)? I. Kor. 3, 3.
Již zajisté na prosto hřích jest mezi
vámi, že máte soudy mezi “sebou. Proč
raději křivdy nesnášíte? proč raději
škody netrpite? I. Kor. 6, 7.
Pakli se komu vidí svárlivým býti,
myť takového obličeje nemáme, ani
církev boží. I. Kor. 11, 16.
Bůh není milovník různice, ale po
koje, jakož i ve všech církvích sva
tých učím. I. Kor. 14, 33.
Bojím se, abych snad přijdu (k vám)
nenalezl vás takových, jakýchž nechci,
a já nebyl nalezen od vás, jakéhož
nechcete: aby snad nebyli mezi vámi
svárové, závisti, hněvové, vády atd.
11. Kor. 12, 20.

Jestliže se vespolek koušete a žerete:
hleďte, abyste __nebylijedni od druhých
zkaženi. Gal. 5, 85.
Zjevnít' jsou skutkové těla, jenž jsou
. . . . nepřátelství, svarové, nenávisti,
hněvové, vády, různice. Gal. 5, 19. 20.

Nic (nečiňte) skrze svár, ani pro
marnou chválu. Filip. 2, 3.
Nevaď se slovy; neb to k ničemu
není užitečné, než ku podvráceni po
sluchačů. II. Tim. 2, 14.
Neslušít' na služebníka Páně vaditi
se, ale aby byl tichý ke všem, způ

jící, ale jest zemská, hovadná, ďábel—
ská. Nebo kde závist a svárlivost, tu
neustavičnost, i všeliký zlý skutek. Ale

moudrost, kteráž jest s hůry, nejprvé
zajisté jest stydlivá, potom pokojná,
mírná, povolná,

k dobrým

věcem pš-i

volující, plná milosrdenství a dobrého
ovoce. Jak. 3, 14—17.

2. Pramenové rozbrojů jsou zvláště:
pýcha, závist, nepovážlivost, zlost ahl.
Nenávist vzbuzuje sváry: ale láska
všecka provinění přikrývá. Přísl. 10, 12.
Mezi pyšnými ustavičnějsou svarové.
Přísl. 13, 10.
Muž hněvivý vzbuzuje sváry. Přísl.
15'. 18.
()lovčk převrácený vzbuzuje sváry:
a. mnohomluvný rozlučuje knížata. Přísl.
16, 28.
Kdo myslí na rozbroje, miluje sváry.
Přísl. 17, 19.
Rtové blázna vplétají se v sváry: a.
ústa jeho různice vzbuzují. Přísl. 18, 6.
Vyvrz posměvače, a vyjde s ním svár,
a přestanou rozepře i hanění. l'i-ísl.
22, 10.
Komu svády? Komu jámy? . . . .
Zdaž ne těm, kteříž meškají při víně.,

a snažni jsou u vypíjení číši. Přísl.
23, 29. 30.
Jako uhlí mrtvé při uhlí řeřavém, a
dříví při ohni , tak člověk hněvivý
.vzbuzuje sváry. Přísl. 26, 21.
Kdo vzbuzuje hněv, způsobuje rů
znicerPi-ísl. 30, 33.
Clověk hněvivý zapaluje svár, a muž
hříšný bouří přátely, a u prostřed pokoj
majících opustí nepřátelství. Sir. 28, 11.
Nadymač a (člověk) jazyka dvojího
jest zlořečený: .nebo mnohé, kteříž po
koj mají, zbouří. Sir. 28, 15.
Odkud mezi vámi bojové a svarové?
Zdali ne odtud? ze žádostí vašich, kte
réž bojují v oudech vašich? Jak. 4, 1.
Rozepře.

1.. Nespravedlivýclz roze

při a sporů máme se vždy chrániti.

Nebudeš přijímati osoby," aneb darů,
nebo darové oslepují oči moudrých a.
sobný k učení, trpělivý. 11. Tím. 2, 24. změňují slova spravedlivých. V. Mojž.
Pakliť máte hořkou závist, a svá— 16, 19.
rové jsou v srdcích vašich, nechlubte
Zlořečený, kdož převrací soud pří
se, a nebývejte lháři proti pravdě. Ne chozího, sirotka a vdovy: I řekne ve—
nít' zajisté ta moudrost s hůry setupu— škeren lid: Amen. 27, 29.
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Jáť pak pravím vám, abyste neod
pírali zlému: ale udeří-li tě kdo v pra
vě líce tvé, nasad' mu raději i “druhé
ho. A tomu, kdož se s tebou chce
souditi, a sukni tvou chce vzíti, nech
mu raději i pláště, nežlibys se s ním
soudil. Anutil-liby někdo jíti s tebou
míli jednu, jdi s ním i jiné dvě. Pro
sícímu tebe dej mu: a od toho, kdoby
chtěl vypůjčiti od tebe, neodvracuj se.
A kdo tebe bije v líce, nasad mu i
druhé: a tomu, kterýž tobě odjímá.
plášť, také i sukně nebraň. Každému
prosícímu tebe dej : a kdo béřc, což tvé
ho jest, zase nezádej. Mat. 5, 39—42;
Luk. 6, 29. 30.
Když pak jdeš s protivníkem svým
16; Jer. 5, 28. 29; 22, 3—5; 22, k knížeti, na cestě přičiň, aby byl
13—18.
“
zproštěn od něho, aby snad netáhl k
Zdaliž nevíte, že nespravedliví krá soudci, a soudce dalby tebe popravní
lovstvím vládnout-i nebudou? Nemylte mu služebníku, a služebník vsadilby
se: Však ani smilníci, ani modláři, ani tě do žaláře. Pravím tobě, nevyjdeš
cizoložníci. I. Kor. 6, 9.
odtud, dokudžby i toho posledního ha
líře nenavrátil. Luk. 12, 58. 59.
2. I spravedlivých rozepří slus'í co nej—
Smí někdo z vás, maje při proti
více se vysiříhatz, aspíše od práva své/io druhému, souditi se před nepravými
ustoupili (kde to moz'mí bez porušení
(před pohany) a ne před svatými (věří
vyšších povinností), když , tím pokoj cími)? Zdaliž nevíte, že svatí tento
a svornosi re'ls'ím prospěchem se za svět souditi budou: I poněvadž skrze
chovati může.
vás souzen bude svět, kterakž tedy_
\Řekl Abrám k Lotovi: Prosím, nehodni jste těch nejmenších (zdejších)
věcí rozsuzovati? Zdaliž nevíte, že
necht“ není sváru mezi mnou a tebou,
a mezi pastýři tvými; nebo bratří jsme. angely (t.. zlé, ďábly) souditi budeme:
Ale všecka země před tebou jest:-od— čím více světské věci (t. sami mezi
stup ode mne, prosím, jestliže na le sebou byste souditi a rozhodnouti měli).
vou stranu půjdeš, já pravou držeti' Protož budcte-li míti soudy, a tyto
budu: jestliže ty pravóu zvolíš, já na světské věci, ty, které jsou potupné
v církvi ustanovené k souzení. K za
levou půjdu. I. Mojž. 13, 8. 9.
Nevaď se s člověkem mocným, aby hanbení to vašemu m'avím. Pakliž
snad neupadl v ruce jeho. Nesvář se není mezi vámi žádného moudrého,
s mužem bohatým, aby'snad proti to kterýžby mohl rozsouditi mezi bratrem
bě nevyzdvihl pře. Mnohé zajisté na a bratrem svým. Ale bratr s bratrem
zahynutí přivedlo zlato a stříbro, a až soudí se: A to před nevěřícími: Již
k srdci králů se vztahuje a převracuje zajisté konečně hřích jest mezi vámi,
je. Nevacl se s člověkem mnohomlu
že soudy máte mezi sebou. Proč ra
vným, a nepi'iložíš dříví na oheň jeho.
ději kirivdy nepřijímáte: proč raději
Ekl. 8, 1—4.
'
škody netrpíte? I. Kor. 6, 1—7.
Vejdi v dobrou vůli s protivníkem
Naplňte (dokonalou učiňte) radost
svým rychle, dokudž jsi s ním na ce mou v tom, abyste jednostejného smy
stě, aťby snad nedal tebe protivník slu byli (t. v učení a náboženství kře
tvůj soudci, a soudce dalby tě první sťanském) jednostejnou (jeden jako
mu služebníku: a bylby uvržen do ža druhý srdečnou lásku) majíce, jedno
láře. Amen, pravím tobě, nevyjdeš myslní (neb jednodušní, jednoho srdce)
odtud, dokudž i toho nejposlednějšího jsouce, jednostejně smýšlejíce. Nic
halíře nenavrátíš. Mat. 5, 25. 26.
méně skrze svár, ani pro marnou chválu:

A nechodili synové jeho (Samuelovi)
po cestách jeho (nebyli tak ctně a šle
chetně živi, jako mi): ale uchýlili se
po lakomství, a brali dary, a převra
covali soud. I. Král. 8, 3.
Nečiň násilí chudému, protože chu
dý jest: aniž potírej nuzného v bráně.
Ncbo souditi bude Hospodin při jeho,
a zbodne ty, kteří zbodli duši jeho.
Přísl. 22, 22. 23.
Kdo má účastnost s zlodějem, nená'
vidí duše své, jakož kterýž zaklínají
cího slyší a neoznamuje. Přísl. 29, 24.
Běda vám, kteříž ospravedlňujete
bezbožného pro dary, a Spravedlnost
spravedlivého odjímáte od něho (od
Spravedlivého). Is. 5, 23; též 33,15.

Rozjímání.

ale v pokoře, jedni druhé za vyšší
(za důstojnější) nežli sám sebe držíce.
Nehledíce jedenkaždý svých věcí (t.
když potřebí, jiným dobře činiti) ale
toho, což jest jiných. Filip. 2, 2—4.
Odkud pochází bojové a svárové
mezi vámi: zdali ne odtud: totiž z zlých

žádostí vašich, kteréž bojují (bouřky
vzbuzují) v oudech vašich. Jak. 4, 1.

Rozjímání. 1. Rozjímání skutků bo
žích přivodí ku poznání boží všemo
Iwao—nosti,moudrosti

a dobroty.

Nebesa vypravují slávu boží a oblo
ha zvěstuje dílo rukou jeho. Zeptej se
jen hovad a naučí tebe: a ptactva ne—
beského, a oznámí tobě. Mluv zemi, a
odpoví tobě : a vypravovati budou (tobě)
ryby mořské. Kdož neví, že všecko to
ruka Hospodinova učinila? Job 12,
7—9.
Den dni vypravuje slovo (to), a
noc noci oznamuje (to) umění. Nejsou
to mluvení, ani řeči, jichžtoby hlasové
nebyli slyšáni. Po vší zemi vyšel zvuk
jejich: a až do končin okršku slova
jejich. V slunci postavil stánek svůj;
a ono (jest) jako ženich vycházející
z svadebního pokoje sveho: zplesalo
jako obr, cestou běžeti maje. Od kon
čin nebes východ jeho: a běh jeho až
do končin jejich: aniž jest, kdoby se ukryl
před horkostíjeho. Žalm 18, 2—7.
Hospodin kraloval, v krásu oblékl
se: oblékl se Hospodin v sílu a pře
pásal se. Neb i upevnil okršlek země,
kterýž se nepohne. Připravena jest sto
lice tvá z dávna: od věčnosti ty jsi.
Pozdvihly řeky Hospodine: pozdvihly
řeky zvuku svého. Pozdvihly řeky vln
svých nade zvuk vod mnohých. Divná
jsou dutí moře, (více) divný jest na
výsostech Hospodin. Svědectví tvá jsou
hodnověrná velmi: na dům přísluší
svvatost Hospodina na dlouhé časy.
Zalm 92.
Po: velikosti krásy stvoření, zřetelně
bude moci stvořitel jejich spatřín býti.
Moudr. 13, 5.
Pamatovati budu na skutky Páně, a
což jsem spatřil vypravovati budu. V ře
čech Páně jsou skutkové jeho. Slunce
osvěcující všecko prohlédá, a slávy Páně
plné jest dílo jeho. Zdaliž ncdal toho
Pán svatým, aby vypravovali všecky
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divné věci jeho, kteréž zřídil Pán vše
mohoucí, aby upevněny byly v slávě
jeho. Propast a srdce lidské vyskou
mal: a chytrosti jejich vyrozuměl. Po
znal zajisté Pán všeliké' umění, a vzezřel
na znamení věku a zvěstuje věci, kte
réž minuly, a ty, ješto přijíti mají, a
zjevuje stopy věcí skrytých. Nepomíji
ho žádné myšlení, a neukrývá se před
ním nižádná řeč. Všeliké skutky mou-.
drosti své ozdobil: ten kterýž jest před
věkem a až na.věky: aniž jest mu co
. přidáno, aniž umenšeno, a nepotřebuje

nižádného rady. Jak žádoucí jsou vše
cka díla jeho, a jako jiskra, kterouž
jest spatřiti. Všecky tyto věci živy jsou,
a trvají na věky, a ke všeliké potřebě
všecky poslouchají ho. Všecko dvojná
sobné jest, jedno naproti druhému, a
neučinil ničeho nedůstatek. Jednoho
každého potvrdil dobré věci. A kdo se
nasytí hledě na slávu jeho? Sir. 42,
15—26.

Viz též celou kap. 43.

Ty, jenž vidíš mnohé věci, zdaliž
nebudeš osti-íhati? kterýž otevřené máš
uši, zdaliž nebudeš slyšeti? Is. 42, 20.
Co známého jest o Bohu, zjevné
jest jim; Bůh zajisté jim to zjevil.
Nebo nevidit'edlné vlastnosti jeho, ze
stvoření světa, skrze ty věci, kteréž
jsou učiněny, rozumem .pochopené spa—
tříny bývají, totiž jako věčná moc a.
božství; tak že nemohou míti výmlu
vy. Rim. 1, 19. 20.

2. Rozjímání onítřní, o pravda'ck víry,
přikázaníclz božích atd. se velí, a jest
mocným cností prostředkem.
A budou slova tato, která já přika
zuji tobě dnes, v srdci tvém: a budeš
vypravovati je synům svým, a je roz
jímati sedě v domě svém, i jda cestou,
léhaje i vstávaje. A uvážeš jako zna—
mení na ruce své, a budou mezi oči
ma tvýma hýbati se. A napíšeš je na
prahu, a na dveřích domu svého. V.
Mojž. (5, 6—9.

Složte tato slova má v srdcích a
v myslích svých, a zavěste je na zna
mení na rukou, a mezi očima svýma
položte je. Vyučujte syny své, at“je
přemyšlují, když seděti budeš v domě
svém, a půjdeš cestou, i lchneš, i vsta
neš. Napíšeš je na veřejích, a na dve
řich domu svého: aby byli rozmno—
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ženi dnové tvoji, i synů tvých, vzemi,
kterouž s přísahou zaslíbil Hospodin
otcům tvým, že dá jim ji, dokudž
nebe stojí nad zemí. V. Mojž. 11, 18—21.
Ať neodejde kniha zákona tohoto od
úst tvých : ale přemyšlovati budeš v něm
ve dne i v noci, abys ostříhal, a či
nil všecky včci, kteréž psány jsou v ní:
tehdáž zpravíš cestu svou, a porozumíš
ji. Jos. 1, 8.
Blahoslavený muž, kterýž nechodil
v radě bezbožných, a _nestál na cestě
hříšníků, a neseděl na stolici morového
nakažení: ale v zákoně I-[ospodinově
vůle jeho, v zákoně jeho přemýšlí dnem
i nocí. I bude jako strom, který štípen
jest podlé vod tekoucích, jenž ovoce své
vydá časem svým: a list jeho ne
sprchne': a všecko cokoli činiti bude,
šťastně mu se povede. Žalm 1,1—3.
Na cestě svědectví tvých kocllal jsem
se, jako ve všelikém bohatství. V pi'i
kázaních tvých cvičiti se budu: a pa
třiti budu na cesty tvé. V spravedlno
stech tvých přemýrŠleti budu: nezapo
menuť řečí tvých. Zahn 118, 14—16.
Služebník tvůj cvičil se ve spravedl

nostech tvých. Neboi svědectví tvá
rozjímání mé jsou: a rada má spra
vedlnosti tvé. Zalm 118, 23. 24.
Pamětliv jsem byl (i) v noci na jmé
no tvé Hospodine: a ostříhal jsem zá
kona tvého. Přemýšlel jsem o cestách
svých: a obrátil jsem nohy své svě
dectvím tvým. Žalm 118, 54. 59.
O jak (velmi) miluj-i zákon tvůj Ho
spodine! jestit' celý den přemyšlování
mé. Duše má v rukou mých vždycky:
a (však) na zákon tvůj jsem nezapo
mněl. Zalm 118, 97. 109.
Zpomínal jsem na dny staíodávní,
přemýšlel jsem o všech skutcích tv)ch:
a činy rukou tvých rozjímal jsem. Zahn
142, 5.
Synu můj, nezapomínej na zákon
můj, a přikázaní mých" ať ostříhá srdce
tvé. Dlouhosti zajisté dnů, i let života,
i pokoje přinesou tobě. Milosrdenství
a pravda nechť nepouštějí tě, zavěs je
kolem hrdla svého, a napiš je na
dskách srdce svého: a nalezneš milost,
a kázeň“ dobrou, před Bohem i lidmi.
Přísl. 3, 1—4.
Přemyšlování své měj v přikázaních
božích, a v rozkazeeh jeho nejvíce

ustavičný buď: a onť dá tobč srdce, a
žádost moudrosti dána bude tobě. Sir.
6, 37.
A v smyslu tvém budiž přemyšlo
vání o Bohu a všcliké vypravování tvé
o přikázaních Nejvyššího. Sir. 9, 23.
Blahoslavený muž, kterýž v mou
drosti zůstává, a kterýž v spravedlnosti
své přemýšlí a v srdci pamatuje nu
obezřelost boží: kterýž myslí na cesty
její v srdci svém, a tajnostem jejím
rozuměje, jde po ní jako skoumatcl, a
stává na cestách jejich: kterýž hledí
skrze okna její, a u dveří jejich po
slouchá. Sir. 14, 22—24.
Rozkazy 1. náležité vrchnosti sluší
svědomitě plnili.
Pán Ježíš řekl učenníkům: Kdo vás
slyší, mnc slyší: a ,kdo vámi pohrdá,
mnou pohrdá: kdo pak mnou pohrdá,
pohrrlá tím, jenž mne poslal. Luk.

10,1.6

líaždá duše mocnostem vyšším pod
dána buď; neboť není mocnosti, leč od
Boha, a kteréž jsou, (ty) od Boha zří
zeny jsou. Rím. 13, 1.
Napomínej jich, ať jsou knížatům a
mocnostem. poddáni, rozkazů (jejich)
poslušni, ke všelikému skutku dobrému
hotovi. Tim. 3, 1.

2. Nesluší plnili rozkazy proti zákonu
božímu.

Tedy Petr a Jan odpovídajíce, řekli
radě židovské: Zdali to spravedlivé
jest před obličejem božím, abychom
vás více poslouchali než Boha, suďte.
Sk. ap. 4, 19.
3. Takovéto nepravé rozkazy plnili,

zdráhali se.
Tělesná stráž krále Saula, kteráž se
nedala přemluviti k zavraždění nevin
ných kněží Páně v Nobe přiložiti ru
ky: I. Král. 22, 17; egyptské báby,
kteréž rozkazu královskému na vzdor
pacholíky Hebrejských při narození
žíti nechaly: II. Mojž. 1, 15—17; Ele
azar, jenž nechtěl přestoupiti k pohan
ství: II. Mak. 6, 18—31; sedm brat-ří
makabejskjch a jejich matka.' ]I. Mak. 7.
4. Takovéto nespravedlivé rozkazy spl
nili nap'zoli tomu.
Služebníci Absolonova, na jehož

roz

kaz Ammona zavraždili: II. Král. 13,
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28. 29; 14, 30; Doeg, vrchní dohlí
žitel nad ovcemi Saula, jenž mnohé
nevinné kněze a ženy na žádost krále

káži, sám nebyl zavržen. I. Kor. 9,

zavraždil: I. Král. 21, 7; 22,18. 19;
srovn. IlI. Král. 21, 8—14.

sitele našeho, všechněm lidem, vyuču—
jící nás, abychom odřeknouce se bez
božnosti a světských žádostí, střízlivě,
a spravedlivě, a pobožně živi byli na
tomto světě. Tit. 2, 11. 12.
Přepásavše bedra mysli své, střízlivi
jsouCe, dokonale doufejte v podávanou
vám milost/ k zjevení Ježíše Krista,
jakožto synové poslušenství, ne s pr
vními nevědomosti své žádostmi se
srovnávajíce. I. Petr_ 1, 13. 14.
Duchem choďte, & žádosti těla ne
vykonáte. Gal. 5, 16.
Kteříž jsou Kristovi, tiť ukřižovali
tělo své s hříchy a žádostmi. Jsme-li
duchem živi, duchem i choďme. Gal.

ROZKOŠ. Nemáme přílišné
světských rozkošech.

bažití po

Nenásledui v síle své žádosti srdce
svého. Sir. 5, 2.
Po žádostech svých nechoď, a od
vůle své odvracuj se. Sir. 18, 30.
Vyplníš—li duši své žádosti její, učiní
tě v radost nepřátelům tvým. Neoblí
buj soběv zástupích, ani v chatrných:
nebt' ustavičné jest provinění jejich.

Nebuď prostřední skládaje se na to,
což vypůjčíš, nic v měšci nemaje: ne
bo budeš závistivý životu svému. Sir.
18, 31—33.
Synu, v životě svém zkušuj duše
své: a bude-li nešlechetná, nedávej jí
moci. Nebo ne všechněm všecko uži
tečné jest, a ne každé duši všecko se
líbí. Nebuď při žádném hodování la
kotný, a nepouštěj se do každé krmě.
Sir. 37, 30—32.
Víme, že starý člověk náš ukři
žován jest, aby bylo zkaženo tělo hří
chu, a abychom více nesloužili hříchu.
Řím. 6, 6.
Za to mějte, že zajisté zemřeli jste
hříchu, ale živi jste Bohu, v Kristu
Ježíši Pánu _našem. Nepanujž tedy
(více) hřích v vašem smrtedlném těle,
tak že byste poslouchali žádosti jeho,
aniž také vydávejte oudů svých hříchu
za nástroj nepravosti: ale oddávejte se
Bohu, jakožto z mrtvých oživlí, a ou
dy své (vydávejte) za nástroj sprave
dlnosti Bohu. Rím. 6, 11—13.
Všecko jest mi dovoleno, ale ne vše
cko prospívá; všecko jest mi dovoleno,
ale já nemám pod žádné věci moc pod
dán býti.

25—27.
Ukázala se zajisté milost Boha, Spa

5, 24. 25.

'

Rozmařilost.

Vz'z: lcnívost.

Rozmluvy. 1. Obsah rozmlouvání
našeho ma' býti poučný a vzdělávající;
pak bude sloužiti nam a bližním k
užitku a k vzdělání.
Hospodine, kdož bude přebývati v
stánku tvém? aneb kdo odpočívati na
hoře svaté tvé? kdo mluví pravdu v
srdci svém, kdo nečiní lsti jazykem
svým. Zalm 14, 1: 3.

Usta spravedlivého přemyšlovati bu
dou moudrost, a jazyk jeho mluviti
bude soud. Zalm 36, 30.
Pramen

života jsou ústa spravedli—

vého: ale ústa bezbožných přikrývají
nepravost. Přísl. 10, 11.
Mnoho mluvcní nebývá bez hříchu:
kdož pak zdržuje rty své, opatrný jest.
Přísl. 10, 19.
Pro hříchy rtů přibližuje se pád
zlému: ale spravedlivý ujde ouzkosti.
Přísl. 12, 13.
Z ovoce úst svých člověk nasycen

Pokrm břichu, a břicho po— bude dobrým:

krmům, Bůh pak i tyto i ono zruší. I.
Kor. 6, 12. 13.
Každý, kdo -o závod bojuje, ode
všech věcí se zdržuje; a oni zajisté
(to činí), aby porušitedlnou korunu
obdrželi, my pak neporušitedlnou. Pro
tož já tak běžím ne jako v nejisto;
tak bojuji, ne jako povětří rozrážeje:
ale tresci tělo své, a v službu (je)
podrobují , abych snad, an jiným
Encyklopacdic.

ale duše přestupníků
nepravá (jest). Kdo ostříhá úst svých,
ostříhá duše své: kdož pak bez uvá
žení mluví, pocítí zlých věcí.
13, 2. 3.

Přísl.

Jazyk moudrých ozdobuje umění:
ústa bláznů vylévají bláznovství. Přísl.
15, 2.

Vesel bývá člověk z výpovědi úst
svých: a řeč příhodná jest nejlepší.
Přísl. 15, 23.
37
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Kdo jest moudrého srdce, slouti bu
de opatrný, a kdož má sladkou vý
mluvnost, více obdrží. Přísl. 16, 21.
Kdo zdržuje řeči své, učený jest a
opatrný: a drahého ducha (jest) muž
umělý. Také i blázen, bude-_li mlčeti,
za moudrého jmín bude: a stiskne—li
rty své, za rozumného. Přísl. 17,
27. 28. '
Kdo ostříhá úst svých,. a jazyka
svého, ostříha od ouzkosti duše své.
Přísl. 21, 23.

_

Rty líbati bude, ,kdo pravá slova
odpovídá. Přísl. 24, 26.
(Jako) jablka zlatá na podložích
stříbrných, (tak) mluví slovo v čas
*svůj. Přísl. 25, 11.
Nebuď nazýván klevetníkem, a ja
zykem svým nebuď polapen a zahan
ben. Sir. 5, 16.
Slovo sladké rozmnožuje přátely, a
ukrocuje nepřátely: a jazyk milostivý
, v dobrém člověku rozhojňuje je. Sir.
6, 5.
Blahoslavený muž, kterýž nepoklesl
slovem z úst svých, a nebyl boden
zármutkem provinční. Sir. 14, 1.
Rozumní v slovích také i moudře
činí: a rozumějí v pravdě &.spravedl
nosti, a vydávají jako příval přísloví a
soudy. Sir. 18, 29.
Moudrý v řeči samého sebe milého
činí: milosti pak bláznů rozlity budou.
Sir. 20, 13.

\

Moudrý v slovích pronese sám sebe,
a člověk opatrný velikomocným líbiti
se bude. Sir. 20, 29.
Slovo moudré, kteréžkoli uslyší umě
lý, chváliti je bude, a přiloží je sobě:
uslyší—li je smilný, nebude se mu líbiti,

a zavrže je za hřbet svůj. Rozprávka
blázna (jest) jako břímě na cestě: ve
rtech pak rozumného nalezena bude
milost. Usta opatrného hledána bývají
v shromáždění, a slova jeho rozvažo
vati budou v srdcích svých. Jako dům
zbořený-, tak jest bláznů moudrost: a
umění nesmyslného jsou nevypravitelná

(do) času: alc u prostřed přemyšlují
cích ustavíčný buď. Sir. 27, 13.
Dobrý člověk z dobrého pokladu sr
dce svého vynáší dobré, a 'zlý'člověk
ze zlého pokladu vynáší zlé; nebo z
hojnosti srdce mluví ústa. Luk. 6, 45.
Zádná řeč zlá nevycházej z úst va
šich: ale jestli která dobrá k vzdělání
víry, aby dala milost poslouchajícím.
Ef. 4, 29.

Mluvíce vespolek v žalmích, .a chvá
lách, a písničkách duchovních, zpíva
jíce a plesajíce v srdcích svých Pánu.
Ef. 5, 19.
Složtež i vy všecko to: hněv, pr
chlivost, zlost, zlořečení, mrzkou řeč
z úst svých. Kol. 3, 8.
Napomínejte se vespolek, a vzdělá
vejte jeden druhého, jakož i činíte. I..
Tes. 5, 11.
Zdá-li se pak komu (z vás), že jest

nábožný, a nepojímá v uzdu jazyka
svého, ale svodí srdce své, toho marné
jest náboženství. Jak. l, 26.
Tak mluvte, a tak čiňte, jakožto
počínajíce souzeni býti podlé zakona
svobody. Jak. 2, 12.
Jestliže kdo v slovu n'eklesá, tent'
jest muž dokonalý. Jak. 3, 2.
Z jedněch úst pochází dobrořečení
izlořečení. Nemá to tak býti, bratří
moji. Zdaliž studnice jedním prame
nem vydává sladkou i hořkou vodu?
Jak. 3, 10. 11.

2. Zlých pak a pohoršlivých rozmluv
máme se vystříhatz', neboť jsou škodli

vé, hňšné a trestuhodně.
Který jest člověk, jenž žádá. (šťast
ného) života: a chce viděti dny dobré.?
Zdržuj jazyk svůj od zlého: a rty tvé
ať nemluví lsti. Zalm 33, 13. 14.
Celého dne nespravedlnost obmýšlel
jazyk tvůj : jako břitva ostrá. učinil jsi
lest. Zamiloval jsi zlost nad dobroti
vost; nepravost více, než mluviti pra
vost. Miloval jsi všeliká slova. ku pádu

bližního, jazyku lstivý. Protož zkazí
tebe Bůh do konce: vytrhne tě a pře
stěhuje tě ze stanu tvého; a kořen
tvůj (vytrhne) ze země živých. Zalm
na váze vážena budou. V ústech blá— 51, 4—7.
znů jest srdce jejich: a v srdci mou
Odlož od sebe ústa nepravá, a rto
drých jsou ústa jejich. Sir. 21, 28. 29. vé utrhaví ať jsou daleko od tebe.

slova. Sir. 21, 18 -21.
Rtové neopatrných bláznivé věciroz
právěti budou: slova pak opatrných,

U prostřed neSmyslných chovej slovo

Přísl. 4, 24.

Rozšafnost. — Roztržitost.

Požehnání Páně jest nad hlavou
spravedlivého: ale ústa bezbožnýchpi'i
krýyá nepravost. Přísl. 10, 6.
Usta spravedlivého vydají moudrost:
ale jazyk pi-evrácených zahyne. Rtové
Spravedlivého pozorují na věci libé:
ale ústa bezbožných na převrácené.
Přísl. 10, 31. 32.
Slova bezbožných činí ouklady krvi:
ústa pak spravedlivých vysvobodí je.
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Jazyk pokojný (jest) strom života:
ale kterýž nemírný jest, zetře ducha.

pak jazykem zdrobí kosti. Mnoho jich
padlo ostrosti meče, ale ne tolik, jako
kteří zahynuli jazykem svým. Blaho
slavený, kdo jest skryt před jazykem
zlým, kdo v lměvivost jeho nepřišel,
a kdož netáhl jha jeho, a v okovech jeho
není svázán: nebo jho jeho jest jho že
lezné: a vazbajeho vazba měděná. Smrt
jeho jest smrt nejhorší, a mnohem lepší
jest hrob, nežli on. Trvanlivost jeho
neostane, ale obdrží cesty spravedli
vých: a plamenem svým nespálí spra
vedlivých. Kteříž Opouštějí Boha, upa

Přísl. 15, 4.

dnou v něj, & rozpálí

Přísl.

12', (5.

se v nich,

&

.Rtové moudrých rozsívati budou
umění: srdce bláznů ne tak. Přísl.

nezhasne, a puštěn bude na ně jako
lev, &jako levhart poraní je. Opleť
15, 7.
uši své trním, neslyš jazyka zlého, &
ústům svým udčlcj dvéře & zámky.
Muž bezbožný k0pá zlé._ a ve rtech
jeho oheň se rozněcuje.
('lověk pře— Zlato své, a stříbro své slej, a slovům
vrácený vzbuzuje sváry: a mnohomlu svým učiň váhu, a ústům svým udělej
vný rozlučuje knížata. Piísl. 16,27.28.
uzdu rovnou: a pozoruj, abys snad
Zlý“ (rád) poslouchá jazyka nepra ncpoklesl jazykem, a nepadl před obli
vého, a podvodný poslouchá rtů lži čejem nepřátel, kteříž ukládají o tobě,
a nebyl pád tvůj neuzdrávitelný až k
vých. Přísl. 17, 4.
Kdo převráceného jest srdce, nena smrti. Sir. 28, 21—30.
Hrob otevřený jest hrdlo jejich, já
lezne dobrého: a kdož obracuje jazyk,
upadne v zlé. Přísl. 17, 20.
zyky svými lstivě činili: jed litých ha
Z ovoce úst muže naplněno bude dů pode rty jejich; jejichž ústa jsou
břicho jeho: & ourody rtů jeho nasytí plná zlořečení a hořkosti. Rím. 3,
13. 14.
ho. Smrt a život (jest) v moci jazy
ka: a kdo milují jej, jisti budou ovoce
Nedejte sei svoditi; porušujíť zlá
rozmlouvání dobré mravy. I. Kor.
jeho. Přísl. 18, 20. 21.
15, 33.
Svědek nepravý" posmívá se soudu:
a ústa bezbožných sehlcují nepravost.
Žádná řcč zlá nevycházej z úst va
Přísl. 19, 28.
šich: ale jestli která dobrá k vzdělání
Vítr půlnoční rozhání dešť, a. tvář víry, aby dala milost poslouchajícím.
smutná jazyk utrhající. Přísl. 25, 23. Ef. 4, 29.
Aneb mrzkost, aneb bláznové mlu
Slova z úst moudrého jsou milost:
ale rtové nemnudrého svrhou jej. Po vení, neb šprýmování, kterážto Věcjest
čátek slov jeho jest bláznovství, a po nenáležitá, ale raději díků činění. Ef.
5, 4.
sledek úst jeho blud nejhorší. Kaz.10,
12. 13.
Nepobožných pak a marných řečí
Rtové neopatrných bláznivé věci roz se varuj, neboť velmi prospívají k bez.
božnosti.
II. Tim 2, 16.
právěti budou: slova pak opatrných
na váze vážena budou. V ústech blá
Viz ještě: štěbetavost, jazyk.

znů jest srdce jejich: a v srdci mou
drých jsou ústa jejich. Sir. 21, 28, 29.
Jest i jiná řeč vedoucí vstříc smrti,
ta. nechť se nalezá v dědictví Jákobo
vu. Od milosrdných zajisté to všecko
odjato bude, a v hříších nebudou se
váleti. Nekáznému mluvení ať nezvy
kají ústa tvá: jest zajisté v něm slovo
hříchu. Sir. 23, 15—17.
Rána bičem působí modřinu: rána

Rozšafnost.
žlivost.

ROZtIŽÍtOSt.

Viz: poctivost,

pová—

Jz' se sluší zvláště při

modlitbě vystřz'hatz'.

I řekl Pán: Lid tento přibližuje
se_ke mně (toliko) ústy svými a rty
svými oslavuje mne a srdce jeho jest
daleko ode mne atd. Is. 29, 13. 14.

Rekl Pán Ježíš Fariseům: Pokrytci,.
37*
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Rozmnost. — Rukojomstvi.

dobře prorokoval o vás Tsaiáš, řka: Lid
tento ctí mne ústy, ale srdce jejich
jest daleko ode mne. Mat. 15, 7—9.

Rozumnost; Viz: moudrost, opatr

nost.

ROZVáŽlÍVOSt. Viz: povážlivost.

Rozvedenl bylo Židům pro jich srdce
zatvrzelost dovoleno, od Krista Pána
však na prosto zapovězeno.

Pojal'liby člověk manželku, a mělby
ji, a nenalezla by milosti před očimajeho
pro některou mrzkost: napíše lístek za
puzení, a dá v ruku její, a propustí ji
z domu svého. V. Mojž. 24, l.
Nebude-lit (žena) choditi po ruce
tvé, zabanbí tě před obličejem nepřá
tel. Odetni ji od těla svého, aby vždy
tebe zle neužívala. Sir. 25, 35. 36.
Když (ii) v nenávisti budeš míti, pro
pusť, praví Hospodin Bůh israelský:
ale přikryje nepravost roucho jeho,
praví Hospodin, Bůh zástupů: (protož)
ostříhejte ducha svého, a nepohrdejte.
Mal. 2, 16.
Řečeno pak jest: Kdožkoli propustil
manželku svou, aby jí dal lístek za
puzení. Mat. 5, 31.
I přistoupili k Pánu Ježíši Fariseo
vé pokoušejíce ho, řkouce: Sluší—li
člověku propustiti manželku z kterékoli
příčiny? Kterýž odpovidaje, řekl jim:
Což jste nečtli, že ten, jenž učinil člo
věka, z počátku muže a ženu učinil je,

a řekl: Protož opustí člověk otce i
matku, a přidrží se manželky své, a
budou dva v jednom těle. A tak již
nejsou dva, ale jedno tělo. A_protož,
co Bůh spojil, člověk nerozlučuj. Re
kli jemu: Proč tedy rozkázal Mojžíš
dáti lístek zapuzení a propustiti? Dí
jim: Pro tvrdost srdce vašeho dopustil
Vám Mojžíš propouštěti manželky vaše:
ale z počátku nebylo tak. Mat. 19,
1—9. Viz též: Luk. 16, 18; Mar.
10, 4. 5.

za koho chce, toliko v_Pánu. I. Kor.
7, 10. 11. 39. Srov. Rím. 7, 2.

Ruben, prvorozený syn Jakobův, s
Liou splozený: I. Mojž. 29, 32; 35,
23; přinesl matce své mandragory na
lezené: 30, 14; spáchal s Bálou, že
ninou otce svého, krvosmilství: 35, 22 ;
srov. 49, 4; čímž pozbyl práva prvo
rozenství: 49, 3. 4; I. Par. 5, 1; za
choval bratru Josefovi život: 37, 21;
srov. 42, 22; rmoutil se, když ho ne
nalezl více: 37, 29. 30; upokojil otce
svého stranu Benjamina: 42, 37; ve
šel s otcem svým do Egypta: 46, 8;
synové jeho: 46, 9; II. Mojž. 6, 14;
IV. Mojž. 26, 5; I. Par. 5, 3.
\
Rukojemstvi. Při tom máme sobě
prozřetedlné počínali.
Synu můj, slíbil—lis za přítele svého,
zavázal-lis se cizímu rukou svou, za
pleten jsi slovy úst svých, & jat jsi
svými vlastními řečmi. Učiniž tedy, co
pravím, synu můj, a sebe samého vy
svoboď: neboť jsi upadl v ruku bližního
svého. Běhej, pospéš, probuď přítele
svého. Nedej snu očím svým, aniž
zdřímejte víčka tvá. Vydří se jako

srna z ruky (lovce), a jako pták z ru
ky čižebníka. Přísl. 6, 1—5.
Soužen bude zlým, kdož slibuje za
cizího: ale kdož se vystříhá osidel,
bezpečen bude. Přísl. 11, 15.
Vezmi roucho toho, kterýž rukojmě
byl za cizího, aza přespolní vezmi zá
klad od něho. Přísl. 20, 16.
Nechtěj býti s těmi, kteříž ruce sobě
dávají, a kteříž rukojmě stavějí se za
dluhy: nebo nemáš-li, čímbys zaplatil,
proč má (kdo) bráti přikrytí z lože
tvého? Přísl. 22, 26. 27.
Neslibuj nad možnost svou: paklis
slíbil, mysli, jakbys splnil. Sir. 8, 16 ;
viz také 8, 15.
Muž dobrý slibuje za bližního svého:
a kdož stratil stud, opustí jej. Na mi
lost rukojmě nezapomínej: nebo dal

Těm pak, kteříž jsou v manželství duši svou za tebe. Před rukojmím utíká
přikazuji ne já, ale Pán, aby žena od hříšník a nečistý. Jmění rukojmě při
muže neodcházela; pakliby odešla, ať pisuje sobě hříšník: & nevděčný smy
zůstane nevdaná aneb ať se zase smíří slem opustí toho, kterýž ho vysvobodil.
s mužem svým. A muž nepropouštčj Muž slibuje za bližníbosvého: a když
manželky. Zena vázána jest zákonem, tento potratí stydlivost, opuštěn bude
dokud muž její živ jest: pakliby umřel od něho. Slibování zlé mnohé zpravu
muž její, svobodná jest, nechť se vdá jící zavedlo, a jako vlnobití mořské

Ruth. — Samaří.

jimi pohnulo. Muži mocnými zatočilo,
a přestěhovalo je, a toulali se mezi
národy cizími. Hříšník, kterýž přestu
puje přikázaní Páně, upadne v ruko
jemství zlé: a kdož se snaží mnohé
věci činiti, upadne v soud. Vyprosť
bližního svého podlé možnosti své, a
hleď se, abys sám nepadl. Počátek ži
vota lidského jest vodaa chléb, a oděv,
a dům, kterýž přikrývá hanbu. Sir. 29,
19—28.
Juda byl rukojme' za bratra sve'hoBen
jamina u Josefa: I. Mojž. 43, 9; 44, 32.
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Ruth, Moabitka, žena Cheliona, syna
Elimelechova: Ruth 1, 4; šla po smrti
manžela svého s tchyní svou Noémi
ze země moabské do Betléma: 6, 6
atd.; v. 22; sbírala klasy na poli
Boozově: 2, 2 atd-; tento jí- přislíbil
na pobídnutí Noémi manželství: 3, 1
atd.; v. 13; a také skutečně se s m'
zasnoubil: 4, 13, a zplodil s ní Obeda,
z jehožto rodu pak pocházel Jsai, otec
Davidův: v. 17 ; I. Par. 2, 12 ; Mat. 1, 5.
Různice.

Viz: rozbroj, bouře.

S.
Sabaoth, tak sluje Hospodin; což
znamená tolik co Pán zástupů t. j. hvězd,
jenž se jako zástupové vojsk nebeských
v písmě sv. představují: Jer. 11, 20;
Is. 6, 3. 5; Řím. 9, 29; Jak. 5, 4.

učinil, a jej posléze, když se chtěl
zbouřiti, i s deseti pokoleními israel
skými uvedl do zajetí assyrského. IV.
Král. 17, 3 atd.; 18, 9 atd.; srov.
Tab. 1, 2. 13.

Saddnceové, znamenitá sekta židov
ská, kteráž se v starém zákoně často
uvádí. Byli jsou to světáci, jenž nevě
říce v duchy vůbec: Sk. ap. 23,“ 8;
i nesmrtedlnost duše upírajíce: Mat.
22, 23; Sk. ap. 4, 2; lehkovážnému
životu se oddali. Jan Křtitel je nazývá
pokolením ještěrčím; Mat. 3, 7; žádali
na Kristu znamení na nebi: 16, 1 atd.;
Kristus stražil před nimi: v. 6, 12;
hleděli vzkříšení mrtvých co nemožné
vylíčiti, od Ježíše však k mlčení přive
deni jsou: 22, 23 atd.; Mar. 12, 18

Samaří, krajina ' v Palestině, s hla
vním městem téhož jména, od Amri,

krále israelského,
Somera,

vystaveným a od

majitele též hory, na níž le—

želo, Samaří nazvaným: III. Král. 16,
23, 24. 28; s jinými ještě mnohými
městy. Srov. III. Král. 13, 32; IV.
Král. 17, 24. Po dobytí říše israelské
osadil král assyrský místo odvedených
israelských uprázdněnou zemi tuto, assyr
skými pohany, kteříž se smíšili s ostatky
israelských; když pak od šelem sužo
vání byli, dal jim jednoho ze zajatých
atd.; Luk. 20, 27 atd.; pronásledovali kněží k vyučování v bohoslužbě israel
apoštoly: Sk. ap. 4, '1 atd.; 5, 17. ské, jenž sebou přinesl zákon Mojžíšův;
18; rozdvojili se s Farisey, protože tak povstali Samaritáne' , jejichž boho
tito věřili ve z mrtvých vstání: 23, 6 atd. služba z počátku byla pohanská a spolu
židovská: IV. Král. 17, 24—41; pro
Sálem, Sálim. Starodávné jméno čež i vždycky od Zidů byli nenávi
města Jerusaléma: I. Mojž. 14, 18; dění: srov. Jan 4, 9. 8. 48; kteříž
Zid. 7, 1.

navrátivše se ze zajetí nechtěli jich při—

S&lfád, syn Heferův, z pokolení Ma
nasses, kterýž neměl potomků muž
ských, a tím byl příčinou nového zá
konu dědičného: IV. Mojž. 26, 33;

27, l atd.; 36, 2 atd.;

Jos. 17, 3;

[. Par. 7, 15.

Salmanasar, král assyrský, kterýž

za krále Oseáše vtrhnul do země israel
ské, Samaří dobyl, krále poplatným si

pustiti k stavení chrámu ; I. Esdr.4,1—3;
tudíž jim onino mnohé překážky činili:
I. Esdr. 4. Později pak Manasses, syn
nejvyššího kněze, nechtěje upustiti od
manželky své Samaritánky, dcery San
ballatovy, zapuzen, utekl k Samaritá
nům, vystavěl chrám na hoře Garizim
a učiněn jsa nejvyšším knězem vypudil
modlářství.

Samoláska. -
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Samoláska.

1. Řádná a příslušná.

Viz: lásku k sobě samému.

2. Nepravá a zapovězena. Zakazuje se.
Žádný nehledej, co jest jeho, ale co
jest druhého. I. Kor. 10, 24.
Láska není ctižádostivá, nehledá co
jejího jest, nezpouzí se, nemyslí zlého.
I. Kor. 13, 5.
Nebudu vám těžek; nebo nehledám,
co jest vašeho, ale vás. Aniž pak mají
synové rodičům poklady shromaždovati,
ale rodičové synům. II. Kor. 12, 14.
Nehleďte jeden každý toho, co jeho
jest, ale toho, co jest jiných. Filip. 2, 4.
Budout lidé sami sebe milující, la
komí, hrdí, pyšní, ruhači, rodičů nepo
slušní, nevděční, bezbožní, nelítostiví,
nepokojní, utrhači, nezdrželiví, netiší,
bez dobrotivosti, zrádci, zpurní, nadutí,
a milovníci více rozkoší nežli Boha,
majíce sice tvářnost, ale moc její za
pírajíce. Těch se varuj. II. Tim. 3, 2. 5.
Samomilenstvi.
Viz: samola'ska.
Samota.

1) Velí se, zvláště když

modlitz' se chceme.

Aj já kojiti budu ji, a povedu ji
na poušť: a mluviti budu k srdci je
jímu. Os. 2, 14.
Ale ty, když se budeš modliti, vejdi
do pokojíka svého, zavři dvéře, a mo
dli se Otci svému v skrytě a Otec
tvůj, kterýž vidí v skrytě, odplatí tobě.
Mat. 6, 6.

A rozpustiv zástup vstoupil na horu
sám, aby se modlil. A když byl večer,
byl tam samotný. Mat. 14, 23; 26,
36; Mar. 1, 35; 6, 46.
2) Ježíš sa'm uchyloval se do samoty,
když se modlil.
Mat. 14, 23; Mar. 1, 35; 6, 46.
Jiní přůcladove' lz'dz',kteříž hledali sa

moty: Jakub: I. Mojž. 24, 63; llíojžz'š:
II. Moiž. 34, 1. 3. 18; Elz'seus: IV.

Král. 4 33;

Judith: Judith 8, 5. 6.

Qatd.; Sára: Tob. 3, 12; David:
Zalm 54, 8; 62, 7. 8; Daniel: Dan.
6, 10; Petr: Sk. ap. 10, 9.

Samovražda. 1. Bůh jediný jest
pánem života našeho.
Pohleďtež, žeť jsem já sám a není
jiného Boha kromě mne: já uSmrtím,

Samson.

a já obživím: já raním & (obživím)
uzdravím, a není, kdoby mohl z ruky
mé vytrhnouti. V. Mojž. 32, 39.
Hospodin umrtvuje i obživujc, uvodí
do pekel a zase vyvodí. I. Kor. 2, 6.
Ty šviháš a uzdravuješ: uvádíš do

hrobu a zase vyvádíš: a nenít','kdoby
utéci mohl před rukou tvou. Tob. 13,2.
Zádného ncní, kdoby z ruky tvé
mohl vytrhnouti.
Ruce tvé učinily
mne, a způsobily mne celého vůkol.
Tob. 10, 7. 8.
Krátcí jsou dnové člověka, počet
měsíců jeho u tebe jest. Tob. 14, 5.
Ty jsi Pane, kterýž máš moc nad
smrtí i nad životem a přivadíš k bra
nám smrti i zase vyvádíš. Moudr.
16, 13.
Jako jest hlína v rukou hrnčíře, z
níž může tvořiti a působiti, a všecky
cesty jeho jsou podlé libosti jeho: tak
jest člověk v rukou toho, kterýž učinil
ho, a on odplatí mu dle soudu svého.
Sir, 33, ]3. 14.
Zádný zajisté z nás není sobě živ,
a žádný sobě neumírá; nebo buď že

jsme živi, Pánu jsme živi: buď že
umíráme, Pánu umíráme. Protož buď
že jsme živi, buď že umíráme, Páně
jsme. Řím. 14, 7. 8.
Zduliž nevíte, že oudové vaši jsou
chrám Ducha svatého, jenž jest v vás,
jejž máte od Boha,
Kor. 6, 19.

a nejste svoji?

2. Protož nemá nikdo práva, samo—
volně zavražditz' sebe samého. Písmo
svaté představuje nám tedy samovrahy

co zoufalce aneb zlosyny; jakovéž

jsou byli:
Saul: I. Král. 3, 4. 5; Abímelech:
Soudc. 9, 54; Achítofel: II. Král. 17,
23; Zambrz': III. Král. 16, 18; Ptolo
meus přijmím Macer (hubený) : II. Mak.
10, 13; Jidáš iškaňotsky': Mat. 27,

3—5.

331118011,syn Manue, zpokolení Dan,

jenž byl dvadcet let soudcem nad Isra
elem: Soudc. 16, 31; 15, 20. Naro
zení jeho předzvěstováno jest rodičům
jeho skrze angela: 13, 2 atd.; měl se
státi Nazarejským božím: 13, 5- 7.
13; 16, 17; srov. IV. Mojž. 6; &
Israel vysvoboditi z rukou Filistínských:
13, 5;

srov.

v. 1; předpovědční an—

gela pak vyplnilo se: v. 24; Samson
vyjevil roztrhnutím lva sílu svou a re
kovnost: 14, 6; slavil sňatek s jednou

neplodná od Boha jej vyprosila, což
se značí jménem jeho: v. 20. Pak
ustanovila jej za Nazarejského a ke
dcerou F ilistínských: v.;l atd.; kdež službě HosPodina: v. 11, 22. 23. 28.
přítomným třiceti F ilistínským předlo On byl též záhy odevzdán knížetiknčž
žil hádanku, k čemuž mu zavdal pří skému IIeli, u něhožto konal službu
ležitost med v mrtvole roztrženého lva levítskou: 2, 11. 18. 19; 3, 1; jsa
nalezený: v. 12 atd.; srov. 8, 9; tito obzvláště Hospodinu Bohu milý: ?,
zvěděli rozluštění hádanky od ženy je
21. 26; byl pak na proroka povolán,
ho: v. 15 atd.; a Samson zabil třicet a zvláštním zjevením božským poctěn,
mužů v Askalonu, & odejmul jim oděv v němž mu Bůh sdělil zkázu dom:
jejich, aby na rozluštění vysazenou ce Heli, s nařízením, aby to oznámil Heli:
nu zaplatil: v. 19; mimo to se mu 3, 11 atd.; což se i stalo: v. 18; po
zpronevěřila žena jeho: v. 20; 15, 1; smrti pak Heli nastoupil úřad svůj:
usiloval se nyní pomstiti nad F ilistín 7, 6. 15. 16; v Masfath vyprostil Isra
skými, nechav tři sta lišek s hořícími ele z rukou Filistínských: 7, 3 atd.;
na ocasích upevněnými pochodněmi hlavní sídlo jeho bylo pak v Ramathu.
vběhnouti v obilí Filistínských: 15, 3 kdež vzdělal oltář: v. 17; ve stáří
atd.; tito utrpěli tím velikou škodu, a svém ustanovil syny své za soudce
nad Israelem: 8, 1; s nimiž ale ne—
spálili za to “ženu s otcem jejím: v. 6;
Samson potrestal jich: v. 8; byl ale byli Israclští spokojeni, 'protož od Sa
vydán od svých vlastních rodáků F ili— muele žádali krále: 8, 5; Samuel jc
marně varoval: 8, 10 atd.; konečně
stínským na něho táhnoucím: v. 9 atd.;
Samson se zmužil a zabil čelisti osličí svolil k žádosti jejich dle nařízení bo
tisic Filistínských: v. 14 atd.; náramná žího: v. 22; srov. v. 7 atd.; Saul, od
žízeň jeho uhasena byla podivně: v. Hospodina za panovníka nad Israelem
18. 19; pak zahnal strážné v Gáze, ustanovený, byl hostinsky přijat od
městě ňlistínském, u_brány proti němu Samuele: v. 22; potom na prvního
postavené, načež oboje vrata brány s krále pomazán: 10, 1; a co takový
veřejemi jejich a se zámkem vynesl od lidu slavně pozdraven: v. 24; Sa
na vrch hory: 16, 1 atd.; pak oBlíbil muel měl ještě před odstoupením od
si ženu pohanku, jménem Dalilu, a od úřadu svého soudcovského znamenitou
té chvíle vzalo počátek neštěstí jeho: _ řeč rozchodní k lidu: k. 12; oznámil
v. 4 atd; Dalila hleděla navedením
králi Saulovi, protože tento ze “své
Filistínských tajemství síly jeho od ně— moci byl obětoval, zavržení jeho: 13,
ho vyzvěděti: v. 5; byla sice třikrát 13. 14; vyzval jej na rozkaz boží k
oklamána: v. 6 atd.; leč předce se jí tažení proti Amalekitským: 15, 1 atd.;
to posléz povedlo: v. 17 atd.; Samson a když Saul proti božímu nařízení pří
pozbyv vlasů a tudíž zrušiv slib svůj liš mírně naložil s přemoženými Ama
nazirejský, ztratil též sílu svou těle lekitskými: v. 3, 18. 19, oznámil mu
snou, ješto se již dříve mravní síly Samuel opět zavržení jeho: v. 22, 23.
zhostil, a od Filistínských jest zraku 26; zabiv vlastní rukou Agaga, krále
zbaven a jat: v. 21; leč ještě jednou, Amalekitských: v. 33; opustil Saula:
čině pokání, nabyl síly své, kteréž na v. 34, 35; načež v Betlémě na pří—
posledy uložil k tomu, aby v Dágonově kaz božský pomazal Davida, syna Isai,
chrámu shromážděnému množství lidu Betlémského, za krále israelského: 16,
F ilistínských zdrcením sloupů podpíra 1 atd.; v. 13; kamž se David před
jícich celý dům, připravil záhubu; v Saulem jej stíhajícím utekl: 19, 18
čemž i sám o život přišel; soudiv atd.; při smrti jeho bylo všeobecné
Israele dvaceti let: v. 23—31. Chvála truchlení: 25, 1; 28. 3; duch Samu
Samsonova: Zid. 11, 32; srov. I. Král. elův zjevil se Saulovi vEndor, aozná
12, 11; kdež se uvádí Samson pode mil mu zkázu jeho: 28, 11 atd. Viz též :
I. Par. 9, 22; 26, 28; II. Par. 35,18;
jménem Badan.
Samuel, prorok, syn Elkana a Anny: chvála Samuele: Sir. 46, 163.,Jer. 15, 1;
Žalm 98, 6; SkLap.3, 24; Zid. 11, 32.
I'. Král. 1, 1 atd.; kteráž dříve jsouc
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Satan.

Viz.- ďábel.

83111, 1) jeden z potomků Esauových,

Král; I. Mojž. 36, 37; I. Par. 1, 48.
2) Syn patriarchy Simeona, vnuk
Jakobův, od něhož pocházel rod Sau
litských: I. Mojž. 46, 10; II. Mojž.
6, 15; IV. Moiž. 23, 13; I. Par. 4, 24.
3) Syn Cisův, z pokolení Benjamin:
I. Král. 9, 1: muž převelmi čilý: v. 2,
rod jeho: 14, 49 atd., byl první král
israelský. Od otce svého vyslán hledat
ztracených oslic: v. 3 atd.; přišel na
cestě k Samuelovi: v. 14; kterémuž
co panovník nad Israelem ukázán: v.

Filistínským, a přislíbil mu za sto jich
obřízek dceru svou Michol: v. 21;
tato získala si skutečně Davida, jenž
200 Filistínských pobil : v. 27; leč když
jí byl po vítězství nad Goliášem měl

dostati: srov. 17, 25; Saul ještě vět
ším se stal nepřítelem Davida, a po
znovu se pokoušel o zkázu jeho: 19,
1. 10. 11. 15; leč tento uchránil se
útěkem: v. 18; nové pokusy o zavra
ždění Davida rovněž se nepovedlyz'
v. 20. atd. Saul napořád jej pronásle
doval, Jonathas osvobodil jej: 20, 27

atd.; srov. v. 6 atd.;

Saul ikněze

v Nobe usmrtil, s ženami jejich a dě
15 atd.; zvěděl toto neočekávané ná— tmi, obviniv je ze srozumění s Davi
věští od Samuele a stal se hostem dem: 22, 13 atd.; v. 18. 19; ještě
jeho: v. 20 atd.; od proroka na krále pořád stíhal Davida., leč nadarmo:
pomazán: 10, 1 atd.; a od lidu v Masfa 23, 7 atd.; David maje příležitost,
a v Galgal slavně potvrzen: I. Král. pomstiti se na Saulu, velikomyslně ho
10, 17. 24 atd.; 11, 15; srov. Sk.— ušetřil: 24, 4 atd; a tento se s ním
ap. 13, 21; svítězil nad Ammonitský smířil: v. 27 atd.; dal ale dceru svou
mi: 1. Král; 11, 11; taktéž nad Fili Míchol, manželku Davidovu, Fáltiovi,
stínskými: 13, 4, kteříž se však po synovi Lais:
25, 44; též zanevřel
znovu zbrojili do pole: v. 5; Saul poznovu na Davida: 26, 2; tento
sklíčen Filistínskými sám obětoval: v. ale naň přikvapil a vzal mu kopí
9; za kterýžto přestupek mu Samuel a číši na vodu: v. 7 atd.; v. 12;
zavržení jeho oznámil: v. 13 atd.; pak Saul poznal konečně velikodušnost Da
vytáhl Saul se svým synem Jonatha vidovu: v.,21 ; a požehnal jemu; v. 25;
sem proti Filistínským: v. 15 atd. ; a. ač také ho více nepronásledoval: 27, 4;
panoval mezi Israelskými veliký nedo ana 'hrozila nová válka s Filistínský
statek zbraně: v. 22, předce svítě— mi: 28, 1 atd.; 28, 1 atd.; tázal se
zili': 14, 14 atd.; v. 31; Saul učinil I'IOSporlina na výsledek, nedostal ale
nepředloženou přísahu: v. 24 atd.; v. odpovědi; v. 6; nyní vzal outočiště
43 atd.; vystavěl na památku dosaze k věštkyni v Endor: v. 7 atd.; kteráž
ného vítězství oltář: v. 35; vedl mnohé mu měla Samuele vzkřísiti: v. 11;
velmi šťastné války: v. 47, 48. Bojo tento se objevil dříve nežli žena zaklí
val na rozkaz boží proti Amalekitským: nati započala: v. 12 atd.; aby mu
15, 2 atd.; a svítězil: v. 7; leč příliš ohlásil poslední trest boží: v. 15 atd.;
mírně naloživ s nimi proti nařízení kterýž jej brzy zastihl; v boji proti Fi
božímu: v. 3; podruhé zavržen jest listínským zahynuli 3 synové jeho, on
od Boha pro neposlušnost svou: v. 18 sám zavraždil se vlastním mečem: 31,
2 atd.; srov. II. Král. 1, 6 atd.;
atd.; Samuel opustil jej: v. 34, 35;
a pomazal na rozkaz boží Davida na tělo jeho od Filistínských na zeď v Bet
krále israelského: 16, 1 atd. ; též Duch san pověšeno, pak ale od obyvatelů
boží ustoupil od Saula, a duch zlý z Jabes Galaad spáleno, a v háji Ja
beském pochováno: v. 10 atd.; srov. I.
(lrudnomyslnosti) obdržel moc nad ním:
v. 14 atd,; pojal Davida ve službu Par. 10, 13.14; později dal David
svou: v. 19 atd.; kterýž jej hrou na kosti Saula a Jonathasa přinesti do
harfu obveseloval: v. 23; opět povstal země Benjamin: II. Král. 21, 14. Ve
boj proti Filistínským: 17, 2. 19, liký zármutek Davidův pro Saula: II.
v němž David Goliáše porazil: v. 50, Král. 1, 11 atd.; srov. 2, 5 atd.; ro
51. 54. 57; Saul záviděl mu slávy té, zepře mezi domem Davidovým a do
a počal hledati bezživotí jeho: 18, 8 mem Saulovým; a pozvolné klesání
atd.; vyslal jej se zlým úmyslem proti posledního: 3, 1; hlad za Davida co
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trest boží na ukrutenství Saulovo nad
Gabaonitskými: 21, 1 atd. Rod Sau
lův: I. Král. 14, 49 atd.; 31, 2; II.
Král. 21, 8. Viz též: Sk. ap. 13, 21;
Žalm 17, 1; (srov. II. Král. 22, J);

10; Jer. 37, 1; I. Par. 3,15; sloul
dříve Mathaniáš; co vasal-Nabucho
donosora odpadl od něho; uvalil na
sebe též nemilost boží; IV. Král. 24,.
20; v devátém roce vlády jeho Jeru

51, 1; 52, 2; 56, 1; 58, 1. ——

salém od Babylonských dobyt. a zbo
řen, a jemu u Reblatha oči vyloupe

4) Jméno apoštola Pavla, jenž byl
před obrácením svým sloul: Saul či
Savel: Sk. ap. 7, 57; 8, 3; 9, 1 atd.;
11, 25; 12, 25; 13, 1; 22,7. Viz: Pavel.

ny; druhé odvedení do Babylona:'IV.
Král. 25, 1atd.; II. Par. 36, 12 atd.;

srov. Jer. 1, 3; 21, 1; 24, 8; 27,
1 atd.; 28, ] atd.; 32, 3; 37, 3 atd.;
v. 20; 38, 5 atd.; 39, 4; Bar. 1, 8;
Ezech. 12, 13.; 17, 16; 21, 25. —
2) Syn Joakima, bratr Jechoniáše: I.
Par. 3, 16. — 3) Syn Maasiáše, lživý
prorok za času Jeremiáše; Jer. 29,
21. 22. — 4) Syn Hananiáše, kníže
na dvoře krále Joachima v Jerusalémě:
Jer. 36, 12. —“5) Syn Sedeie : Bar. 1, 1.
Seir. Krajina, a s krajinou tou stý
osobiti, ale navštíven velikým souže— kající se pohoří, kdež před tím Ho
ním, propustil ji: v. 15 atd.; opustila ritští, pak Edom (Esau) & potomci
s mužem svým opět Egypt: 13, 1; jeho bydleli: I. Mojž. 14, 6; 32, 3;
jsouc neplodná, dala Abrahamovi dle 33, 14; 36, 8. 30; V. Mojž. 1,2.
tehdejšího způsobu děvku svou Agar 44; 2, 1 atd.; v. 22; 33, 2; Jos. 24,
za manželku: 16, 3; kteráž počavši, 4; Soudc. 5, 4.
Sekta, Sektářství. Viz: kacířství.
paní své nenáviděla: v. 4 atd.; a pro—
tož od ní pokořena jest: v._ 6 atd.;
Semei, syn Gerasa z pokolení Bcn-'
Agar porodila Ismaele: v. 15; Sáraj jamin, z rodu Saulova: II. Král. 16,
obdržela od Boha jméno Sára, kněžna, 5; zlořečil Davidovi na útěku před
co budoucí matka a kněžna mnohých \ Absolonem a kamenoval ho, David pak
národů, neb jí byl v jejím vysokém ho velikomyslně ušetřil a odpustil je
stáří ještě jeden syn Isák přislíben: mu: II. Král. 16, 5 atd.; 19, 16 atd.;
17, 15 atd.; 18, 10 atd.; srov. Is. III. Král. 2, 8; vydal jej ale ještě'
51, 2; Rím. 4, 19; 9, 9; Zid. 11, před smrtí svou synu svému Salomou
11; podruhé odejmuta jest choti své novi: III. Král. 2, 8. 9; kterýž mu
mu, a sice v zemi Gerar od krále vykázal město Jerusalém za bydliště,
Abimelecha, kdež onen ji zase vydá aby jej měl pod dohlídkou: v. 36 atd.;
val za sestru svou; než opět mu byla ale Semei poznovu zrušil slib poslu
pomocí boží neporušena navrácena :" šnosti, vzdálil se z Jerusaléma, a po
k. 20; zaslíbení vyplnilo se, a Sára trestán za to smrtí, jak mu již dříve
porodila Isáka: 21, 1 atd.; způsobila hrozeno: v. 40 atd.
zapuzení lsmaele, a matky jeho Agar,
Sem, nejstarší syn Noemův: I. Mojž.
poněvadž se posmíval synu jejímu Isá 5, 31; v arše vysvobozen od potopy;
kovi: v. 9 atd.; konečně zemřela v 127.
7, 13; přikryl s bratrem svým Jafe
roce věku svého vHebronu, a od Abra tem nahotu otce svého vínem opoje
hama v dvojité jeskyni pole ležící proti ného: 9, 23; začež se mu dostalo po
Mambre pochována: 23, 1. 2. 19. , žehnání : v. 26, 27; došel věku 600
Sára slouží za vzor ženám v povinné let a měl četné potomstvo: 10, 1. 21
podrobnosti manželům: I. Petr 3, 6.
atd.; 11, 10. 11 atd.; chvála jeho:
Sedechiáš. 1) Poslední král judský, Sir. 49, 19; viz též rodopis J. Kr.
syn Josiáše, strýc předka sveho Joachi Luk. 3, 36.
ma, za krále zvolen od Nabuchodono
Sen. 1. Bůh často ve sna'ch zjevil
sora; IV. Král. 24, 17; II. Par. 36, lidem vůli svou.

Sára, Sáraj, maželka Abrahamova.
(svobodnáz Gal. 4, 22;) dříve Sliraj:
I. Mojž. 11, 29; potom Sára nazvaná:
17, 15; byla z počátku neplodnou:
11, 30; 16, 1; šla s mužem svým z
Háran do Kanaan: 12, 5; odtud pak
pro hlad nalehající do Egypta: v. 10;
kdež ji tento, aby pro krásu její ne
ztratil života, za sestru svou vydával:
v. 11 atd.; F arao pak si ji hleděl při
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díno? Hádání bludné, a. lživá hádání
z ptačího letu, a snové zlé čínících,
marnost jest. A jako (ženy) ku po
rodu pracující, (tak) srdce tvé přeludy
trpí. Lečby od Nejvyššího vysláno
bylo navštívení, nedávej k nim srdce
svého: nebo synové uvedli mnohé v
blud, a zklamáni byli ti, kteříž doufali
v ně. Sir. 34, 1—7.
„Toto praví Hospodin zástupů: Ne
poslouchej též slov proroků, kteříž
I řekl k Israelským Hospodin: Sly— prorokují vám, & oklamávají vás: vi
šte'řeči mé: Bude-li kdo mezi vámi dění srdce svého mluví, ne z úst Ho
prorokem Hospodinovým, u vidění ukáží spodinových. Jer. 23, 16.
se jemu, aneb ve snách mluviti budu
Toto zajisté pravi Hospodin zástupů
k němu. IV. Mojž. 12, 6.
Bůh israelský: Nechť vás nesvodí pro
roci vaši, kteříž jsou u prostřed vás,
2. Bůh používá snů a viděníkupro
a hadači vaši: a nepozorujte na sny
_
buzení hříšníka.
své, kteříž se vám zdají. Jer. 29, 8.
I dotazoval se Saul Hospodina., a neod
Sen hříšný jest onen nebezpečný stav,
pověděl jemu, ani skrze sen, ani skrze
v ne'j'z' Bůh dopouští člověka klesnouti
kněží, ani skrze proroky. I. Král. 28, 6. ku trestu za jeho opětovane' hříchy, tak
Dím-li: Potěší mne lůžko mě, a po že se tento odevzdává nepravé bezpečností.
lehčení míti budu s sebou na posteli Písmo sv. líčí Bohu neliby' a blahu líd—
své: strašíš mne sny, a viděním zdě ske'mu nebezpečný stav tento.
šuješ mne. Job 7, 13. 14.
I řekl: Jdi a povíš lidu tomu: Sly
Jednou mluví Bůh, a podruhé téhož
neopětuje. Skrze sen u vidění nočním, šte slyšíce, a nerozumějte: & vizte vi
Oslep srdce li—
když to připadá.na lidi, a. oni spí na dění a nepoznávejte.
lůžku: tehdáž otvírá uši mužů, a cviče du toho, a uši jeho obtěž: a oči jeho
je učí je kázni: aby odvrátil člověka zavři: aby snad neviděl očima svýma.,
: ušima svýma neslyšel, a srdcem svým
od věci těch, kteréž činí, a. vysvobodil
jej od pýchy: a. vytrhl duši jeho od nesrozuměl, a neobrátil se, a uzdravil
porušení: a život jeho aby nepřišel na bych jej. Is. 6, 9. 10.
Protož v podobenstvích mluvím jim,
meč. Job 33, 14—18.
že vidouce, nevidí: a slyšíce, neslyší,
3. Na sny a vidění, kteréž nesouhlasí ani nerozumějí. A plní se na nich
s učením Ifristovým, nemáme dba'tz', proroctví. Isaiáše řkoucího: Sluchem
uslyšíte, a nesrozumite: ahledíce, hle
aniž jich pověrečne' vykládati.
Povstal-liby u prostřed tebe prorok, děti budete, a neuzříte. Nebo ztlou
aneb kterýby pravil, že sen viděl, a stlo srdce lidu tohoto, a ušima těžce
předpovědělby znamení, a zázrak, a slyšeli, a oči své zamhouřili, aby snad
staloby se, což mluvil, a řekli tobě: někdy očima neuzřeli, a ušima neusly
Pojďme, a následujme bohů cizích, šeli, a srdcem nesrozumčli, a 'neobrá
kterýchž neznáš, a služme jim: neupo tili se, a abych jich neuzdravíl. Mat. 13,
13 —-15; Sk. ap. 28, 26. 27.
slechneš slov proroka toho, aneb snáře.
Pakliby ten služebník řekl v srdci
V. Mojž. 13, l. 2.
Marnou naději a lži kojí se muž svém: Prodlévá Pán můj přijíti; při
jdet'
Pán toho služebníka v den, v kte
nesmyslný: a snové pozdvihují nemou
drých. Jako kdo lápá stín, a honí niž se nenaděje, & v hodinu, v kterouž
vítr: tak jest i ten, kterýž pozoruje neví;_i oddělí jej, “a díl jeho položí
vidění lživých: Toto podlé tohoto jest s pokrytci: tamť bude pláč a. skřipění
'
vidění snů: před tváří člověka podoba zubů. Mat. 24, 48. 50. 51.
člověka. Od nečistého co bude oči
Senacherib, syn a. nástupce Salma
stěno? a od lháře co pravého pově nassara, král assyrský, vtrhnul za krá
Jakož: Abimelechovi: I. Mojž. 20, 3;
Jaboboví: I. Mojž. 28, 12; 46 atd.;
Faraonovi: I. Mojž. 41; Gz'deonoví:
Soudc. 7, 13 atd.; Samuelovi: I. Král.
3,-1 atd.; Šalamounovi: III. Král. 3,
5'atd.;
Nabuchodonosorovi: Dan. 2, 1
atd.; 7, 1 atd.; Josefovi: Mat. ], 20;
2, 12. 19. 20; mudrcům od východu:
2,12 atd.; manželcePilátove': Mat. 27,
19; Pavlovi: Sk. ap. ]b', 8—10; 18,
9. 10; 23, 11; 27, 23. 24.

Seth. » Setrvaloat.
le Ezechiáše do říše judské a dobyl
mnohých měst: IV. Král. 18, 13; ne
jsa spokojen, s poplatkem Ezechiášovým,
vyslal z Lachis mocné vojsko proti Je
rusalému: v. 14 atd.; když byl vůdce
jeho Rabsaces nadarmo povzbuzoval
knížata a lid ku vzdání se a k odpa
dnutí od Ezechiáše: v. 19 atd.; od
táhl nazpět k Senacheribovi: 19, 8;
tento zamýšleje válku proti Ethiopům,
dal krále Ezechiáše podruhé vyzvati
ku vzdání se: v. 9 atd.; Ezechiáš ale
volal k Bohu o pomoc: v. 14 atd.; a
ta mu oznámena skrze proroka Isaiáše:
v. 20 atd.; přišel angel Páně do le
žení Assyrských, a zbil té noci 185.000
mužů: v. 35; Senacherib i hned se
navrátil do Ninive: v. 36; kdež brzy
na to ode dvou ze synů svých usmr
cen. Nastoupil „po něm na trůn jeho
třetí syn Asarhaddon: v. 37. Viz také:
II. Par. 32, 1 atd.; Is. 36, 37; (srov.
10, 23. 33; 31, 8; 33, l.). Tob. 1,
18 atd.; Sir. 48, 20 atd.; 1. Mak. 7,
41; II. Mak. 8, 19; 15, 22.
Seth, třetí syn Adama a otce Enosa:
I. Mojž. 4, 25. 26; 5, 3. 6; I. Par.
1, 1; žil 912 let: 5, 6. 7. 8; proro
ctví Balaamovo proti synům Sethovým:
IV. Mojž. 24, 17; chvála Sethova:
Sir. 49, 19; v. také rodopis Ježíše

587

v dobrotě, jinak i ty vyťat budeš. Řím.
11, 22.
Bratří moji milí, stálí buďte a nepo
hnutedlní: rozhojňujíce se v díle Páně
vdžyclEY» vědouce,

že práce vaše není

daremná v Pánu. Kor. 15, 58.
Dobré pak číníce, ncustávejme; ne—
bo časem svým žíti budeme neustáva
jíce. Gal. 6, 9.
Vy pak, bratří, neoblevujte dobře
činíce. II. Tes. 3, 13.
Učiněni jsme zajisté oučastníci Kri \

sta: jestliže však počátek základu je
ho až do konce pevný zachováme.
Židy. 3,

14.

_

Zádáme, aby jedenkaždý z vás touž
péči dokazoval k vyplnění naděje až
do konce. Zid. 6, 11.

Držíme nepohnutelné vyznání naděje
své (neboť věrnýť jest ten, jenž zaslí
bil). Žid. 10, 23.
Budiž věrný až do smrti, a dám
tobě korunu života. Zjev. 2, 10.
2. Pňkladové setrvalosti v dobrém.

Josef byl setrvalý, ač manželka Pu
tifarova často naň dorážela: I. Mojž.
39, 10; David: I. Král. 17; 28 atd.;
Joab při obležení Rabbathu: II. Král.
12, 26; v bitvě proti Absolonovi: II.
Král. 18, 2; proti Sabě při obležení
města Abely: II. Král. 20, 8; Neke
Krista: Luk. 3, 38.
miáš při mnobých překážkách stavení
Setrvalost. 1. V dobrých předse chrámu: II. Esdr. 4; Mardocheus, kte
rýž kolena svého nesklonil před Ama- ,
vzetích setrvalost se poroučí.
nem: Esth. 3, 2; Job: Job 1, 3. 14.
'Nechť nehorlí srdce tvé (k následo
22; 2, 7 atd.; společníci Danielovi:
vání) hříšníků:
ale v 'bí.zni I'IOSpOdÍ— Dan. 3, 18; Susanna: Dan. 12, 20;
nově buď celý den: nebo budeš míti
lid israelslcy': I. Mak. 1, 65; Eleasar:
naději

v nejposlednější

čas, a očeká—

vání tvé nebude zklamáno. Přísl. 23,
17. 18.

Strp dopuštění boží: spoj se s Bo
hem, a strp, aby rostl v čas poslední
život tvůj. Sir. 2, 3.
Kdo setrval v přikázaních bo_žích, a
opuštěn jest? aneb kdo vzýval jej, a
on pohrdl jím. Sir. 2, 12.
Kdož setrvá až do konce, ten spa
sen bude. Mat. 22, 24.
Pavel a Barnabáš mluvíce (v shromá
ždění) napomínali jich, aby trvali v mi
losti boží. Sk. ap. 13, 43.
Viz dobrotivost a přísnost boží; k
těm zajisté, kteříž padli přísnost: ale
k tobě dobrotivost boží, budeš-li trvati

II. Mak. 6, 18; makabq'štz' bratří a je—
jich matka: II. Mak. 7; narozený sle—
pec: Jan 9; učenm'cz'Páně: Sk. ap. 1,

14; 2, 42.
3. Setrvalost jest dar boží.
Bůh i_utvrdí vás až do
ouhony ke dni příští Pána
žíše Krisa. Kor. 1, 8.
Ostatně bratří, posilňte
a v moci síly jeho. Ef. 6,

konce bez
našeho Je

se v Pánu,
10.
Doufání mějte v tom, že kterýž za—
čal v vás dílo dobré, dokoná (je) až
do dne Krista Ježíše. Fil. 1, 6.

Bůh zajisté jest, kterýž působív vás
i chtění, i vykonání, podlé dobré vůle
(své). Fil. 2, 13.
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Shovívajicnost boží. — Shovivání.

Věrnýť jest, kterýž vás povolal: kte
rýž to takéyučiní. I. Tes. 5, 24.
Bůh všeliké milosti, kterýž po
volal nás k věčné slávě v Kristu Je
žíši, onť vás, když potrpíte, dokonalé
učiní, utvrdí a upevní. Petr. 5, 10.
4. Setrvalosti ve zlém hrozí se převe
lůcými trestý.
Až dokavád maličcí milovati budete
dětinství, a (dokavád) blázni toho, co
jim škodlivé jest, žádati budou a ne
moudří nenáviděti umění? Obraťtež se
na domlouvání mé: hle pronesu vám
ducha svého, a ukáži vám slova svá.
-Poněvadž jsem (vás) volala, a odpírali
jste: vztáhla jsem ruku svou, a nebylo,
kdoby pohleděl: pohrdli jste všelikou
radou mou, a domlouvání mého zane
dbali jste: (protož i) já také k zahy—

k lidu nevěřicímu; kterýž kráčí po ce

stě'nedobré. Is. 65, 4.
Cili bohatstvím dobroty jeho a tr.
pělivosti a dlouhočekání pohrdáš? Ne
víš-li, že dobrotivost_ boží ku pokání
tebe vede (nabízí)? Rím. 2, 1.
Nemeškát Bůh s zaslíbením svým,
jakož někteří za to mají; ale trpělivě
čeká pro vás, nechtě aby kteří zahy
nuli; ale všickni ku pokání se obrátili.

II. Petr 3, 9.

Pověděl pak Ježíš i toto podoben—
ství: Clověk jeden měl strom fíkový
štípený na vinici své, i přišel hledaje
ovoce na něm a nenalezl. I řekl k
vinaři: Aj tři léta již jsou tomu, co
přicházím hledaje ovoce na tvém fíku,
a nenalezám; protož vytniž jej, proč
také zemi zaměstknává (místa daremně
ujírn_á)? On pak odpovídaje, dí jemu: '
nutí vašemu smáti se budu, a posmí— Pane, ponechejž ho i tohoto léta; ažť
vati se budu, když přijde na vás to, jej okopám a ohnoiím; zdaliby nesl
čehož jste se báli. Přísl. 1, 22—26.
ovoce; pakliť neponese, potom vytneš
A ty podlé zatvrzelosti své a neka jej. Luk. 13, 6—9.
jícího srdce shromažduješ sobě hněv 2. Pohrdání mílosrdenstvím božím:
ke dni hněvu, a _zjevení spravedlivé—
a) pocházíz přílišné náklonnosti k ča
ho soudu božího. Rím. 2, 5.
Což tedy díme? zůstaneme-liž v hří— sným statkům a z rozkos'ne7m života : Viz :
Mat. 24, 38. 39; Luk. 14, 18. 19;
chu, aby se milost rozhojnila? 6, 1.
I. Tim. 6, 9. 10; Jak. 4, 4; I. Jan

Shovivajicnost boží. 1. Jest výjev 2, 15.
!
dobroty boží, netresta'ící hned hříšníka,
b) má zle' následky: Viz: I. Mojž.
nýbrž čekající na po eps'eníjeho.
6, 5—7; Mat. 8, ll. 12. 34; 23,38;
Bůh nechce, aby duše zahynula; ale Mat. 24, 50. 51; Rím. 2, 5.
3. Příkladové shovívajicnosti boží.
odvolává mysle (smířitelný jsa myslí),
aby konečně nezahynul, kterýž zavržen
Líde' před potopou: I. Mojž. 6, 3;
jest. II. Král. 14, 14; Ezech. 18, 32;
8, 21; 4, 11. 15; Nínz'vets'tí: Jon. 4,
33, 11.
,2. 4. 10. 11. srov. Mat. 18, 23—27.
Ty se Smilováváš nadevšemi; nebo
Viz také: milosrdenství boží.
všecko můžeš a přehlídáš hříchy lidské
Schráhlivost. Víz: hospodárnost.
pro pokání (aby pokání činili). Mouth-.
Siednocenost.
Viz.-jednota.
11, 24.
Dlouho shovívá Bůh, a vylévá mi—
Shoviváni jest mírný způsob nakládání
losrdenství na ně (lidí). Sir. 18, 9.
s bližním při jeho nedokonalostecha vadách.
Hospodin čeká, aby se smiloval nad Jesli ctnost, jež vyplývá z povahy lásky
vámi, & protož povýšen bude odpou k bližnímu, ;: v písme' se schvaluje.
štěje vám; neb Bůh soudu jest Hospo
Synu, ujmi se stáří otce svého, a
din; blahoslavení všickni, kteříž oče nezarmucuj ho, v životě jeho: a ze
kávají na něj. Is. 30, 18; 28, 12. 13. mdlí-li na rozumu, odpusť, a nepohr
Mlčel jsem (dí Bůh) vždy (dosti dej jim v síle své; nebo i milosrdenství
(prokázané) otci nebude v zapomenutí.
dlouho), mlčel jsem, trpěliv jsem byl;
ale již jako ku porodu pracující mlu Sir. 3, 14. 15.
viti budu, rozptýlím a sehltím spolu
Máme pak my silnější snášeti mdlo
vše. Is. 42, 14.
by slabých, a ne sami sobě se líbiti.
Rozprostíral jsem ruce své_2celý den Rim. 15, 1.

Sidon. — Sion.

Učiněn jsem mdlým (jako) mdlý,
abych mdlé získal. Všechněm všecko
učiněn jsem, abych všecky k spasení
přivedl. I. Kor. 9, 22.
Protož oblecte se jako vyvolení boží,
svatí a milí, v srdečné milosrdenství,
v dobrotivost, pokoru, mírnost, trpěli
vost; snášejíce jeden druhého, a od—
pouštějíce sobě vespolek, má-li kdo

proti komu (jakou) žalobu: jakož iPán
odpustil vám, tak i vy. Kol. 3, 12. 13.
Oblecte se v (celé) odění boží. aby

ste mohli státi proti oukladům ďábel
ským. Ef. 6, 11.
Prosímet' pak vás, bratří, trestejte
nepokojné, potěšujte malomyslných, při
jímejte nemocné, trpělivě se mějte ke
všem. I. Tes. 5, 14.
Sidon, veliké obchodní město ve Fe
nicii: I. Mojž. 10, 19; 49, 13; Jos.
11, 8; připadlo pokolení Ascr: Jos.
19, 28; kteréž ale nezahladilo obyva
telů jeho: .Soudc. 1, 31; bohyně Si
donských byla Astarte, kteroííž také
sám Salamoun ctil k vůli ženinám svým :
III. Král. 11, 5; IV. Král. 23, 13;
již také dříve se ctili bohové sidonští
od Israelských: Soudc. 10, 6; výrok
Ježíšův na Sidon: Mat. 11, 21. 22;
Luk. 10, 13. 14; srov. Mat. 15, 21;
Mar. 7, 24; 3, 8; Luk. 6, 17; pří
chod apoštola Pavla do Sidonu na ce
stě jeho do Říma: Sk. ap. 27, 3; proro

ctví proti Sidonu; Jer. 25, 22; 27,
3; 47, 4; Ezech. 28, 21 atd.; Joel
3, 4; Zach. 9, 2.

Sichem,
pak hlavní
z povržení
zvané: Jan
rízim, bylo

město v pokolení Efraim,
město Samaritánů, později
Sichar (toliko co opilá) na
4, 5; leželo na hoře Ga
svobodné a spolu levítské

město: Jos. 20,7; 21,21; 17, 7; 24,

1; o kterémž se již v dějinách Abra
hamových a Jakobových zmínka činí:
I. Mojž. 12, 6; 35, 4; 37, 12; kte
réž trpce musilo pykati za přestupek
knížete svého Sichema: I. Mojž. k.
34; (v. s vrchu), a kdež na blízku po
chovány byly kosti J oselovy; Jos. 24, 32 ;
mimo to jest rozličnými jinými událostmi
znamenité. Josue tu měl posledni-shro
máždění lidu, krátce před smrtí svou;
Jos. 24, 1 atd.; též se zde narodil
Abimelech, syn Jeroboama: Scudo. 8,
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31; a pak za krále vyvolen: 9, 6;
když ale se mu zpronevěřili Sichem
Ští, a s Gaalem, synem Obedovým,
se proti němu Spojili: v. 23, 26; bo
joval Abimelech proti městu jejich,
dobyv ho, rozbořilje, a pobil obyvately

jeho: v. 44, 45; 49, 57; Jeroboam,
král israelský, zase je vystavěla bydlel
v něm též nějaký čas: III. Král. 12,
25. Vražda několika Sichemských skrze
Ismahel, viz Jer. 41, 5 atd. Zde

byla také hrobka rodiny Jakobovy:
Sk. ap. 7, 16; srov. I. Mojž. 33,
19; Jos. 24, 32. Viz též: I. Par. 7,
28; Os. 16, 9; Soudc. 21, 19; Žalm

59, 8; 107, 8; Sir. 56, 27. Viz též:
Jan 4, 39 atd.

Simeon, 1) nábožný kmet v Jeru
salémě, kterýž byl při obětování Je
žíše v Jerusalémě & o něm proroko
val: Luk. 2, 25 atd. 2) Simeon v ro
dopisu J. Kr. Luk. 3, 30.
Sinai, poušť, blíž pouště Sin, po
dlouhý čas staniště Israelských; II.
Mojž. 16, 1; 19, 1 atd.; IV. Mojž.
33, 15. 16; srov. 1, 1 atd.; Judith
5, 14. V poušti této leží hora Sinai,
část pohoří I—Ioreb: s'rov. II. Mojž. 3,

1; a Sk. ap. 7, 30; slavné
ným pak zákonem božím: II.
3 atd.; v. 20; 20, 1 atd.;
Mojž. 33, 2; Soudc. 5, 5;

9, 13; Žalm 67, 9.18;

prohláše
Mojž. 19,
srov. V.
II. Esdr.

Sir. 48, 7;

Sk. ap. 7, 3,8; Gal. 4, 24; také se
tu zjevil Hospodin Mojžíšovi v hořícím
křoví: Sk. ap. 7, 30. Viz „]qujžz'š.“
Sion, hora města Jerusaléma, opevně—

na od Judy Makabejského: I. Mak.
4, 37 atd.; v. 60: taktéž od bratra a
nástupce jeho Jonathasa: I. Mak. 10,
11. Viz také: I. Mak. 5, 54; 6, 48.
62; 7, 33. 14: 26. David vzal hrad
Sion od Jebusítských a sídlil tuto, a
nazval jej městem Davidovým ; II. Král..
5, 7. 9; I. Par. 11,5. 7; tamto i při
nesl archu umluvy, kteráž tu zůstala
až k vystavění chrámu Salamounova:
III. Král. 8, 1; II. Par. 5, 2; srov.
Žalm 2, 6; 9, 12; 131, 13; 77, 68;
Is. 14, ,32; 35, 10; Joel 3, 17: Soi.
3, 11; Zid. 12, 22 atd. Viz též: IV.
Mojž. 19, 21. 31; Is. 37, 22 atd.;
Sir. 24, 17; Mich. 3,*12.
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Skoupost.

—- Skutkové dobří.

Skoupost, jesti vlastnost lakomostz',a Nešlechetné jest oko závistivého: a
jest nadmírná,
a nerozumná spořz'vost odvracuje tvář svou, a zhrdá duší svou.
vtom,
co ku potřebám života náleží, Nenasycené jest oko lakomélío v podílu
aneb čeho čest a blahobyt požadzg'e.

1. Skoupý jedná proti zákonům božím—
Když budeš žíti obilí země své, ne
sežneš až k samé zemi svrchku země,
aniž budeš sbírati pozůstalých klasů.
Ani na. vinici své hroznů a zrn pada
jících shromažďovati budeš, ale chudým
a pocestným k sebrání necháš. Já Ho
spodin Bůh váš. III. Mojž. 19, 9. 10.
Nebuď ruka tvá vztažená k brání,
a k dání skrčená. Sir. 4, 36.
Musíte pamatovati na slovo Pána
Ježíše, nebť on řekl: Blahoslaveněji
jest dáti, nežli bráti. Sk. ap. 20, 35.

nepravosti: nenasytíť se, až i stráví a
vysuší duši svou. Sir. 14, 7. 8. 9.
Na nešlechetného v chlebě reptati
bude město, a svědectví nešlechetnosti
jeho pravé jest. Sir. 31, 29.

4. Nemá žádné naděje budoucí odměny.
Jedni udělují vlastních věcí, a bo
hatší bývají: jiní mocně berou cizí
věci, a vždycky v nouzi jsou. Přísl.
11, 24.
Toto pak pravím: Kdo skoupě roz
sívá, skoupě i žíti bude: a kdož roz
sívá. v požehnání, z požehnání i žíti
bude. II. Kor. 9, 6. Viz: lakota.
>

2. Škodí si sám, an mu statky jeho
mc neprospívají.
Dobře činí duši své muž milosrdný:
ale kterýž jest ukrutuý, i příbuzné za
mítá.. Bezbožný dělá dílo nestálé: ale
kdož rozsívá spravedlnost, má mzdu
trvanlivbu. Přísl. 11, 17. 18.
Nebo jak hadač a vykládač snů,
domnívá se v tom, čehož neví. Jez a
pí, dí tobě: ale mysl jeho není s te
bou. Přísl. 23, 7.
Obdarování boží trvá spravedlivým,
a přízeň jeho prospěch bude míti na
věky. Někdo bohatne skoupě sobě po
čínaje, a ten jest díl odplaty jeho, že
dle toho říká: Nalezl jsem odpočinutí
sobě, a nyní jísti budu ze zboží svého
sám: a nevíť, že čas pomíjí, a smrt
se přibližuje, a že zanechá všech věcí
jiným, a umře. Sir. 11, 17—20; Luk.
12, 15. 16—20. 21.

Skrblivost.

Viz: lakomství.

'Skromnost.
Skutkové

Viz: mírnost, pokora.

dobří jSOu čírwve', ktem'z' ko—

ná člověk z lásky k Bohu a kteréž se
zákonem božím se srovnávají.

1. Napomenutí k činění dobrých skutků.
Jestliže poslouchatí budete hlasu mého,
a budete-li .ost'ríhati úmluvy mé, budete
mi za vlastní nábytek. II. Mojž. 19, 5.
A nyní Israeli, čeho Hospodin tvůj

žádá od tebe, jedině abys ostříhal při
kázaní Hospodinových, i obyčejů po
svátných jeho, kteráž já dnes přikazuji
tobě, aby dobře bylo tobě? V. Mojž.
10,_12. 13.
Ciniti milosrdenství a soud, více se
líbí Hospodinu, než oběti. Přísl. 21, 3.
Přestaňte převráceně činiti, učte se
dobře činiti: hledejte spravedlnosti, při
Muži lakomému a skoupému nadar— spějte ku pomoci potlačenému, sudte
mo jest zboží, 'a člověku závistivému sirotků, zastuňte vdovy. A pojďte a
k čemuž je zlato? Kdo shromažďuje trescete mne, dí Hospodin: budou-li
z srdce svého nespravedlivě, shromaž hříchové vaši jako šarlat, jako sníh
ďuje jiným, a v zboží jeho bude se zbíleni budou: a budou-li červení jako
jiný kochati. Kdo jest sobě zlý, komu červec, jako vlna bílí budou. Budete-li
jinému bude dobrý? a nebudeť se ve chtíti, a mne poslouchati, dobré věci
země jísti budete. Is. 1, 16—19.
seliti v zboží svém. Kdož sobě nepře
V přikázaních mých budete-li choditi,
je, nad toho není nic horšího, a tať
jest odměna zlosti jeho. Sir. 14, 3—6. a soudů mých ostříhati, aby činil pravdu:
ten spravedlivý jest, životem živ bude,
3. Činí se lidem protízmým, poněvadž praví Pán Bůh. Ezech. 18, 9.'
nečiní žádnému nic dobrého.
Oznámím tobě ó člověče, co jest
A činí-li dobře, nevěda, a nechtě dobrého, i čeho Hospodin od tebe vy—
činí: a naposledy vyjevuje zlost svou. hledává: zajisté abys činil soud, a mi

Skutkové dobří.

loval milosrdenství, a pečlivě chodil
s Bohem svým. Mich. 6, 8.

Toto dí Hospodin zástupů, řka: Soud
spravedlivý suďte, a milosrdenství, a
smilování čiiíte, jedenkaždý s bratrem
svým. Zach. 7, 9.
Dávej nejvyššímu dle udělení jeho:
a dobrým okem učiň podlé nalezení

rukou svých; nebo Pán jest odplatitel,
a sedmkrát tolik odplatí tobě. Sir. 35,
12.

13.

\

Ostříhejte pilně, & skutkem plííte
přikázaní, i zákon, kterýž přikázal vám
Mojžíš, služebník Hospodinův, abyste
milovali Hospodina Boha svého, a cho
dili po všech cestách jeho, a zachovávali
přikázaní jeho, & přidrželi se ho, a
sloužili mu celým srdcem, a celou duší

svou. Jos. 22, 5.
Již jest sekera k kořenu stromů při
ložena. Každý tedy strom, kterýž nenese
ovoce dobrého, vyt'at a na oheň uvržen
bude. Mat. 3, 10.
Tak svět světlo vaše před lidmi, ať
vidí skutky vaše dobré, a slaví Otce
vašeho, jenž jest v nebesích. Mat. 5, 16.
Každý strom dobrý ovoce dobré
nese. Mat. 7, 17. Viz též: Mat. 7,
21 ; 24—27. Luk. 6, 46—49; 13, 6—9.
Dobrý člověk z pokladu dobrého vy
náší dobré. Mat. 12, 35.
Vy jste moji přátelé, učiníte-li, co
já přikazuji vám. Jan 15, 14.
Sláva a čest, a pokoj bude každé
mu, kdo činí dobré. Řím. 2, 10.
Ne posluchači zákona spravedliví jsou

u Boha, ale činitelé zákona spravedliví
(nalezeni) budou. Řím. 2, 13.
Dobré činíce neustávejme; nebo ča
sem svým žíti budeme neustávajíce.
Tedy pokud čas máme, čiiíme dobře
všem, zvláště pak domácím víry. Gal.
6, 9. 10.

Nepřestáváme modliti se za vás, a
žádati, abyste byli naplnění známostí
vůle jeho, ve vší :moudrosti & rozum
nosti duchovní, aby jste chodili hodni
Bohu ve všem se (jemu) líbíce, v každém
skutku dobrém ovoce vydávajíce a ro
stouce v známosti boží. Kol. 1, 9. 10.
Dílo'boží jsme, stvořenijsouce v Kri
stu Ježíši k skutkům dobrým, kteréž
připravil Bůh, abychom v nich cho
dili. Ef. 21, 10.
Bohatým toho světa přikazuj . . . .
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ať činí dobře a bohatnou v dobrých
skutcích; ať rádi dávají, a se zdělují.
I. Tim. G, 17. 18.

Kristus dal sebe samého za nás,
aby nás vykoupil od všeliké nepravo
sti, a očistil (nás) sobě lid vzácný,
následovný, dobrých skutků. Tit. 2,14.
Věrnéť jest to slovo, a chci, abys
jich v tom potvrzoval: aby snažili se
v dobrých skutcích předčiti, kteříž věří
Bohu. Tyto věci jsou dobré, i lidem
užitečné. Tit. 3, 8.
.
Nechat se také i naši učí dobrými
skutky předčiti k věcem potřebným,
aby nebyli neužiteční. Tit. 3, 14.
Co prospěje, bratří moji, praví-li kdo
o sobě,. že má víru, nemá—liskutků?
Zdaliž jej bude moci víra spasiti? A
kdyby bratr a sestra nazí byli, a po
třebovaliby vezdější živnosti, řeklby pak
jim někdo z vás: Jděte v pokoji, ohřejte
se a najezte se; a však nedali byste jim,
čeho tělo potřebuje, což to bude platno?
tak i víra, nemá-li skutků, mrtvá. jest
sama v sobě. Ale dí někdo: Ty máš
víru, a já mám skutky; ukaž mi víru
svou bez skutků, a já tobě ukáži ze
skutků víru svou. Ty věříš, že jeden
jest Bůh: dobře činíš; i zlí duchové
vě'rí a třesou se. Ale chceš-li věděti, o
marný člověče, že víra bez skutků jest
mrtvá? Abraham, otec náš, zdali ne
ze skutků ospravedlněn jest, obětovav
syna svého Isáka na oltář? Vidíš-li, že
víra napomáhala skutkům jeho, a že
ze skutků víra dokonána jest? Jak. 2,
14—22.
Nejmilejší, prosím vás, abyste jakožto
příchozí a pohostinní zdržovali se od
tělesných žádostí, kteréž bojují proti
duši. Obcování své mezi pohany ma
jíce dobré: aby v tom, o čemž utr—
hají vám jako zločincům, spatřujíce
vaše dobré skutky, velebili Boha v den
navštívení. I. Petr 2, 11. 12.
Bratří více se snažte, abyste skrze
skutky jisté učinili své povolání a vy
volení; neb to činíce, nezhřešíte nikdy.
Takt zajisté hojně vám bude dáno
vjíti do večného království Pána na

šeho a Spasitele, Ježíše Krista. II. Petr
1, 10. 11.

Blahoslavení mrtví, kteříž v Pánu
umírají. Již od této chvíle, praví Duch,
aby odpočinuli od prací svých, nebo
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Skutkové dobří.

skutkové jejich následují jich.

Zjev.

jsou knihy: a jiná kniha otevřína jest,
kteráž jest (kniha) život; i souzeni
jsou mrtví z těch věcí, kteréž byly
psány v knihách podlé skutků jejich.

Poznán jest .v slovích svých věrný,
nebo viděl Boha světlosti. Sir. 46, 18.
Rcete spravedlivému, že dobře mu
bude, neboť ovoce skutků svých jísti
bude. Is. 3, 10.
Blahoslavení jste, když vám zlořečiti
budou a protivenství činiti, n. všecko
zlé o vás lhouce mluviti budou pro

Zjev. 20, 12.
Viz též : přikázanz', víra

mne: radujte se a veselte se: nebo
odplata vaše hojná jest v nebesích.

14, 13.

Viděl jsem mrtvé, veliké i malé,'
- stojící před obličejem trůnu, a otevříny

_
a láska.

2. Záslužnost dobrých skutků.
Neboj se Abrame, jáť jsem obránce
tvůj, a odplata tva velmi veliká. I.
Mojž. 15, 1.
Odplatíť mi I—Iospodin vedlé

Mat. 5, 11. 12.
Ty, když se budeš modliti, vejdi
"do pokojíka svého, zavři dvéře, a mo

dli se Otci svému v skrytě: a Otec
tvůj, kterýž vidí v skrytě,'odplatí tobě.

Mat. 6, 6.
spra
vedlnosti mě: a vedlé čistoty rukou
Kdožkoli dá nápoje jednomu z těchto
mých navrátí mi. II. Král. 22, 21.
nejmenších číši vody studené, toliko
Že jsou se ponížili, odvrátil se od nich *vejménu učenníka, zajisté pravím vám,
hněv Hospodinův, aniž jsou docela shla neztratí odplaty své. Mat. 10, 42;
zeni: nebo i v Judstvu nalezeni jsou Mar. 9, 40.
skutkové dobří. Il. Par. 12, 12. Viz
Syn zajisté člověka přijde v slávě
též: 19, 2. 3.
Otce svého s angely svými: & tehdáž
Odplatí mi Hospodin podlé spravedl odplatí jednomu každému podlé shutků
nosti mé: a podlé čistoty rukou mých jeho. Mat. 16, 27.
nahradí mně. Neboť jsem ostříhal cest
Když byl večer, řekl Pán vinice
I—Iospodinových, aniž jsem bezbožně či svému zprávci: Zavolej dělníků, a dej
nil proti Bohu svému. Zalm 17, 21. 22. jim mzdu, počna od posledních až do
Při tobě Pane milosrdenství: neb prvních. Mat. 20, ?.
Viz podobenství o hřivnách: Mat.
ty odplatíš jednomu každému podlé
25, 14—23.
skutků jeho. Zalm 61, 13.
Přichází hodina, v kteroužto všickni,
Naklonil jsem srdce svého k vyko
návání spravedlností tvých na věky, kteříž v hrobích jsou, uslyší hlas Syna
božího; i půjdou, kteříž dobře činili,
pro odplacení. Žalm 118, 112.
Kdož rozsívá spravedlnost, má mzdu na vzkříšení života: kteří pak zlé či
nili, na vzkříšení soudu. Jan 5, 28. 29.
trvanlivou. Přísl. 11, 18.
Já jsem vyvolil vás, a postavil jsem
Z ovoce úst svých jedenkaždý na
sycen' bude dobrým, a podlé skutků vás, abyste šli, a užitek přinesli, a
jeho odplaceno bude jemu. Přísl. 12, 14. užitek váš aby zůstal: aby začkoli by
Maličko pokáráni byvše, na mnoze ste prosili Otce ve jménu mém, dal
dobře opatření budou: nebo'Bůh zku vám. Jan 15, 16.
Bůh odplatí jednomukaždému podlé
sil jich, a shledal, že jsou hodni jeho.
skutků jeho: těm zajisté, kteříž s trpě
Moudr. 3, 5.
Spravedliví na věky živi budou, a livostí v dobrém skutku, slávy a cti a
u Pána jest odplata jejich, a myšlení neporušenosti hledají, životem věčným.
na _ně u Nejvyššího. Moudr. 5, 16.

Řím. 2, 6. 7.

Čiň dobře spravedlivému, a najdeš
odplatu velikou: ajestliže ne od něho,
jistě ode Pána. Sir. 12, 2.
Pán jest odplatitel, a sedmkrát tolik
odplatí tobě. Sir. 35, 13.
Každé milosrdenství učiní místo je
dnomu každému podlé zasloužení skutků
jeho, &podlé rozumnosti putování jeho.
Sir. 16, 15.

Jedenkaždý vezme (svou) vlastní od
platu podlé své práce. I. Kor. 3, 8.
Bratří moji milí, stálí buďte a ne
polmutedlní : rozhojňujíce se v díle Páně
vždycky vědouce, že práce vaše není
daremná v Pánu. I. Kor. 15, 58.
Kdo skoupě rozsívá, skoupě i žíti
bude: a kdož rozsívá v požehnání,
z požehnání i žíti bude. II. Kor. 9, 6.

.

Slavnost troubení. — Slavnost posvěcení chrámu.

Co bude člověk síti, to bude i žíti.
Nebo kdo rozsívá v těle svém, z těla
i žíti bude porušení: ale kdo rozsívá
vduchu, z ducha žíti bude život věčný.
Gal. 6, 8.

Víte, že cožbykoli jedenkaždý učinil
dobrého, to zas vezme ode Pána. Ef. 6, 8.
Cožkoli činíte, ze srdce čiňte, jako
Pánu, a ne lidem, vědouce, že ode
Pána vezmete odplatu (věčného) dě
dictví. Kol. 3, 23. 24.
Bůh není nespravedlivý, aby zapo
menul na vaši práci, a na milování,
kteréž jste ukázali pro jméno jeho slou
živše svatým, a (ještě) sloužíte. Žid.
6, 10.

Neztracujtež doufanlivosti své. kte
rážto velikou má odplatu. Zid. 10, 35.
Za vetší zboží nad pokladEg yptských
měl Mojžíš pohanění Klistovo; nebo

prohlédal k odplatě. Žid 11,26
Blahoslavený muž, kterýž snáší po
kušení; nebo když bude zkušen, vezme
korunu života, kterouž zaslíbil Bůh
těm, jenž ho milují. Jak. 1, 12.
Aj přijdu brzo, a odplata má se
mnou jest, abych odplatil jednomukaž
dému podlé skutků jeho. Zjev. 22, 12.
Viz též : spravedlnost boží; almužnu,
milosrdenství, lásku k bližnímu.

3. Konání skutku dobrých jest nutnou
výminkou k dosažení blaženosti.
Již jest sekera k kořenu stromů
přiložena. Každý, tedy strom„ kterýž
nenese ovoce dobrého, vyt'at a na oheň
uvržen bude. Mat. 3, 10.
Pakli neodpustíte lidem, ani Otec váš
odpustí vám hříchů vašich. Mat. 6, 15.
Ne každý, kdož mi říká, Pane, Pane,
vejde do království nebeského: ale kdo
činí vůli Otce mého, kterýž vnebesích
jest, ten vejde do království nebeského.
Mat. 7, 21; Luk. 6, 46.
Chceš-li vjíti do života, ostříhej při
kázaní. Mat. 19, 17.
Viz též: výrok Páně v den soudný:
Mat. 25, 41—46.
Nebudete—li činiti pokání, všickni za
hynete. Luk. 13, 3.
Vy jste moji přátelé, učiníte-li, co já

přikazuji vám Jan 15,14.
Pakli dUChem skutký těla mrtviti bu—

dete, živi budete. Řím. 8, 13.
Věrné slov0: nebo jestliže jsme s ním
Encyklopacdic
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zemřeli, spolu s ním i živi budeme;
budeme—li (s ním) trpěli, budeme s ním
také kralovati. II. Tim. 2, 11„ 12.
Co prospěje bratří moji, praví—li kdo
o sobě, že má víru, nemá-li skutků?
Zdaliž jej bude moci v'íra spasiti?
Jak. 2, 14.
Trpělivosti vám mjisté potřebí jest,
abyste_ vůli boží činíce dosáhli zaslí
bení. Zid. 10, 36.

Slavnost troubení,

kterouž se poči

nal nový rok.

Ustanovení jí viz : III. Mojž. 23, 24.

25; IV. Mojž._ 29, 1. 2. Srov. II.
Par. 5, 3.
Slavnost velikonoční, konala. se na
památku vysvobození Israelsky'ch z utisko
vání epyptske'ho, a byla též počátek z'ni.
Ustanovení o ní viz: TI. Mojž. 12,

1—28; 13, 6—10; 23, 15; 34, 18;
III. Mojž. 28, 5— 6; IV. Mojž 9, 2;
11—14, 28, 16 atd.; V. Mojž. 16, 1
atd.; Jos. 5, 10; IV. Kral. 23, 31;
II. Par. 30, 35; I. Esdr. 6, 19 atd.;
Ezech. 45, 21.
Slavnost letniční, letnice. Konala
se 50. den po velikonoci co památka
zákonadání na hoře Sinai a na poděkování
za dokončenou žeň. (Viz také: letnice.)

Ustanovení 0 ní: III. Mojž. 23, 15
atd.; II. Mojž. 23, 16; IV., Mojž. 28,
26 atd.;.V. Mojž. 16, 9. 10. Jest obraz
letnic křesťanských: Sk. ap. 2, 1 atd.

Slavnost stánků. Slavnost tuto konali
Israels'tí po osm dní k zapamatování na
putování otců svých na poušti, kdežto
přebývali v stinidlách či stáncích ze ze
lených ratolestí neb : listí zhotovených.
Ustanovení o této slavnosti viz : III.

Mojž. 23, 33—36; 39—43; srov. II.
Mojž. 23, 16; IV. Mojž. 29, 12; V.
Mojž, 16, 13—16; 31, 10. 11.
Slavnost očištováni. Ustanovení a
slavnosti te'to viz: III. Mojž. 16. Pak

dále: III. Mojž. 23, 26—32; IV. Moiž.
29, 7— 11.

Slavnost purim, ustanovena na pa

mátku radostnou osvobození Zidů od vraž
de'níAmanemjim připraveného. Viz : Esth.
9, 18.

Slavnost posvěcení chrámu; usta
novena od Judy Makabejského na pa
38
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Sl'epota tělesná. » Sliby.

mátku osvobozeníJemsalána

od jha An

tiochova a očz's'te'nz'a posvěcení chrámu
od téhož poškvme'ne'ho. II. Mak. 10,

2. Jest trest boží.

Oslep srdce lidu toho, a uši jeho
1—8; I. Mak. 4, 41—58.
obtěž: a oči jcho zavři: aby snad ne
!. Slepota tělesná. 1. Onať po viděl očima svýma, a ušima svýma
neslyšel, a srdcem svým nesrozuměl, a
vstává a) buď stářím, jako u Isáka:
I. Mojž. 27, 1; u Jakuba: I. Mojž. neobrátil se, a uzdravilbych jej. Is. 6, 10.
A plní se na nich (Fariseích) pro
48, 10; Heli: I. Kral. 3, 2; 4, 15;
roctví .Isaiáše i-koucího: Sluchem usly
b) nes'ťastny'mz'přz'hodamz', jako u starého
Tobiáše: Tob. 2, 11; c) násilným o šítc, a nesrozumíte: a hledíce hleděti
budete, a neuzříte. Mat. 13, 14; Luk.
zrak oloupenz'm, jak se to stalo judské
8, 10; Jan 12, 40; Sk. ap. 28, 26.
mu králi Sedeciášovi od Nabuchodo
nosbra: IV. Král 25, 7; Jer. 39, 7; Viz též: Mar. 4, 12; 8, 18.
Dal jim Bůh ducha zkormoucení ; oči,
52, 11. O slepě narozene'm; víz: Jan
aby neviděli, a uši, aby neslyšeli až do
9, 1; slepotou potrestal _Bůh Elymáše:
dnešního dne. Ať se zatmí oči jejich,
Sk. ap. 13, 8. 11; též Savel či Pavel
aby neviděli: a hřbet jejich vždycky shý
byl po tři dni slepý: Sk. ap. 9, 9.
bei. Řím. 11, 8. 10.
2. Slepým se ma' pomáhati a nemá se
Pakli ještě zakryto iest evangelium
jim nižádným způsobem ubližovatí.
naše před těmi, kteříž hynou, zakryto
Nepoložíš ourazu před slepým. III. jest před ncvěřícími, jejichžto mysli
Bůh tohoto světa oslepil, aby se jim
Mojž. 19, 14.
Zlořečený, kdož činí, aby bloudil nezasvítilo světlo evangelium slávy Kri
stovy, kterýž jest obraz boží. II. Kor.
slepý po cestě. V.' Mojž. 27, 18.
Slepý nepřistoupí obětovati oběti Ho 4, 3
A protož toto pravím a osvědčuju
spodinu; III. Mojž. 21, 18.
v Pánu, abyste již ,nechodili, jako i
11. Slepota duševní. 1. Znamená
pohané chodí v marnosti smyslu svého,
zatmělost rozumu a poblouzení ducha, majíce zatemněný rozum temností, od
v kterouž nepravz' a bezbožní konečně cizeni jsouce od života božího skrze
ubz'hcy'í.
nevědomost, kteráž jest v nich, pro
Raní tebe Hospodin pominutím smy slepotu srdce jejich. Ef. 4, 17. 18.
Kdo nenávidí bratra svého, jest ve
slu, i slepótou, i vzteklostí mysli. V.
tmě, a ve tmě chodí, a neví kam jde;
Mojž. 28, 28.
Toto myslili a bloudili(bezbožní): ne nebo tma oslepila oči jeho. I. Jan 2, 11.
bo oslepila je zlost jejich. Moudr. 2, 21.
3. Bůh zbavuje také slepoty duchovní.
Vyveď ven lid slepý, a mající oči;
hluchý, a jenž má uši. Is. 43, 8.
Hospodin osvěcuje slepé: Hospodin
Strážní jeho všickni jsou slepí, všickni pozdvihujc poražených, Hospodin mi
nevědoucí: psi němí nemohouce štěkati, luje spravedlivé. Zalm 145, 8.
vidouce marné věci, spíce, a milujíce
I uslyší v ten den hluší slova knihy,
sny. Is. 56, 10.
a' z temností a mrákoty oči slepých
Makáme jako slepí stěnu, a jako ,viděti budou. Is. 29, 18; též 35, 5;
bez očí hmatáme: zavazujeme o poledni 42, 7.
jako ve tmě, v mrákotných místech
Povedu slepé po cestě, kteréž ne
jako mrtví. Is. 59, 10.
znají; a po stezkách, kterýchž neuměli,
Protože poznavše-Boha, neoslavovali provedu je, obrátím tmu před nimi
(ho) jako Boha, ani (mu) děkovali: v světlo, a křivé (cesty) v přímé: tato
ale marní učinění jsou v myšleních slova učiním jim, a neopustím jich.
svých, a zatmíno jest nemoudré 'srdce Is. 42, 16.
jejich. Řím. 1, 21.
Sliby učiněné mají se plnz'ti.
Pravíš: Jsem bohatý a mám hojnost,
a ničeho nepotřebuji: a nevíš, že jsi
I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:
ty bídný, a ubohý, a chudý, i slepý, Mluv synům israelským, a díš k nim:
Clověk, kterýby slib učinil, a slibilby
i nahý. Zjev. 3, 17.

Sličnost.

Bohu duši svou, vedlé ceny dá výplatu.
III. Mojž. 27, 1. 2. Viz též: IV.
Mojž. 6, 2.

Jestližeby kdo z mužů slib Hospo
dinu učinil, aneb zavázal se přísahou:
nezruší slova svého, ale všecko, což

_- Slovo boží.
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tobě dnes, v srdci tvém: & budeš vy'
pravovali je synům svým, aje rozjí
mati, sedě v domě svém, i jda cestou,
léhajei vstávaje. V. Mojž. G, 6. 7.

Též: IV. Mojž. 15, 39; V. Mojž.4,1.

Složte tato slova má v srdcích a v my
slích svých, a zavěšte je za znamení
V.Mojž. 12,26.
na rukou, a mezi očima svýma položte
Když slib učiníš Hospodinu Bohu je. Vypůjčte syny své, at je přemy
svému, nebudeš prodlévali splniti 110; šlují, když seděti budeš v domě svém,
nebo vyhledávati bude toho Hospodin a půjdeš cestou, i lehneš, i vstaneš.
Bůh tvůj: a budeš-'li meškati, bude Napíšeš je na veřejích, a na dveřích
tobě počteno za hřích. Jestliže nebu— domu svého. V. Mojž. 11, 18—20.
deš chtílislíbiti, bez hříchu budeš. Což
Blahoslavený muž, kterýž v zákoně
pak jednou vyšlo ze rtů tvých, zacho Hospodinově vůle jeho v zákoně jeho
váš, a učiníš, jakž jsi slíbil Hospodinu přemýšlí dnem i nocí. Žalm 1,2
Bohu svému, a z vlastní vůle, a ústy
Synu můj, nezapomínej na zákon
svými mluvil jsi. V. Mojž. 23, 21—23.
můj, a přikázaní mých ať ostříhá sr
Prositi budeš ho, i vyslyší tebe, i dce tvé. Přísl. 3, ].
sliby své plniti mu budeš. Job 22, 27.
Zachovej synu můj přikázaní otce
Obětuj Bohu oběť chvály: a splů svého, a neopouštěj naučení matky své.
Nejvyššímu sliby své. A vzývej mne Přivazuj je k srdci svému ustavičně,
v den soužení: já vytrhnu tě, a ty mne a zavěs je okolo hrdla svého. Když
budeš oslavovati. Zalm 49, 14. 15. budeš choditi, at' kráčejí s tebou: když
Viz též; Zalm 21, 6; 60, 9; 64, 2;
spáti budeš, at' ostříhají tě, & procítě,
72, 12; 115, 18.
rozmlouvej s nimi. Přísl. 6, 20—22.
Pád iest člověku zžírati svaté, a učí Viz též: Přísl. 4, 12; 7, 12.
něné sliby odvolávati. Přísl. 20, 25.
Slíbil-lis co Bohu, neprodlévej to 2. Od slova božího nesmíme nikdy
ustoupili.
splniti: nelíbít' se jemu nevěrné a blá
znivé slibování. Ale cožkoli bys slí
Osti-ihejtež, a čiňte, které věci při
bil, splň: nebo mnohem lépe jest ne kázal vám Hospodin Bůh: neuchylujte
slibovati, než po slibu, co předpovědě se ani na pravo, ani na levo: ale po \
no, nesplniti. Kaz. 5, 3. 4 Viz též:
ccstč, kterouž přikázal„(vám) Hospodin
Bůh váš. V. Mojž. 5, 32. 33; viz též:
Is. 19, 21.
_
28, 13. 14.
Slíbý učinili: Jakob: I. Mojž. 28, 20;
lid israelský: IV. Mojž. 21, 2; I. Par.
Posílil se, a buď velmi silný: abys
29, 9; II. Par. 31, 6; Jzalz'tlz:16,22;
ostříhal a plnil veškeren zákon, kterýž
Jq/Ze: Soudc. 11, 30; Anna: I. Král. přikázal tobě Mojžíš služebník můj:
1, 11; Absolon: II. Král. 15. 8; Asa neuchyluj se od něho na pravo neb
splnil slib, jejž učinil otec jeho: III. na levo, aby rozuměl všechněm věcem,
Král. 15, 15; II. Par. 15, 18; taki
kteréž činíš. Jos. 1,
Neuchyluj se na pravo, ani nalevo:
Šalamoun splnil slib Davidův: II. Par.
8,1; mužové, na jichž lodi se nalezal odvrať nohu svou od zlého. Přísl.
pr01ok Jonáš: Jon. 1, 16; Helz'odorus: 4, 27.
Uši tvé slyšeti budou slovo z zadu
II. Mak. 3, 35; Pavel: Sk. ap. 18, 19,
srov. 21, 23; ne'/ulevíŽidé jenž se za napomínajícího: Toť jest cesta, choď
přisáhli, že nebudou jísti ani píti, tež po ní; a neuchylujte se ani na
dokud nezavraždí Pavla. Sk. ap. 23, pravo, ani na levo. Is. 30, 21.

slíbil, naplní. IV. Mojž. 30,3;

též:

12. 13.
SlÍČROSt. Viz: krása.

Slovo bOŽí. ]. Slova a přikázam'

3. Slovo boží máme s radostí slyšeli.
Veseliti se budu já nad řečmi tvý
mi: jako kdo nalézá kořisti mnohé.

boží máme vzdJ pred očima míti
Nepravost jsem v nenávisti _měl, a v
Budou slova tato, kteráž já přikazuji ohavnosti, ale zákon tvůj miloval jsem.
'
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Žalm 118, 62. 63.

Též:

140. 160.
Příkladem toho jsou:

Žalm 118,

.
zástupove', jenž

se na Ježíše valili: Luk. 5,1;

první

křesťané: Sk. ap. 2, 42 ; obyvatelé Sa

marie, jimž kázal Filip: Sk. ap. 8, 4. 5;
Antiochens'tz', když jim Pavel kázal:
Sk. ap. 13, 42—44.

4. Slovo boží máme nejenom pozorně
slyšeli, nýbrž i k srdci si je bráti, je
rozjímati, na sebe obraceti, a dle jeho
předpisů živi býti.
Přz7clad tohojsou:

a)

lid israelsky',

jenž poslouchal, ,co mu Bůh mluvil
skrze Mojžíše a Arona: II. Mojž. 4,
30. 31; 24, 3; V. Mojž. 5, 1. 27;
6, 1; též co Esdreášem ze zákona mu
čteno jest: Esdr. 8, 3 ;“ b) Alarm, se
stra Lazarova u nohou Páně, sedící a ho
poslouchající : Luk. 10, 39 ; c) Zide',jenž

poslouchali Ježíše: Luk. 9, 47. 48 a
Petra: Sk. ap. 2, 37; 4, 4; 10, 44;
d) ípohane': Sk. ap. 13, 48; 14, 1;
17, 11. 12; e) žena Lidia: Sk. ap.
16,14 ;j) Dionysius:Sk. ap. 17, 32—34.
Proroka vzbudím jim z prostředku
bratří jejich podobného tobě: a vložím
slova má v ústa jeho, a bude mluviti
k nim všecko, což mu pi-ikáži. Kdož
by pak nechtěl slyšeti slov jeho, kte

ráž mluviti bude ve jmenu mém, já
budu mstitelem. V. Mojž. 18, 18. 19.
Každý, kdo slyší slova má tato, a
plní je, připodobněn bude muži mou
drému, kterýž ustavěl dům svůj na
skále atd. Mot. 7, 24 atd.; Luk. 6,
47 atd.
Jdouce, učte všecky národy
učíce je zachovávati všecko, což jsem
koli přikázal vám. Mat. 28, 19. 20.
Ježíš řekl: Blahoslavení, kteříž slyší
slovo boží, a ostříhají ho. Luk. 11, 28.

Služebník zajisté ten, který poznal
vůli Pána svého, a nepí'irovnal se, a
nečinil podlé vůle jeho, bude bit mno
hými (ranami). Luk. 12, 47.
Miluje-li kdo- mne, řeč mou zacho

vávati bude, a Otec můj bude jej mi
lovati, a k němu přijdeme a příbytek
u něho učiníme: a kdo mne nemiluje,
řečí mých nezachovává. A řeč, kterouž
jste slyšeli, neníť má, ale toho, kterýž
mne poslal, Otce. Jan 14, 23. 24.
Ne posluchači zákona Spravedliví

jsou u Boha, ale činitelé zákona
spravedliví (nalezeni) budou.
Řím.
2, 13.

“

My díky činíme Bohu bez přestání,
že pí-ijavše od nás slovo slyšení božího,
přijali jste je, ne jako Slovo lidské,
ale (jakž v pravdě jest), (jako) slovo
(samého) Boha, kterýž Působí ve vás,
jenž jste uvěřili. I. TeS- 2, 13.
Odvrhnoucc všelikou nčČistotu a hoj
nost zlosti, s tichosti Přijímejte vzaté
slovo, kteréž může spasiti duše vaše.
Buďtež pak činitelé 'slova, a ne poslu-_
chači toliko, oklamávajíce sami sebe.
Nebo jestli kdo posluchač slova, a ne
činitel, ten pl'irovnán bude muži, spa
třujícímu obličej narození svého v zr—
cadle: i vzhlédl se, a odešel, a hned
zapomenul, jakýby byl. Ale kdožby
se vzhlédl v dokonalý zákon svobody,
a zůstalby v něm, nejsa zapomínavý
posluchač, ale činitel skutku: ten bla
hoslavený bude v skutku svém. Jak. 1,

21—25.

5. Účinky a ovoce pozorného poslou
chání a plnění slova božího.

A nyní Israeli slyš přikázaní a
dy, kterým'ž já učím tebe; abys
je, živ byl, a vejda, vládl zemí,
rouž Hospodin Bůh otců vašich dá

sou
plně
kte
vám.

V. Mojž. 4, 1.

Zákon Hospodinův (jest) nepoškvr
něný, _jenž obracuje duše: svědectví
HOSpodinovo (jest) včmé, jenž dává
moudrost maličkým. Spravedlnosti Ho
spodinovy jsou přímé, & obveselují sr
dce: přikázaní Hospodinovo světlé a
osvěcuje oči. Bázeň Hospodinova sva
tá, trvají-cí na věky věků: soudové
Hospodinoyi praví, OSpravedlněni sami
v sobě. Zádoucnčjší nad zlato a drahé
kamení: a sladší nad med i nad stred.
Služebník tvůj zajisté ostříhá jich, a
v ostříhání jich odplata mnohá. Žalm
18, 8—12.
Jakým způsobem napraví mládenec
oestu svou? Ostříháním řečí tvých.
Zalm 118, 9.
Svíce nohám mým jest slovo tvé, a
světlo stezkám mým. Zalm 118, 105.
Toto praví Hospodin, Vykupitel tvůj
Svatý israelský: Já Hospodin Bůh tvůj,
jenž učím užitečným věcem, a zpravuji
tě na cestě, po kteréž chodíš. O bys

Slovo boží.

byl šetřil přikázaní mých:

něn jako řeka pokojtvůj,

bylby uči

a spravedl

nost tvá jako hlubiny mořské. Is. 48,
17. 18.

Nakloňte ucha svého, a pojďze ke
mně: poslouchejte, a živa bude duše
vaše, a učiním s vámi smlouvu věčnou,
milosrdenství Davidova věrná. Is. 55, 3.
Nebe a země pominou, ale slova má
nepominou. Mat. 24, 35.
Ježíš řekl: Matka má, a bratři moji
jsou ti, kteříž slovo boží slyší a plní.
Luk. 8, 21.
Jednohoť jest potřebí. Maria (po
slouchajíc slovo Páně) nejlepší stránku
vyvolila, kterážto nebude odjata od ní.
Luk. 10, 42.
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božích. V. Mojž. 8, 3; Mat. 4, 4;
Luk. 4, 4.
Tvorstvo i tehdáž ke všemu se přetvo
řivši, milosti tvé, kteráž všecko živí,
přisluhovalo po vůli těch, kteříž tebe
žádali: aby poznali synové . tvoji, jež
jsi miloval Pane, že nikoli ovoce při
rozené živí lidi, ale řeč tvá že zacho
vává ty, kteříž v tebe věří. Moudr. 16,
25, 26.
Nalezeny jsou řeči tvé, i snědl jsem
je, a učiněno jest mi slovo tvé v ra
dost a veselí srdce mého: poněvadž
vzýváno jest' jméno tvé nade mnou,
Hospodine Bože zástupů. Jer. 15, 16.
Pán řekl ke mně: Synu člověčí,

břicho tvé ať jí, a střeva tvá ať Se
Odpověděl Ježíš, a řekl jí (ženě Sa— naplní knihou“ touto, kterouž já dávám

maritánce): Každý, kdo pije z vody tobě. I snědl jsem ji: a učiněna jest
této, žízniti bude opět: ale kdo se na v ústech mých jako med sladká.
pije vody, kterouž já dám jemu, ne Ezech. 3,3.
bude žízniti na věky; .ale voda, kte
7. Slovo boží zůstává na věky.
rouž já dám jemu, bude v něm stu
Ncní Bůh jako člověk, aby klamal:
dnicí vody skákající do života věčného.
Jan 4, 13. 14.
ani jako syn člověka, aby se měnil.
Amen, amen, pravím vám, že kdo Řekl tedy, a neučiní? Mluvil, a nena
slyší slovo mě, a věří tomu, kterýž plní? IV. Mojž. 23, 19.
Na věky, Hospodine, slovo tvé trvá
mne poslal, má život věčný, ,a nepřijde
_
na soud; ale přešel ze smrti do života. na nebi. Žalm 118, 89.
Jan 5, 24.
Slovo Hospodina našeho zůstává na
Duch jest, kterýž obživuje: tělo nic věky. Is. 40, 8.
Nedomnívejte se, že jsem přišel ru
neprospívá: slova, kteráž jsem já mlu
vil vám, duch jsou a šivot. Jan 6, 64. šit zákona, aneb Proroků: nepřišelť
Ježíš pravil Židům, kteříž mu uvě jsem rušit, ale naplnit. Mat. 5, 17.
Nebe a země pominou, ale slova má
řili: Zůstanete-li vy v řeči mé, právě
učenníci moji budete: a poznáte pra nepominou. Mat. 24, 35.
Snázeť jest nebi i zemi pominouti,
vdu, a pravda osvobodí vás. Jan 8,
31. 32.
nežli jednomu tytlíku ze zákona pa
Posvětiž jich v pravdě (své). Reč dnouti. Luk. 16, 17.

tvá jest pravda. Jan 17, 17.
Vezměte lebku (naděje) spasení, a
meč ducha (jenž jest slovo boží). Ef.6,17 .
Zivnáť jest zajisté řeč boží a mocná,
a pronikavější nad všeliký meč na obě
strany ostrý, a dosahuje až do rozdě
lcní duše a ducha, kloubů také i mor
ku v kostech, _a rozeznává myšlení i
mínění srdce. Zid. 4, 12.

6. Slovo boží jest pokrmem duše.
Trápil tebe (Bůh) nedostatkem a dal
tobě pokrm mannu, kteréžs ty neznal,
ani otcové tvoji: aby ukázal tobě, že
ne samým chlebem živ jest člověk, ale
každým slovem, kteréž vychází z úst

Slovo Páně zůstává na věky. I.Petr
1, 25.

8. Trestuhodnost zavrhování a zane
dbání slova božího.
Vystražm' pi'z'kladove' toho jsou:

král

Jeroboam: IH. Král. 13, 4; Achab:
VI. Král. 22, 8; národ israelský: IV.
Král. 17, 14. 19. 20; II. Par. 36,16;
Is. 30, 9; Jer. 6, 10- 11. 19; 7, 13.
15. 17. 23; 25, 4; Ezech. 3, 7; Sk.
ap. 13, 45—47; 18, 6.
Poněvadž jsem (vás) (moudrost) vo
lala, a odpírali jste: vztáhla jsem ruku
svou, a nebylo, kdoby pohleděl: po
hrdli jste všelikou radou

mou,

a do—
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mlouvání mého zanedbali jste: (protož
i) já také k zahynutí vašemu smáti se
budu, když přijde na vás to, čeho jste
se báli? Přísl. 1, 24—26.
Kdo uchyluje uší svých, aby nesly
šel zákona, modlitba jeho bude ohav
ností. Přísl. 28, 9.
Slyšte slovo Hospodinovo muži po
směvači, kteříž panujete nad lidem
mým, kterýž jest v Jerusalémě. Is.

boží.

tvůj žádá od tebe, jedině abys se bál
Hospodina Boha svého, a chodil po
cestách jeho, a miloval ho, a sloužil
I-Iospodinu Bohu svému z celého srdce
svého, a ze vší duše své: a abys ostří—

hal přikázaní Hospodinových, i obyčejů
posvátných jeho, kteréž já dnespi—ika
zuji tobě, aby dobře bylo tobě? V.
Mojž. 10, 12. 13.
] řekl Samuel:

Zdaliž chce I—Iospo

din zápalů a obětí, a ne raději aby
Slyš země: Aj já uvedu na lid ten bylo poslouchz'mo hlasu Hospodinova?
to zlé, ovoce myšlení jeho: protože Lepšíť jest zajisté poslušenství, nežli
neslyšeli slov mých, a zákon můj za— oběti: a uposlechnouti více, nežli obě
vrhli. Jer. 6, 19.
tovati tuk skopců. I. Král. 15, 22.
Obětí a -darů nechtěl jsi: ale uši
Kdožkolivby nepřijal vás, aniž upo
slechl řečí vašich: vyjdouce ven z do dokonal jsi mi. Oběti zápalné a (oběti)
mu, neb z města (toho), vyrazte prach za hřích nežádal jsi. Žalm 39, 7.
Oběť spasitedlná jest pilnu býti při
z nohou svých. Amen, pravím vám:
Lehčeji bude zemi Sodomských a Go kázaní, a odstoupiti od všeliké nepra
morských v den soudný, nežli městu vosti. A obětování oběti smilování za
tomu. Mat. 10, 14. 15.
nespravedlnosti, a modlitba za hřích
Sám Otec, kterýž mne poslal, vydal jest, odstoupiti od nespravedlnosti. Od
svědectví o mně: vy (pak) jste ani mění milost, kdo obětuje běl, a kdo
hlasu jeho neslyšeli, ani tváři jeho ne činí milosrdenství, obětuje oběť (chvály).
viděli. A nemáte slova jeho v sobě Dobrolíbezné jest Pánu, odstoupiti od
zůstávajícího: nebo kteréhož on poslal, ncšlechetností: a prosba za bříchy jest,
odstoupiti od nespravedlnosti. Sir. 35,
tomu vy nevěříte. Jan 5, 37. 38.
'
Uslyší-li kdo slova má, aneostříhá-li 2—5.
jich: já ho nesoudím; nebo nepřišel
Oběť spravedlivého příjemná jest, a
jsem, abych svět soudil, ale abych svět památky její nezapomene Pán. Sir. 35, 9.
spasil. Kdo mnou pohrdá a nepřijímá
Milosrdenství jsem chtěl a ne oběť,
s_lov mých:
máť, kdoby jej soudil. a umění boží, více nežli zápaly._Os. 6, 6.
Reč, kterouž jsem mluvil, tať jej bude
Co hodného (díš) _obětovati budu I—Io
souditi v den nejposlednější. Nebo já spodinu ?_Skloním koleno Bohu nejvyš—
jsem sám od sebe nemluvil: ale kterýž šímu? Zdali obětovati mám—jemu zá
mne poslal, Otec, ten mi dal přikázání,
palné oběti, a telata roční? Zdali mů—
cobych pravil, a cobych mluvil. A že ukrocen býti Hospodin tisíci skop
vím, že- jeho přikázaní jest život vě ců, aneb mnohými tisíci kozlů tučných?
čný.. Protož co já mluvím, jakož mi Zdali dáti mám prvorozeného svého
pověděl Otec, tak mluvím. Jan 12, za hřích svůj, plod života svého za
47—50.
hřích duše své? Oznámím tobě, ó člo
Poznavše Boha, neoslavovali (ho) věče, co jest dobrého, i čeho Hospo
jako Boha, ani (mu) děkovali: ale din od tebe vyhledává: zajisté abys činil
marní učinění jsou v myšleních svých, soud, a miloval milosrdenství, a pečlivě
a zatmíno jest nemoudré srdce jejich. chodil s Bohem svým. Mich. 6, 6—8.
I řekl Pánu Ježíši zákonník: Mistře,
Rím. ], 21.
Srov. přikázani boží ; kazatel ; pismo jeden jest Bůh, a není jinébo kromě
svaté.
něho. A aby milován byl z celého
Služba boží. Pocta boží zevnitř srdce, a ze všeho rozumu„ a. ze vší
duše, a ze vší síly: a milovati bližní
ni má souhlasili s vnitřním dobrým ho jako sebe samého, větší jest nade
28, 14.

mi oz'nosti.
témž/slam
a ma'. býti spojena .? cnosti a

A nyní Israeli, čeho Hospodin Bůh

všecky zápalné ijiné oběti. Mar. 12,
32. 33.
Bůh v každém národu, kdož se

Slnžebník boží. —--Slušnost.

ho bojí, a činí spravedlnost, příjemný
jest jemu. Sk. ap. 10, 35.
Tělesné cvičení malého jest užitku:
ale pobožnost jest ke všemu užitečná,
majíc zaslíbení nynějšího života, i bu
'doucího. I. Tim. 4, 8.
Na dobročinnost a na zdílnost ne
zapomínejte; nebov takovými oběťmi
bývá získán Bůh. Zid. 13, 16.
Náboženství čisté a nepoškvrněné u
Boha a Otce toto jest: Navštěvovati
sirotky a vdovy v souženích jejich, a
nepoškvrněného sebe ostříhati od to
hoto světa. Jak. 1, 27'

2. Pouze zevnitřní pocta boží přínáší
malý neb dokonce žádný užitek.
Neuvazuj (na sebe) dvojí hi—ích,nebo

ani při jednom nebudeš bez trestu.
Neříkej: Na množství darů mých po
hledí Bůh, a když obětovati budu Bo
hu nejvyššímu, přijme dary mé. Sir.
7, 8. 11.

Oběť toho, kterýž obětuje z nespra
vedlivě nabytého, jest poskvrněná. Da
rů (lidí) bezbožných neschvaluje Nej
vyšší aniž vzhlédá na oběti nesprave
dlivých: aniž se slituje nad hříchy
(jejich) pro množství obětí jejich. Sir.
34, 21. 23.
Neobětuj darů špatných, neboť ne
přijme jich.

A nezpoléhej se na oběť

nespravedlivou, nebo Pán soudce jest,
a není u něho sláva osoby. Sir. 35,
14. 15. Viz téz Amos. 5, 22.
Zdali se pak komu (z vás), že jest
nábožný, a nepojímá v uzdu jazyka
svého, ale svodí srdce své, toho mar
né jest náboženství. Jak. 1, 26.
3. Jest
služe

ovínností křesťana veřejných
božích míti oučastenství.

Svolán jest veškeren lid, a přes ce
lou noc v shromáždění modlili se, pro
síce pomoci od Boha israelského. Ju
dith. 6, 21.
Velebiti budu tě v shromáždění ve
likém, v lidu valném chváliti budu tebe.
Žalm 34, 18.
V shromážděních dobrořečte _Bohu
Hospodinu. Žalm 67, 27.
Připojilo se (k církvi) duší v ten
den okolo tří tisíců. Trvalí pak v učení
apoštolském, a zdílnosti lámání chleba,
a na modlitbách. A na každý den trvajíce
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jednomyslně v chrámě, a lámajíce po
domích chléb, přijímali pokrm s vese
lím, a šprostností srdce, chválíce Boha,
a majíce milost u všeho lidu. Sk. ap.
2, 41. 42. 46. 47.
Což tedy jest (činiti) bratří? když
se sejdete, má jedenkaždý z vás (buďto)
žalm aneb .učení, aneb zjevení, aneb
má jazyk, aneb má dar vykládání:
všecko ať se děje ku vzdělání. I. Kor.
14, 26.
4. Cíl
veřejných
služeb božích
mo
poctu
boz'í vzájemné
vzděgest
a'ní mz'
vě
řících a nabytí milostí boží.
Ostříhej nohy své vcházeje do domu
božího, a přibliž se, abys slyšel. Mno
hem zajisté lepší jest poslušenství, nežli
oběti bláznů, kteříž nevědí, co činí
zlého. Kaz. 4, 17.
Poněvadž jste horliví milovníci du
chovních darů, toho hledejte, abyste se
ku vzdělání církve rozhojnili. I. Kor.
14, 12.
Což tedy jest (činiti)? Modliti se
budu duchem, modliti se budu i myslí;

zpívati budu duchem, zpívati budui
myslí. Sice jestlibys dobrořečil duchem
kterakž ten, kterýž jest na místě neuče
ného, řekne k tvému dobrořečení, Amen ?
poněvadž neví co pravíš. Nebo ač ty
dobře díky činíš: ale druhý se nevzdě
lává. I. Kor. 14, 15—17.
Všecko ať se děje ku vzdělání. I.
Kor. 14, 26.
A poz'orujme jedni druhých, vzbu
zujíce se k lásce, a k dobrým skutkům,
neopouštějíce našeho shromáždění jako
obyčej m'ají někteří, ale napomínajíce
se vespolek. Zid._10, 24. 25.
Viz také : církev.

Služebník bOŽÍ. Viz: duchovní zprávce_
Služební. Viz: čeledínove'.

Služebnosti církevní. Viz: obřady.
Slušnost jest cnost, kteráž mz'mopří
sne' právo vždy také rozumný zřetel be'ře

na to, co jinému prospívá. (Est justitia
dulcore misericordiae temperata. —,
Cyprian.)
1. Velí se :

Všecko cožkoli chcete, aby vám lidé
činili, i vy čiňte jim. Toť zajisté jest
Zákon i Proroci. Mat. 7, 12.

Službovolnost. — Smilství.
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Padna
Poshovej
I slitovav
propustil
Mat. 18,

služebník ten, prosil ho řka:
mi, a všecko zaplatím tobě.
se Pán nad služebníkem tím,
ho, & dluh jemu odpustil.
26. 27.

Buďte (k sobě) vespolek dobrotiví,
milosrdní, odpouštčjíce jeden druhému,
jakož i Bůh skrze Krista odpustil nám.
Ef. 4, 32.

2. Příklady službovolnosti.
Službovolní byli: Abraham k Lotovi:
Ovšemťjestliže moudrost vzývati bu I. Mojž. 14, 12; ke třem angelům:
I. Mojž. 18, 1; Rebekka k sluhovi
deš, & nakloníš-li srdce tvého k opatr—
Abrahamovu: I. Mojž. 24, 15 ; Rahab
nosti: tehdy porozumíš spravedlnosti,
k vyzvědačům od Josue poslaným: Jos.
& soudu, & pravosti, ivšeliké stezce 2, 1; žena Tunamitlca k Eliseovi: II.
dobré. Přísl. 2, 3. 9.
Král. 4, 8; Berzellai k Davidovi: II.
Cestu moudrosti ukáži tobě, povedu Král. 17, 27; Job: Job 29, 15. 16;
tě po stezkách pravosti. Přísl. 4, ]1.
Joanna a jiné nábožné ženy k Ježíšo
Má' jest rada a pravost, má jest vi: Luk. 8, 3; Martha: Luk. 10, 40:
iopatrnost, má jest síla. Přísl. 8, 14.
obyvatelé ostrova ilIelity k Pavlovi: Sk.

2. Pochází od Boha.

Službovolnost, služby hotovost :. i.

ochotně a nezištně ku pomoci přispění.

1.

Vell se:

Otevři ústa svá za němého & v 'při
všech synů, kteří mimo jdou: otevři

ústa—svá, usuzuj, což spravedlivého
jest, a sud' nuzného a chudého. Přísl.
31, 8. 9.
Vytrhněte chudého: & nuzného z ru
ky hříšníka vysvobod'te. Zalm 81, 4.
Srov. Přísl. 24. 4.
Vysvoboď toho, kterýž křivdu trpí,
z ruky pyšného: a nenes toho těžce
v srdci svém: V soudu budiž milo
srdný sirotkům jako otec, a za muže
(buď) matce jejich. Sir. 4, 9. 10.
Učte se dobře činitif hledejte spra
vedlnosti, přispějte ku pomoci potla—
čenému, sud'te sirotků, zastaňte vdovy.
Is. 1, 17.

Není-liž

raději toto půst,

kterýž

jsem vyvolil'.2 Zruš svazky bezbožnosti,

rozvaž snopky obtěžující: propust ty,
kteříž utištěni jsou, na svobodu a
všeliké břímě roztrhni. Lámej lačnému
chléb svůj, a nuzné i pocestné uved'
do domu svého: když uzříš nahého,
přioděj ho, a tělem svým nepohrdej.
Is._58, 6. 7.
Ciňte soud a spravedlnost, a vysvo
bozujte utištěného násilím z ruky ná
silníka: a příchozího, a sirotka, a vdo
vy nezarmucujte, aniž (jich) utiskujte
neprávě: a krve- nevinné nevylévejte
na. místě tomto. Jer. 22, 3; též 21, 12.
Dobré činíce, neustáveime; nebo ča
sem svým žíti budeme neustávajíce.
Gal. 6, 9.

ap. 28, 1. Viz též:
moc, atd.

milosrdenství, po

Smích jest výraz veselého mysli po—
hnutí. Dle toho, jeli příčina smichu dobrá
nebo zlá, jest take' smích rozumný, neb
nerozumny'.

O smíchu nepravém a bláznivém mluví
písmo sv. :

Lepší jest zármutek, nežli smích:
nebo skrze smutnou tvář napraveno
bývá srdceproviřmjícího. Kaz. 7, 4.
Pro lenost' nakloní se krev, a pro
lenost rukou kapati bude do domu.
Pro žert dělají chléb, a víno, aby ho
dovali živi jsouce: a pěnězům poslušno
jest všecko. Kaz. 10, 18. 19.
Blázc'n v smíchu povyšuje hlasu své

ho:

muž pak moudrý sotva se zticha

zasměje. Sir. 21, 23.
Rozprávka hřešících jest protivná, a
smích jejich v rozkošech hříchu. Sir.
27, 14.

Smích s bolestí smíšen bude, a po
radosti naposledy bývá žalost. Přísl.
14, 13.
Oděv těla, a smích zubů, a chod
člověka vypravují o něm. Sir. 19, 27.
Běda vám, kteříž se nyní smějete',
nebo kvíliti a plakati budete. Luk. 6, 25.
Bědujte a kvelte, a plačte: smích
váš obrat' se v žalost, a radost v zár
mutek. Jak. 4, 9.

Smilství. 1. Výstralia před ním a
trest jeho.
Nesesmilníš.
Nepožádáš manželky
bližního svého. II. Mojž. 20, 14. 17.
V. Mojž. 5, 18. 21.

Smilstvi.

' Nedavej dcery své k smilstvu, aby
nebyla poškvrněna země, a nebyla na
plněna nešlechetností. III. Mojž. 19, 29.
Viz také: V. Mojž. 22, 20. 21.23—29.
Pro jakou věc budu tobě moci mi
lostiv býti? Synové tvoji opustili mne,
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Synu můj,
nepoz-oruj na oše
metnost ženskou. Nebo plast strdí te
koucí jsou rtové nevěstky, a stkvělejší
nad olej jest hrdlo její. Poslední pak
věci její hořké (jsou) jako pelyněk, a
ostré jako meč na obě strany ostrý.
& přísahají skrze ty, kteříž nejsou bo— Nohy její sstupuií k smrti, a do pekla
hové; nasytil jsem je, a oni cizoložili, pronikají krokové její. Přísl. 5, 1—5.
Vzdal od ní cestu svou, a nepřibli
av domě nevěstky smilství provodili
Učiněni jsou (jako) koňové bujní a žuj se ke dveřím domu jejího co..
hřebci; jedenkaždý řehtá k ženě bližní aby snad nenaplnili se cizí silou tvou,
ho svého. Jer. 5, 7. 8.
a práce tvé (aby) nebyly v domě ci
Vystříhej se pilně, synu můj, všeli zím. A želelbys naposledy, kdyžbys
zhubil maso své a tělo své. Přísl. 5,
kého smilstva. Tob. 4, 13.
8—11.
Jáma hluboká jestiť nevěstka, & stu
dnice ouzka, žcna cizí. Přísl. 23, 27.
Cena nevěstky sotva jednoho chleba
Kdož se připojuje k nevěstkám, nc jest: žena pak muže (jiného) drahou
šlechetný bude. Sir. 19, 3.
duši jímá. Přísl. 6, 26.
Kdo vydržuje nevěstky, ztratí statek.
Styďte se před otcem a matkou za
Přísl. 29, 3; 31, 3.
smilství . . . styd' se za vzhlédaní na ženu
smilnou. Sir. 41, 21. 25.
'“
Synové cizoložníků hynouti budou,
Nemylte se: ani smilníci, ani modlá a símč z nepravého lože bude vyhla
zeno.
A budou-li dlouhého života, za
ři, ani cizoložníci nebudou v království
božím vladnouti. I. Kor. 6, 9.
nic počtení budou, a beze cti bude
Utíkejte před smilstvcm.
Všeliký nejposlednější stáří jejich. Moudr. 3,
hřích, kterýkoli učiní člověk, kromě tě 16. 17.
Nedšwcj smilnicím duše své v ničemž,
la jest: ale kdo Smilní, hl-cší proti své
mu tělu. Zdaliž nevíte, že oudové vaši abys neztratil sebe, i dědictví svého.
jsou chrám Ducha svatého, jenž jest v Sir. 9, 6.
Pro krásu ženskou mnozí zahynuli:
vás, jejž máte od Boha, a nejste svoji?
Neb koupeni jste za velikou mzdu. a odtud žádost jako oheň rozněcuje se.
Oslavujtež a noste Boha v těle svém. Každá. žena, kteráž jest smilná., jako
I. Kor. 6, 18—20.
lejno na cestě pošlapana bude. Kráse
Aniž smilnčme, jako někteří z nich ženy cizí mnozí divíce se, zlí učiněni
.smílnili, a padlo jich jeden den třime jsou; neb rozmlnuvání její jako oheň
cntma tisíců. I. Kor. 10, 8.
rozněcuje. Sir. 9, 9—11.
Kdož se připojuje k nevěstkám, ne
_Zjevnít'jsou skutkové těla, jenž jsou
smilství, nečistota, nestydatost, chlíp šlechetný bude: hnis a červy zdědí jej,
nost. Gal. 5, 19.
a vyhlazen bude na příklad větší, a
. Smilství pak, a všelika nečistota ani odňata—bude z počtu (živých) duše je
jmenována nebuď mezi vámi. El. 5, 3. ho. Sir. 19, 3.
Víno a ženy činí odpadlcemi mou
Q tom vězte, rozumějíce, že žádný
smilník .= . nemá dědictví v království
dré, &uvádějí trest na. smyslné. Sir. 19,2.
božím. El.-5, 5.
Smilství, víno, a opilství odjímají
Smilníky a cizoložníky souditi bude srdce. Os. 4, 11.
Slu'omáždiv mladší syn všecko, ode
Bůh. Zid. 13, 4.
bral se přes pole do daleké krajiny:
2. Následkové smilstva, jakož i-nec'z' a tam rozmrhal statek svůj, živ jsa
stoly vůbec jsou : zaslepenost ducha, ja
prostopášně. Luk. 15, 3. Viz v. 30.
kož i chudoba, nemoc, hanba a nená
vist u lidí.
3. I příležitosti Ic nečistotě máme se
bedlivě vystří/íati.
Jest to nešlechetnost, a nepravost
S tanečnicí nebývej ustavičný: aniž
největší (smilstvo): oheň jest to až do
zahynutí zžírající, a všecky plody vy ji slyš, abys snad nezahynul oučinlivo
kořeňující. Job 31, 9—12.
stí její. Sir. 9, 4.
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Smírllwat.

S cizi ženou nikoli nesedej, aniž aby nemluvil zle o rodu tvém. Sir.
zpoléhej s ní na lokty: a nehádej se 8, 1—5.
s ní při víně, aby snad srdce tvé ne
Nezpominej na každou křivdu bli—
uchýlilo se k ní, a abys krví svou ne žního, a žádné křivdy nečiň v skutcích.
padl v zahynutí. Sir. 9, 12. 13.
Sir. 10, 6.
.
Ve třech věcech má zalíbení duch
Na žádného člověka pro krásu—ne
můj, kteréžto schváleny jsou před Bo—
vzhiédej: a u prostřed žen nepřebývej;
nebo z šatů pochází mol, a od ženy hem i před lidmi: svornost bratři, a
milováníbli'žních, a muž a žena dobře
nepravost muže. Sir. 42, 12. 13.
Slyšeli jste, že řečeno jest starým: _ se snášející. Sir. 25, 1. 2.
Nezcizoložiš. Ale já pravím vám, že '
Pomni na poslední věci, a přestaň
každý, kdožby pohleděl na ženu ku nepřátelství provozovati.
Pomni na
požádání ji, již cizoložil s ní v srdci bázeň boží, a nehněvej se ne bližního.
svém. Mat. 5, '27. 28.
Pomni na smlouvu Nejvyššího, a po
hrdni nevědomosti bližního. Zdrž se
O nečistých myšlem'ch a žádostech viz:
od sváru, a. umenšíš hříchů. Sir. 28,
žádost, myšlmn'. Ještě víz: nečistom.
6. 8—10.
Smírlivost jest snašnost s jinými po
Milujte pravdu a pokoj ! Zach. 8, 19.
koj míti, a jej jak možná zachovati.
Blahoslaveni pokojní, neb oni syno—
vé boží slouti budou. Mat. 5, 9.
1. Povzbuzem' a polmútky ku smír
Mějte sůl v sobě, a pokoj mějte mezi
Zivosti.
sebou. Mar. 9, 49.
Láskou
bratrskou se vespolek miluj
Uchyl se od zlého, av čiň dobré:
hledej pokoje, a stíhej jej. Zalm 33, 15. te, uctivosti se vespolek předcházejte.
S těmi, kteříž nenáviděli pokoje, byl Řím. 12, m.
Zádnému zlého za zlé neodplacujte.
jsem pokojný: když jsem mluvival jim,
bojovali proti mně bez příčiny. Žalm Řím. 12, 17.
119, 7.

Hle jak dobré (jest to), a jak utě
šené, když přebývají bratří v jednotě:
(jestiť to) stkvostné jako mast na' hla
vě; kteráž sstupuje na bradu, na bra
du Aronova: kteráž sstupuje na obo
jek roucha jeho: jako rosa (hory) Her
mon, kteráž sstupuje na horu Sion.
Neboť tu přikázal Hospodin, (aby bylo)
požehnání, a život až na věky. Zalm
132, 1—3.
Lest (přebývá) v srdci těch, kteříž
zlé obmýšleji: ale kteříž vcházejí v ra
dy pokoje, za těmi jde radost. Přísl.
12, 20.
Odpověď měkká skrocuje hněv: řeč
tvrdá vzbuzuje prchlivost. Přísl. 15, 1.
Měj mnoho pokojných, a rádce měj
z tisíce jednoho. Sir. 6, 6.
Nevaď se s člověkem mocným, abys
snad neupadl v ruce jeho. Nesvař se
s mužem bohatým, aby snad proti to
bě nevyzdvihl pře. , Mnohé zajisté na
zahynutí přivedlo zlato a stříbro, a až

k srdci králů se vztahuje, a je převra
cuje. Nevad' se s člověkem mnoho
mluvným, a nepřiložiš dříví na oheň
jeho. Neobcuj s člověkem neučeným,

Může-li _to býti, což na vás jest,_ se
všemi lidmi pokoj mějte. Řím. 12, 18.

Následujme toho, co jest ku pokoji:
a co slouži ku vzdělání, toho vespolek
ostříhejme. Řím. 14, 19.
Bůh není milovník různice, ale po
koje, jakož i ve všech církvích svatých
učím. I. Kor. 14, 33.
Bratří, radujte se, dokonali buďte,
napomínejte se, jednostejně smýšlejte,
pokoj mějte, a Bůh pokoje a milování
bude s vámi. II. Kor. 13, 11.
Nebývejme marné chvály žádostivi,
jedni druhých popouzejíce, a jedni dru
hým závidíc'e. Gal. 5, 26.
Se vší pokorou a tichosti, s trpěli

vostí snášejte se vespolek v-lásce, usi
lujte zachovávati jednotu ducha v sva
zku pokoje. Jedno tělo, a jeden duch,
jako povoláni jste v jedné naději po
voláni svého. Ef. 4, 2—4.
Toliko jakž sluší na Kristovo evan
gelium, obcujte: abych buďto přijda
viděl vás, neb vzdálen jsa slyšelo vás,
že stojíte v jednom duchu, jednomysl
ně spolu pracujice u víře evangelium.
Filip. 1, 27.
Protož jestli také napomenutív Kri

smíření.
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Viz též : svornost, snášelívost, tichost'
stu, jestli které potěšení lásky, jestli
které Společenství ducha, jestli které
rozepře, láska k nepřátelům atd.
srdečné slitování: naplňte radost mou
[. Smíření se s—Bohem.
Kristus
(tím), abyste jednostejného smyslu byli, smrtí svou smířil lidi s Bohem.
jednostejnou lásku majíce, jednomyslní
jsouce, jednostejně smej'šlejíce. Nic
Poněvadž nepřátelé byvše, smíření
(nečiňte) skrze svár, ani pro marnou jsme s Bohem skrze smrt Syna jeho:
chválu :ale v pokořejedni druhé zavyšší, ,mnohem více smíření jsouce, spasení
nežli sami sebe držíce. Filip. 2, 1—3. budeme skrze život, jeho. A netoliko
Snášejte jeden druhého, a odpouštčj to: ale i chlubíme se v Bohu skrze
te sobě vespolek, má-lí kdo proti komu Pána našeho Ježíše Krista, skrze něhož
jakou žalobu: jakož i Pán odpustil * jsme nyní smíření došli. Rím. 5, 10. 11.
Všecko jest z Boha, kterýž smířil
vám, tak i vy. Kol. 3, 13.
nás s sebou skrze (Ježíše) Krista, a
Kteříž pracují mezi vámi, a jsou
vám v Pánu představení: mějte s nimi dal nám posluhování toho smíření. Ne
bo zajisté Bůh smířil s sebou svět v
pokoj. 1. Tes. 5, 13.
Ovoce ducha jest: láska, radost, pokoj, Kristu, nepočítaje jím hříchů jejich, a
složil na nás to slovo smíření. Protož
trpělivost . . . tích ost, mírnost, zdrželívost.
Proti takovým věcem není zákon. Gal. na místě Kristově poselství konáme,
5, 22. 23.
jakoby Bůh skrze nás napomínal; na
Mládenčích žádosti se varuj: ale místě Kristově prosíme: ?Smitte se s
následuj spravedlností, víry, lásky a Bohem. Toho, kterýž hříchu neznal,
pokoje s těmi, kteříž z čistého srdce
učinil za nás hříchem, abychom my
vzývají Pána. Bláznivých pak a ne učinění byli spravedlností boží skrze
kázaných otázek se varuj, věda, že něho. II, Kor. 5, 18—21.
Zalíbilo se (Otci), aby v něm vše
plodí sváry. Neslušít na služebníka
Páně, vadítí se, ale aby byl tichý ke cka plnost přebývala, aby skrze něho
všem, způsobný k učení, trpělivý. II. smířil s sebou všecko, v pokoj uvodě
Tím. 2, 22—24.
skrze krev kříže jeho, i co na zemi,
Napomínej věřících: at žádnému ne ico .na nebi jest. I vás, když jste
zlořečí, at' nejsou svárlíví, ale mírní, byli někdy odcizeni a nepřátelé smy
dokazujíce všelíké tichosti ke všem lí slem v skutcích zlých, nyní již smířil
dem. Tit. 3, 2.
tělem svým skrze smrt, aby vás posta
Kdo (jest) moudrý a umělý mezi vil svaté, a nepoškvrněné, a bez ou
vámi? Ukážíž dobrým obcováním sku hony před ním. Kol. ], 19—22.
tek svůj v tichosti moudrostí. Jak. 3, 13.
Viz také: vykoupení.
Kde závist a svárlivost, .tu neusta
ll. Smíření se s bližním, s vinníky.
vičnost, í všeliký zlý skutek. Jak. 3, 16.
Poroučz' se.
Všíckní buďte jednomyslní, lítostiví,
Neříkej: Odplatím se zlým: očekávej
milovníci bratrstva, milosrdní, mírní,
pokorní: neodplacujíce zlého za zlé, na Hospodina, a vysvobodí tě. Přísl.
20, 22.
ani zlořečení za zlořečení, ale naproti
Odpusť bližnímu svému, kterýž tobě
tomu dobrořečíce; nebo k tomu po
volání jste, abyste požehnáním dědičné škodí: a pak když se modliti budeš,
vládli. Nebo, kdo chce milovati život, hříchové tvoji rozvázání budou. Clo
a viděti dobré dny, (ten) zdržuj jazyk věk proti člověku drží hněv, a od Bo
svůj od zlého, a_ústa jeho ať nemluví ha hledá uzdravení? Nad člověkem
lsti: uchyl se od zlého, & čiň dobré: , sobě podobným nemá lítostí a za hří
chy své prosí? On tělo jsa, drží hněv,
I. Petr
hledej pokoje, & stíhej jej.
a smilování žádá od Boha? Kdo bude
3, 8—11.
se modlíti za hříchy jeho? Pomní na
2. Příkladové smírlivostz'.
poslední věcí, a přestaň nepřátelství
Abraham-'. I. Mojž. 13, 1—9; Isa'k:
provozovati: nebo hnis. a smrt nastá
I. Moiž. 26, 17—22; rodina Jakobova: vají dle přikázaní jeho. Pomní na bá
zeň boží, & nehněVej se na. bližního.
I. Mojž. 34, 21.
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Zdrž se od sváru, a umenšíš hříchů.
Sir. 28, 2—10.
Přinášíš-li dar svůj na oltář, a tu
se rozpomeneš, že bratr tvůj má něco
proti tobě: nechejž tu daru svého před
oltářem, a. jdi prvé, smiř se s bratrem
svým, a napotom přijď a obětuj dar
svůj. Vejdi v dobrou vůli s protivní
kem svým rychle, dokudž jsi s ním
na cestě, at'by snad nedal tebe proti
vník tvůj soudci, a soudce dalby tě slu
žebníku a bylbys uvržen do žaláře.
Amen, pravím tobě, nevyjdeš odtud,
dokudž posledního penízku nenavrátíš.
Mat. 5, 23—26; Luk. 12, 58. 59.
Odpusť nám naše viny, jakož i my
odpouštíme našim vinníkům. Mat. 6, 12;
Luk. 11, 4.
Jestliže odpustíte lidem hříchy je
jich, odpustit“ i vám Otec váš nebeský
hříchy vaše. Pakli neodpoustíte lidem,
ani Otec váš odpustí vám hříchů va
šich. Mat. 6, 14. 15.
Tak i Otec můj nebeský učiní vám,
jestliže neodpustíte jedenkaždý bratru
svému z srdcí svých. Mat. 18, 35.
Viz celé podobenství: v. 23—35.
Když se postavíte k modlení, od
pouštějte, máte-li co proti komu: aby
i Otec váš, kterýž jest v nebesích, od
pustil vám hříchy vaše. Pakli vy ne
odpustíte: ani Otec váš, kterýž v ne
besích jest, neodpustí vám hříchů va
šich. Mar. 11, 25. 26.
_ Žádnému zlého za zlé neodplacujte.
Rím. 12, 17.
.
Všeliká hořkost a hněv, i rozlobení
se, i křik, i rouhání buď odjato od
vás se vší zlosti. Ale buďte (k sobě)
vespolek dobrotiví, milosrdní, odp'ou
štějíce jeden druhému, jakož i Bůh
skrze Krista odpustil vám. Ef. 4, 31. 32.
Oblecte se jako vyvolení boží, svatí
a milí, v srdečné milosrdenství, v do
brotivost, pokoru, mírnost, trpělivost,
snášejíce jeden druhého, a odpouštějíce '
sobě vespolek,

má—li kdo proti komu

(jakou) žalobu: jakož i Pán odpustil
-vám, tak i vy. Kol. 3, 12. 13.
Vizte, aby žádný žádnému zlého za
zlé neodplacoval: ale vždycky, co do

brého jest,

óiůte vespolek, i všech

něm. I. Tes. 5, 15.
Neodplacujte zlého za zlé, ani zlo
řcčcm za zlořečení, ale naproti tomu

dobrořečte; nebo k tomu povoláni jste,
abyste požehnáním dědičně vládli. I.

Petr 3, 9.
Viz také : láska !: nepřátelům.

—Smrt. 1. Smrt jest osudem všech lidí.
Josue pravil: I—Ilejá dnes vcházím
na cestu vší země. Jos. 23, 14.

Krátcí jsou dnové člověka, počet
měsíců jeho u tebe jest: a položil jsi
meze jemu, kteréž nebudou moci pře—
kročeny býti. Job 14, 5.
Vímt', že smrti vydáš mne, kdežto
ustanoven jest dům každému živému.
Job 30, 23.
Který jest člověk, jenžby živ byl, a
neuzřel smrti: (jenžby) vytrhl duši
svou z moci pekel? Žalm 88, 49.
Všecko se béře k jednomu místu:
z země učiněno jest, a zase navracuje
se do země. Kaz. 3, 20.
Není v moci člověka brániti duchu,
aniž. má moci v den smrti, aniž se
mu dopouští odpočinouti, když nastává
boj. Kaz. 8, 8.
Neraduj se z smrti nepřítele svého:
věda, že všickni umřeme, a nechceme
v radost přijíti. Sir. 8, 8.
Všeliké tělo jako seno zvetší, a jako
listí mladistvé na stromě zeleném. Je
dno se pučí, & druhé opadává: tak i
pokolení z těla a krve, jedno skonává,
a druhé se rodí. Všeliké dílo poru
šitelné naposledy zhyne: a kdož je
dělá, půjde s ním. Sir. 14, 18—20.
Všecko, co jest z země, v zem se
obrátí, a všecky vody do moře se na
vrátí. Sir. 40, 11.
Neboj se soudu po smrti. Pomni
na ty věci, kteréž byly před tebou, a
kteréž potom přijdou tobě; ten soud
jest ode Pána všelikému tělu. Sir. 41, 5.
Uloženo jest lidem jednou umříti, a
potom soud. žid. 9, 27. Viz dole:
Sir. 25, 33; Rím. 5, 12.

2. Smrt jest pokuta prvotního hříchu.
Ze dřeva vědění dobrého a zlé
ho ať nejíš: nebo v kterýby koli den
z něho jedl, smrtí umřeš. I. Mojž.
2, 17.

V potu tváři své jísti budeš chléb,
dokavadž se nenavrátíš do země, z
kteréž vzat jsi; nebo prach jsi,“ a v
prach se navrátíš. I. Mojž. 3, 19.

Smrt.

I řekl: I-lle Adam jako jeden z nás
učiněn jest, včda dobré i zlé: protož
nyní aby snad ncvztáhl ruky své, a
nevzal také z stromu života, a jedlby,
& bylby živ na věky. I. Mojž. 3, 22.
Bůh zajisté stvořil člověka neporu—
šitelného, a k obrazu podobenství své
ho učinil jej. Ale závist-í ďábla přišla
smrt na okršlek země. Moudr. 2, 23- 24.
Bůh neučinil smrti, .aniž se veselí
ze zahynutí živých.
Stvořil zajisté
všecko, aby (živo) bylo: a zdravé uči
nil národy okršlku země: a není v nich
jodu záhuby . . . . Ale bezbožní ruka
ma i řečmi (svými) přivolali ji. Moudr.
1, 13—16.
Od ženy stal _se počátek hříchu, a
skrze ni umíráme všickni. Sir. 25, 33.
Jako skrze jednoho člověka hřích \
na tento svět vešel, a skrze hřích smrt-,
a tak na všecky lidi smrt přišla, v
němžto všickni zhřešili. Řím. 5, 12.
Pro hřích jednoho panovala smrt
skrze jednoho. Řím. 5, 17.
Odplata za hřích je smrt. Řím. 6, 23.
Skrze člověka smrt, skrze člověka i
vzkříšení z mrtvých. A jakož v Ada
movi všickni umírali, tak i skrze Kri
sta všickni obživeni budou. 1. Kor. 15,
21. 22.
3. Smrt činí všecky lidi sobě rovný-mi.
Tamť i bezbožní přestali od bouření,
a tam odpočívají unavení silou. A ti,
jenž byli někdy vězňové, jsou tam
spolu bez obtížnosti a neslyší více
hlasu násilníka. Malý i veliký jsou
tam (sobě rovni), i služební-k (jest)
svoboden od pána svého. Job. 3, 17—19.
Viz též: 3, 13--—15.
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k tobě sc nakloní, a na tebe hleděti
budou (tážíce se): To-liž jest ten muž,
kterýž bouřil zemi, kterýž .třásl k'rá
lovstvími atd. Is. 14, 10. 11. 16.

4. Jak jisto jest, že musíme umřítz', tak

nejista jest hodina smrti: a protož
máme vždy k smrti připraveni býti.
David řekl: Jedním toliko (ať tak
dím) krokem, já a smrt dělíme se. 1.
Král. 20, 3. Přísl. 27, 1.
Neví člověk konce svého: ale jako
ryby udicí chyceny bývají,_a jako ptáci
polapeni bývají osidlem, tak zlapáni
bývají lidi v čas zlý, když na ně ná
hle připadne. Kaz. 9._ 12.

Pamatuj, že smrt nemešká, a že
smlouva s hrobem ukázána jest tobě:
nebo smlouvu. tohota světa jest, (že
každý) smrtí umře. Sir. 14, 12.
Viz podobenství: Luk. 12, 16 atd.;
Mat. 25, 1 atd.; srov. Luk. ]2, 35 atd.;
Mar. 13, 33 atd.; Mat. 24, 42 atd.;
srovnej Luk. 21, 34—36; Jan 12, 35.
V časích pak, a chvílech, bratří,
nepotřebujete, abychom vám psali„ ne"
bo vy sami výborně víte, že den Páně
tak přijde, jako zloděj v noci. Nebo
když budou říkati: Pokoj (jest) a bez
pečnost! tedy rychle přijde na ně za
hynutí, jako bolest na ženu těhotnou,
a neutekou. Ale vy, bratří, nejste ve
tmě, aby vás ten den jako zloděj zachvá
til : nebo vy všickni jste synové světla, a
synové dne, nejsmeť (synové) noci, ani
temnosti. Protož nespěme jako i jiní,
alo bděme, a střízlivi buďme. I. Tes.
5, 1—6.
Vy nyní říkáte: Dnes neb zejtra
půjdeme do (toho neb) onoho města,
a pobudeme tam celý rok, a budeme
kupčiti, a získáme: ješto nevíte, co
zejtra bude. Nebo, co jest život váš?
Pára jest, kteráž se na maličko uka
zuje a potom zmizí. Jak. 4, 13—15.
Všemu pak se přiblížil konec. Pro
tož buďte opatrní, a bděte na modlit
bách. I. Petr 4, 7.
Pakli nebudeš bdíti, přijdut' na té
jako z'lodčj, a nezvíš, v kterou hodinu
na té přijdu. Zjev. 3, 3.
Aj přicházímť jako zloděj. Blaho
slavený, kdož bdí a ostříhá roucha
svého, aby nechodil nah, a aby neví

Tento umírá silný a zdravý, bohatý
a št'astný: střeva jeho plná jsou tuku,
a mozkem kosti jeho svlaženy jsou.
Jiný pak umírá v hořkosti duše bez
všeho zboží: a však spolu spáti budou
v prachu, a červové je přikryjí. Job
21, 13—26.
Jednostejný jest příchod všechněch do
života, a podobný odchod. Moudr. 7,6.
Všickni odpovědí a dějí tobě: Také
ty raněn jsi jako i my: nám podobný
učiněn jsi. Stržena jest do pekla pý
cha tvá, spadla umrlčina tvá: molcm
tobě podestláno bude, & přikrytí tvé
budou červové.
Kdo tě uzří, - děli hanby jeho.__Zjev. 16, 15.

Smrt.

5. Smrt spravedlivého jest šťastná.
Draháť jest před očima Hospodino
výma smrt svatých jeho. Žalm 115,15.
Spravedlivý doufá při smrti své.
Přísl. 14, 32.
Duše spravedlivýchjsou v ruce boží,
& nedotkne se“ jich
muka smrti.

pozemský tohoto přebývání zbořen,
máme (za něj) stavení od Boha, příby
tek ne rukou udělaný, věčný v nebe
sích. II. Kor. 5, ].
Mám žádost, rozdělen býti, a býti s
Kristem, cožby mnohem lépe bylo.
Filip. 1, 23.

6. Smrt hříšníků jesti hrozná.
Smrt hříšníků jest nejhorší. Žalm
33, 22.
Když umře člověk bezbožný, žádné
naděje nebude mu více. Přísl. 11,7.
Spravedlivý zajisté, byl-liby před
A budou potom bezbožní padati beze
časem smrtí zachvácen, v občerstvení cti, a v pohanění (budou) mezi mrtvý
bude. Moudr. 4, 7.
mi na věky: nebo roztrhne ty naduté
Spravedliví na věky žíti budou, a bez hlasu a pohne jimi od základu a
u Pána jest odplata jejich, a myšlení až na nejvýš zhozeni budou: a budou
na ně u Nejvyššího. Protož přijmou lháti, a památka jejich zahyne. Při
království slavné, a korunu ozdobnou jdou bázlivě, v myšlení na hříchy své,
z ruky Páně: nebo pravicí svou zastře a obviňovati je budou nepravosti je
je, a ramenem svatým svým bude jich jich proti nim se postavujíce. Moudr.
4, 19. 20.
hájiti. Moudr. 5, 16. 17.
Vidouce (to), budou se kormoutiti
Tomu, kdož se bojí Pána, dobře
bude v nejposlednější čas, a v den bázni hroznou, a diviti se náhlosti ne
skonání svého požehnán bude. Sir. ], nadálého spaSení (jejich), 'říkajíce sami
13; též 41, 5.
u sebe, želíce a pro ouzkost ducha
' Oni muži milosrdenství jsou, jejichž lkajíce: Toť jsou ti, ježto nám byli
milosrdní skutkové nepřestali . . . . Těla někdy k posměchu, a za přísloví po—
jejich v pokoji pochována jsou, a jmé tupy atd. Moudr. 5, 2. 3 atd.
no jejich živo jest od národu až do
0 smrti, jak jest hořká památka tvá
národu. Sir. 44, 10. 14.
člověku, kterýž má pokoj v zboží svém
Muži milosrdenství shromážděni bý Sir. 41, ].
Umřel paki bohatec, a pohřben jest
vají, neb není, kdoby porozuměl: nebo
od tváři zlosti shromážděn bývá spra
v_pekle. Luk. 16, 22.
Moudr. 3, 1.
Ti, jenž doufají v něho, porozumějí
pravdě: a věrní v milování odpočinou
v něm: nebo milost a pokoj jest vy
voleným jeho. Moudr. 3, 9.

vedlivý. Is. 57, 1. '
Já již počínám obětován býti, a čas
rozdělení mého nastává.
Dobrý boj
jsem bojoval, běh jsem dokonal, víru

jsem zachoval. Naposledy složena jest
mi koruna spravedlnosti, kterouž mi
dá v onen den Pán, (ten) spravedlivý
soudce: a netoliko mně, ale i (všem)
těm, kteříž milují pi'íští jeho. II. Tim.
4, 6—8.
A slyšel jsem hlas snebe, řkoucí ke
mně: Piš: Blalíoslavení mrtví, kteříž v
Pánu umírají. Již od této chvíle, praví
Duch, aby odpočinuli od prací svých,
nebo skutkové jejich následují jich.
Zjev. 14, 13. Viz též; 7, 13—17.
Stalo se pak, že umřel žebrák a
nesen jest od angelů do lůna Abraha
mova. Luk. 16, 22.
Víme zajisté, že bude-li stánek náš

7.

Smutek sa

mrtvé dovoltg'e "se, ač
v míře.

Nad mrtvým nebudete řezati těla
svého, aniž jakých znamení neb jizvin
budete sobě dělati. III. Mojž. 19, 28;
V. Mojž. 14, 1.

Nad mrtvým pláč, nebo zhynulo své
tlo jeho. Sir. 22, 10.
Synu, nad mrtvým vylévej slzy, a
jakobys něco těžkého byl utrpěl, začni
kvíliti a podlé soudu přikrej tělo jeho,
a nezhrdej pohřbem jeho. Pro pomluvu
pak ho plač hořce za jeden den, a
potěš se pro zármutek, a čiň kvílení
podlé zasloužení jeho za jeden den,
neb za dva pro utrhání. Sir. 38, 16—18.
Povzdychej mlče, smutku mrtvých,
nebudeš činiti: koruna tvá obvázána
tobě buď, a obuv tvá bude na nohách

tvých., a nezastřeš oděvem úst aniž po
Stalo pak se, že umřel žebrák, a ne
krmů plačíčíchjísti budeš. Ezech. 24, 17. sen jest od angelů do lůna Abrahamova.
Přišed pak Ježíš do domu knížete, Luk. 16, 22.
a uzřev pištce, i zástup hlučící, řekl:
Setře Bůh všelikou slzu s očíje
Odějdětež,; neboť neumřela dívka, ale jích: a smrti více nebude, ani kvílení,
spí. Mat. 9, 23. 24.
ani hříchu, ani bolesti nebude více,
Uzřev Pán vdovu naimskou, milosr nebo první věci pominuly. Zjev. 21, 4.
denstvím hnut jsa nad ní, řekl jí: Ne
A tvář jeho viděti budou, a jméno
jeho (bude) na čelích jejich. A noci
plačižl Luk. 7, 13.
Nechcemeť bratří, abyste nevěděli více nebude, a nebudou potřebovati
o těch , kteříž zesnuli,
abyste se světla svíce, ani světla slunce, nebo
(nad nimi) nermoutili, jako i jiní, kte Pán Bůh osvítí je, a kralovati budou
říž nemají naděje. I. Tes. 4, 12.
Biz'lcladove' truchlení

_

pro mrtvé : Zz'de'

truchlili pro Mojžíše: V. Moiž. 34, 8;
David pro Abnera a Saula: II. Král.
3, 32; 1, 11. 12; též pro Absolona:
II. Král. 11, 33 atd.; lid Israeíslrý pro
Jonathu: I. Mak. 12, 52; Pán Ježíš
pro Lazara: Jan 11, 33—35; křesťané
bohabojní pro Ste'pa'na: Sk. ap. 8, 2;
Vdovy pro Dorkas: Sk. ap. 9, 39.

8. Příkladové rodičů a představených,
kteříž přede smrtí svou dítkcím svým

a poddaným dobrá naučení da'valz.
Jakob louče se s syny svými: I.

Mojž. 49. Aqužz'š žehnaje

se s lidem

Israelským: V. Mojž. 32,„33;

Jasne:

Jos. 24. David mluvě k Salamounovi:
III. Král. 2, 1 atd.; Tobiáš napomí
mje syna svého: Tob. 4, 1 atd. Ma
thatiáš: želmaje se 5 syny svými: I.
Mak. 2, 49 atd.; Pán Ježíš: mluvě k
učenníkům: Jan 13—17.

na věky věků. _Zjev. 22, 4. 5.

10. Za zemřelé se sluší modlitz'.
Chléb svůj i víno své nad pohřbem
spravedlivého ustanov, a nejez ho ani
nepí s hříšníky. Tob. 4, 18.
Milý jest dar před obličejem všeli
kého živého, ani mrtvému neodpírej
milosti (lásky). Sir. 7, 37.

Judas Makabejský, učiniv sbírku, po
slal dvanácte tisíců drachem stříbra do
Jerusaléma, aby obětována byla obět'
za hříchy mrtvých dobře a nábožně
mysle o vzkříšení. . . A že prohlédal,
že ti, kteříž s pobožností zesnulí, mají
výbornou milost složenou. Protož svaté
a spasitelné jest myšlení za mrtvé se
modliti, aby od hříchů zproštění byli.
II. Mak. 12, 43—46.

11. Některá místa písma sv. dle pří
hodnostz' k říkání k umírajícím
Hospodin skála má, i vysvoboditel
můj. Bůh síla má, doufati budu v ně
9. Smrt osvobozuje nás od soužem' ho: štít můj a roh spasení mého: po
a trampot vezdejší/to života.
vyšitel můj, a útočiště mé: spasitel
T amt' i bezbožní přestali od b_ouření, . můj, (jenž) z nepravosti vysvobodíš
a tam odpočívají unavení silou. A ti, mne. II. Král. 22, 2. 3.
Chvály hodného vzývati budu Ho
jenž byli někdy vězňové, jsou tam spolu
bez obtížnosti a neslyší více hlasu ná spodina: a od nepřátel svých vysvobo
silníka. Malý i veliký jsou tam (sobě .zen budu. Nebo obklíčily mne hrůzy
rovni), i služebník (jest) svoboden od smrti: proudové Belial přestrašili mne.
Provazové pekelní obklíčili mne: za
pána svého. Job. 3, 17—19.
Lepší jest smrt nežli život hořký; chvátila mne osidla smrti. V soužení
a odpočinutí věčné, nežli nemoc trva svém vzývati budu Hospodina, a k Bohu
svému volati budu: i vyslyší z chrámu
jící Sir. 30, 17.
Č smrti, dobrýť jest soud tvůj člo svého hlas můj, a křik můj přijde
věku nuznému, a kterýž hyne na síle, v uši jeho. II. Král. 22, 4—7.
Ale vzhlédni k modlitbě služebníka
sešlému věkem, a kterýž o všecko se
stará, a nevěřícímu, kterýž potracuje svého, a ku prosbám jeho, Hospodine
trpělivost. Neboj se soudu smrti. Pomni bože můj: slyš chválu a modlitbu,
na ty věci, kteréž byly před tebou, a kterouž služebník tvůj modlí se dnes
kteréž potom přijdou tobě. Sir. 41, 3—5. před tebou. III. Král. 8, 28.
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Pane podlé vůle své učiň se mnou,
a rozkaž, ať jest v pbkoji vzat duch
můj: nebo užitečněji jest mi umříti,
nežli živu býti. Tob. 3, 6.
Požehnané jest jméno tvé, bože otců
našich: kterýž když rozhněváš se, mi
losrdenství učiníš, a v čas soužení hříchy
odpustíš těm, kteříž vzývají tebe. K tobě
Pane tvář svou obracuji, k tobě očí
svých pozdvihuji. Tob. 3, 13. 14.
Bože nebes, stvořiteli vod, a Pane
všeho stvoření, vyslyš mne bídnou mo
dlící se, a v tvém milosrdenství silnč
doufající. Judith 9, 17.'
.
Pane můj, kterýžto král náš jsi sám,
pomoziš mi osamělé, a nemající po
mocníka žádného jiného kromě tebe.
Nebezpečenství mě před rukama mýma
jest. Esth. 14, 3. 4; též 12. 19.
Duch můj ztenčen bude, dnové moji
ukráccni budou, a toliko mi hrob po
zůstává. Vysvoboď mne Pane, a po
stav mne podlé sebe, a kohokoli ruka
nechat' bojuje proti mně. Job. 17, 1. 3.
Vím, že Vykupitel můj živ jest, a
že v poslední den z země vstanu: a
zase oblečen budu kůží svou, a v těle
svém uzřím boha svého. Kteréhož uzřím
já sám, a oči mé spatří jej, a ne jiný:
složena jest ta naděje má v lůně mém.
Job. 19, 25—27.
Hospodine netresci mne v prchlivo
sti své, aniž v hněvu svém kárej mne.
Smiluj se nade mnou Hospodine, ne
bot' nemocen jsem: uzdrav mne Ho
spodine, nebo zkormouceny jsou kosti
mé. A duše má zděšena jest velmi:
ty pak IIospodine až dokavad? Obrá
tiž se Hospodine a vytrhni duši mou:
spasena mne učiň pro milosrdenství
své. Žalm 6, 2—'

Slnlédni avyslyšmne IIospodine Bože
můj. Osvět' oči mé, abych snad neusnul
do smiti. Žalm 12, 4.
Milovati budu tebe Hospodine, sílo
má. Hospodin tvrz má, a outočiště mě,
a vysvoboditel můj. Bůh můj, sporno
cník můj, a v něho doufati budu.
Ochránce můj, a roh Spasení mého, a
oc-'hlanitel můj. Chválu vzdávaje vzý
vati budu H05podina: a od nepřátel
svých vysvobozen budu. Obkličily mne
bolesti smrti: a proudové nepravosti
zkormoutili mne. Bolesti pekla obklíčily
mne : zachvátila mne osidla smrti.' V ouz

kosti své vzýval jsem Hospodina, a
k Bohu svému volal jsem. I vvslyšel
z chrámu svatého s\ého hlas můj:
křik můj před obličejem jako vše]
v uši jeho. Žalm 17, 2—7.
Bych pak chodil u prostřed stínu
smrti, nebudu se báti zlého: nebo ty
se mnou jsi. Prut tvuj, a hůl tvá, ty
mne potěšily. Žalm 22,
K tobě Hospodine pozdvnhljsem duše
e: Bože můj, v tebe doufám, nechť
nejsem zahanben: aniž se mi posmívejte
nepřátelé moji: neb žádný z těch, kte
r_íž na tě očekávají, nebude zahanben.
Zalm 24, ]—
Cesty své Hospodine ukaž mi: a
stezkám svým vyuč mne. Zpravuj mne
v pravdě své, a uč mne: nebo ty jsi
Bůh spasitel můj, a tebe očekával jsem
celý den. Rozpomeň se na slitování
svá, HOSpodine, a na milosrdenství svá,
kteráž jsou

od věků. I—Iříchůmladosti

mě, a nevědomosti mých nezpomínej.
Podle milosrdenství svého pomni na
mne ty: pro dobrotu svou Hospodine.
Zalm 24, 4—7.
Pohledniž na mne, a smiluj se nade
mnou: nebot' osamělý a chudý jsem
já. Viz ponížení mě, a práci mou:
a odpusť všecky hříchy mé. Žalm 24,

16.18

Smiluj' se nade mnou Hospodine,
nebo jsem soužen: zkormoutilo se ho
řem oko mé, duše má, i tělo mé. Ne
bo sešel bolestí život můj, a léta má,
od úpění. Zemdlena jest v chudobě
síla má a kosti mé zk01mouceny jsou.

Žalm 30, 10.11.
Já pak v tebe doufal jsem Hospo
dine: řekl jsem: Bůh můj jsi ty:
v rukou tvých jsou losové moji. Vy
trhni mne z ruky nepřátel mých, a
těch, „kteříž mne stíhají. Osvěť tvář
svou nad služebníkem svým, spasena
mne učiů v milosrdenství svém. Ho
spodine at“ nejsem zahanben, nebo jsem
tě vzýval. Žalm 30, 15—18.
Blahoslavení tí, jimžto odpustčny jsou
nepravosti: a jichžto přikrytí jsou „hří
chové. Blahoslavený muž, jemuž Ho
spodin nepřičetl' hříchu, aniž jest v du
chu jeho lsti. Zalm 31, 1. 2.
Hospodine v prchlivosti své netresci
mne, aniž v hněvu svém nekárej mne.
Nebo střely tvé uvízly ve mně: a ztížil

Smrt

jsi ruku svou nade mnou. Neníť zdraví
na (celém) těle mém od tváři hněvu tvé
ho: nemají povkoje kosti mé od tváři
hříchů mých. Zalm 37, 2—4.
Bídný učiněn jsem a shuben jsem
do konce: celý den chodím zarmou

Volati budu k Bohu nejvyššímu: k
Bohu, kterýž dobře učinil mi. Zalm
56, 2. 3.

Já k Bohu jsem volal: a Ho
spodin spasena učiní mne. U večer,
ráno, též o poledni vypravovatí & ozna
cený. Nebo ledví má plná jsou mrzko— ínovati budu: a on vyslyší hlas můj.
sti, a není zdraví na (celém) těle Zalm 54, 17. 18.
Bože,vBože můj! k tobět' z jitra
mém. Ztrýzněn jsem, a ponížen jsem
příliš: řval jsem ode lkání srdce mého. bdím. Zíznila po tobě duše má,_ jak
Pane, před tebou (jest) všecka žádost mnohonásobně (po) tobě tělo mé. Zalm
,
.
má: a lkání mé není před tebou skryto.
Já modlitbu svou k tobě (vylé—
Srdce mé zkormouceno jest, opustila
mne síla má: a světlo očí mých, ani vám) Hospodine: čas (jest) dobrolí—
beznosti, Bože. Vedlé. množství milo
to není se mnou. Zalm 37, 7—11.
Ty pak Hospodine nevzdaluj slito srdenství svého, vyslyš mne pro pra
vání svých ode mne: milosrdenství tvé vdu spasení svého. „Vytrhni mne z
a pravda tvá vždy mne ostříhaly. Ne bláta, abych neuvízl. Zalm 68, 14.15.
Vyslyš mne Hospodine, nebo dobro
boť jsou mne obklíčily zlé věci, jichž
není počtu: postihly mne nepravosti tivé jest milosrdenství tvé: vedlé množ
mé, a nemohl jsem (jich) viděti. Roz ství slitováuí svých vzhlédniž na. mne.
ínnožily se nad vlasy hlavy mé: & A neodvracuj tváři své od služebníka
srdce mé opustilo mne. Zlíbiž se tobě svého: nebot' soužen jsem, rychle vy
Hospodine, abys vyprostil mne; Hospo— slyš mne. Pohleď k duši mé, a vy
svoboď ji, pro nepřátely mé vytrhni
dine, ku pomoci mé vzezři. Zalm 39,
12—14.
'
mne. Ty znáš pohnnění mé, a zahan—
bení mé, i stud můj. Zalm 68,17—20.
Hospodine, smilui se nade mnou:
Já člověk nuzný, a chudý jsem : Bože,
uzdrav „duší mou, nebo jsem zhřešil
spomoziž mi. Spomocník můj, a vy
tobě. Zalm 40, 5.
Jako jelen dychtí po studnicích vod: svoboditel _můj jsi ty: Hospodine, ne—
prodlévej. Zalm 69, 6.
t_ak dychtí duše má po tobě, Bože.
Jako hovádko učiněn jsem u tebe:
Zíznila duše má po- Bohu silném, ži—
vém: kdyže_přijdu, a ukáží se před a však vždycky budu s tebou. Držel
jsi pravou ruku mou: a dle vůle své
tváří boží? Zalm 41, 2. 3,
Smiluj se nade mnou Bože, podlé provedl jsi mne, a s slávou přijal jsi
velikého milosrdenství svého: a podlé mne. Nebo, co mi jest na nebi (krom
množství slitování svých, shlaď nepra tebe)? a bez tebe co jsem chtěl na
vost mou. Více obmej mne od ne zemi? B'yt' zhynulo tělo mé, i srdce
pravosti mé; a od hříchu mého očistí mé: Bůh srdce, mého, a dil můj jest
mne. Nebo nepravost svou já pozná. Bůh na věky. Zahn 72, 23—26.
Nezpomínejž nepravosti našich sta—
vám: a hřích můj proti mně jest vždy—
cky. Tobě samému jsem hřešil, a zlé rých, rychle at" pí'edejdou nás milosr
denství tvá.: nebo chudí učinění jsme
před tebou učinil. Odvrať tvář svou
od hříchů mých: a. vymaž všecky ne příliš. Spomoz nám Bože, Spasiteli
pravosti mě. Srdce čisté stvoř ve mně náš: a pro slávu jména svého vysvo
Bože: a ducha přímého obnov v utro boď nás: a. buď milostiv hříchům na
bách mých. Nezamítej mne od tváři šim pro jméno tvé. Zalm 78, 8. 9.
Nakloň, HOSpodine, ucha svého, a vy
své, & ducha svatého svého neodjimej
slyš mne: neboť nuzný a chudý jsem.
ode mne. Navrať mi radost spasení
mého, a duchem statečným utvrď mne. já. Ostříhejž duše mé, nebot“ svatý
jsem: spascna. učiú služebníka svého,
Zalm 50, 3—6 a 11—11.
Smiluj se nade mnou Bože, smiluj Bože můj, doufajícího v tebe. Smiluj,
se nade mnou: neboť v tebe doufá se nade mnou Hospodine, neboť jsem
duše má. A v stínu křídel tvých na k tobě volal celého dne: obvesel duši
služebníka svého, neboť k tobě Pane
ději míti budu, až přijde nepravost.
Encyklopacdíc.
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duše své jsem pozdvihl. Neb ty jsi
Pane líbezný a tichý, a mnohého milo
srdenství všechněm, kteříž vzývají tě.
Slyš Hospodine modlitbu mou: a po
zoruj hlasu prosby mé. V den sou
žení svého volal jsem k tobě: nebo
vyslýchůš mne. Žalm 85, 1—7.
Hospodine, Bože spasení mého, ve
dne isem volal, i v noci před tebou.
Vejdiž před obličej tvůj modlitba mr't:
nakloň ucha svého ku prosbě mé.
Žalm 87, 2—4.
'
Oči mé zemdlely pro bídu. Volal
jsem k tobě Hospodine celý den: _roz
prostíral jsem k tobě ruce své. Žalm
87, 10.
Hospodine, uslyš modlitbu mou: a
volání mé přijdiž k tobě. Neodvracuj
tváři své ode mne: v kterýžkoli den
soužen jsem, nakloň ke mně ucha
svého. V kterýžkoli den vzývatí budu
tebe rychle, vyslyš mne. Nebo zmi
zeli jako dým dnové moji: a kosti
mě ,jako suché roždí seschly. Žalm
101, 2—4.
Dobrořeč duše má Hospodinu: a
všecko, co ve mně jest jménu svatému
jeho. Dobrořeč duše má Hospodinu:
a nezapomínej se na všecka dobrodiní
jeho. Kterýž milostiv jest všem ne
pravostem tvým: kterýž uzdravuje vše
cky nemoci tvé. Kterýž vysvobozuje
od zahynutí život tvůj: kterýž tě ko
runuje milosrdenstvím a (mnohým) sli
továním. Kterýž naplňuje dobrými
věcmi žůdost tvou. Žalm 102,1—5.
Dobrét' mi jest, že jsi ponížil mne:
abych se naučil spravedlnostem tvým
Žalm 118, 71.
Oči mé zemdlely (ohlédajice se) po
spasení tvém: a po řeči spravedlnosti
tvé. Nalož s služebníkem svým podlé
milosrdenství svého:
a spravedlno
stem svým nauč mne.
Žalm 118,
123. 124.
Z hlubokosti volal jsem k tobě, IIo
spodine: Hospodine, vyslyš hlas můj.
Ať jsou uši tvé nakloněny k hlasu
modlitby mé. Budeš-li, Hospodine, ne
pravosti šetřiti: Hospodine, kdož ostojí?
Ale u tebeť jest slitování: a pro zákon
tvůj doufal jsem v tebe Hospodine.
Očekávala duše má. na slovo ieho, dou
lala duše má. v Hospodina. Žalm 129,
1—5.

K tobě Hospodine, Pane (hledí) oči
mě: v tebe jsem doufal, neodjímej (mi)
duše mé. Žalm 140, 8.
IIlasem svým k Hospodinu volám:
hlasem svým k llospodinu pokorně se
modlím. Vylévám před obličejem jeho
modlitbu svou, a soužení své před

ním oznamuji. Když omdlévá ve mně
duch můj, a ty znáš stezky mé. Žalm
141, 2— 4.
(Protož) volal jsem k tobě, Hospo
dine, řekl jsem: Ty jsi naděje má,
a díl můj v zemi živých. Pozorujž
pokorné prosby mé, nebo snížen jsem
pí'enáramnč. Vysvoboď mne od těch,
kteříž stíhají mne: nebo sesílili se
nade mne. Vyveď ze žaláře duši mou,
abych oslavoval jméno tvé. Žalm 141,
6—8.

Hospodine,

vyslyš modlitbu mou:

ušima pozoruj prosby mě v pravdě
své: vyslyš mne v spravedlnosti své.
A nevcházej v soud s služebníkem
svým: nebo nebude ospravedlněn 'před
obličejem tvým nižádný živý. Nebo
stíhal nepřítel duši mou: sní'zil k zemi
život můj. Postavil mne v místech
temných jako mrtvé od věku. A (pro
tož) sevřín jest ve mně duch můj, ve
mně zkormoutilo se srdce mé. Žpo
mínal jsem na dny starodávní, pře
mýšlel jsem o všech skutcích tvých:
& činy rukou tvých rozjímal jsem.
Vztáhl jsem ruce své k tobě: duše má
jako země bez vody tobě. Rychle vy
slyš mne Hospodine: (neb) hyne duch
můj. Neodvracuj tváři své ode mne:
jinak podoben budu těm, kteříž sstu—
pují do hrobu. Učiů, ať časně zkusím
milosrdenství tvé: nebo v tebe jsem
doufal. Žnámu uciň mi cestu, po kte
réžbych chodil: nebo k tobě jsem po—

zdvihl duše svě. Žalm 142,1—8.
Aj Bůh Spasitel můj, doulůnlivě či—
niti budu, a nebudu se báti; nebo sílu.
má, a chvála má. Hospodin, & učiněn
jest mi k spasení. Is. 12, 2.
Poznali jsmo Hospodine bezbožnosti
naše, i nepravosti otců našich, že jsme
zhřešili proti tobě. Nedávejž nás v
potupu pro jméno své, aniž nám čili
pohanění stolice slávy tvé: rozpomeň
se, a neruš smlouvy své s námi. Jer.
14, 20. 21.
Uzdrav mno Hospodine, a uzdra—

Smutek.

— Smyslnost.

ven budu: špas mne, a spasen budu.
Jer. 17, 14.
Pohled Hospodine, neb soužon jsem,
zkormoueeny jsou vnitřnosti mé: pod
vráceno jest srdce mé ve mně. nebo
hol'kosti plný jsem. Jer. 1, 20.
llřešili jsme, bezbožně jsme činili,
neprnvost jsme páchali, Pane Bože náš,
ve všech spravedlnostech tvých. Necht'
se odvrátí hnčv tvůj od nás: nebo zít
stnveuo jest nás málo mezi národy,
kdož jsi rozptýlil nás. Vyslyš Pane
prosbu naši a modlitby naše, a vyved
nás pro sebe. Bar. 2, 12—14.
Náklon Bože můj ucha svého, a slyš:
otevři oči své, a viz . . . . Vyslyš Pa

ne, ukrot se Pane: pozoruj a nčiň:
neprodlévejž pro sebe samého Bože
můj. Dan. 9, 18. 19.

Ježíš řekl: Abba, Otče, všecko jest
tobě možné, přenes tento kalich ode
mne: a však ne co já chci, ale co ty.
Mur. 14, 36.
Nyní propouštíš l'ane služebníka
svého, podlé slova sveho v pokoji.
Luk. 2, 29.
Otče, v ruce tve poroučím ducha
svého. Luk. 23, 46.
Opět opouštím svět, a jdu k Otci.
Jun 16, 28.
Což nemám pít-i kalich, kterýž. mi

dál Otec? Jun 18, ll.
Ovšem Pane, ty víš, že tě miluji.
Jun 21, 15.
l'une Ježíši, přijmi duchu mého. Sk.
up. 7, 58.
Víme zajisté, že bude-li stánek náš
pozemský tohoto přebývání zbořen,
máme (za něj) stavení od Bohu, pří
bytek ne rukou

—
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Smyslnost,
toliko co smyslům libo.-ne'
hove'm' (tělesnnst).

l. Smyslnost jest náklonnost smyslů
!: věcem, jež jím působí rozkoš zhu—
sta nedovolenou a hříšnou. Jest pal:
hlavní překážka ctností, a hojný pra—
men nepravostí. '
Žádný nemůže dvčmu pánům slou
žiti: nebo zajisté jednoho nenáviděti
bude, a druhého milováti, aneb jedno
ho strpí, a druhým pohrdne. Nemůžete
Bohu.sloužiti i mammonč. Mat. 6, 24;
Luk. 16, 13.
Víme zajisté, že zákon jest duchovní :
ale já jsem tělesný, prodaný pod hří—
chem. Nebo oo činím, nerozumím; nebo
ne co dobrého chci, to činím: ale či
ním to zlé, kteréž mám v nenávisti.
Jestližet' pak co nechci, to činím, při
svčdčnji zákonu, že jest dobrý. Nyní
pak ne (vltwtnč) já to činím, ale hřích,
kterýž přebývá ve mně. Vím zajisté,
že ve mně, to jest

v mém tele, nepře—

bývá dobré; nebo chtění se mne při
drží: ale činůní dobrého nenulézám.
Nebo ne co dobrého chci, to činím:
ale činím to zlé, kteréhož nechci. Pak-li
čehož nechci, to činím: již ne já to
činím, ale hřích, kterýž přebývá ve
mně. Nítlézám tedy (v sobě) zákon, že
když chci činiti dobré, přidrží se mne
zlé; nebo libují sobů (sice) v zákonu
božím, podlé vnitřního člověka: ale vi
dím jiný zákon v oudech svých, kterýž
odporuje zákonu mysli mé, n jímá mne
pod zákon hříchu, jenž jest v oudech
mých. Nešťastný já člověk! kdož mne
vysvobodí z tělu smrtí této? Milost

boží skrze Ježíše Krista Pánu našeho.

udělaný,

věčný v ne— Protož, já sám sloužím myslí zákonu
besích. Nebo i v tomto (stánku) lká
božímu, tělem puk zákonu hřícha. Řím.
me, žádujíce oblečeni býti v příbytek
7, 14—25.

náš, kterýž jest s nebo. II. Kor. 5,
l. 2.
Mně živu býti Kristus jest a umříti
zisk. Filip. l, 21.
Já již počíuám obětován býti, a čus
rozdělení mého nnstává.
Dobrý boj
jsem bojoval, běh jsem dokonal, víru
jsem zachoval. Naposledy složena jest
mi koruna spravedlnosti, kterouž mi
dá v onen den Pán, (ten) spravedlivý
soudce. II. Tim. 4, 6—8.

Smutek.

Ví: : zármutek.

Ti znjisté, kteříž jsou podlé těla,
oblibují, což jest tělu: ale kteříž jsou
podlé duchu, oblibují, co jest ducha.
Nebo opatrnost těla jest smrt, a opatr
nost pak ducha život a pokoj. Protože
moudrost tela jest nepl—ítelkyní boží:
nebo není zákonu božínm poddána:
aniž pak býti může. Protož, kteříž jsou
v těle, nemohou se Bohu 'líbiti. Řím.
8, 4—8.
Bratří dlužníci jsme, ne tělu, aby

chom podlé těla živi byli. 39pr0

budete-li
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Snášolivost.

podlé těla živi, zemřete, pakli duchem Nepanujž tedy (více) hřích v vašem
skutky těla mrtviti budete, živi budete. -smrtedlném těle, tak žebyste poslou
Řím. 8, 12. 13.
chali žádati jeho, aniž také vydávejte
Tělesný pak člověk nechápá těch oudů svých hříchu za nástroj nepra
věcí, kteréž jsou Ducha božího; nebo vosti: ale oddávejte se Bohu, jakožto
bláznovstvím jsou mu, a nemůže (jim) z mrtvých oživlí, a oudy své (vydá
rozuměti, protože mají duchovně posu vejte) za nástroj spravedlnosti Bohu.
Řím. 6, 7—13.
zovány býti. I. Kor. 2, 14.
Tresci tělo své, a v službu (je) po
Totot pak pravím, bratři: že tělo
a krev královstvím božím vládnouti ne drobují, abych snad, an jiným kůží,
mohou. I. Kor. 15, 50.
sám nebyl zavržen. I. Kor. 9, 27.
Vždycky mrtvení Ježíšovo na těle
Což nevíte, že přátelství s tímto
světem jest nepřátelství s Bohem? svém noste, aby i život. Ježíšův zjeven
Protož-kdokoli chce býti přítelem to byl na tělech našich. II. Kor. 4, 10.
Taková tedy majíce' zaslíbení, nej
hoto světa, nepřítelem božím učiněn
milejší, očišťujmež se od všelíké poškvrny
bývá. Jak. 4, 4.
těla i ducha, dokonávajíce posvěcení
Nemilujte světa, ani těch věcí, kteréž
na světě jsou. Miluje-lit kdo svět, není (své) v bázní boží. Il. Kor. 77.1'
S Kristem ukřižován jsem. Zívť pak
lásky Otcovy v něm. Nebo všecko,
což jest na světě, jest žádost těla, a jsem již ne já. ale živ jest ve mně
žádost očí, a pýcha života, kteráž není Kristus. Což pak nyní živ jsem v těle,
z Otce, ale jest ze světa. A svět po živ jsem u víře v Syna božího, kterýž
míjí i žádost jeho: ale kdo činí vůli zamiloval mne, a vydal sebe samého
boží, zůstává na věky. I. Jan 2, 15—17. za mne. Gal. 2, 19. 20.
Ode mne pak odstup to, abych se
2. Jest povinností mší krotitz' žádo
chlubil, leč v kříži Pána našeho Ježíše
sti těla.
Krista, skrze něhož mi ukřižován jest
'Pod tebou má býti žádost hříchu, svět, a já světu. Gal. 6, 14.
a ty panovati máš nad ním. I. Mojž. 4, 7.
Protož mrtvěte oudy své, kteříž jsou
Nenásleduj v síle své žádosti srdce na zemi: smilství, nečistotu, chlipnost,
svého. Sir. 5, 2.
zlou žádost, a lakomství, jenž jest
Po žádostech svých nechoď , a od modlám sloužení. Kol. 3, 5.
vůle své odvracuj se. Sir. 18, 30.
Jakožto synové poslušenství, ne s prv
Všelikou žádost (zlou) odvrať ode ními nevědomosti své žádostmi se sro
mne. Odejmi ode mne žádosti břicha, vnávejte. I. Petr 1, 14.
a žádosti k smilství ať nejímají mne.
Nejmilejší, prosím vás, abyste ja
Sir. 23, 5. 6.
kožto příchozí a pohostinní zdržovali
Kroky mě spravuj podlé řeči své:
se od tělesných žádostí, kteréž bojují
a at nepanuje nade mnou žádná ne proti duši. I. Petr 2', 11.
pravost. Zalm 118, 133.
Viz te'z' mrtvení,- zapz'ránz' sebe samého,
Chce-li kdo za mnou příjíti, zapři panování nad sebou.
sebe sám, a vezmi kříž svůj a následuj
Snášelivost jest snažnost s každým
mne. Mat. 16, 24. 10. 38; Mar. 8,
pokoj míti, pokud tomu nebrání vyšší po
34; Luk. 9. 23; 14, 27.
vz'nnost.
]

J est—ližeťpak jsme zemřeli s Kristem,
věříme, že spolu s Kristem také živi

1. Velí se.

budeme; vědouce, že Kristus vstav
z mrtvých, již neumírá, smrt nad ním
nebude více panovati. Nebo že umřel
hříchu, umřel jednou: že pak jest živ,
živ jest Bohu. Tak i vy za to mějte,
že zajisté zemřeli jste hříchu, ale živi
jste Bohu, v Kristu Ježíši, Pána našem.

Nevaď se s člověkem bez příčiny,
když on tobě nic zlého neučinil. Přísl.
3, 30.
Nevaď se s člověkem mocným, abys
snad neupadl v ruce jeho. Nesvař se
s mužem bohatým, aby snad proti tobě
nevyzdvihl pře. Sir. 8, 1. 2.

snášolivost.

Nezpomínej na každou křivdu bli
žního, ažádné křivdy nečiň v skutcích.
Sir. 10, 6.

*

Ve třech věcech má zalíbení duch
můj, kteréžto schváleny jsou před Bo
hem i před lidmi: svornost bratři, a
milování bližních, a muž a žena dobře
se snášející. Sir. 25, 1. 2.
Jáť pravím vám, abyste neodpírali
zlému: ale udeří-li tě kdo v pravé
líce tvé, nastav mu i druhé; a tomu,
kdož se s tebou chce souditi, a sukni
vzíti, nech mu i pláště, a nutil-liby tě
kdo (jíti) míli jednu, jdi s nim i jiné
dvě. Mat. 5, 39—41.

Ježíš pravil: Vezměte jho mě na
sebe, a učte se ode mne; neboť jsem
tichý a pokorný srdcem: a naleznete
odpočinutí dušem svým. Mat. 11, 29,
Otče svatý, zachovej jc, kteréž jsi
mi dal, ve jménu svém, aby byli je
dno, jako i my. Jan 17, 11.
Může—li to býti, což na_ vás jest, se
všemi lidmi pokoj mějte. Rím. 12, 18.
Následujme toho, což jest ku pokoji.

Řím. 14, 19.
Bůh, (dárce) trpělivosti a potě
šení, dejž vám jednostejně smýšleti ve
spolek, podlé Ježíše Krista: abyste
jednomyslně, jedněmi ústy ctili Boha,
a otce Pána našeho Ježíše Krista. Rím.
15, 5. 6.

Prosím vás bratři, pro jméno Pána
našeho Ježíše Krista, abyste jednostej
ně všickni mluvili, a aby nebylo mezi
vámi roztržek: ale (abyste) byli doko
nalí v jednostejném smyslu, a v je
dnostejném mínění. I. Kor. 1, 10.
Láska všecko snáší, všemu věří, vše
ho se naděje, všeho trpělivě čeká. I.
Kor. 13, 7.
Buďte dokonalí, napomínejte se, je

dnostejně smýšlejte, pokoj mějte, a
Bůh pokoje a milování bude s vámi.,
-II. Kor. 13, 11.
Jedni druhých nepopouzejme, a je
dni druhým nezáviďme. Gal. 5, 26.
Jeden druhého břemena neste, a tak
naplníte zákon Kristův. Gal. 6, 2.
Prosím vás, já vězeň v Pánu, aby
ste hodně chodili v povolání, kterýmž
povolání jste, se vší pokorou a ticho
stí, s trpělivostí snášejíce se vespolek
v lásce, a usilujíce zachovávati jednotu
ducha v svazku pokoje. Ef. 4, 1—3.
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Naplňte radost mou (tím), abyste
jednostejného smyslu byli, jednostejnou
lásku majíce, jednomyslní jsouce, je
dnostejně smejšlejíce. Nic (nečiňte)
skrze svár, ani ,pro marnou chválu:
ale v pokoře jedni druhé za vyšší,
nežli sami sebe držíce, nehledíce je
denkaždý toho, co jeho jest, ale toho,
co jest jiných. Filip. 2, 2—4.
Oblečte se jako vyvolení boží, svatí
a milí v srdečné milosrdenství, v do
brotivost, pokoru, mírnost, trpělivost,
snášejíce jeden druhého, &.odpouštějíce
sobě vespolek, má-li kdo “proti komu
(jakou) žalobu; jakož i Pán odpustil
vám, tak i vy. Ale nad to nade vše
cko mějte lásku, kteráž jest svazeki
dokonalosti: a pokoj Kristův vítěziž
v srdcích vašich, k němuž i povoláni
jste v jedno tělo. Kol. 3, 12—15.
Následuj lásky, a pokoje s těmi, kte
říž z čistého srdce vzývají Pána. II.
Tim. 2, 22.
Neslušíť na služebníka Páně vaditi
se, ale .aby byl tichý ke všem, způ
sobný k učení, trpělivý, jenžby s mír
ností trestal ty, kteříž se protiví prav
dě: zdažby snad někdy dal jim Bůh
pokání ku poznání pravdy., II. Tim.
2, 24. 25.
Napomínej jich, ať žádnému nezlo
řečí, ať nejsou svárliví, ale mírní, do
kazujíce všeliké tichosti ke všem lidem.
Tit. 3, 2.
Kdo (jest) moudrý a umělý mezi
vámi? Ukažiž dobrým obcováním sku
tek svůj v tichosti moudrosti. Pakliť
máte hořkou závist & svárové jsou v“
srdcích vašich, nechlubte se, a nebý
vejte lháři proti pravdě. Jak. 3,13.14.
Všickni buďte jednomyslní, lítostiví,
milovníci bratrstva, milosrdní, mírní,
pokorní. I. Petr 3, 8.
2. Odměna a účinky snášelivostz'.

Hle jak dobré (jest to) a jak utě
šené, když přebývají bratří v jednotě:
(jestiť to) stkvostné, jako mast na hla
vě, kteráž

sstupuje na bradu, na, bra—

du Aronovu: kteráž sstupuje na obojek
roucha jeho: jako rosa (hory) Hermon,
kteráž sstupuje na horu Sion. Neboť
tu přikázal Hospodin (aby bylo) pože
hnání, a život až na věky. Zalm 132,
1—3.
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Sobota'.

Lest (přebývá) v srdcích těch, kte
říž zlé obmýšlejí: ale kteříž vcházejí
v rady pokoje, za těmi jde radost.
Přísl. 12, 20.
Odpověď měkká skrocuje hněv: řeč
tvrdá vzbuzuje prchlivost. Přísl. 15, 1.
Muž hněvivý vzbuzuje sváry: kdo
trpělivý jest, krotí vzbuzené. Přísl.
15, 18.
Lepší jest kus chleba suchého s ra
dostí, než dům plný obětí se svárem.

učinil Hospodin nebe i zemi, i moře,
i všecko, což v nich jest, a odpočinul
v den sedmý: protož požehnal I'Iospo
din dne sobotního, a posvětil ho. 11.

Mojž. 20, 8—11;
12—14.

též:

V. Mojž. 5,

Vizte, abyste soboty mé ostříhali:
nebo znamením jest mezi mnou a vá
mi v národech vašich: abyste věděli,
že já (jsem) Hospodin, jenž posvěcuji
vás. Ostříhejte soboty mé; nebo svatá
Přísl. 17, 1.
jest vám: kdožby jí poškvrnil, smrtí
Pomni na bázeň boží, a nehněvej umře: kdoby dělal v ní dílo, zahyne
se na bližního. Pomni na smlouvu
duše jeho 2 prostředku lidu svého.
Nejvyššího, a pohrdni nevědomosti bli Sest dní dělati budete dílo: a den
žního. Zdrž se od sváru, a umenšíš , sedmý sobota jest, odpočinutí svaté
hříchů: nebo člověk hněvivý zapaluje Hospodinu: každý, kdožby dělal dílo
svár, a muž hříšný bouří přátely, a u v ten den, umře. Ať ostříhají synové
prostřed pokoj majících vpustí nepřá israelští soboty, a slaví ji v národech
telství. Sir. 28, 8—11.
svých. Umluva jest (to) věčná mezi
Blahoslavení pokojní: nebo oni sy mnou a syny israelskými, a znamení
nové boží slouti budou. Mat. 5, 9.
věčné. Nebo šest dní činil Hospodin
Kde závist a svárlivost, tu neusta nebe i zemi, a vsedmý od díla přestal.
vičnost, i všeliký zlý skutek.
Ale II. Mojž. 13—17.
moudrost, kteráž jest s hůry, nejprvé
Šest dní dčlati budete dílo: sedmý
zajisté jest stydlivá, potom pokojná, den bude vám svatý, sobota, a odpoči
mírná, povolná, k dobrým věcem při—
nutí Hospodina: kdoby dělal dílo v něm,
volující, plná milosrdenství a sladkého zabit bude. Nezanítíte ohně ve všech
ovoce. Jak. 3, 16. 17.
příbytcích svých přes den sobotní. H.
Viz též: svornost, smz'rlívost.
Mojž. 35, 2. 3,
Sobota, tolik co sedmý den v týhodnu „ Dne pak sobotního obětovati budete
dva beránky roční bez poškvrny, a.
byl den sváteční u Zídů.
, dvě desetiny mouky bělné olejem skro
1. Byla od Boha ustanovena co den pené v oběť suchou, & oběti mokré,
sváteční.
kteréž řádně se lijí na každou sobotu,
A dokonal Bůh dne sedmého dílo v zápalnou oběť věčnou. IV. Mojž.
28, 9. 10.
své, kteréž byl učinil, &.odpočinul dne
Tehdy obětoval Šalamoun zápalné
sedmého ode všeho díla, kteréž byl
dělal. A požehnal dni sedmému a po oběti Hospodinu na oltáři Hospodinovu,
světil ho; nebo v něm byl přestal ode kterýž byl vzdělal před síní, aby kaž
zvšeho díla svého, kteréž stvořil Bůh, dého dne obětováno bylo na něm vedlé
přikázaní Mojžíšova, ve dny sobotní, a
aby je učinil. I. Mojž. 2, 2. 3.
na nov měsíce, a na slavnosti, po třikrát
2. Svěcení soboty bylo zákonem Moj
do roka, totiž na slavnost přesnic, a
žíšovým obnoveno a ustanovení z_ohle na slavnost týhodnů, a na slavnost
du toho byla dána Israelsky'm.
stánků. ILPar. 8, 12. 13.
Viz w'ž: II. Mojž. 16, 23; 25, 26;
Pomni abys den sobotní světil. Šest
dní budeš pracovati, a dělati všecka díla. 29, 30; 34, 21; 35, 2. 3; 111. Mojž.
svá. Scdmého pak dne sobota Hospo— 19, 3; 19, 30; 23, 3; 24, 8; I. Par.
dina Boha tvého jest. Nebudeš dělati 9, 32; III. Mojž. 25, 2; 26, 34. 35';
žádného díla v něm, ty, i syn tvůj, i srov. II. Par. 36, 21; IV. Mojž. 15,
dcera tvá, služebník tvůj, i děvka tvá, 32—36; 28, 9. 10; II. Esdr. 9, 14;
hovado tvé, i příchozí, kterýž jest 10, 31 ; 13, 15—22; Jud. 8, 6. Ezech.
v branách tVých. Nebo v šesti dnech. ; 4-4, 24; 45., 17; 46, 1. 3. 4. 12.

Sobotní rok. — Soud.

3.

Těm, kdož věrně ostříhalí svěcení"

soboty, zaslíbena jest požehnání boží.
Blahoslavený muž, kterýž činí to, a
syn člověka, kterýž se uchopí toho:
ostříhaje soboty, aby jí nepoškvrnil, a
ostříhaje rukou svých, aby nečinil nic
zlého. Js. 56, 2; též v. 4, 6. 7. srov.
58, 13.

I bude: Jestliže mne nposlechnete,
dí Hospodin, abyste nevnášeli břemen
skrze brány města tohoto v den so
botní, abyste nedělali v něm žádného
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7. Způsob hodného svěcení neděle
naznačuje se: Sk. ap. 13, 44; I. Kor.
11, 20. 21,3. Kor. 16, 2; Kol. 2,
16; 3, 16; Zid. 10, 25,- Jak. 1, 27.
8. Sobota jest předobrazení věčného
pokoje svatých v nebi: Is. 66, 22.
23; Zid. 4, 1—11; Zjev. 14, 13.
Sobotní rok t. ;: sedmý rok. Ustano
vení : ohledu ne'ho víz: III. Mojž. 25,

2--7; II. Mojž. 21, 2;

V. Mojž. 15,

l. 2. 9. 12. Zaslz'bení :: ohledu jeho:

III. Mojž. 25, 20—22.

Sočení. Viz poštívání.
díla: vcházeti budou skrze brány mě—
sta tohoto králové i knížata, sedící na
Sodoma, ondy slavné město, v Spa
stolici Davidově, a jezdíce na vozích i nilé krajině, kteréž Lot zvolil za své
na koních, oni ,i knížata jejich, muži bydlo: I. Mojž. 10, 19; 13, 12; je
judští, a obyvatelé jerusalémští: a bude hožto pak obyvatelé byli převelmi zlí:
bydleno v městě „tomto na věky. Jer.
13, 13; ve válce, již vedl král senaar
17, 24. 25; srov: v. 27. Viz též: I. ský _sjinými ještě proti králům go
Mak. 2, 32—38; v. 41; 10, 34; II. morrhským a sodomským, byli tito po
Mak. 5, 25; 8, 26—28; 15, 1—5.
ražení a Lot padl v zajetí; ale od
4. Rus'ítelům soboty se vyhrožuje.
Pak-li neuposlechnete mne, abyste
světili den sobotní, a nenosili břemen,
a nevnášeli (jich) skrze brány jerusa—
lémské v den sobotní: zapálím oheň
v branách jeho, a zžíře domy jerusa
lémské, a neuhasne. Jer. 17, 27.
Ale popouzeli mne dům israelský
na poušti, v přikázaních mých necho
dili . . . . a soboty mé poškvrnili ná
ramně : protož řekl jsem, že vyleji prchli
vost svou na ně na poušti, a zahladím
je docela. Ezech. 20, 13. Viz též: 20,

15.16;

v. 20, 21; 21, 23; 22, 8;

v. 26; 44, 24; 45, 17; 46, 1. 3. 4.
—12; Oseáš 2, 11; Amos. 8, 5.
“Svatynějeho zpuštčna jest jako poušť,
dnové sváteční jeho obrátili se v kví
lení, soboty jeho v pohanění, čest jeho
v nic. I. Mak. 1, 41.

5. Pán Ježíš učil v den sobotní
často v chrámě a ve školách; též i
apoštole': Viz: Mar. ], 21; 6, 2;
Luk. 4, 16. 31; 13. 10; Sk. ap. 13,
14. 27. 42—44; 16, 13; 17, 2;
18, 4.

6. ]lfísto soboty ustanovili apoštole'
nedělí, co den sváteční na památku
vzkříšení Krista Pána: Viz: Mar. 16,
9; Sk. ap. 20, 7; I. Kor. 16, 2;
Zjev. ], 10.

Abrahama zase vysvobozen jest: 14,
1 atd.; mezi tím rostla denně bezbo
žnost Sodomských: 18, 20 atd.; a do
sáhla nejvyššího stupně, když i na dvou
angelích, kteříž u Lota se uhostili,
ohav'nosti své chtěli páchati: 19, 1
atd.; za to pak vyvrácena jest Sodo
ma 3 Gomorrhou a s ostatními městy
okolními (viz

14, 2. 8) i se všemi

obyvately, mimo Lota a jeho přinále
zející, kteří se byli utekli do města
Segor, kteréž také proto ušetřeno; za
hlazeny přehrozným deštěm ohně a síry:
19, 13 atd; v. 24 atd. Sodoma a Go
morrha uvádějí se proto zhusta za pří
klady trestající spravedlnosti božské:
V. Mojž. 29, 23; 32, 32; Is. 1, 9.
10; 3, 9; 13, 19; Jer. 23, 14; 49,
18; 50, 40; Amos. 4, 11; Sof. 2, 9;
Luk. 17, 28 atd.; Řím 9, 29; 11.
Petr 2, 6; Jud. v. 7; Zjev. 11, 8.
Viz te'z': Mat. 10, 15; 11, 23. Pláč
4, 6; Ezech. 16, 46. 49 atd.
SOÍODÍÉŠ,prorok, syn Chusi, z po
kolení Simeon, věštil za časů Josiáše,
krále judského: Sof. 1, 1; proti říši
judské a jiným cizím národům, záro
veň také předpovídal návrat Zidů do
vlasti a všeobecně rozšíření říše Messiá—
šovy: K. 1, 2. 3.
l. Soud soukromný. Bude se dítz'
hned po smrti člověka.

Soud.
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Všecko, co se děje, přivede Bůh na
soud za všeliké poblouzení, buď žeby
to dobré bylo, nebo zlé. Kaz. 12, 14.
Při konci člověka bude odhalení sku

tků jeho. Sir. 11, 29.
Neuteče s loupeží, a nebude meškati
odplata toho, kterýž mílosrdenství činí.
Každé milosrdenství učiní místo jedno
mukaždému podlé zasloužení skutků
jeho, podlé rozumnosti putování jeho.
Sir. '16, 14. 15.
Pravím vám, z každého slova prá—
zdného, kteréž mluviti budou lidé, vydá.—
vají počet v den soudný: Nebo z slov
svých budeš ospravedlněn a z řečí svých
budeš odsouzen. Mat. 12, 36. 37.

A neužitečného služebníka uvrzte
do temnosti zevnitřní: tamto bude
pláč a skřipění zubů. Mat. 25, 30.
A ty podlé zatvrzelosti své, a neka
jícího srdce, shromažd'uješ sobě hněv
ke dni hněvu a zjevení spravedlivého
soudu božího, jenžto odplatí jednomu
každému podlé skutků jeho: těm zajisté,
kteříž s trpělivostí v dobrém skutku
slávy a cti, a nep'orušenosti hledají,
životem věčným: těm pak, kteříž jsou
svárliví, a ktei'íž nepovolují pravdě, ale
věří nepravosti, hněvem a nemilosti.
Rím. 2, 5—8.
Ty pak soudíš bratra svého? aneb
ty proč pohrdáš bratrem svým? všickni
zajisté budeme státi před soudnou sto—
licí Kristovou. Řím. 14, 10.
Ale jedenkaždý vezme vlastní odplatu
podlé své práce. I. Kor. 3, 8.
Všickni my zajisté ukázati se musí
me před soudnou stolici Kristovou,
aby přijal jedenkaždý na těle vlastním,
jakž činil, buďto dobré neb zlé. II.
Kor. 5, 10.
Uloženo jest lidemv jednou umříti, a
potom (bude) soud. Zid. 9, 27.
Bude soud bez milosrdenství tomu,
kdož neučinil milosrdenství: milosrden
ství pak se vyvyšuje nad soud. Jak. 2, 13.
11. Soud obecný, kterýž konán bude na
konci světa po všeobecném vzkříšení te'la.

1. Soud obecný se naznačuje již
v starém zákoně.

Viz: I. Král. 2, 10; Žalm 49,1—6;
95, 12. 13.

_

Spravedlivého i bezbožného souditi

bude Bůh, a tehdáž bude čas každé
věci. Kaz. 3, 17.
Vesel se tedy mládenče v mladosti své,
a v dobrém budiž, srdce tvé, ve dnech
mladosti tvé, a choď po cestách srdce
svého, a dle vidění očí svých: ale věz,
že pro všecky ty věci přivede tě Bůh
k soudu. Kaz. 11, 9.
Všecko, _co se děje, přivede Bůh
na soud zaůvšeliké poblouzení, buď že

by to dobrébylo,
12, 14.

nebo zlé.

Kaz.

'

Snadné jest-'i'před Bohem v den sko

nání odplatiti'jednomu každému podlé
cest jeho. Sir. 11, 2.
Stojí, aby soudil Hospodin, a stojí
aby soudil národy. Hospodin k soudu
přijde s starci lidu svého, a s knížaty
jeho. Is. 3, 13. 14.
Hospodin jest soudce náš, Hospodin
zákona ustanovitel náš, Hospodin král
náš, on zajisté spasí nás. Is. 33, 22.
Shromáždím všecky národy, a svedu
je do oudolí Josafat: a souditi se bu
du & nimi tu o lid svůj, a o dědictví
své israelské, kteréž rozptýlili mezi
národy, a zemi mou rozdělili. Joel 3, 2.
Necht' povstanou, a vystoupí národo
vé do oudolí Josafat: nebo tu seděti
budu, abych soudil všecky národy vů
kol. Joel 3, 12.
2. O soudu obecném mluví se zřejmě
v novém zákoně.

Pravím vám, z každého slova prázd
ného, kteréž mluviti budou lidé, vydají
počet v den soudný. Mat. 12, 36.
Nechte, ať obé spolu roste až do
žni, a v čas žni řeknu žencům: Se
berte nejprv koukol, a svažte jej v
snopky k spálení; ale pšenici shromá—
žděte do stodoly mé. Mat. 13 30.
Pošleť Syn člověka angely své, a
vyberou z království jeho všecka po
horšení, a ty, “kteříž činí nepravost:
a uvrhnou je do'peci ohnivé. Tamť
bude pláč a skřipění zubů. Mat. 13,
41—43.
Syn člověka zajisté přijde v slávě
Otce svého, s angely svými: a tehdáž
odplatí jednomukaždému podlé skutků
jeho. Mat. 16, 27.
Jedenkaždý z nás bude (sám) za
sebe počet vydávati Bohu. Řím. 14, 12.
Ncsuďte před časem, dokudž nepři

Soud.

jde Pán,. kterýž i' skryté věci temnosti
osvítí, a zjeví rady srdcí; a tehdáž
bude miti jedenkaždý chválu od Boha.
]. Kor. 4: 5.

.

V tomť jest dokonalá láska boží s
námi, abychom doufání měli v den
soudný, protože jakož on jest, tak i
my jsme na tomto světě. I. Jan 4, 17.
Aj, přichází Pán s svatými tisíci
svými, aby učinil soud prot-i všechněm,
a trestal všecky bezbožné ze všech
skutků bezbožnosti jejich, jimiž bez
božně činili, i ze všech tvrdých (řečí),
kteréž mluvili proti Bohu, hříšníci bez
božní. Jud. 14, 15.
I rozhněvali se národové, a přišel
hněv tvůj, a čas mrtvých, aby souzeni

byli, a abys dal odplatu služebníkům
svým, prorokůmasvatým, i (všechněm)
jenž se bojí jména tvého, malým i ve
likým, a aby vykořeněni byli ti, kteříž
porušili zemi. Zjev. 11, 18.

I viděl jsem mrtvé veliké imalé,
stojící před obličejem trůnu, a otevří
ny jsou knihy: a jiná kniha otevřina
jest, kteráž jest (kniha) života; i sou
zeni jsou mrtví z těch věcí, kteréž byly
psány v knihách, podlé skutků jejich.
A vydalo moře mrtvé, kteříž byli v
něm, a smrt i peklo vydaly mrtvé své,
kteříž v nich byli: i souzeni jsou je
denkaždý podlé skutků svých. Zjev. 20,
12. 13.

3. Soudcem bude Ježíš Kristus.
Viděl jsem u vidění nočním: 3. ajyi
s oblaky nebeskými přicházel jako Syn
člověka, a přišel až k starému dnu:
a postavili jej před obličej jeho. 1 dal
jemu moc, a čest, i království. Dan.
7, 13. 14.
Tehdy se ukáže znamení Syna člo
věka na nebi :. a tehdy budou kvílíti
všecka pokolení země, auzří Syna člo
věka přicházejícího v oblacích nebe
ských s mocí velikou, a s velebností.
A pošle angely své s troubou a s hla
sem velikým: a shromáždí vyvolené
jeho ode čtyr větrů, od končin nebes,
až do končin jejich. Mat. '20, 30. 31.
Když pak přijde Syn člověka v ve
lebnosti své, a všickni angelé s ním,
tedy se posadí na trůn velebnosti své,
a shromážděni budou před něj všickni
národové. I rozdělí je od Sebe, jako
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pastýř odděluje ovce '-své
Mat. 25, 31. 32 atd.

od

kozlů

'
Aniž pak Otec soudí koho: ale ve
škeren soud dal Synu. Jan 5, 22.
A dal jemu moc činiti soud, nebo
Syn člověka jest. Jan 5, 27.
Řekli angelé apoštolům: Muži 'gali
lejští, co stojíte, hledíce do nebe?
Tento Ježíš, kterýž vzat jest od vás
do nebe, tak přijde, jakž jste ho viděli
jdoucího do nebe. Sk. ap. ], 11.
A'přikázal nám kázati lidu, a svě
dčiti, že on jest, kterýž ustanoven jest
od Boha, soudce živých i mrtvých.
Sk. ap. 10, 42.
Uložil (Bůh) den, v kterémž souditi

bude svět v spravedlnosti, skrze muže,
kteréhož. k tomu zřídil, "dávaje víru
všem, vzkřísiv ho z mrtvých. Sk. ap.
17, 31.
V ten den, kdyžto Bůh souditi bude
tajné věci lidské, podlé mého evange
lium skrze Ježíše Krista atd. Řím. 2, 16.
Všickni zajisté státi budeme před
soudnou stolicí Kristovou. Řím. 14,10.
Všickni my zajisté ukázati se mu
síme před soudnou stolicí Kristovou.
II. Kor. 5, 10.
,
Osvědčuji před Bohem a Ježíšem
Kristem, kterýž souditi bude živě i
mrtvé, v příchodu -svém a království
svém. II. Tim. 4, 1.

4. Čas soudu jest neznámý.
O tom pak dni a hodině (soudu)
nižádný neví ani angelé nebeští, jedině
sám Otec. Ale jakož bylo za dnů
Noe, takť bude i příchod Syna člověka.
Nebo jako jsou za dnů před potopou
jedli a pili, ženili se a vdávaly, až do
toho dne, když Noe vše] do korábu,
a nezvěděli, až přišla potopa, a zachvá

tila všecky: tak bude i příští Syna
člověka. Mat. 24, 36—39; srov. Luk.
17, 26—30.
O tom dni neb hodině (soudu) žá
dný neví, ani angelé v nebi, ani Syn,
jedině Otec. Vizte, bděte a modlete
se: nebo nevíte, kdy bude (ten) čas.
Mar. 13, 32. 33.
Neníť vaše věc, znáti časy neb chví
le, kteréž Otec položil v moci své.
Sk. ap. 1, 7.
Bdětež tedy, neb nevíte dne ani
hodiny. Mat. 25, 13.
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O časích pak, a chvílech, bratří,
Toto nejprvé vědouce, že p_řijdou v
nepotřebujete, abychom vám psali, ne— posledních dnech s oklamávánim po
bo vy sami výborně víte, že den Páně směvači, podlé vlastních žádOstí cho
tak přijde, jako zloděj v noci. Nebo dící, říkajíce: Kde jest zaslíbení, aneb

příchod jeho? Nebo jakž otcové ze
snuli, všecko tak zůstává od počátku
stvoření. Tohoť zajisté chtíce nevědí,
že nebesa byla prvé, a země z vody
a. skrze vodu trvajíc slovem božím,
skrze něžto onen první svět vodou jsa
zatopen, zahynul. Nebesa pak, kteráž
nyní jsou, i země týmž slovem odložena
jsou, zachována k ohni ke dni soudu
5. Hrozně“ úkazy přírodní budou se a zahynutí nešlechetných lidí. 11. Petr
díli před soudem' a budou jej pro— 3, 3—7.
vázeii.
když budou říkati: Pokoj (jest) a bez
pečnost! tedy rychle přijde na ně za
hynutí, jako bolest na ženu těhotnou,
a neutekou. Ale vy, bratří, nejste ve
tmě, aby vás ten den jako zloděj za
chvátil: nebo vy všickni jste synové
světla, a synové dne; nejsmeť (synové)
noci, ani temnosti. I. Tes. 5, 1—5.

Aj béře se s oblaky, a uzříť jej

a) Toto se naznačuje již v starém za'kone'.

Viz: V. Mojž.f32, 22—26 ; 96, 1—6.
Moudr. 4, 19. 20; V. 18—24; Is.
13,“6—10; 13, 13; 19, 5—7: 24,1.
3. 4. Is. 24, 16—23; 34, 8—11.

všeliké oko, iti, kteříž ho bodli; a
budou kvíliti nad sebou pro něho vše
cka pokolení země: jistě. Zjev. ], 7.

I viděl jsem, když otevřel pečeť še
stou: a aj zemětřesení veliké stalo
16; 66,15; 26, 21; Joel 1, 15; 2, 'se, 'a slunce učiněno jest černé jako
pytel žíněný, a měsíc všecken učiněn
1—6. 10. 11. 30. 31; 3, 13—16;
Amos 5, 18—20; 9, 5. 6. Nahum 1, jest jako krev, a hvězdy padaly s nebe
3—6; Hah. 3.3—12; Suf.1,14—18; na zem, jako fíkový strom s sebe
smítá nedozralé ovoce své, když od
.3, 8. 9; Mal. 3, 2. 3; 4. 1. 2.
velikého větru klácen bývá, a s nebe
b) Ještě zřejmějz' mluví písmo sv. 71. z.
ustoupilo jako svinutá kniha: a všeliká'
o hrozných vyjevech, předcházejících a pro
hora, i ostrovové .ze svého místa se
vázejících soud obecný.
pohnuli; a králové země, a knížata, a
A hned po soužení těch dn'ů, slunce. ouřědpíci, a bohatí, a silní, a každý
se zatmí, a měsíc nedá světla sveho, služěbník, i svobodný, skryli se v je
skyních, a v skalách ho
„ řekli ho
a hvězdy budou padati s nebe, amoci
nebeské budou se pobybovati. Mat. 24,29. rám a_ skalám: Padnětgriia nás, _
V těch pak dnech, po soužení tom, slun skrejte nás před tváří toho, jenž sedí'
ce se zatmí, a měsíc nedá světla svého:
na trůňliv & před '
'em Beránka;
a hvězdy nebeské budou padati, a moci, nebo přišel áen veliky liněvu jejich:
kteréž jsou nanebi, pohnou se. Mar. ikdo bude moci ostáti? Zjev. 6, 12—17.
13, 24. 25.
Jsouť také duchové zlých duchů,
Když pak uslyšíte o válkách a růz ješto činí divy, a chodí mezi krále vší
nicích, nestrachujte se: musíť se to země, aby se shromáždili k boji ke
prvé díti, ale ne i hned konec. Tehdy dni velikému Boha Všemohoucího. Aj
pravil jim: Povstaneť národ proti ná přicházímť jako zloděj. Blahoslavený,
rodu, a království proti království: a kdož bdí a ostříhá roucha svého, aby
zemětřesení veliká budou po místech, nechodil nah, a aby neviděli hanby
'a morové, a hladové, a hrůzy s nebe, jeho. I shromáždít' je na místo, kteréž
a znamení veliká budou. Luk. 21, 9—11. slove židovsky Armagedon. A sedmý
A budou znamení na slunci, a na angel vylil kotlík svůj na povětří: i
měsíci, i na hvězdách, a na zemi sou vyšel hlas veliký z chrámu od trůnu
žení národů pro bouři hluku mořského řkoucí: Stalo se. 1 učiněna jsou blý
a vlnobití: tak že sclmouti budou lidé skání a hlasové, a hromobití, i země
pro strach, a pro očekávání těch věcí, třesení stalo se veliké, jakéhož nikdy
kteréž přijdou na všecken svět.; nebo moci' nebylo, jakž jsou lidé na zemi : země
nebeské hýbati se budou. Luk. 21, třesení takového, tak velikého. I roz
25. g(jO
trhlo se město veliké na tři strany: a

Soud. — Soudcové.

města národů padla: a Babylon veliký
přišel na pamět před Bohem, aby dal
jemu kalich vína prchlivosti hněvu
svého. A všeliký ostrov utekl, a hory
nejsou nalezeny. A kroupy veliké ja
ko centy padaly s nebe na lidi: i rOu
bali se Bohu lidé pro ránu krup; nebo
velmi veliká. to byla rána. Zjev. 16,
14—21.
6. Na saudu tomto zjeveny budou vše
cky nepravostí.
Na myšlení bezbožníka tázáno bude:
a hlas řeči jeho příjde před Boha,
k trestání nepravosti jeho. Moudr.1, 9.
Při konci člověka bude odhalení
skutků jeho. Sir. 11, 29.
Což učiníte v den navštívení, abídy
: daleka přicházející? K komu seo
)omoc utečete? a kde zanecháte slávy
švé? Is. 16, 3.

Nic není skrytého, coby nebylo zje
veno: aniž učiněno jest co tajného, ale

tby najevo vyšlo. Mar. 4, 22; srov.
Hat. 10, 26.

Zjeveno bude na díle jednohokaždé
10: den Páně zajisté ukáže; nebo v
)hni se (to) zjeví, a jednohokaždého
lílo, jakéby bylo, oheň zkusí. I. Kor.
, 3.
Některých lidí hříchové jsou zjevní,
l předcházejí soud: některých pak“ i“
následují. A tak také i dobří skutkové
mu„při některýfů" prvé zjevní: a kte
íiajinak jsou, =n'emohou se skrýti. I.
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Nemůžeš se vymlouvati, ó člověče
žádný, kterýž soudíš ; nebo tim, že ji
ného soudíš , sám sebe odsuzuješ.
Rím. 2, 1.
Ty kdo jsi, kterýž soudíš cizího
služebníka? Pánu svému stojí, neb

padá: budet pak státi; neb mocen jest
postaviti jej. Řím. 14, 4.
Nesuďte před časem, dokudž nepřif
jde Pán, kterýž i skryté věci temnosti
osvítí, a—zjeví rady srdci, a tehdáž
bude míti jedenkaždý chválu od Boha.
I. Kor. 4, 5.

Kdo utrhá bratru svému,_ aneb kdo
soudí bratra svého: utrhá zákonu a
soudí zákon. Soudíš-li pak zákon, nejsi
plnitel zákona. Jak. 4, 11.
2. IVa soudy lidské ne třeba mnoho
dba'tz'; nebo soudce pravý jest Bůh.
Mně pak za to nejmenší jest, abych
souzen byl od lidského soudu . . nebo
kdo mne soudí, Pán jest. I. Kor. 4, 3;

Viz též: Job. 13, 8; Ekl. 3, 17;
16, 13; Ezech. 3,3, 20; Jan 12, 47. 48;
II. Tim. 4. 1 ; Viz též:. pomluvu.
SOIIČDOVČ jsou _vrchnostenské

osoby,

jenž rozhodují v rozepřích a konají spra—
vedlnost.

1. ]lfoc a povinnosti a odpovídání jejich.
Nebudeš činiti, což nepravého jest,
aniž budeš nespravedlivě souditi. III.

Mojž. 19, 15.
Vydejte z sebe muže moudré, a umělé,
a kterých obcování byloby zkušeno v
?. Cíl soudu jest:“ plné odplacem' do— pokoleních vašich, ať ustanovím je
Srélw i zlého a tudíž zjevení božské nad vámi za knížata. Tehdy odpově—
['im. 5, 24. 25.

spravedlnosti a moudrosti.
Viz: Mat. 10,32. 33; 16, 27; Řím.
!, 5—11; 11. Kor. 5, 10; II. Tes.
, 6—9. Srovnej též: Moudr. 5, 1—17;
ik, ap. 1, 7; I. Tes. 5, 2; II. Petr

děli jste mi: Dobrá jest ta věc, kte
rouž chceš činiti. I vzal jsem z po
kolení vašich muže moudré a zname—

nité, a ustanovil jsem je knížaty

kteřížby učili vás jednékaždé věci. I
přikázal jsem jim, řka: Slyšte je, a
což spravedlivého jest, suďte: nechť
Soud, tolik co rozepře,- víz: pře.
jest on domácí, neb příchozí. V. Mojž.
Soudové lidští. 1. Posuzování blz' 1, 13—16. Viz též: II. Mojž. 18,

3, 10.

níbo. všetečné a nelaskavé a nevčasné
apovída' se.
Nesuďte, abyste nebyli souzeni; ne
»ojakým soudem souditi budete, tako

ým budete souzeni. Mat. 7, l.

2;

13 a 21. 22.
Soudce a správce ustanovíš ve všech
braná-ch svých, kteréž Hospodin Bůh
tvůj dá tobě, v jednomkaždém poko
lení tvém: aby soudili lid spravedlivým

Mk. 6, 37.

soudem: aniž se na jednu stranu uchy

Nesuďte podlé tvářnosti, ale sprave
ílívý soud_suďte. Jan 7, 24.

lovali. V. Mojž. 16, 18; V. Mojž. 25,
1—3.
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bil duši krve nevinné. I řekne veške—
I řekl Samuel lidu israelskému:
Mluvte o mně před Hospodinem, a ren lid: Amen. V. Mojž. 27, 25.
Přikazuje (Josal'at) soudcům, řekl:
před Pomazaným jeho, vzal—lijsem čího
vola, neb osla: učinil-li jsem komu Vizte, co činíte, nebo nevedete soudu
násilí, a utiskl-li jsem koho, vzal-li jsem lidského, ale (soud) Hospodinův: a.
dar z ruky někoho? a potupím jej cožkoli souditi budete, na vás se obrátí.
dnes, a navrátím vám. I řekli: Ne Il. Par. 19, 6.
učinil jsi nám násilí, aniž jsi nás utiskl,
Kdo ospravedlňuje bezbožného, i
aniž jsi co vzal z ruky některého (z kdo odsuzuje spravedlivého, ohavní
nás). I řekl k nim: Svědek jest Ho jsou obá před Bohem. Přísl. 17, 15;
_
spodin proti vám, a svědek Pomazaný srov. Is. 5, 23.
jeho v tento den, že jste nenalezli v
Nyní králové srozumějte: učte se,
ruce mé ničehož. I řekli: Svědek jest. kteříž soudíte zemi. Služte Hospodinu
1. Král. 12, 3—5.
v bázni: a s třesením plesejte jemu.
Josafat ustanovil soudce země po Chopte se kázně, aby nerozhněval se
všech městech judských hrazených na někdy Hospodin, a vy nezahynuli jste
každém místě, a přikazuje soudcům, (uchýlivše se) z cesty pravé. Kdyžby
řekl: Vizte, co činíte, ncb nevedete se rozpálil v krátce hněv jeho: blaho
_soudu lidského, ale (soud) Hospodi slavení všickni, kteří doufají v něho.
nův: & cožkoli souditi budete, na vás Žalřn 2, 10—13.
Přijímati osobu bezbožného není do
se obrátí. Budiž (tedy) bázeň Hospo
dinova při vás, a s pilností všecky -bré, tak žebys uchýlil se od pravdy
věci čiňte: neboť není u Hospodina soudu. Přísl. 18, 5.
Boha našeho nespravedlnosti, ani při 3. Příkladové nespravedlivých soudců.
jímání osob, ani žádosti darů. II. Par.
Synové Samuelovi: I. Král. 8, 1. 3;
19, 5—7.
V soudu budiž milosrdný sirotkům nespravedlivý soudce v podobenství u
jako otec,. a za muže matce jejich: a Luk. 18, 2 atd.; Pilát jest příkladem
budeš jako syn Nejvyššího poslušný, a nespravedlivého, vrtkavého soudce. Luk.
a více smiluje se nad tebou, nežli ma 23, 13 atd.
Viz též : přijímání osoby, spravedlnost,
tka. Sir. 4, 10. 11.
vrchnost.
Soud'ce moudrý souditi bude lid svůj
Soudruzi, jakož i bratří a sestry a
. . . . Jaký soudce lidu, takoví jsou i
příbuzní.
služebníci ieho. Sir. 10, 1. 2.
Dokavadž souditi budete nepravost?
se po
vesgiolek
milovali,žití.
se smí—
s'elz'a
ojně pospolu
a tváří hříšníků přijímati? Soud čiňte 1. Mají
nuznému, a sirotku: poníženého a chu
Řekl tedy Abram k Lotovi: Prosím,
dého ospravedlňujte. Vytrhněte chu ať není sváru mezi mnou a tebou, a
dého a nuzného z ruky hříšníka vy mezi pastýři mými a pastýři tvými:
svoboďte. Zalm 81, 2—4.
nebo bratří jsme. Hle všecka země
Přijímati osobu bezbožného není do“ před tebou jest: odstup ode mne, pro
bré, tak žebys uchýlil se od pravdy sím: jestliže na levou stranu půjdeš,
soudu. Přísl. 18, 5.
já pravou držeti budu: jestliže ty pra
vou zvolíš, já na levou půjdu. I. Mojž.
Viz podobenství o nespravedlivém
13, 8. 9.
soudci. Luk. 18, 2 atd.
Propustil tedy Josef bratry své, a
Nesuďtež podlé tvářnosti, ale. spra
když šli, řekl: nehněvejte se na ce
vedlivý soud suďtc. Jan 7, 24.
stě. I. Mojž. 45, 24.
2. Nespravedlnosl jest veliká ohavnost
I řekl Raguelk Tobiášovi a jeho prů
před Bohem.
vodčím: Znáte-li Tobiáše bratra mého?
Zlořečený, kdož převrací soud pří Kteřížto řekli: Známe. A když mnoho
chozího, sirotka a vdovy. I řekne ve dobrého- vypravoval o něm, řekl angel
škeren lid: Amen. V. Mojž. 27, 19.
k Raguelovi: Tobiáš, na kteréhož se
Zlořcčený, kdož béře dary, aby za ptáš, jestiť otec tohoto. Tedy skočil

Soužení.
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Raguel, a s pláčem políbil ho, a pláče

nad né milosrdenství vysvobodí.

na hrdle jeho, řekl: Požehnání budiž
tobě, synu můj, nebo dobrého a vý
borného muže syn jsi. I Anna, man
želka jeho, i Sára, dcera jejich, plaka

40,

ly. Tob. 7, 4—8.

I chodívali synové Jobovi, a strojí
vali hody po domích, každý ve dni
svém. A posílajíce zvávali své tři se

stry, aby jedly a pily s nimi. Job
1, 4.

I-Ilejak dobré (jest to), ajak utěšené,
když přebývají bratří v jednotě: (jestit

24.

Sir-.

“

Stydte se před tovaryšem a přítelem
za. nespravedlnost . . . . Styď se za
odvrácení tváři od příbuzného. Sir. 41,
23. 25.
Jestliže kdo o své, a obzvláště o
domácí péče nemá, zapřel víru, a jest
horší než nevěřící. I. Tim. 5, 8.

3. Soudruzi a příbuzní nemají se pod—
váděti aneb sobě ubližovati.

Viz: příběh o Jakobovi, jenž obelstil
bratra Esau o prvorozenství. I. Mojž.
ráž sstupuje na bradu Aronovu: iako 25, 24—34; 0 bratřích Josefovích: 42,
rosa (hory) Hermon, kteráž sstupuje na 21. 22; o Athalii: IV. Král. 11, 1—3;
horu Sion. Neboť tu přikázal Hospodin 0 Joramoví a. bratřích jeho: II.-Par.
(aby bylo) požehnání, a život až na 21, 1—4.
Jedenkaždý střež se bližního svého,
věky. Zalm 132, 1—3.
Svědka falešného vynášejícího lež, a a v žádném bratru svém neměj dou
fání:
nebo každý bratr lstivě podtrhuje,
toho kterýž rozsívá mezi bratřími různice,
a každý přítel podvodné kráčí. A muž
nenávidí Hospodin. Přísl. 6, 19.
Ve třech věcech má zalíbení duch bratru svému posmívá se, a nemluví
můj, kteréžto schváleny jsou před Bo pravdy; nebo naučili jazyksvůj mluviti
hem i před lidmi: svornost bratři, & lež; usilují, aby neprávě činili. Jer.
milování bližních, a muž a žena dobře '9, 4. 5.
se snášející. Sir. 25, 1. 2.
Syn činí pohanění otci, a dcera po
vstává proti mateři své, nevěsta proti
2. lilají ve všech osudech ouc'asten šVegruši své: a nepřátelé člověka.(jsou)
ství bráti a se vespolek v potřebách domácí jeho. Já pak k Hospodinu hle
podporovati.
děti budu: očekávati budu na Boha
Příkladove' toho jsou: Abraham, jenž
spasitele svého: uslyší mne Bůh můi.
pomáhal Lotovi: I. Mojž. 14, 12—16; Mich. 7, 6. 7.
Josef, jenž pomáhal bratřím a otci: I.
Mojž. 42, 25, 45; 9—11. 21. 22; 47, 4. Urazíli-lz' se soudruhové a příbuzní,
býti hotovi, a odpu
11—15; María sestra Mojžíšova: II. mají ku smíření
stiti sobě.
Mojž. 2, 4. '7. 8; Ruth: Ruth 1, 16;
Tobiáš starý, jenž pomáhal příbuzným
Viz příklad Jakuba k Esauovi : ]. Moiž.
svým: Tob. 1, 16—20; viz též: 11, 32, 4—6; 14, 20. a 33, 3. 4; též
18—21; ]lIaria u Alžběty: Luk. ], Josefa k bratřím: I. Mojž. 37, 41
36. 39—41; 56—58.
45, 50; téži podobenství: Mat. 33, 3. 4.
Jestližeby zchudl bratr tvůj, a byl 5. Závist a nenávist mezi sourozenci
mdlý na ruce, & přijalbys ho jako pří a příbuznými mají smutné následky.
chozího & pocestného, & živ by byl
Výstražné příklady toho jsou: Kain:
s tebou, nebeř lichev od něho, ani víc
než jsi dal. Boj se Boha svého, aby I. Mojž. 4, 4; 5, 8; Esau: I Mojž.
27, 41; bratří Josefovi: I. Mojž. 37, 3.
živ býti mohl bratr tvůj u tebe. Peněz
4. 8. 19. 20. 28; Absolon: II. Král.
svých nedáš mu na lichvu, a z obilí
13, 22. 27—29. Viz též: láska k bratřím.
nepožádáš přídavku. III. Mojž. 25,
35—37.
Souženi, obecné nehody a pohromy,
Bratr, kterýž pomoc má od bratra, jakož: mor, hlad, vál/cy,zemětřesení,jsou ča
jest jako pevné město. Přísl. 18, 19. sto trest boží za obecne' přestup/cy, kteréž
Neopomíjej plačících potěšovati, a Bůh s tím úmyslem sesílá , aby lidé „ji/ní
s kvílícími choď. Sir. 17, 38.
Icu pokání a polepšení povzbuzení byli.
Bratří ku pomoci v čas soužení, a
Pakli ještě zdržuješ je (Israelské): hle
to) skvostné“ jako masť ,na hlavě, kte

nější. A zkazim zemi vaši a ztrnou
nad ní nepřátelé vaši, když bydleti bu
dou v ní. III. Mojž. 26, 14—32.
Jako národové, kteréž zahladil Ho
spodin při vjití tvém, tak i vy zahy
nete, jestliže nebudete poslušni hlasu
HOSpodina, Boha vašeho. V. Mojž. 8,
20 a 28. 15—68.
I řekl Hospodin k Mojžíšovi: Aj ty
spáti budeš s otci svými, a lid tento
povstane smilniti bude, po bozích_ ci
zích v zemi, do kteréž vchází, aby
bydlil v ní: tam opustí mne, & zruší
umluvu, kterouž jsem učinil 3 mm. A
rozhněvá se prchlivost má proti němu
v ten den: a opustím jej, a skryji tvář
svou od něho, a bude sežrán: přijdou
na něj všecky zlé věci, a sou'žení, tak
že dí v ten den: V pravdě že není
Bůh se mnou, přišly na mne tyto zlé
věci. Já pak schovám, a skryji tvář
tvrdosti vaší. A dám vám nebe svr— svou v ten den, pro všecky zlé věci,
' chu jako železo, a zemi měděnou. Na kteréž činil, že následoval bohů cizích.
darmo vynaložena bude práce vaše, V. Mojž. 31, 16—18; též: Jos. 24, 20.
I rozhněvala se prchlivost lIospodi
nevydá země ourody, ani stromové vy
dají ovoce. Jestliže budete choditi nova na Israele, a řekl: Proto že ná—
proti mně, a nebudete chtíti poslouchati rod tentp zrušil umluvu mou, kterouž
mne, přidám ran na vás sedmkrát více jsem byl učinil s otci jejich, a nechtěl
pro hříchy vaše: a pustím na vás zví poslouchati hlasu mého: ani já neza
řata polní, kterážby zhubila vás i ho hladím národů, kteréž zanechal Josue,
vada vaše, a všech věcí umenšila, aby u. umí-el, abych skrze ně zkusil Israe'e,
zpustly cesty vaše. Jestliže pak ani zdali ostříhají cesty Hospodinovy, a
tak nebudete chtíti přijíti kázně, ale chodí po ní, iako ostříhali otvové je
budete choditi proti mně: já také vám jich, čili nic. Zanechal tedy Hospodin
se protiviti budu, a bíti budu vás se těch všech národů, a nechtěl jich rychle
dmkrát (více) pro hříchy vaše, a uve vypleniti, aniž je dťll v ruce Josue.
du na vás meč, jenž pomstí umluvy Soud. 2, 20 —23; též: 3, 7. 8; 6, 1.
10, 6—9; 13, 1.
mé. A když utečete do měst, pošlu
mor mezi vás, a dání budete v ruce ne
Cestu učinil stezce hněvu svého,
přátelům, když zlámu hůl chleba va neuchovul od smrti duší jejich: i do
šeho: tak že deset žen v jedné peci bytek jejich v smrti zavřel. Žalm 77, 50.
budou chleby péci, a dají je na váhu:
Oheň, krupobití, sníh a led, a. vítr
a jisti budete, a nebudete nasycení. Pakli bouřlivý: jenž vykonávají rozkaz boží.
ani tím nebudeposlouchati mne, ale bu Zulm 148, 8.
Spravedlnost zvýšuje národ : ale hřích
dete choditi proti mně: i já budu cho
diti proti vám v prchlivosti odporné, bídné činí národy. Přísl. 14, 34.
Zapírajíce bezbožní, že tebe znají,
a trestati budu vás sedmi ranami _pro
hříchy vaše, tak že jisti budete maso mocí ramene tvého šviháni byli: ne
obyčejnými vodami a krupobitím, i při
synů svých, a dcer svých. Zkazím
valy protivenství snášejíce, a ohněm
Výsosti vaše, a modly ztroskotám. Pa
dnete mezi zříceniny model vašich, & v strávení byvše. Moudr. 16, 16.
ošklivosti bude vás míti duše má, tak
A nyní ukáži vám, co já učiním vi—
nici své: a odejmu plot její, a bude
velice, že města vaše přivedu v zpu
štění, a učiním, aby zpustly svatyně v rozebrání: rozbořím hradbu její, &
bude vpošlapání. A položím ji puslom:
vaše, aniž přijmu více vůně nejchut

ruka má bude na pole tvé, a na koně
i osly, i velbloudy, ivoly, iovce, mor
velmi těžký. II. Mojž. 9, 3.
Pakli nebudete poslouchati mne, a
nebudete-li činiti všech přikázaní mých,
jestliže pohrdati budete ustanoveními
mými, a soudy mé potupite—li, tak že
byste nečinili těch věcí, kteréž ode
mne .ustanoveny jsou, a zrušilibyste
smlouvu. mou: já také toto učiním
vám: Navštívím vás rychle chudobou,
a horkostí, kterážby zkazila oči vaše,
a zhubila duše vaše. Nadarmo budete
síti semeno, kteréž od nepřátel bude
sežráno. Postavím tvář svou proti
vám, a padnete před nepřátely svými,
a'budete poddáni těm, kteříž nenávidí
vás. Budete utíkati, ano vás žádný
nehoní. Jestliže pak ani neuposlechnete
mne, přidám trestání vašich sedmkráte
více pro hříchy vaše, a potru pýchu
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nebude řezána, ani kopána atd.: Is. 5,
5. 6. 13. 24. 25; téz: Is. 9, 11—13;
42, 24. 25.

'

Podobně víz vyhrůžky Jeremiášovy:
4, 18; 5, 19; 5, 23—25; 14, 12; 19,
15; 22, 8. 9; 22, 21—23; 25, 7;

26, 13; 29,17—19; 32, 23; 44, 23;
Pláč: 1,18. Viz také: Bar. 1, 13.
17—22; 2, 1. 2. 5—10; 4, 6. 9;
Ezech.: kap. 6; 2; 39, 23. 24; Joel:
1,4; Amos: 4, 4—-12; Sol. 3,1. 2. 7.

v noci, a řekl: Uslyšel jsem modlitbu
tvou, a vyvolíl jsem sobě místo toto
za dům obětí. Jestliže zavru nebe, a
déšt' nebude pršetí, a jestliže rozkáži a
pi-ikáží kobylkám, aby pohubily zemí,
a jestliže pošlu mor na lid svůj: obrátě
se pak lid můj, nad kterýmž_vzýváno
jest jméno mé, modlílby mí se, a hle
dalby tváří mé, a čínílby pokání od

cest svých zlých: a já vyslyším je
s nebe,

a mílostív

budu

hi-íchům je—

jich, a uzdravím zemí jejich. Oči také
mé budou otevřené, a uši mé pozoru
v Boha důvěřovatz', mj o pomoc pro
jící na modlitbu toho, kdožby se mo
síti, a pokaní činiti.
dlil na tomto místě. II. Par. 7, 12—15.
Když je hubil, hledali ho: a navra
Příklady toho víz u lidu ísraelské
ho: II. Mojž. 3, 7— 10; 6, 5—7. V. covalí se (k němu), a na usvitě pří
Mojž. 26, 6—9; Soudc. '10, 10—16;
cházeli k němu. A rozpomínali se,
že Bůh spomocník jejich jest. Zalm
I. Král. 12, 20— 25.
Salamoun se modlíl k Pánu: Jestli 77, 34. 35.
Kteříž posmíváním & žehráním ne
žeby utekl lid tvůj israelský před nc
přátely svými, (nebo hřešiti bude proti byli napravení, hodného soudu božího
okusili. Nebo, kterými věcmi trápení
tobě), a číníce pokání, a vyznávajíce
jméno tvé, pí'íšlíby, a modlílíby se, a jsouce zlobílí se, těmi, ježto za bohy
prosílíby tebe v domu tomto: ty vy měli, když byli hubení, vidouce v nich
slyš na nebi, a odpusť hřích 'lídu _své toho, kteréhož žeby znalí dávno zapí
mu israelskému, a uved je zase do ralí, pravého Boha poznali: pročež í
země, kterouž jsi dal otcům jejich. konec odsouzení jejich přišel na ně.
Jestližeby zavi'íno bylo nebe, a nepr Moudr. 12, 26. 27.
Očekávali jsme soudu, ale není ho;
šelby dešť pro hříchy jejich, a modlíce
se na místě tomto, „pokání-by činili spasení, ale vzdálené jest od nás. N eboť
jménu tvému, a od hříchů svých od rozmnožíly se nepravosti naše před tebou
vrátíliby se pro trápení své: ty vyslyš (Bože), a hříchové naší odpověděli
nám; nebo nešlechetnosti naše jsou
je na. nebi, a odpust“ hříchy služebníků
svých, a lidu svého ísraelského: & ukaž před námi, a nepravosti naše poznává
jím cestu dobrou, po nížby chodili, a me. Is. 59, 11. 12.
Obmej od zlosti srdce své Jerusa
dej déšt' na zemi svou, kterouž jsi dal
lidu svému k vládnutí. Jestližeby hlad léme, abys vysvobozen byl: dokavadž
vznikl na zemi, aneb mor, aneb naka zílstávatí budou v tobě myšlení ško
žené povětří, aneb rez, aneb kobylky, dlivá? Jcr. 4, 14.
aneb porušení urod zemských, a sou
Toto praví I—Iospodín: Stůjte na cc—
žilby jej nepřítel oblehna brány jeho, stách, a pohled'te, a tažte se stezky
aneb jakákoli rána, jakákoli nemoc, staré, která by byla cesta dobrá, a
všelíké zlořečenství, a proklínání, kte choďte po ní: a naleznete občerstvení
réžby se přihodilo nějakému člověku dušem svým. Jer. 6, 16.
zlidu tvého ísraelského: jestližeby kdo
V náhle mluvítí budu proti národu
poznal ránu srdce svého, arozprostřel a proti království, že_je vykořením, a
by ruce své v domu tomto, ty vyslyš zkazim a vyhubím. Cínil-líby pokání
na nebi v místě přebývání svého, a národ ten ze zlého svého, kteréž jsem
smíluj se, a učíň & dej jcdnomukaždé
mluvil proti němu: čínítí budu ííá po
mu vedlé všech cest jeho, jakož uzříš kání nad zlým, kteréž jsem myslíl učí
Brdce jeho (nebo ty znáš sám srdce nítí jemu. Jer. 18,7. 8.
všech synů lidských). III. Král. 8,
Toto praví I-Iospodin: Aj já sklá
33—39; II. Par. 6, 24—40.
dám proti vám zlé, a myslím proti vám
Ukázal se Salamounovi Hospodin myšlení: (protož) navrat“ se jedenkaždý
2. Při veškerých protívenstvz'ch ma'-me
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od cesty své zlé, a zpravte cesty své,
i snažnosti své. Kteřížto řekli: Zoufali
jsme ; nebo za.myšlénkami svými půjde
me, a jedenkaždý převrácenost srdce
svého činiti budeme. Protož toto praví
Hospodin-: Otažte se národů: Kdo sly
šel takové hrozné věci, kterýchž příliš
dopustila se panna israelská? Jer. 18,

ného těla: Fil. 3,

21; a 'budou u

něho věčně: Jan 14, 3.

1. Spokojenost s božím řízením a
ustanovením. Pohnátky km' jsou : všemohou
cnost, moudrost, dobrota a láska boží ke
tvorům. (Viz články tyto). Povzbuzen!
ke spokojenosti te'to.

11—13.
Dobré mysli buďte synové, a volejte
ku Pánu: bude zajisté památka na vás

Job řekl: Jestliže dobré věci brali
jsme z ruky boží, zlých proč bychom

uvedl na vás zlé, zase přivede vám
věčné veselí s vysvobozením vaším.
Dobré mysli buď Jerusaléme, neb tě
napOmíná ten, kterýž tě jmenoval. Bar.
4, 27—30.
Praví I—Iosimdin: Obraťte se ke mně
celým srdcem svým, s postem & s plá
čem, i s kvílením. A roztrhněte srdce
vaše, a ne roucha vaše, a obraťte se
k Hospodinu, Bohu svému: nebo do
brotivý a milosrdný jest, trpělivý a
mnohého milosrdenství, a ukojitelný nad
zlosti. Kdo ví neobrátí-li se, a. neodpu
stí-li, a nezůstaví-li po sobě požehnání,
oběti (suché) a mokré Hospodinu Bo
hu vašemu?
. . . Horlil Hospodin
pro zemi svou, a odpustil lidu svému:
i odpověděl Hospodin, a řekl lidu své
mu: Aj já. pošlu vám obilí, a víno, i
olej, a budete jimi naplnění: a nedám
vás více v pohanění mezi národy, atd.
Joel 2, 12—14. 18 atd. V. 27.

Já v tebe doufal jsem HOSpodine:
řekl jsem: Bůh můj jsi ty: v rukou
tvých jsou losové moji. Vytrhni mne
z ruky nepřátel mých, a těch, kteříž
mne stíhají.
Osvěť tvář svou nad
služebníkem svým, spasena mne učiň
v milosrdenství svém. Hospodine, ať
nejsem zahanben, nebo jsem tě vzýval.
Nechat: jsou zahanbeni bezbožníci, a
dovedeni do pekla. Žalm 30, 15 -18.
Vyjev 'l-Iospodinu cestu svou, a na

nepi—ijímali? Job 2,
Všecky cesty Hospodinovy, milosr
od toho, kterýž vás odvedl. Nebo ja—
kož byl smysl váš, abyste bloudili od denství, a pravda, těm, ' kteříž hledají
Boha: desetkrát tolik obrátíce se hle zákona jeho a_ svědectví jeho. “Žalm
dati ho budete. Ten zajisté, kterýž 24, 10; srov. Rím. 8. 28.

Spojení,

duchovní, věřících & Bohem

a Kristem, vyobrazuje :: líčí se: v po
dobenství keře vinného a ln'oznů: Jan
15, 1—6; hlavy, te'la a oudů: I'll. 5,
23. 30; Kol. l, 18. _24. Víra v „lásce

působící: Fil. 3, 9; Rím. 4, 16; Gal.
5, G; spojuje s Bohem ty, kteříž mi

lují Krista: Jan 14, 23. Bůh pak pře
bývá v srdcích jejich jako v chrámě:
II. Kor. 6, 16; Ef. 3, 17; Gal. 3,
27; pak jsou spravedliví v Kristu:
Řím. 3, 26; jsou jedno/zo ducha s ním:
I. Kor. 6, 17; zůstávají s ním; Jan
15, 5; trpí s Kristem, bývaji s ním
pohřbeni hříchu _a světu a pak vzkří

šení a oslaveni: Řím. 6, 4; 8, 17;
II. Tim. 2, 11; též nabudou oslave

ději měj v něm: a on (všecko dobře)
učiní. Zalm 36, 5.
Proč jsi smutná duše má? a proč
kormoutíš mne? Doufejž v Boha, neb
ještě vyznávati mu budu: (že jest-)

spasení obličeje mého,

a Bůh můj.

Zalm 41, 12.
.
Uvrz na Hospodina péči svou, a on
tě krmili bude: a nedopustí na věky

vyklání na spravedlivého. Zalm 54, 23.
Držel jsi pravou ruku mou: a dle
vůle své provedl jsi mne, a s slávou
přijal jsi mne. zzílm 72, 24.
Srdce člověka přemýšlí o cestě své:
ale Hospodin zpravuje kroky jeho.
Přísl.

16, 9.

'

'

Od Hospodina spravování bývají
krokové muže: ale kdo z lidí vyroz
uměti může cestě své? Přísl. 20, 24,
Kdo z lidí bude moci věděti radu
boží? aneb kdo bude moci se domy
sliti, co Bůh chce? Moudr. 9, 13.
Cožkoli na, tě složeno bude, přijmi:
a trp v bolesti, a v ponížení svém
měj trpělivost; nebo v ohni zkoušeno
bývá zlato a stříbro, lidé tak příjemní
v peci ponížení. Věř Bohu, a opět
přijme tě: a zprav cestu svou, a doufej
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v ného. Zachovej bázeň jeho, a o ni hož s sebou: aniž sstoupí s nim slá
va jeho. Žalm 48,18
se nestarei. Sir. 2, 4—6.
Kdo pomohl duchu Hospodinovu?
Lepšít' jest málo s bázní Hospodi
aneb kdo rádcem jeho byl, a ukázal novou, než mnoho pokladů, ale bez
jemu? Is. 40, 13.
nasycení. Přís-l. 15, 16.
Nejsou zajisté myšlení má myšlení
Lepšíťjest maličko 'sspravedlností, než
vaše: ani cesty vaše, cesty mé, praví mnoho užitku s nepravostí. Přísl. 16, 8.
Hospodin. Nebo jakož povýšena jsou
Lepší jest kus chleba suchého s ra
nebesa od země, tak povýšeny jsou dostí, než dům plný obětí se svárem.
cesty mé od cest vašich, a myšlení má Přísl. 17, 1.
Neusiluj, abys zbohatl: ale opatrno
od myšlení vašich. Is. 55, 8. 9.
Vímeť pak, že milujícím Boha _vše sti své ulož míru. Nepozdvihuj očí
cky věci napomáhají k dobrému. Rím. svých k zboží, kteréhož míti nemůžeš:
8, 28.
nebo udělá sobě křídla jako “orličí, a
Což dím? Zdali nespravedlnost u zaletí k nebi. Přísl. 23, 4. 5.
Boha: Nikoli. Nebo dí Mojžíšovi:
Nenasycené jest oko lakomého v po
Smiluji se, nad kým se smiluji: a mi dílunepravosti: nenasytít' se, až i stráví
losrdenství prokáží, nad kým se slituji, a vysuší duši svou. Sir. 14, 9.
Protož není na tom, kdo chce, ani
Počátek života lidského jest voda a
na tom, kdo běží, ale na Bohu, kterýž chléb, a oděv, a dům, kterýž přikrývá
se smilovává. Řím. 9, 14—16.
hanbu. Lepší jest strava chudého pod
0 hlubokosti bohatství moudrosti, i střechou prkennou, nežli krmě stkvostné
vědomosti boží! jak jsou nezpytatelní pohostinu bez příbytku. Málo za mno
soudové jeho, a nevystižitelné cesty ho lib se tobě, a hanění pohostinu ne
uslyšíš. Sir. 29, 28—30.
jeho! Nebo kdo poznal smysl Páně?
Jak dosti má člověk vycvičený na
aneb byl jeho rádcem? Aneb kdo prvé
male. Sir. 31, 22.
dal jemu, a bude mu zase odplaceno?
Počátek potřebné věci k životu líd
Nebo z něho, a skrze něho a v něm jsou
všecky _věci; jemu slava na věky. skému jest voda, oheň, a železo, sůl,
Amen. Rím. 11, 33—36.
mléko, a chléb bělný, a med, a'vinný
Pokořte se pod mocnou rukou boží, hrozen, a olej, a oděv. Sir. 39, 31.
Zivot sobě dostatečného dělníka osla
aby vás povyšil v čas navštívení,! vše
likou péči svou :uvrhnouce na něj, zen bude, a v něm nalezneš poklad.
neb on má péči o vás. I. Petr 5, 6. 7. Sir. 40, 18.
_
Stříbra a zlata, neb roucha nežádal
Viz také: oddání se na vůli boz'z';
jsem od žádného, jakož sami víte; že
důvěra v Boha ,' utrpení,- prozřetelnost.
toho, čehož potřebí bylo mně, i těm,
Spokojenost s málem záleží v tom, kteříž se mnou jsou, podávaly ruce
abychom ina mále přestávala“ a vůbec tyto. Všecko ukázal jsem vám, že tak
mnoho potřeb si nedělali. Poroučz' se:
pracujíce, musíme přijímati mdlé, a pa

Tobiáš pravil: Neboj se synu můj;
chudý sice život vedeme, ale' mnoho.
dobrého míti budeme, jestliže se báti
budem Boha, a jestliže odstoupíme od
všelikého hiíchu, a budeme-li dobře
činiti. Tob. 4, 23.
Řekl Job: Nahý jsem vyšel z života
matky své, a nahý se zase tam navrá
tím. Job 1, 21.
Lepší jest maličko spravedlivému,
než bohatství hříšníků mnohá. Nebo
ramena hříšníků setřína budou: spra—
vedlivé pak upevňuje Hospodin. Zalm

36,16.17.

Když zahyne člověk, nevezme niče
Encyklopacdie.

matovati na slova Pána Ježíše, nebt'
on řekl: Blahoslaveněji jest dáti, nežli
bráti. Sk. ap. 20, 33—35.
Něpravímť toho jako pro nouzi: ne
bo já se naučil dosti míti na tom, co
mám. Umímťi snížen býti, umím i hoi
nost míti; (všudy a ve všech věcech vycvi
čen jsem) i nasycen býti, i lačněti; i hoj
nost míti, i nouzi trpěti. Filip. 4, 11. 12.
Obcování (vaše buď) bez lakomství:
dosti mějte na tom, co máte;

onť za—

jisté řekl: Nenechám -tebe, ani opu-x
stím. Tak abychom doufánlivě říkali: Pán
(jest) spomocník můj, nebudu se báti,
aby mi co učinil člověk. Zid. 13, 5. 6.

40

626

Společnost

Spokojenost.

neb spolek jest vůbec stanů lidí bezbožných,

aniž se čeho

spojení mnohých k jednomu a témuž cz'lí' dotýkejte, což jejich jest, abyste nebyli
zvláště pak k společněnut obcování a se zachváceni v hi'íších jejich. IV. Mojž.
16, 26.
vyrážení a obveselova'nz'.

1._ Společnost dobrých máme vyhledá
vatz', neboť rozmanitého poskytuje
užitku.

I požehnal Hospodin domu egypt
skému pro Josefa, a rozmnožil tak do
-ma, jak na poli všecken, jeho statek.
I. Mojž. 39, 5; viz též: I. Mojž.. 30, 30.
Chléb svůj i víno své nad pohřbem
spravedlivého ustanov, a nejez ho ani
nepí s hříšníky. Tob. 4, ]8.
Neseděl jsem s radou marnosti: a s
' těmi, kteří neprávě činí, nevejdu. Nená
viděljsem shromáždění zlostníků : a s bez
božnými nebudu seděti. Umyji mezi ne
vinnýmiruce_své: a obstoupím oltář tvůj
'Hospodine. Zalm 25, 4—6.
Se svatým zajisté svatý budeš, a
s mužem nevinným nevinný budeš:
a s vyvoleným vyvolený budeš, a s
převráceným převrácený budeš. Žalm
17, 26. 27.
Kdo chodí s moudrými, moudrýbu
de: ale přítel bláznů podobný (jim)
učiněn bude. Přísl. 13, 20.
Mezi množstvím starců moudrých
stůj, a k moudrosti jejich z srdce
připoj-se, abys každé vypravování bož
ské mohl slyšeti, a průpovědi chvály
at' ncminou tebe. A uzříš-li rozumné
ho, probuď se k němu, a stupně dveří
jeho schod' noha tvá. Sir. 6, 35. 36.
Nepohrdej vypravováním starších mou
drých, a v příslovích jejich se obírej.
Neb naučíš se od nich moudrosti, a
umění“rozumnému, a sloužiti veliko
mocným bez ouhony. Sir. 8, 9. 10.
Všeliké tělo k podobnému sobě pi-i
pojí se, a každý člověk podobnému sobě
přitovai'yší se. Bude-li kdy spolek míti
vlk s beránkem: tak hříšník s spravedli
vým. Jaká jest společnost“ svatému
člověku se psem: aneb jaký díl boha
tému s chudým? Ale s mužem svatým
ustavičný bud', kteréhožkoli poznáš, že
zachovává bázeň boží. Sir. 13, 20—22;
37, 15.

2. Společnosti zlých máme se varovali,
abychom též zlými se nestali.
Mojžíš řekl k zástupu:

Odstupte od

Pi'ikaž synům israelským, a rci k
nim: Když přejdete Jordán, vejdouce
do země chananejské, vyhubte všecky
obyvatele semi té; rozrazte kameny
nápisné, a obrazy zroskotejte, a všecky
výsosti zkažte. Jestliže pak nebudete
chtíti povražditi obyvatelů země, ti,
kteříž zůstanou, budou vám jako hře
bové v očích, a oštěpové v bocích, a
budou se protiviti vám v zemi obydlí
vašeho. IV. Mojž. 33, 51. 52. 55.
Jestliže pak budete chtíti těch ná
rodů, kteříž mezi vámi bydlejí: bludů
se přidržeti, a s nimi se smísiti skrze
manželství, a přátelstvím se spojovati,
již nyní vězte, že Hospodin Bůh váš
neshladí jich před tváří vaší, ale bu
dou vám za jámu, a osidlo, a ouraz
po boku vašem, a za koli v očích va
šich. Jos. 23, 12. 13.
Jehu, syn l—Iananův,řekl Josafatovi:
Bezbožnému dáváš pomoc, a s těmi,

kteříž nenávidí Hospodina, přátelstvím
se spojuješ, aprotož zasloužil jsilměvu
Hospodinova. ll. Par. 19, 2.
Synu můj, jestližeby tč lákali hří
šníci, nepřivoluj jim
Synu můj,
nechodiž s nimi, zdrž nohu svou od
stezek jejich. Nebo nohy jejich ke
zlému_ běží, a pospíchají, aby vylili
krev. Přísl. ], 10. 15. 16.
Nekochcj se na stezkách bezbožníků
aniž se tobě zalíbuj cesta zlých. Vy
lmi se jí, a nechod po ní: uchyl se
od ní, a opust' ji. Přísl. 4, 14. 15.
Může—liž člověk slcrýti oheů do klína

svého, aby roucho jeho nehořelo? Aneb
nu'lže-li'chodit-i po řeřavém uhlí, aby

nohy jeho se neopálily? Přísl.6, 27.28.
Kdo chodí z moudrými, moudrý bu—
de; ale přítel bláznů podobný (jim)
učiněn bude Přísl. 13, 20.
K tomu, kterýž vynáší tajnosti, a
chodí lstivě, a rozšiřuje rty své, nepři—
měšuj se. Přísl. 20, 19.
Vyvrz posměvačo, a vyjde s ním
svár, a přestanou rozepře v hanění.
Přísl. 22, 10.
Nejez s člověkem závistivým, a ne
žádej pokrmů jeho. Přísl. 23, 6.
Nerozněcuj se k následování mužů

Spoleháni. — Spravedlnost boží

zlých,
24,

aniž žádej býti s nimi.

1.

Přísl.

*

Boj se Hospodina, synu můj, a krále,
a k utrhačům
24, 21.

se nepi—iměšuj. Přísl.

Odstup od nepravého, a uchýlí se
od tebe zlé. Sir. 7, 2.
S opovážlivým nechoď na cestu,
aby snad neobtěžoval svými zlými oby
ěeji tebe: nebo on jde podlé vůle své,"
a spolu s bláznovstvím jeho zahyneš.
Sir. 8, 18.
Kdo se dotýká smoly, zmaže se .od '
ní: a kdo obcuje s pyšným, obleče se
v pýchu. Sir. 13, ].
Netáhněte iha s nevěřícími. Nebo

jaké jest, oučastenství spravedlnosti s
nepravostí? Aneb jaké jest společenství
světla s temnoslí? A jaké sblížení Kri
sta s Belialem? Aneb jaký díl věřícího
s nevěřícím? A jaké srovnání chrámu
božího s modlami? Nebo vy jste chrám
Boha živého .
Protož vyjděte z pro
středku jejich & oddělte se, praví Pán,
a nečistého se nedotýkejte. II. Kor. 6,
14—17.
Neměite podílu v skutcích neužite-_
čných temností, ale raději je trescete.
El. 5, 11.

Slyšel jsem hlas jiný s nebe, řkoucí:
Vyjděte z něho lidé můj, abyste nebyli
oučastni hříchů jeho, a abyste z jeho
ran nepřijali. Zjev. 18, 4.
Viz též: obcování.

Spolehání
opovážlive'.

se

na milosrdenství boží

Viz důvěra C.

1. S ravedlnost boží. 1. Bůh jest
sprave lívý; on odměňuje dobré, a zlé
iresce bez přijímání osob.

Hospodin jest spravedlivý: ale já,
a lid můj, bezbožní jsme. H. Mojž.
&, 27.

Boží skutkové dokonalí jsou, a vše
eky cesty jeho soudové: “Bůh věrný a
beze vší nepravosti, Spravedlivý, a při
mý. V. Mojž. 32, 4.
Hospodin pak odplatí jednomukaždé
mu vedlé spravedlnosti jeho a věrnosti.
1. Král. 26, 23.
Není u Hospodina Boha našeho ne
spravedlnosti, ani přijímáni osob, ani
žádosti darů. II. Par. 19, 7.
Spravedlivý jsi Pane, a všickni sou
dovč tvoji spravedliví jsou, a všecky
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cesty tvé milosrdenství, a pravda, i —
soud. Tob. 3, 2.
Podlé skutků člověka odplatí jemu,

a podlé cest jeho navrátí jednomuka
ždému. Nebo jistě Bůh neodsoudí dar
mo, aniž podvrátí Všemohoucí soudu.
Job 34, 11. 12.
On souditi bude okršlek země v pra
vosti, souditi bude národy—v spravedl
nosti. Zalm 9, 9 a 95, 13; 97, 9.
Hospopin spravedlivý jest, a miluje
spravedlnost. Žalm 10, 8.
Ty odplatíšvjednomukaždému podlé
skutků jeho. Zalm 61, 13. Též: 47,
11; Přísl. 24, 12; Řím. 2, 6.
Spravedlnost a soud jsou utvrzením
stolice tvé. Žalm 88, 15; 96, 2.
Sláva a velebnost dilo jeho: a spra
vedlnost jeho zůstává. na věky věků.
Zalm 110, 3; těž 118, 142.
Spravedlivý jsi Hospodine, a přímý iest
soud tvůj. Žalm 118,137_; též142,160.
Spravedlivý Hospodin ve všech ce
stách svých. Žalm 144, 17.
Nenít' zajisté jiného Boha kromě te
be, kterýž péči máš o _všecky, abys
ukázal, že nesoudíš nespravedlivě. Moudr.
12, 13.

Spravedlivý jsa, spravedlivě všecko
řídíš, toho také, kterýž nemá býti tre
stán, odsuzovati, za cizí věc pokládáš
od moci své. Moe zajisté tvá jest
počátek spravedlosti: a proto že jsi
Pán všech, všechněm odpustiti hledíš.
Moudr. 12, 15. 16.
Byl-liby jediný tvrdošíjný, divnéby
bylo, zůstal-liby bez pomsty, nebo u
něho jest milosrdenství i hněv. Může
býti uprošen, a vylévá i hněv: podlé

milosrdenství jeho, jest i trestání jeho:
soudí člověka podlé skutků'jeho. Sir.
1:5, 11—13.

Rcete spravedlivému, že dobře mu
bude, neboť ovoce skutků svých jísti
bude. Běda bezbožnému ke zlému:
neb odplata rukou jeho stane se jemu.
Is. 3, 10. 11.
Ne podlé vidění očí bude soudili,

ani podlé slyšení uší trestati: ale sou
diti bude podlé spravedlnosti chudé, a
trestati podlé pravosti tiché země: a
biti bude zemi prutelll úst svých, &
duchem rtů svých zabije bezbožného.
I bude Spravedlnost pásem bedr jeho:
a víra přepásáním lcdvíjeho. Is. 11, 3—5.
40*
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Ty pak Hospodina zástupíi, kterýž
soudíš spravedlivě, a zkušuieš ledví i
srdce, nechat vidím pomstu tvou nad
nimi: nebo tobě jsem zjevil při svou.
Jer. 11, 20.
\
Veliký jest Hospodín v radě, a ne
vystižitedlný myšlením: jehožto oči ote
vřeny jsou na všecky cesty synů Ada
mových, aby odplatil jednomukaždému
podlé cest jeho, a podlé ovoce nálezků
jeho. Jer. 32, 19.
Duše, kteráž zhřeší, sama umře:
syn neponese nepravosti otcovy, a otec
neponese nepravosti synovy, spravedl
nost spravedlivého na něm bude, a
bezbožnost bezbožného bude na něm.
Ezech. 18, 20.
A řekli jste: Není pravá cesta Pá
ně. Protož slyšte dome israelský:
Zdali má cesta není pravá, a (zdali)
ne více cesty vaše křivé jsou? Ezech.
18, 25.
Spravedlivý jest Hospodin Bůh náš
ve všech skutcích svých. Dan. 9, 14.
Syn zajisté člověka přijde v slávě
Otce svého s angely svými, a tehdáž
odplatí jednomukaždému podlé skutků
jeho. Mat. 16, 27.

Poněvadž Otcem nazýváte toho, kte
iýž bez přijímání osob soudí podlé
skutků jednoho každého, v bázni za
času přebývání svého obcujte. 1. Petr
1, 17
Pakliby kde i zhřešil, přímluvce má

me u Otce, Ježíše Krista spravedlivého.
I. Jan 2, 1.
[ slyšel jsem od oltáře řkoucího;
Jistě, Pane Bože všemohoucí, praví
(jsou) aspravedliví soudové tvoji. Zjev.
16, 7.

Spravedlivý jsi Pane, kterýž jsi, a
kterýžs byl svatý, žes to usoudil. Zjev.
16, 5. Viz též: soud.
2.

Víra ve spravedlnost boží má nás
k dobrému vzbuzovaii, od zlého
varovali.

Josafat přikazuje soudcům, řekl:
Vizte, co činíte, nebo nevedete soudu
lidského, ale soud Hospodinův: a což—
koli souditi budete, na vás se obrátí.
Budiž (tedy) bázeň Hospodinova při
vás, a s pilností všecky věci čiňte:
neboť není u Hospodina Boha našeho
nespravedlnosti, ani přijímání osob, ani
žádosti .darů. II. Par. 19, 6. 7.
I půjdou, kteříž dobře činili, na vzkří—
Nedotýkej se mezi maličkých; a na
šení života: kteří pak zle činili, na pole sirotků nevcházej. Silnýt jest pří
buzný jejich: a on souditi bude proti
vzkříšení soudu. Jan 5, 29. _
“Protože uložil den, v kterémž sou— tobě při jejich. Přísl. 23, 10. 11.
Vytrhuj ty, kteréž vedou na smrt:
diti bude svět v spravedlnosti, skrze
muže, kteréhož (k tomu) zřídil, dávaje a (těch), jež táhnou k zahynutí, vysvo
víru všem, vzkřísiv ho z mrtvých. Sk. bozovati nepřestávej. Díš-li: Nemám
ap. 17, 31. ,
(takové) moci: ten, kterýž zpytuje sr
Vímeť zajisté, že soud boží jest po dce, rozumí tomu, a strážce duše tvé
dlé pravdy proti těm, kteříž takové nic nesklamá, a on odplatí člověku po
dlé skutků jeho. Přísl. 24, 11. 12.
věci činí. Řím. 2, 2.
Neříkej: Jak jsem zmocněl? Aneb:
Ten pak kdo sází, a ten kdož zalé
vá, jedno jsou. Ale- jedenkaždý vezme Kdo mne podmaní pro mé skutky?
(svou) vlastní odplatu podlé své práce. Nebo Bůh mstitel mstíti bude. Sir.5,3.
U Boha jest milosrdenství i hněv.
1. Kor. 3, 8.
Všickni my zajistéukázati musíme Může býti uprošen, i vylévá hněv: po
před _soudnou stolicí Kristovou, aby dlé milosrdenství jeho, (jest i) trestání
přijal jedenkaždý na těle vlastním, jakž jeho, soudí člověka podlé skutků jeho.
činil, buďto dobré neb zlé. II. Kor. Neuteče s loupeží hříšník, a nebude
meškati odplata toho, kterýž milosrden
5, 10.
Cožbykoli jedenkaždý učinil dobrého, ství činí. Sir. 16, 12—14.
to zas vezme od Pána, buď on služe
Nejsou zrušeny úmluvy pro nepravost
jejich, a všecky nepravosti jejich jsou
bník, aneb svobodný. Ef. 6, 8,
Bůh není nespravedlivý, aby zapome před obličejem božím. Almužna muže
nul na vaši práci, a na milování, kte jest jako pečeť u něho, a milosti člo
réž jste ukázali pro jméno jeho, slou— včka jako zřitelnice ostříhá: a potom
živše svatým, a (ještě) sloužice. Zid. 6,10. povstane, a navrátí jim odplatu, jedno
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mukaždému na hlavu jejich, a obrátí je do
vnitřních stran země. Sir. 17, 17—19.
Modlitba kořícího se oblaky pro
nikne: a dokudž se nepřiblíží, nepo
těší se: aniž odstoupí, dokudž nepopatří

Nejvyšší. A Pán neprodlí, abudesouditi
spravedlivé, a konati soud, a Nejsilnější
nebude míti strpení s nimi, dokudž
nezmlátí hřbetů jejich: a neodplatí po
mstou národům, dokudž neodejme pl
nosti-pyšných, a berly nepravých ne
potře: dokudž neodplatí lidem podlé
skutků jejich, a vedlé skutků Adamo
vých, a podlé umíněníjeho: dokudž ne—
rozsoudí soudulidu svého, a neobveselí
spravedlivých milosrdenstvím svým. Sir.
35, 21—25.

—

I obrátíte se, a uzříte, co jest (za
rozdíl) mezi spravedlivým a bezbožným ;
a mezi tím, jenž slouží Bohu, a tím,
jenž jemu .neslouží. Mal. 3, 18.
Blahoslavení jste, když vám zlořečiti
a_protivenství činiti, a všecko zlé lhou
ce o vás mluviti budou, pro mne: ra
dujte se a veselte se: nebo odplata
vaše hojná jest v nebesích: tak zajisté
protivenství činili i prorokům, kteříž
před vámi byli. Mat. 5, 11. 12.
A ty podlé zatvrzelosti své, a neka
jícího srdce,“ shromážďuješ sobě hněv
ku dni hněvu, a zjevení spravedlivého
soudu božího, jenžto odplatí jednomu
každému podlé skutků jeho: těm zaji
sté. kteříž s trpělivostí v dobrém sku
tku, slávy a cti neporušenosti hledají,
životem věčným: těm pak, kteříž jsou
svárliví, a kteříž ncpovolují pravdě, ale
věří nepravosti hněvem i nemilostí.
Soužení a ouzkost (přijde) na každou
duši člověka činícího zlé, Žida předně
i Řeka: ale sláva a čest a pokoj (bu
de) každému, kdo činí dobré, Židu
předně i Řeku. Řím. 2, 5—10.
Znáť Pán ty, kteříž jsou jeho; a od
stup od nepravosti každý, kdo jmenuje
jméno Páně. II. Tim. 2, 19.
Poněvadž otcem nazýváte toho, kte
rýž bez přijímání osob soudí podlé
skutku jednohokaždého, v bázni za času
přebývání svého obcujte. 1. Petr 1, 17.
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svých, a krále na stolici na věky, i

bývají zvýšeni. Job 36,7.
Zná Hospodin cestu spravedlivých:
a zhyne cesta bezbožných. Žalm 1,6.
Ty požehnáš spravedlivému Hospo
dine, jako štítem dobré vůle své, koru
noval jsi nás. Žalm 6, 13.
Radujte se v Hospodinu a plesejte
spravedliví, a honoste se všickni upří

mného srdce. Žalm 31,11.

Oči Hospodinovy nad spravedlivými:
a uši jeho k prosbám jejich. Žalm

33,16.

Mnoháť jsou (také) soužení sprave
dlivých: ale ze _všech těch vysvobodí
je H08podin. Žalm 33, 20.
Volali spravedliví, a Hospodin vy
slyšel je: a ze všech zármutků jejich
vysvobodil je. Žalm 33, 18.
Mlád jsem byl, a sestaral jsem se:
ale neviděl jsem spravedlivého, aby byl
opuštěn, „ani semene jeho, žeby hledalo
chleba. Žalm 36, 25.
Spravedliví děditi budou zemi; a
přebývati budou na ní na věky věkův.
Ústa spravedlivého přemyšlovati budou

moudrost, a jazyk jeho bude mluviti
soud. Zákon Boha jest v srdci jeho:
a (tak) nepodvrtnouť se kročeje jeho.
Pozorujeť hříšník spravedlivého : a hledá.
usmrtiti ho. Ale Hospodin nenechá ho
v rukou jeho: aniž ho odsoudí, kdyz
odsouzen bude od něho. Žalm 36,
29—33.
'
Spasení spravedlivých (přijde) od
HOSpodina: a (on bude) obránce jejich
v čas souženL Žalm 36, 39.
V-eseliti se bude spravedlivý, když
uzří (tu) pomstu : ruce své umyje v krvi

hříšníka.
A řekne člověk: žeť má
' ovšem užitek spravedlivý: (že) opravdu
jest Bůh, jenž soudí je na zemi. Žalm
57, 11. 12.
Spravedlivý jako palma kvésti bu
de: jako cedr na Libanu rozmnoží
se. Žalm 91, 13.
Světlo vzešlo Spravedlivému, a ra
dost těm, kteříž jsou upřímného srdce.
Žalm 96, 11.
V paměti věčné bude spravedlivý:
II. Spravedlnost lidská. Znamená pověsti zlé nebude se báti. Hotovo
srdce jeho doufati v Hospodina, upe
tolik, co ctnost a šlechetnost.
vněno jest srdce jeho: nebudeť pohnut;
1. Zaslíbení, kteráž se čin-íspravedlivým.
až 1 zhrzí riepřátely svými. Rozděloval,
Bůh neodvrátí od spravedlivého očí dal chudým: spravedlnost jeho zůstanq
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na věky věků, roh jeho vyvýšen bude
v slávě. Žalm 111, 7—9.
Chudoba od Hospodina v domě bez
božného: ale příbytkové spravedlivých
požehnání budou. Přísl. 3, 33.
Památka Spravedlivá (zůstává) 3 po
chvalou: ale jméno bezbožných slmije
(s nimi). Přísl.- 10, 7.
Skutek sprvedlivého jest k životu:
ovoce pak bezbožného k hříchu. Přísl.

io„ 16.
'Cehož se bojí bezbožný, přijdemaň:
čehož žádají spravedliví, dáno bude
jim. Jako bouře, kteráž pomíjí, (tak)
nebude bezbožníka: spravedlivý pak
(jest) jako základ věčný. Přísl. 10,
2—1—25A

—

Očekávání spravedlivých (jest) veselí:
naděje pak bezbožných zahyne. Přísl.
10, 28.

.

_

Spravedlivý na věky se nepohne ;
bezbožní pak “nebudou bydliti v zemi.

Usta spravedlivého, vydají moudrost:
ale jazyk převrácený zahyne. Přísl. 10,
30. 31.

Spravedlnost upřímného vysvobodí
je: ale v oukladech svých polapeni
budou nepraví.
Když umře člověk.
bezbožný, žadné naděje nebude (mu)
více: a očekávání pcčlivých zahyne.
Přísl. 11, 6. 7.
_Z dobrých věcí spravedlivých lidí
veseliti se bude město, a když zhynou

bezbožní, bude chválení. Požehnáním
spravedlivých vyvýšeno bude město:
ale ústy bezbožných vyvráceno bude.
Přísl. 11, 10. ]l.
Bezbožný dělá dílo nestálé: ale “kdož
rozsívá spravedlnost, má mzdu trvan
livou. Přísl. 11, 18.
Kdo doufá v “bohatství své, padne:
ale spravedliví jako zelený list rozplodí
se. Přísl.

1-1, 28.

Nezarmoutí spravedlivého, cožby se
koli přihodilo jemu: bezbožní pak na
plnění budou, zlým. Přísl. 12, 21.

Na stezce spravedlnosti (jest) život:
ale cesta bludná vede k smrti. Přísl.
12, 28.
“Spravedlnost ostříhá - cesty

nevinné—

ho: bezbožnost pak hříšníka podvrací.
Pi'ísl. 13, 6.
Světlo Spravedlivých obveseluje, svíce
pak bezbožných zhasne. Přísl. 13, 9.
Spravedlivý jí, a naplňuje duši svou:

břicho pak bezbožných jest nenasytedl
né. Přísl. 13, 25.
Pro zlost svou vyhnán bude bezbo
žný: ale spravedlivý doufá při smrti
své. Přísl. 14, 32.

Spravedlnost zvýšuje národ: ale hřích
bídné činí národy. Přísl. 14, 34.
Daleko jest Hospodin od bezbožných;
ale modlitby spravedlivých vyslyší.
Přísl. 15, 29.
Spravedlivý, kterýž chodí v -spro
stnosti své, blahoslavené zůstaví po
sobě syny. Přísl. 20, 7.
Utíká bezbožný, an ho žádný nehoní:
ale spravedlivý jako lev smělý, bez
strachu bude. Přísl. 28, 1.
Duše pak spravedlivých jsou v ruce
boží, a nedotkne se jich ruka smrti.
Zdají se očím nemoudrým umírati: a
pokládá se vyjití jejich (ze světa) za trá
pení, a to (jejich) od nás. odjíti, za
vyhlazení: ale oni jsou v pokoji. A
jestli že před lidmi muky trpějí, naděje
jejich jest plná nesmrtelnosti. Maličko
pokáráni byvše, na mnoze dobře opa
třcui budou: nebo Bůh zkusil jich, a
shledal, že jsou hodni jeho. Jako
zlata v peci zkusil jich, a jako zápal
nou oběť přijal je, a časem bude ohled
na ně. Stkviti se budou spravedliví,
a jako jiskry probíhati se budou. Sou
diti budou národy, a panovati nad lid
mi, a kralovati bude pán jejich na vě—
ky. .Moudr. 3, 1—8.
Spravedlivý zajisté bylliby před ča
sem smrtí zachvácen, v občerstvení
bude. Moudr. 4, 7.
Tehdy státi budou spravedliví u ve
liké stálosti, proti těm, kteříž je sužo
vali, a kteří odjímali práce jejich atd.
Moudr. 5, 1 atd.
Zbloudili jsme (nepraví)z cesty pravdy :
a světlo spravedlvosti nesvítilo nám: a
slunce rozumnosti nevzešlo nám . . . Pro
tož přijmou (spravedliví) království sla
vné, akorunu ozdobnou ruky Páně. Ne
bo pravicí svou zastře je, a ramenem sv.
svým budejir-hhájiti. Moudr. 5, 6. 17.
' Rcete spravedlivému, že dobře mu
bude, nebo ovoce skutků svých jísti
bude. Is. 3, 10.

_

Syn neponese nepravosti otcovy, a
otec neponese nepravosti synovy, spra
vedlnost spravedlivého na něm bude,
a bezbožnost bezbožného bude na
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něm.

Ezech. 18, 20; Viz též: 18,
5—9.
Tehdáž se budou spravedliví jako
slunce stkvíti v království Otce jejich.
Kdo má uši k slyšení, slyš! Mat. 13,43.

tebe nevinný. 11. Mojž. 34, 7; srov.
I. Mojž. 8, 21.
Není člověka, kterýby nezhřešil. III.

Král, 8, 46; II. Par. 6, 36.
Zdaliž člověk, přirovnán k Bohu,

spravedliv bude, aneb nad stvořitele
svého čistější bude muž. Job 4, 17.
V pravdě vím, že tak jest, a že ne
bývá spravedliv člověk přirovnán jsu
Bohu. Job 9, 2.
Budu-li chtíti sebe ospravedlňovati.
ústa má odsoudí mne: budu-li chtít
ukázati se nevinným, nešlechetným mnc
2. Na tomto světě musejí spravedlivz' býti dokáže. Job 9, 20.
často strasti a pronásledky sna's'eti.
Zdali může spravedliv býti člověk,
V-posměchu jest spravedlivého spro přirovnán jsa Bohu, aneb ukázati se
stnost. Job 12, 4.
čistým narozený z ženy? Hle ani měsíc
Mnohá jsou soužení spravedlivých: nesvítí, ani hvězdy nejsou čisté před
ale ze všech těch- vysvobodí je I—Iospo obličejem jeho: nadto pak člověk, shni
din. Žalm 33, 20.
lina, a syn člověka jako červ? Job 25,
Pozoruje hříšník spravedlivého: a 4—6.
Porušení jsou a zohaveni v snažení
hledá usmrtiti ho. Ale Hospodin ne
nechá ho v rukou jeho. Žalm 36, svém: není, kdoby činil dobré, není
32. 33.
ani jednoho. Žalm 13, 1.
V ohavnosti mají spravedliví muže
Hle! v nepravostech počat jsem,: a
bezbožného. Přísl. 29, 27.
v hi-iších počala mne matka má. Zalm
Jsou spravedliví, jimžto se zle vede, 50, 7.
jakoby činili skutky bezbožných; a jsou
Budeš-li lIospodine nepravosti šetřiti:
bezbožní, kteří tak bezpeční jsou, ja I—Iospodine kdož ostojí? Žalm 129, 3;
koby měli skutky spravedlivých. Ale
Nevcházej v soud s služebníkem svým :
i to velikou marnosti býti soudím. Kaz. nebo nebude ospravedlněnv před obli
8, 14.
čejem tvým nižádný_jiný. Zalm 142, 2.
Kdo může říci: Cisté jest srdce mé,
Oklamejme spravedlivého, nebo ne
užitečný jest nám, a protiví se skutkům čist jsem od hříchu? Přísl.'20, 9.
našim, a vytýká nám přestoupení zit-_
Není zajisté člověka spravedlivého
kona, a rozhlnšuje na nás hříchy ob— na zemi, kterýžby činil dobré a nehře
Spravedliví půjdou do života věčné
ho. Mat. 25, 46.
Oči Páně hledí na Spravedlivého, a
uši jeho k prosbám jejich. I. Petr 3, 12.
Poněvadž víte, že spravedlivý jest,
věztež, že i každý, kdož činí sprave
dlnost, z něho zrozen jest.. ]. Jan 2,29.

cování našeho.

Těžko nám na něj h_le

děti, nebo nesrovnává se s jinými život
jeho, .a jinaké jsou cesty jeho. Potu
pou a trápením zkoušejme ho, abychom
poznali pokoru jeho, a zkusili trpělivost
jeho. K smrti nejohavnčjší odsuďme
ho; neb bude poznán z řečí jeho.
Maudr. 2, 12. 15. 19. 20.
Spravedlivý _hyne, a není, kdoby o
tom přemýšlel v srdci svém: a muži
milosrdni shromážděni bývají, neb není,
kdoby porozuměl: nebo od tváři zlosti
shromážděn bývá spravedlivý. Is. '57, 1.
3. Na zemi nelze zcelrz dokonalé
spravedlnosti dosíci.
Ty ostříhaš milosrdenství nad tisíci;
odjímáš nepravost, a nešlechetnosti, i
hříchy, a žádný sám od sebe není u

šil. Kaz. 7, 21._

“

Zahynul svatý ze země, a upřímného
mezi lidmi není. Mich. 7, 2.
Když učiníte všecko, což vám při

kázánojest, rcete: Služebníci neužite
čni jSme; což jsme povinni byli učiniti,
učinili jsme. Luk. 17, 10. „
Dokázali jsme, že jsou Zidéi Ře—
kové všickni pod hříchem. Řím. 3, 9.
* Všickni zajisté zhřešili, a potřebují
slávy boží. Rím. 3, 23.
Dime-li, že nemáme hříchu, sami se
svádíme, a není v nás pravdy. I. Jan
1, 8.

4. Příkladové spravedlivých.
“Spravedliví nazývají se:
Noe: I.
Mojž. 6, 9; 7, 1; David: ]. Král. 24,
18.; Abner a Amasa: III. Král. 2, 32;
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Josef: Mat. 1, 19; Zachariáš: Mat.
23, 35; Abel: Mat. 23, 35; Žid. 11,
4; Kristus: Mat. 27, 19; Zachariáš a
Alžběta : Luk. 1, 6 ; Simeon: Luk. 2, 25;
Kornelius setm7c: Sk. ap. 10, 22; Abra

ham: Jan 2, 21—23; Lot : II. Petr 2,7.

sobě novou roli: čas pak hledání Ilo
spodina, když přijde, kterýž vás učiti
bude spravedlnosti.. Orali jste bezbo
žnost, žali jste nepravost, jedli jste
ourodu lži: že jsi doufal v cesty své,
a v množství silných svých. 03. 10,

Viz též : ospravedlne'ni.

12, 13.

Ill. Spravedlnost ku bližnímu záleží

2. Spravedlnosti touto získáme si za
líbení a požehnání boží.
Viz domluvu Jakobovu Lábanovi:
I. Mojž. 31, 36. 38—41.

v tom, abychom každému, což jeho jest,
prokazovali, nechávali a dávali.

1. Napomenuti k této spravedlnosti.
Uchýlil-li se z c'esty krok můj, a
následovalo-li očí mých srdce mě, a ru
kou mých přidržela-li se poškvrna:
co rozsívati. budu, ať jiný jí: a rod
můj vykořeněn bud'. Job 31, 7. 8..
Jestliže proti mně země má křičí, a
pláči-li s ní zákonové její: jídal-li jsem
ourody její bez peněz, a duši oráčů
jejich trápil-lijsem: místo pšenice necht“
mi vzejde bodlák, amísto ječmene trní.
Job 31, 38—40.
Lepší jest maličko s spravedlností,
než mnoho užitků s nepravostí. Přísl.
16, 8.

Váha i závaží soudové Hospodinovi
jsou: a dílo jeho všecko kamení v pytli
ku. Ohavní (jsou) králi, kteříž činí bez
božně: nebo spravedlvostíutvrzen bývá
trůn. Přísl. 16, 11. 12; III. Mojž. 19,
35. 36.

Milujte spravedlnost, vy jenž soudíte
zemi. Moudr. 1, 1.

Odplatil mi HOSpodin vedlé sprave
dlnosti mě: a vedlé čistoty rukou na
vrátí mi. Nebo všiokni soudové jeho
před obličejem mým jsou: a přikázaní
jeho neodložil jsem od sebe. A protož
navrátí mi Hospodin vedlé spravedlno
sti mě a vedlé čistoty rukou mých
před obličejem očí svých. II. Král.
22, 21. 23. 25.
Spravedlivý jest Hospodin, a Spra
vedlnost miluje: na pravost patří obli
čej jeho. Žalm 10, 8.

Hospodine, kdož bude přebývati v stán
ku tvém? & neb kdo odpočívati na hoře
svaté tvé? Kdo chodí bez poškvrny, a.

činí spravedlnost: kdo mluví pravdu
v srdci svém, kdo nečiní lsti jazykem
svým: aniž činí zlého bližnímu svému,
a pohanění nepřijímá proti bližním svým?
V nivec uveden před obličej jeho .zlost
ník: ale bojící se Hospodina oslavuje:
kdo. přísahá bližnímu svému, a nekla
me: kdo peněz "svých nedává na lichvu,

Blahoslavený bohatý, kterýž nalezen
jest bez poškvrny, a kterýž zlatu ne— & darů proti nevinnému nepřijímá. _Kdo
činí to, nebudeť polmut na věky. Zalm
postoupil. Sir. 31, 8.
Všeliký dar, inepravost zahlazena 14, 1—5.
Odplatí mi _Hospodin podlé spra
bude, ale víra na věky státi bude.
Jmění neSpravedlivých jako potok vy vedlnosti mě a podlé čistoty rukou
schne, a jako hřímání veliké v dešti mých nahradí mně. Zalm 17, 21.
zavzní. Sir. 40, 12. 13.
Oči mě k věrným země, aby sedali
se mnou. Žalm 110, 6.
Učte se dobře činiti; hledejte spra
Spravedlivých cesta jest jako skvoucí
vedlnosti, přispějte spravedlivému ku
pomoci, suďte sirotků, zastaňte vdovy; světlo, jenž vychází a roste, až do dne
dokonalého. Přísl. 4, 18.
Is. 1, 17.
Neprospějeť bohatství v den pomsty
Paklibych řekl bezbožnému: Smrtí
umřeš: a on učinilby pokání od hříchu ale spravedlnost vysvobodí od smrti.
svého, a činilby soud a spravedlnost, a na Přísl. 11, 4.
V tom nechť- se chlubí, kdo Se chlu
vrátilby základ ten bezbožný, navrátilby
loupež, a chodilby v přikázaních života, bí,. že ví a zná mne, že já jsem Ho
uniiby co činil nespravedlivého: životem spodin, a hterýž činím milosrdenství, a
živ bude a neumře. Ezech. 33, 14. 15.
soud i spravedlnost na zemi: neb ty
Rozsívejte sobě v spravedlnosti, a věci líbí se mně, praví Hospodin. Jer.
žněte v ústech milosrdenství, obnovte 9, 24.
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A nezarmoutí-li člověka : navrátí-li zá
klad dlužníku, a nevezme-li ničehož mocí:
chléb svůj lačnému bude-li dávati, &
nahého rouchem přiodívati: nebude-li
na lichvu půjčovati, a více bráti: od
vrátiti od nepravosti ruku svou, a soud
pravý bude-li činiti mezi mužem &mu
žem: v přikázaních mých bude-li cho
diti, a soudů mých ostříhati, aby činil

pravdu: ten spravedlivý jest, životem
živ bude, praví Pán Bůh. Ezech. 18,
7—9.
3. Jiz na světě může se spmvedlz'vý
většího štěstí nadíti nez nespvavedltvy'.

Rozpomeň se, prosím tebe, kdo jest
kdy nevinný zahynul? aneb kdy jsou
upřimní zahlazení byli? Job 4, 7.
Hospodin díl dědictví mého, a kali
cha mého: ty jsi, jenž navrátíš mi
dědictví mé. Žalm 15, 5.
Nic neprospějí pokladové bezbožno
sti : ale spravedlnost vysvobodí od smrti.
Nebude Hospodin sužovati hladem duše
spravedlivého, a ouklady bezbožných
podvrátí. Přísl. 10, 2. 3.
Kdo chodíupřímně, chodí doufánlivě:
kdož pak převrací cesty své, vyjeven
bude. Přísl. 10, 9.

Sprostnost spravedlivých zpravovati
je bude: ale oklamání převrácených
vyhubí je. Přísl. 11, 3.
Bežbožný dělá dílo nestálé: ale kdož
rozsívá spravedlnost, má mzdu trvan
livou. Přísl. 11, 18.
Nenajde lstivý zisku: ale statek člo
věka bude cena zlata. Přísl. 12, 27.
Duše lstivé bloudí v hříších; spra
vedliví, pak milosrdní jsou, a slitová
vají se. Přísl.'13, 13.
Bloudí, kteříž činí zlé: ale milosr
denství a pravda připravují dobré. Přísl.
14, 22.
Spravedlnost zvýšuje národ : ale hřích
bídné činí národy. Přísl. 14, 34.
Radost jest spravedlivému činiti soud,
ale strach těm, kteříž činí nepravost.
Přísl. 21, 15.
Kdo. následuje spravedlnosti a milo
srdenství, najde život, spravedlnost a'
slávu. Přísl. 21, 21.
Kdo chodí upřímně, zachován bude:
ale kdo po cestách převrácených kráčí,
padnet pojednou. Přísl. 28, 18.
Muž věrný velmi chválen bude: ale [

kdo chvátá zbohatnouti,
viny. Přísl. 28, 20.

nebude bez

4. Spravedlivý zzská si téz" vážnost a

lásku dobrJak lidí.
Kdo skrývá obilí, zlořcčen bude., od
lidí: ale požehnání přichází na slávu
těch, kteříž je prodávají. Přísl. ,11, 26.
Království zajisté boží není pokrm a
nápoj, ale spravedlnost, a pokoj a ra
dost v Duchu svatém; nebo kdo vtom
slouží v Kristu, líbí se Bohu, a chválu
má u lidí. Řím. 14, 17. 18.

5. Příkladové spravedlivých.
Job. Viz celou knihu zvláště: 1 kap.
Mimo to ví: svrchu: Samuel: I. Král.
12, 3. 4; Sir. 46, 22.

6. Zvláště pak vlc/masti jsou povin
novány spravedlnost konati bez pří
'
jmuiní osob.
Nebudeš činiti, což nepravéhojest,
aniž budeš nespravedlivě souditi. Ne
hled“ na osobu chudého, ani cti ani
ohličeje mocného. Spravedlivě suď bli
žnímu svému. III. Mojž 19, 15. a v. 35.
Nebude žádný rozdíl osob, tak ma
lého vyslyšíte jako velikého: aniž při
jmete čožkoli osoby, nebo soud boží
to jest. V. Mojž. 1, 17; též 16, 18. 19.
Nepřevrátíš soudu příchozího & si
rotka, aniž vezmeš v základ roucha
vdovy. V. Mojž. 24, 17.
Neuchýliž se k odsouzení chudého.
Lži se vystříhati budeš. Nevinného
a spravedlivého nezabiješ: nebo' v oškli
vosti mám bezbožného. Aniž bráti bu
budeš darů, kteříž také oslepují opatrné,
a podvracují slova spravedlivých.- II.
Mojž. 23, 6—8; též 23, 2. 3.

Jednostejné právo at je mezi vámi,
buďto žeby příchozí, neb domácí zhře—

šil: nebo já jsem Hospodin Bůh váš.
IH. Mojž. 24, 22; viz též: V. Mojž.
25, 1. 2.

'

Bože soud svůi králi dej: a sprave
dlnost svou synu královu. Aby soudil
lid tvůj v spravedlnosti, a čhudé tvé
v pravosti. Ať přijmou hory pokoj
lidu, a palubkové spravedlnost. Souditi
bude chudé z lidu, a spaseny učiní
syny chudých: &poníží násilníka. Žalm

711—4

Soud čiňte nuznému, a sirotku: po
n chudého ospravedlňujte.

uíženého ,
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Vytrhněte chudého, a nuzného z ruky
hříšníka vysvobod'te. Žalm 81, 3. 4.
Kdo OSpravedlnuje bezbožného, ] kdo
odsuzuje spravedlivého, ohavni 'jsou obá
před Bohem. Přísl.. 1.7, 15.
Přijímati osobu bezbožného není do
bré, tak že bys uchýlil se od pravdy
soudu. Přísl. 18, 5.

Král moudrý rozptyluje bezbožné, a
nakřivuje nad nimi klenuti. Přísl. 20, 26.
Otevíi ústa svá za němého, a upři
všech synů, kteříž mimojdou. Otevři
ústa svá, usuzuj, co spravedlivého jest,
a sud nuzného a chudého. Pi-isl. 31, 8. 9.
Milujte spravedlnost, vy jenž soudíte

važ snopky obtěžující: propust: ty, kte
říž utiště'ni jsou, na svobodu, a \'šeliké
břímě roztrhni. Is. 58, 6. „

Toto pravi Hospodin: .Ciňte soud a
spravedlnost a vysvobozujte utištěného
násilím z ruky násilníka, a příchozího
a sirotka, a vdovy nezarmucujte, aniž
jich utiskujte neprávě, a krve nevinné
nevylévejte na místě tomto._Jer. 22, 3.

Dosti“buď vám knížata israelská:

nepravosti a loupeže nechtějte, a soud
a spravedlnost čiňte, oddělte pomezí
vaše od lidu mého, praví Pán Bůh.
Ezech. 45, 9.
Tato jsou slova, kteráž činiti bu
dete: Mluvte pravdu jedenkaždý s bli
zemi. Moudr. Al, 1.
Nakloň k chudému bez zármutku žním svým: pravdu, .a soud pokoje
ucha svého, a dej, co povinen jsi, a suďte v branách svých. Zach. 8, 16.
Přistoupím k vám k 'soudu, a budu
odpověz mu pokojně s tichosti. Vysvo—
bod' toho, kterýž křivdu trpí -z ruky svědkem rychlým zločincům, a cizolo
pyšného, a nenes toho těžce 'v srdci žníkům, a ki-ivopřísežníkům a kteří
s outiskem zadržují mzdu nájemníka,
svém. V soudu budiž milosrdný sirotkům
* jako otec, a za muže buď matce jejich.
utiskují vdovy a sirotky, a potlačují
Sir. 4, 8—10.
příchozího, aniž se boji mne, pravi IIo
Nezadržuj slova v čas vysvobození. spodin. Mal. 3, 5.
Knížata nejsou k strachu dobře či
Neskrývej moudrosti své v kráse jeji.
Sir. 4, 28.
'
nícim, ale zlé činícíín. Protož chceš-li
se
nebáti mocnosti? Cín dobře a budeš
Nehledej býti soudcem, lečbyclí mocí
přetrhnouti mohl nepravosti: abys snad míti od ní chválu. Řím. 13, 3.
neobával se tváři. mocného, a nepolo
Kdyby přišel do shromáždění muž
žil ourazu pravosti své. Sir. 7, 6.
maje zlatý prsten, v krásném rouše,
Nezpolehej se na oběť nespravedli
a všelby také chudý v chatrném oděvu,
'vou, nebo Pán Soudce jest, a není u a pohleděli byste na toho, kterýž jest
něho slávyosoby. Nepřijme Pán osoby oblečen v zlaté roucho, a řekli byste
proti chudému, a prosbu uraženélío jemu: Ty sedni tuto dobře, chudému
vyslyší. Nepohrdne prosbou sirotka; pak byste řekli: Ty stůj tamto aneb
ani vdovou, když bude vylévati řeč sedni u podnoží noh mých; zdali již
lkáni. 35, 15—17.
nesoudite sami u sebe, a učinění jste
Za zákon Nejvyššího a smlouvu soudcové myšlení nepravých? Jak. 2,
jeho, a za soud, když bys odsuzoval 2--4.
bezbožného, nestyd' se. Sir. 42, 2.
Pakli osoby přijímáte, činíte hřích,
A soudcové, jeden každý ze jména trestáni jsouce od zákona jako pře—
svého, jichžto není porušeno srdce: stupníci. Jak. 2, 9.
Viz též: vrchnost.
kteříž se neodvrátili ode Pána, aby
památka jejich byla v požehnání, a ko
SDÍOStDOSt znamená tolik co upřímnost,
sti jejich at' se puči z místa svého, a otevřenost srdce.
jméno jejich

ať zůstává

na věky, zů—

stávajic k synům jejich, svatých mužů
sláva. Sir. 46, 13—15.
Ostříheite soudu; a čihte spravedl
nost; 'nebo blizko jest spasení mé,
aby přišlo, a spravedlnost má aby zje
vena byla. Is. 56, l.
Není-liž'raději toto půst, kterýž jsem
vyvolil? Zruš svazky bezbožnosti, roz

]. V tomto smyslu velí se:
Řekl Šalamoun: Vím Bože můj: žc
-zkušuje'š srdci, a miluješ sprostnost,
protož i já v sprostnosti srdce svého
vesele obětoval jsem toto všecko: a
lid tvůj. kterýž se zde" shledal, viděl
jsem s velikou radostí tobě obětovati
dary. I. Par. 29, 17.

Srdce.
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že není

a z temností a mrákoty oči slepých 'vi
děti budou, 3 znáti _dudou bloudící du

jemu rovného na zemi, (ježto jest)

chem rozum, a reptáci učiti se budou

muž Spr'ostn) a upřímný, a bojící se

zákonu. Is. 29, 18. 24.

I řekl Hospodin k Satanovi: Spa
třil—
lis služebníka

mého Joba,

Boha, a vystříhající se zlého? Job 1, 8
Kdo chodí upřímně, chodí doufánlivě.

V ten čas promluviv Ježíš řekl:
Chválím tě Otče Pane nebe izemě,
Přísl. 10,
že jsi skryl tyto věci před moudrými
Ohavné (jest) Hospodinu srdce zlé: a opati-nými, a zjevil jsi je maličkým.
a zalíbení jeho jest v těch, kteří pří— Mat. 11, 25. Luk. 10, 21.
mě chodí. Přísl. 11, 20.
Poněvadž v boží moudrosti nepoznal
Lepšíjest chudý, kterýž chodí v sprost svět skrze moudrost Boha: zalíbilo se
nosti své, nežli bohatý na cestách ne Bohu skrze bláznovství kázaní Spaseny
pravych. Přísl. 28,6.
učiniti věřící. I. Kor. ], 21; Sk. _ap.
4, 13.
Kdo chodí upřímně, zachován bude:
Já přišed k vám, bratří, nepřišel
ale kdo po cestách převrácených kráčí,
padnet' pojednou. Piísl. 28, 11.
jsem s vyvýšeností řeči neb moudrosti,
Kristus pravil učenníkmn: Buďte zvěstuje vám svědectví Kristovo. Nebo
opatrní jako hadové, a sprostní jako nesoudil jsem, že bych co jiného mezi
holubice. Mat. 10, 16.
Vámi uměl, než Ježíše Krista, a to
PlVI'lÍ křesťané na každý den trva— ukřižovaného. A já v mdlobě, a v bá'zni,
jíce jednomyslně v chrámě, a lámajíce i v strachu mnohém byl jsem u vás.
po domích chléb, přijímali pokím 5 ve A řeč má i kázaní mé, nebylo v dů
selím, a Sprostnostísrdce. Sk. ap, 2, 46. vodných slovech lidské moudrosti, ale
Chci, abyste byli moudří k dobré v dokázání ducha a moci, aby víra vaše
mu, a sprostí ke zlému. Řím. 16, 19. nebyla založena na moudrosti lidské,
Sláva naše tato jest, svědectví svě ale na moci boží. I. Kor. 2, 1—5.
domí našeho, že v sprostnosti srdce,
Viz také: Chude' duchem, pokoru.
a v upřímnosti před Bohem, a ne v
Srdce ma' rozdz'óne'významy, zvláště
moudrosti tělesné, ale v milosti boží pak jest ono sídlem citů lidských a co
obcovali jsme na tomto světě: hoj takovéjest:
něji pak urvás. II. Kor. 1, 12.
' 1'. pramen dobrého.
Abyste ve všem zbohaceni jsouce,
Blahoslaveni, kteříž skoumají svěde
hojnost měli ke všeliké Sprostnosti,
kterážto působí skrze nás díkůčinění cvtvíjeho: a celým srdcem hledají ho.
Bohu- II. Kor. 9, 11.
Zalm 118, 2.
Všelikou stráží ostříhej Srdce svého,
Bojím se, aby jakož had svedl Evu
chytrostí svou, nebyli tak porušení nebo z něho život pochází. Přísl. 4, 23.
Zivot těla Sldce zdravé: hnis kostí
smyslové vaši, a nevypadli z sprostno
sti, kteráž jest v Kristu: II. Kor. 11, 3. závist. Píísl. 14, 30.
V srdci opatrného odpočívá mou
Služebníci, buďte poslušni pánů tě
drost, a všeliké neumělé vyučovati bude.
lesných s bázní a s-tl'esením v sprost
nosti srdce svého, jako Krista. Eí. 6, 5. Přísl. 14, 33.
Srdce veselé obveseluje tvář: v tru
2. Prostny'm a od světa rpovrz'eny'm chlivosti mysli tratí se srdce. Srdce
zjevuje se Bůh.
moudrého hledá umění: ale ústa bláznů
I nalezen jest v něm muž chudý a pasou se neumělostí. Všickni dnové
moudrý, a vysvobodil město moudrostí
chudého zlí: bezpečná mysl, jako usta—
svou, a žádný potom nezpomenul na vičné hody. Přísl. 14, 13—15.
člověka toho chudého. Kaz.9, 15.
Vcselost srdce, tať jest život člově
Ostříhající maličkých jest Hospo ka, a poklad bez nedostatku svatosti:
lin: snížen a vysvobodil mne. Žalm a plesání muže jest dlouhověký život.
114, 6.
Sir. 30, 23.
Jasné srdce také dobré při jídle
Vykládání řečí tvých osvěcuje: aroz
jest: nebo jídlo jeho pilně se odbývá.
1mnost dává maličkým. Žalm 118,130.
I ušlyší v ten den hlnší slova knihy, Sir. 30, 27.

Srovnalost. —- Stálost.

636;

,Pokolení ještěrčí, kterak můžete do
bré věci mluviti jsouce zlí? nebo z hoj
nosti srdce ústa mluví. Dobrý človC-k
zipokladu dobrého vynáší dobré: a.
zlý člověk z pokladu zlého vynáší zlé,
Mat. 12, 34. 35; srov. Luk. 6, 45.
2. než z'pramen zlého.
Viděl pak Bůh, žeby mnohá zlost
lidská byla na zemi, a všeliké myšlení
srdce náchylné bylo ke zlému po vše
chen čas. I. Mojž. 6, 5.
Ze srdce zajisté vycházejí zlá my
šlení, vraždy, cizoložství, smilství, krá
deže, křivá svědectví, rouhání. Mat.
15, 19.
Pravil, že co z člověka pochází, to
poškvrňuje člověka. Nebo z vnitřku
z srdce lidského pocházejí zlá myšlení,
_cizoložstva, smilství, vraždy, krádeže,
lakomství, nešlechetnosti, lest, nestyda
tosti, zlé oko, rouhání, pýcha, bláznov
ství. Mar. 7, 20—23.

3. Bůh- nenávidí srdce zlé/to.

Stříbro výborné, jazyk spravedlivého:
ale srdce bezbožných za nic nestojí.
Přísl. 10, 20.
Ohavné IIospodinu srdce zlé: a za
líbení—jeho jest v těch, kteří přímč
chodí. Přísl. 11, 20.

Ohavností jest IIospodinu každý hrdý.
Přísl.,16, 5.
4.. Máme všechnu péčí vynaložili na
zušlechtění a čistotu srdce.
Clověk vidí to, co zevnitř jest, Ho
spodin pak hledí k srdci. I. Král. 16, 7.
Ten, kterýž zpytuje srdce, rozumí
tomu, a strážce duše tvé nic nezklamá.,
a on odplatí člověku podlé“ skutků
jeho. Přísl. 24, 12.
Blahoslavení čistého srdce: neboť oni
Boha viděti“ budou. Mat. 5, 8.
Učením rozličným nedejte se sváděti.

Nejlépejest zajisté upevniti srdce mi
lostí. Zid. 13, 9.

Trestalo-liby nás srdce naše: většít'
jest Bůh, nežli srdce naše, a zná vše
cko. Nejmilejší, jestližeby nás srdce
naše netrestalo, máme doufání k Bohu.
I. Jan 3, 20. 21. Viz: smýšlení.
Srovnalost
vůle lz'dske' s vůlí boží.
Jest jedna z hlavních cností křesťana;
kteráž se zakládá na lásce boží, a v tom

záleží, že vůlí svou vůlí boží ve všech
přivadnostech úplně podrobujeme.

]) Nejvznešenější příklad této ctnosti
jest Ježíš Kristus, kterýž neznal jiné
vůle mimo vůli otce svého: Jan 6,
38; jehož pokrmem byla vůle otcova:
Jan 4, 34; jenž v úzkosti duše zvo
lal: Ne má vůle, ale tvá bud': Luk.
22, 43.
2) Jiní přz'kladove': Josef: I. Mojž.
19, 2; Heli: I. Král. 3, 18; Tobiáš:
Tob. 3, 2; .Job 1, 21; srov. I. Mak.
3, 60; Sk. .ap. 9, 6.
Viz: O(levzdanost.

Stálost jest ctnost křesťanská, kteráž
člověka v dobrém až do konce udržuje.

]. Důrazně se velí, a jest k dosažení
spasení potřebná.
Posilůte se, a nechť neoslabnou ruce
vaše: nebo bude míti mzdu práce vaše.
II. Pal—Jm, 6.
Kdo setrval v přikázaních jeho, a

opuštěn jest? aneb kdo vzýval jej, a
on pohrdl jím? Sir. 2, 12.
Běda těm, kteříž ztratili trpělivost,
a kteříž opustili cesty přímé, a uchý
lili se na cesty zlé. Sir. 2, 16.
Neklátěj se po všelikém větru, a ne
chod' po každé cestě: tak zajisté každý
hříšník poznán bývá po dvojím jazyku.
Buď stálý na cestě Páně, a v pravdě
smyslu svého i v umění, a následuj tě
slovo pokoje a spravedlnosti. Sir. 5,
11. 12.
Stůj v smlouvě své, a v ní rozmlou

vej, a v práci přikázaní svých sestarej
se. Nezůstávej v skutcích hříšníků: ale
důvěřuj se Bohu, a zůstaň na místě
svém. Sir. 11, 21. 22.
Pakliby se odvrátil spravedlivý od
Spravedlnosti své, a činilby nepravost
podlé všech ohavnosti, kteréž obyčej
má činiti bezbožný, zdaliž živ bude?
Na žádné spravedlnosti jeho, kteréž
byl činil, nebude pamatováno: pro pře
stoupení, jehož se dopouštěl, a pro
hřích svůj, kterýž páchal, pro ty umře.
Ezech. 18, 24.
Ty tedy synu člověčí, rci k synům
lidu svého: Spravedlnost Spravedlivého
nevysvobodí ho, v kterýžkoli den zhře
ší: a bezbožnost bezbožného nebude
škodíti jemu, v kterýžkoli den obrátí

Starostlivost. ., Staří.
se od bezbožnosti své: & spravedlivý
nebude moci živ býti v spravedlnosti
své, v kterýžkoli den zhřeší. Ezech.

33, 12; též: v.jl8.
Kdož setrvá až do konce, ten spa
sen bude. Mat. “10, 22; Mat. 24, 12.
13; Mar. 13, 13.
Pavel přišed a uzřev milost boží,
zradoval se: a napomínal všech, aby
v oumyslu srdce trvali v Pánu. Sk.
np. 11, 23.
Kristus odplatí jednomukaždému po
dlé skutků jeho: těm zajisté, kteříž
s trpělivostí v dobrém skutku, slávy a
cti a neporušenosti hledají, životem
věčným. Rím. ?, 6. 7.
Protož bratří moji milí, stáli buďte,
a nepohnutelní: rozhojňujíce se v díle
Páně vždycky, vědou'ce, že práce vaše
není daremná v Pánu. I. Kor. 15, 58.

Bděte, stůjte u víře, zmužile so
hě počínejte a posilňte se. I. Kor.
16, 13.

Dobré pak činíce, neustávejme; nebo
časem svým žíti budeme neustávajíce.
Gal. 6, 9.

Bratří, stůjte, a zachovávejte usta
novení, kterýmž jste se naučili, buďto
skrze (naši) řeč, aneb skrze náš list.
11.. Tes.

'

2, 14.

Vy pak, bratří, neoblevujte dobře
činíce. II. Tes. 3, 13.
Dej pozor na sebe, i na učení;
v tom trvej! nebo to čině, i sám sebe
spasena učiníš, i ty, kteříž tebe po
slouchají. I. Tim. 4, 16.
Učiněni jsme zajisté oučastníci Kri
sta: jestliže však počátek základu jeho
až do konce pevný zachováme. Žid.
3, 11.

Zádámet pak, aby jedenkaždý z vás
touž péčí ukazoval, k vyplnění naděje
až do konce; abyste nebyli leniví, ale
(byli) následovníci těch, kteříž skrze
víru a trpělivost dědičně obdrží zaslí
bení. Žid. s, -11. 12.

A kdo svítězí, a bude ostříhati skutků
mých až do konce, tomu dám moc nad
národy. Zjev. 2, 26.
Buď věrný a dám tobě korunu ži
vota. Zjev. 2, 10.
Kdo svítězí, dám jemu sedčti s se

bou na trůnu svém: jako jsem ijá
svítězil, a sedím s Otcem svým na trů
nu jeho. Zjev. 3, 21.
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2. Příklady stálosti v dobrém:
Enoch: I. Mojž. 5, 22; Noe: 6, 9;
Abraham,: 22; Tobiáš.: 2, 13; Job:
Job: 2, 9; Josqf: I. Mojž. 39; Eze
chz'a'š: Sir. _48, 15; Simeon a Anna:
Luk. 2, 25. 37..
3. Stálost u víře.

Synové svatých jsme, a očekáváme
onoho života, kterýž Bůh dá těm, ješto
víry své nikdy nemění od něho. Tob.2, 18.
Pavel a Barnabáš napomínali věří
cích, by trvali u víře: a že musíme
skrze mnohá soužení vcházeti do krá
lovství božího. Sk. ap. 14, 21.
Připomínám pak vám, bratří evan
gelium, kteréž jsem vám kázal, kteréž
jste přijali, v němž i stojíte, skrze něž
i spasení—béřete, ač držíte-li, jak jsem
vám kázal, leč byste byli nadarmo uvě
řili. I. Kor. 15, 1. 2.

Nyní již smířil tělem svým skrze
smrt, aby vás postavil svaté, a nepo.
škvrněné, a bez ouhony před ním;-ač
zůstáváte—li u víře založeni a pevni, a
nepohnutelni od naděje evangelium, kte
réž jste slyšeli, kteréž jest kázano vše
mu stvoření, ješto jest pod nebem, kte
réhož já Pavel učiněn jsem služební
kem. Kol. 1, 22. 23.
Měj víru a dobré svědomí, kteréžto
někteří odvrhše, utonuli s vírou. I.
Tim. 1, 19.
_ Spravedlivý pak můj z víry živ jest;
pakliby se odtrhl, nebude _se líbiti duši
mé. Zid. 10, 38.
Viz také : setrvalost.

Starostlivost.
Staří,

Viz.-péče.

tolik co ve'lcem seštz' tide'.

1. Staří se mají ctíti.
Před šedivou hlavou povstaň, a cti
osobu starého: a boj se Hospodina.
III. Mojž. 19, 32.
Při starých jest moudrost, a v mno
hém času rozumnost. U něho jest mou
drost i síla, on má radu i rozumnost.
Job 12, 12. 13.
Eliu, syn Barachelův Buzitský, řekl:
Mladší jsem věkem, vy pak starší, pro
tož sklopiv hlavu, ostýchal jsem se
vám oznámiti zdání svého. Job 32, G.
Koruna důstojnosti starost, kteráž
na cestě spravedlnosti nalezena bude.
Přísl. 16, 31.

Stáří.
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Mezi množstvím starců moudrých
stůj, a moudrosti jejich z srdce připoj
se, aby každé vypravování božské mohl_
slyšeti, a průpovídky starců a moudrých
lidí chvály hodné ať neminou tebe. Sir.
(i, 35.

Nepohrdej člověkem v starosti jeho:
'nebo i z nás někteří sstarají se
.

Nepohrdej vypravováním starších mou
drých, a v příslovích jejich se obírej.
Nebo se od nich naučíš moudrosti, a
umění rozumnému,_ a sloužit-i velikomo
cným bez stížnosti. Nepomíjejž tebe

vypravování starších; nebo i oni na
učili se od otců svých: nebo od nich
naučíš se rozumu, a v čas potřeby dá
vati odpovědi. Sir. 8, 7. 9—12.
Staršího netresci, ale napomíuej jako
otce: mladých jako bratří; starých
žen jako matek: mladic jako sester ve
vší čistotě. I. Tim. 5, 1. 2.

2. Více než léta činí moudrost a cnost
stáří ctihodným.
Stáří zajisté ctihodné není ono dlou
liovčkc', ani počtem let zečtené; ale
šediny jšou smyslové člověka, a věk
starosti počeštný činí život nopoškvr
něný. Moudi. 4, 8. 9.
Tři pak \écí nenáviděla duše má,
a velmi těžce nesu zivot jejich: Chu
dého pyšného: bohatého lživého, starce
pošetilélío a nelozumnélio. Ktciýchž
věcí v mladosti své jsi neshromáždil,
kterakje najdeš v star osti své.? Jak ušle
chtilý jest šedinam soud, a starším poznati
radu! Jak uštechtilá jest starcům mou
drost, a slavným rozum, a rada. Sir.
25, 3—7.

3. Povinnosti starých lidí.
Starci ať jsou střízliví, stydliví, opa—
trní, zdraví 11víře, v'milování, v trpě
livost-i. Též také staré ženy ať chodí
v oděvu svatém, ať nejsou hanlivé, ani

mnoho vína pijící, dobrému učící: aby
opatrnosti vyučovaly mladice, aby muže
své milovaly, na syny své laskavé byly,
a byly opatrné, čisté, střízlivé, o dum
péči mající, dobrotivé, mužům svým
poddané, aby nebylo dáno v porouhání
slovo boží. Tit. 2, 2—5.

4. Staří nemají více lpíti na pozem
ských věcech.

Sára smála se tajně , řkouc: Když

jsem sestarala, a pán můj kmetem jest,
rozkoše hleděti budu? I. Mojž. 18, 12.
Berzellai také Galaadský, vyšed z
Rogelím, převedl krále přes Jordan,
také hotov jsa zpíovoditi ho za řeku..
Byl pak Berzellai Gallaadský velmi
starý, totiz v osmdesáti letech, a on
opatřoval krále stravou, když obýval
v ležení: nebo byl muž bohatý velmi.
Řekl tehdy král Belzellai: Pojď se
mnou, abys odpočíval bezpečně se mnou
v Jerusalémě. I řekl Berzellai k krzáli
Kolik jest dni let života mého, abych
šel s králem do Jerusaléma? \ osm
desáti letech jsem dnes: zdaliž čerství
jsou smyslové moji, abych rozeznati
mohl co sladkého jest, a co hoikébo?
aneb může--li se kochati služebník tvůj
v pokrmu & nápoji. ? aneb zdaliž mohu
více poslouchati hlasu zpěváků aapěv
kyni? piočby služebník tvůj bylkobti
žení pánu svému králi? II. Král. 19,
31—35.
6. Blcíznovství a nepraUOsti jsou nej
větší hanba stáří.

Odsuzuje pak spravedlivý člověk
mrtvý živé bezbožné, a mladost rychleji
skonaná dlouhý život nespravedlivého.
Moudr. 4, 16.
Tři pak věcí nenáviděla duše má,
a velmi těžce nesu život jejich: Chu
dého pyšného, bohatého lživého, starce
pošetilého a uerozumnélío. Sir. 25,3. 4.
Nebude v Jerusalémě více dítě dnů,
a stařec, kterýžby nevyplnil dnů svých:
nebo pacholc stoleté umře, a hříšník
stoletý zlořečen bude. Is. 65, 20.
Jedli cizí sílu jeho, a on nepoznal:
ale i šediny vysuly se na něm, a on
nevěděl. Os. 7, 9.

6. Smrt kmeta neděsí.

O smrtí, dobrýť jest soud tvůj člo
věku nuznému, a kterýž hyne na síle,
sešlému věkem, a kterýž o všecko se
stará, a nevěřícímu, a kterýž potrucnje
trpělivost. Sir. 41, 3. 4.
7. Starý věk jest odměnou těch, kteříž

Bohu slouží a jeho se bojí, přikázaní
jeho plní a rodiče ctí.
Bázeň HOSpodínova přiloží dnů: ale
léta bezbožných ukrácena budou. Přísl.
10, 27.

Statečnost.

Po cestě, kterouž přikázal vám Ho
spodin Bůh váš, choditi budete, aby
ste živi byli, a dobře bylo vám, apro
(lloužili se dnové v zemi vladařství
vašeho. V. Mojž. 5, 33.
Boj se IIOSpodina, Boha svého, a
ostříhej všech ustanovení a přikázaní

jeho, kteráž já přikazuji tobě, isynům,
ivnukům tvým, po všecky dny života
tvého, aby se prodloužili dnoxé tvoji.
V. Mojž.

(i, 2.

Synu muj,

nezapomínej na zákon

můj, a piikázaní mých at“ ostříhá srdce
tvé. Dlouhosti zajisté dnů, i let živo
ta, i pokoje přidají tobě. Přísl. 3, 1. 2.

Počátek moudrosti jest bázeň Ho
apodinova: a umění svatých opatrnost.
Nebo skrze mne rozmnoží se dnové
tvoji, a přidánoť bude let života tvého.

Strom.
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nebo udčlá sobě- křídla jako orličí, a
zaletí k nebi. Přísl. 23, 4.' 5.

Marnost nad marnosti, řekl kazatel:
marnost. nad marnosti, a všecko mar
nost. Co má více člověk ze vší práce
své, kterouž vede pod sluncem? Kaz.
1, 2—4. Viz též: Kaz. 2, 1—12.
Jestiť i jiné zlé, kteréž jsem viděl
pod sluncem, a to časté mezi lidmi.
Muži kterému dal Bůh bohatství, a sta
tek, i čest, a nic se nedostává duši

jeho, ze všech věcí, kterýchž žádá:
však nedal jemu Bůh moci, aby jedl
z toho, ale člověk cizí ztráví to. To
jest marnost, a bída veliká. Kaz. 6, 1. 2.

Nepozoruj zboží nepravého, a ne
říkej: Jest mi dostatečný život: neboť
nic to nepr08pěje v čas pomsty a zá
rmutku. Sir. 5, 1.
Přísl. 9, 10. 11.
Od jitra až do večera mění se čas,
Bázeň Páně obveselí srdce, a dá ve a všecky ty věci jsou rychlé před oči
selí, i radost, a dlouhost dnů. Sir. 1, 12. ma božíma. Sir. 18, 26.
Velikát' jest sláva následovati' Pána:
Kde jsou knížata národů, a kteříž
;llouhost zajisté dnů přijata bude od panují nad zvířaty, kteráž jsou na ze
mi? kteříž s ptactvem nebeským hrají,
'lčllO. Přísl.'23, 38._
Hospodin pravil Salamounovi: Jest kteříž stříbro na poklad skládají, izlato,
„iže budeš choditi po cestách mých, a v němž lidé doufají, a_není konce do
Judeš-li ostříhati ustanovení a přiká- bývání jejich? kteříž stříbro kují a
:aní mých, jako chodil David otec pečlivi jsou, aniž jest nalezení vskutků
tvůj, prodloužím dnů tvých. III. Král.. jejich? Vyhlazení jsou, a do pekel
3, 14.
sstoupili, a jiní místo nich povstali.
Cti otce svého i matku svou, abys
Bar. 3, 16—19.
dlouho živ byl na zemi, kterouž tobě
Viz podobenství u Luk. 12, 16—2 1.
:lalHospodin Bůh tvůj. Il. Mojž. 20, 12 ;
Toto pravím, bratří: Cas krátký jest,
Ef. 6, 
nepozůstává, než aby, kteříž . . . . ku
pují,
byly, jakoby nevládli, a ti, kteří
Statečnost. Viz: zmužiibst.
tohoto světa užívají, jakoby. neužívali:
Statek.
Statky! pozemské jsou velmi neboť pomíjí způsobu tohoto světa. 1.
:. 'I I
pomyejzcz; nemame tedy k nim při
Kor. 7, 29—31.
bláclati srdce příliš suc'.
Nic jsme zajisté nepřinesli na tento
I—Ile na míru uložil jsi dny mě: & svět; bez pochyby že také nic odnesti
bytost má jest jako nic před tebou. nemůžeme. I. Tim. 6, 7.
,
Zajisté pouhá marnost každý člověk
Viz také: bokatatstvť, majetek, štěstí.
živý. V pravdě pomíjí člověk (jako)
Stav. Viz povolání.
stín: a nadarmo kormoutí se. Poklady
Strasti. Viz: souženz', utrpení.
'skládá: a neví, komu je shromažďuje
Žalm 38, 6. '7.
Strava. Viz.' pokrm.
Nebojž se, kdyžby zbohatl člověk:
Strom. Užívá se ho co obrazu člověka.
;. kdyžby se rozmnožila sláva domu
1. Jako se totiž poznává strom po
ieho. Nebo když zahyne, nevezme ni
čehož (s sebou): aniž sstoupí s ním ovoci, tak sepoznává člověkpo činech.
(do hrobu) sláva jeho. Žalm 48,17.18._
Po ovoci jejich poznáte je (falešné
Neusiluj, abys zbohatl: ale opatr proroky). Zdaliž zbírají s trní hrozny,
nosti své vlož míru. Nepozdúhuj očí aneb &bodláčí fíky? Takt' každý strom
svých k zboží, kteréhož míti nemůžeš:
dobrý ovoce dobré nese: zlý pak

Strach. 7— Střídmost.
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strom zlé ovoce nese. Nemůžeť dobrý
strom zlého ovoce nésti: ani strom zlý
ovoce dobrého vydávati. Mat. 7, 16—18.
Buď (tedy) čihte strom dobrý, a
ovoce jeho dobré: aneb čiňte strom

Již jest sekera k kořenu stromu pii-'
ložena. Každý tedy strom kterýž ne
nese ovoce dobrého, vyt'at a na oheň

zlý, &. ovoce jeho zlé: neboť po ovoci

den (člověk) měl l'íkový strom, štípený
na vinici své, a přišel hledaje na něm
ovoce, a nenalezl. Řekl pak k vinaři:
Aj tři léta jsou co přichazím, hledaje
na tom fíku ovoce, a nenalezám: vytniž
tedy jej; proč také (darmo) zaměstná.

strom bývá poznán. Mat. 12, 33.
Není strom dobrý, kterýž nese ovoce
zlé: aniž jest strom zlý. kterýž nese
ovoce dobré. každý zajisté strom po
svém ovoci poznán bývá. Nebo nezbí
rají s trní líků, aniž s hloží zbírají
hroznů. Luk. 6, 43. 44.
2. Chvála dobrého stromu..

I bude (Spravedlivý) jako strom,
který štípen jest podlé vod tekoucích,
jenž ovoce zlé vydá časem svým: a
list jeho nesprchne: a všecko, cokoli
činiti bude, štastně .mu se povede.

uvržen bude. Mat. 3, 10. a 7, 19.

Pověděl pak i toto podobenství: Je

vá zem? On pak odpovídaje dí jemu:
Pane, ponechejž ho i tohoto léta, až
jej okopám, a ohnojím, zdaliby nesl
ovoce: paklit' neponese, potom jej po
detneš. Luk. 13, 6—9.
Strach. Viz: bázeň.
'Střecha. Střechy domů židovských
byly, jakož vůbec na východě, ploché
a jen u prostřed skrze déšt' něco zvý
šené, a přicházelo se na ně z venku

Žalm 1, 3.
Já. pak budu jako oliva plodná v do po schodech. Byl pak také na ně pří—
mu božím: doufal jsem v milosrdenství stup otvorem ze vnitř—ka, aby se tam
boží na věky, i na věky věků. Žalm
pod širým nebem choditi a přebývati mo
51, . 10.
_hlo; a tudíž šlakem poražený mohl se
Spravedlivý jako palma kvésti bu střechy dobře spuštěn býti: Mar. 2, 4;
de: _jako cedr na Libanu rozmnoží Luk. 4, 19; též modlitby se zde vy
se. Stípení v domu. Hospodinovu, v sí konávaly: Sk. ap. 10, 9. Střecha se klade
ních domu Boha našeho kvésti budou. v písmě sv. často za dům a vyzname
Zalm 91, 13. 14.
navá ne ziídka pokoj, ochranu, záštitu:
Požehnaný muž, kterýž doufá. vI-Io
Sir. 29, 29; Pt'ísl. 21, 9; Sir. 14,
spodina, a. bude I-Iospodin doufání jeho.
16; Mat. 8, 8.

I bude jako dřevo, kteréž vsazeno bý
vá při vodách, kteréž k vlhkosti pou
ští kořeny své: a nebude se báti, když
přijde vedro. A list jeho bude zelený,
a včas suchoty nebude se starati, aniž
kdy pi-estane nésti ovocc. Jer. 17, 7. 8.
A nad potokem vzejde na březích
jeho 3 obou stran všeliké stromoví nc
soucí ovoce: nesprchne list s něho, a
nepřestane ovoce jeho; na každý mě
síc ponese prvoliny, nebo vody jeho
2 svatyně vycházeti budou: a bude
ovoce „jeho ku pokrmu, a listí jeho
k lékařství. Ezech.47, 12.

3Špatny'

strom se vJima a na
ohen vrhá.

Nepozdvihuj se v myšlení duše své

jako býk: aby snad nebyla vyražena
moc tvá, bláznovstvím, a to listí tvé
nesnědlo, ovoce tvé nezkazilo, abys ne
zůstal jako dřevo suché na poušti.
Sir. G, 2. 3.

_ Střidmost neb StřÍZlÍVOStjest ctnost,
kteroužto se požívá pokrmu a nápoje
jen tak dalece, pokud toho k zachování
života potřebí jest.

]. Přikazuje se:
Nalezl jsi med, jez, což dosti jest,
aby snad nasycen jsa jím, nevyvratil
ho. Přísl. 25, 16.
Blahoslavená. země, jejížto král uro

zený jest, a jejížto knížata jídají časem
svým, pro posilnění a ne pro ožralství.

Kaz.10, 17.
Setřte se pak, aby snad nebyla ob
tížena srdce vaše obžerstvím a opil
stvím a pečováním tohoto života. Luk.
21, 34.

2. Napomahá k prospěchu duše i těla.
Protož buďto že jíte, nebo pijete,
neb cožkoli jiného činíte: všecko k slávě
boží čiiíte. I. Kor. 10, 31.
Nestěskni se s jiným na hodech...

Stud.

Požívej jako člověk střídmý těch věcí,
kteréž se tobě předkládají: abys nebyl
v nenávisti, kdyžbys mnoho jedl. Přestaň
první pro poctivost: a nebuď přílišný
(nesytý), aby snad neurazil (jiných aneb
sobě neuškodil). A mezi mnohými sedl-li
jsi, zievztahuj prvé nežli oni ruky své,
aniž první z nich žádej píti. Jak dosti
má člověk vycvičený na mále vína, a
ve spaní neobtíží tebe, a u_epocítíš bo
lesti. Bdění, žluč a hryzení má člověk
nestřídmý: sen ke zdraví při člověku
skrovném, spáti bude až do rána, a
duše jeho s ním se bude kochati. Sir.
31, 17. 19—24.

Rovně tak jako život lidem, jest

víno
budešv střízlivosti:
střízliv. Sir. budeš-li
31, 32.je píti mírně,
Nebuď lakotný a nevylévej se (ne
vydávej se, nekvap lakotně) na každou
krmi. Nebo z mnohých pokrmů bude
nemoc, a přílišná lakota přiblíží se až
k hnutí žluči. Pro obžerství mnozí
zemřeli: ale kdo jest stříclmý, přiloží
(sobě) života. Sir, 37, 32—34.
Nespěmež, jako i jiní, ale bděme a
střízlivi buďme. Ale my, kteříž jsme
synové dne, střízlivi buďme, oblečeni
jsouce v pancíř viry a lásky a v lebku
naděje spasení. I. Tes. 5, 6. 8.
Musí býti biskup bez úhony, jedné
manželky muž, střízlivý, opatrný, ozdo-'
bený ctnostmi, stydlivý, k hostem pří
větivý, učitel, ne piján vína, ne bitec:
ale mírný atd. I. Tim. 3, 2. 3.
Nedal nám Bůh ducha bázně, ale moci
a milování, a střízlivosti. II. Tim. 1, 7.
Přepášíce bedra mysli své, a střízlivi
jsouce dokonale doufejte v té milosti,
kteráž se vám dává při zjevení Ježíše
Krista. I. Petr 1, 13.
Stňzliví buďte a bděte: nebo pro
tivník váš ďábel jako lev řvoucí ob
chází, hledaj e koho by sežral. 1. Petr 5, 8.
Stud jest cit, jenž povstává u nepo
kažengjch z představení nepravých a oha
vnJch věcí.

1. Stydeti se máme za hrachJ své
Jest zajisté stud, kterýž uvozuje hřích,
a jest stud, kterýž uvádí slávu a mi
lost. Sir. 4, 25.
Styďte se za to, co vychází z úst
mých. Styďte se před otcem a matkou
za smilství ; a před vládařem a mocným
Encyklopaedio.
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za lež- před knížetem a soudcem za _
provinění: před shromážděním a lidem

za nepravost: před tovaryšem a příte
lem za nespravedlnost: a před místem,
v němž bydlíš, za krádež pro pravdu
boží, a zákon: a za zpoléhání na chle
by, a za podvod u vydání a příjmů:
za mlčení před pozdravu jícími: za vzhlé
dání na ženu smilnou: a za odvrácení
tváři od příbuzného. Sir. 41, 19. 21—25.
Před přátely (styď se) za“ řeči hánli
vé: a když dáš, neomlouvej. Sir. 41, 28.
Spáti budeme v zahanbení našem, a
přikryje nás hanba naše: že jsme
HOSpodinu Bohu našemu hřešili my,
i otcové naši, od mladosti své až do
_tohoto dne : a neslyšeli jsme hlasu Ho
spodina Boha svého. Jer. 3, 25.
Zahanbeni jsou, proto že ohavnost
činili: ano nezahanbili se zahanbením,
a neuměli se zastydéti: protož padnou
mezi padajícími; v čas navštívení své
ho padnou, praví Hospodin. Jer. 6, 15.
Sili pšenici, a žíti budou trní:\ dě
díctví přijali, a neprospěje jim: zahan
beni budete od ourod vašich, prohněv
prchlivosti Hospodinovy. Jer. 12, 13.
I ty (israelská země) nesiž zahan
bení své, kteráž jsi přemohla sestry
své hříchy svými, nešlechetněji činíc, než
ony: nebo ospravedlněny jsou od tebe:
pročež i ty zahanbena buď, a nes po
hanění své, kteráž jsi ospravedlnila se
stry své. Ezech. 16, 52.
I rozpomenete se na cesty své nej
horší, a na snažnosti nedobré: a budou
vás mrzeti nepravosti vaše, i nešlechet
nosti vaše. Ne pro vás já to učiním,
praví Pán Bůh, známo vám to buď:
zahanbětež se, a zastyďte za. cesty své,
dome israelský. Ezech. 36, 31. 32.

2.Nz'lod však nemáme se styděti za
pnění prikcízanz' božích.
Zvěstoval jsem Spravedlnost tvou v
shromáždění velikém, hle rtům svým
zbraňovati nebudu: Hospodine ty víš
to. Spravedlnosti tvé neukryl jsem v
srdci svém: pravdu tvou a spasení tvé
vypravoval jsem Neukryl jsem milo
srdenství tvého, a pravdy tvé před
shromážděním mnohým. Zalm 39, 10. 11.
A mluvil jsem o svědectvích tvých
(také) před obličejem králů : a nehanbil.
jsem se. Zalm 118, 46.
41
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Stuchlictvi. — Stvořeni světa

Není dobré zachovati všeliký stud:
a ne všechněm se všechno líbí u víře.
Sir. 41, 20.

Za tyto (pak) všecky věci nestyď
še, a nepřijímej osoby, abys hřešil.
Za zákon Nejvyššího, a smlouvu (jeho),
a za soud, kdyžbys odsuzoval bezbo
žného; za slovo tovaryšů a pocestných,
& za dávání dědictví přátelům; za ro
vnost váhy a závaží, za dobývání mno
hých věcí, i nemnohých. Sir. 42, 1—4.
Za kárání od nesmyslného a blázna,'
a od „starších, kteříž souzeni bývají
od mladých, (nestyď se): a budeš vy
cvičený ve všech věcech, a. schválen
před obličejem všech živých. Sir. 42, 8.
Kdožby zapřel mne před lidmi, za
přímť i já ho před Otcem svým, kte
rýž jest v nebesích. Mat. 10, 33; Luk.
12, 9.
Kdožkoli se styděti bude za mne,
a za slova má, v tomto pokolení ci
zoložném a hříšném: i Syn člověka
styděti se bude za něj, když přijde v
slávě Otce svého s angely svatými.
Mar. 8, 38; Luk. 9, 26.

Nestydím se za evangelium; moc
zajisté boží jest k Spasení každému vě
řícímu, Židu předně, i Řeku; Řím.
1, 16.
N estyď se za svědectví Pána našeho,
ani za mne, vězně jeho: ale pracuj
spolu při evangelium podlé moci boží.
II. Tím. 1, 8.
Věrné slovo: nebo jestliže jsme s
ním zemřeli, spolu s ním i živi bude
me; budeme-li (s ním) trpěti, budeme
s ním také kralovati: pakli (ho) zapře—
me, i on nás zapře. II. Tim. 2,
11. 12.
Stuchlictví.

Viz: lakomství.

Studnice. Kopané prameny vodní,
studánky, též voda živá nazvané, na
rozdíl od cisteren, t. j. nádržek. Písmo
svaté uvádí mnohé znamenité studnice.
jakož: studnice Agar: I. Mojž. 21, 19:
Studnice přísahy: I. Mojž. 21, 31. 32;
studnice hane'ni a nepřátelství: I. Mojž.
26, 20; studnice knížat: IV. Mojž. 21,
16—18;
studnice vzývajia'ho z čelisti-'
Soudc. 15, 19; studnice u Betléma: II.
\Král. 23, 14—16; studnice Eliseova:
IV. Král. 2, 19—21; studnice drakova:
H. Esdr. 2, 13; studnice Jakobova: Jan

' 4, 42. Mimo to vyskytují se v Písmě
sv. ještě následující výrazy: studnice
propasti: t. j. peklo: Zjev. 9,1. 2; stu
dnice krve: t. j. stydlivost panenská:
III. Mojž. 20, 18; Mar. 5, 29; stu
dnice žive' vody: tím se, vyznameqává:
1) pravý Bůh naproti nepravým bohům,
kteříž se děravým cisternám přirovná

vají: Jer. 2, 13; Is. 46, 7; Jer. 17-,
13; 2) vůbec voda pramenitá; též
obrazně 3) učení Kristovo, a milost
Duch'a sv.: Vys. pis. 4, 15; Jan 4, 10;
11,

13.

14;

7, 38. — Studnice bez

vody, bludní učitelé: II. Peír 2, 17.'—
Voda studničná: choť co pramen po
tomků: Přísl. 5,15. 16. 18.
[. Stvoření světa. 1. Bůh stvořil
nebe i zemi, a což v nich jest.
Na počátku stvořil Bůh nebe, a ze—
mi. I. Mojž. 1, 1.

V šesti dnech. učinil Hospodin nebe
i zemi, i moře, i všecko,

což v nich

jest, a odpočinul v den sedmý: protož
požehnal Hospodin dni _sobotnímu, a
posvětil ho. II. Mojž. 20, 11.
Ty sám jediný Hospodine, tys učinil
nebe, i.nebesa nebes, i všecko vojsko
jejich: zemi i všecko, což jest v nich:
a ty ob'živuješ všecky ty věci, a voj
sko nebeské tobě se klaní. II. Esdr.
9, 6.

Tobě ať slouží všecko stvoření tvé;
nebo jsi řekl, a učiněna jsou: poslal
jsi ducha svého, a stvořenajsou, a není,
kdoby odolal hlasu tvému. Judith 16, 17.
Patříme-li na nebesa tvá, dílo pr
stův tvých :_na měsíc a hvězdy, kteréžs
ty založil. Zalm 8, 4.
Nebesa vypravují slávu boží, a _dílo
rukou jeho zvěstuje oblohai' Zalm
18, 2.

IIOSpodinovať jest země, i plnost
její ; okršlek země, i všickni, kteříž
přebývají na něm. Nebo on nad mo
řem založil jej: a nad řekami připravil
jej. Žalm 23, 1. 2
Slovem IIospodinovým nebesa utvr
zena jsou: a dechem úst jeho všecka
moc jejich. Žalm 32, 6.
On (IIOSpodin) řekl, a (všecky věci)
učiněny jsou: a rozkázal a stvořeny
jsou. Zalm 32, 9.
Tvůjť jest den, a tváť jest noc: ty
jsi způsobil dennici i slunce. Tys uči

: Stvoření světa.

nil všecky končiny země: léto ijaro

ty jsi učinil. Žalm 73,16.17.

Tváť jsou nebesa a tvá. jest země,
okršlek země a plnost jeho ty jsi zalo
ž_il: půlnoční stranu i moře tys stvořil.
Zalm 88, 12. 13.
V ruce jeho jsou všecky končiny
země: a Výsosti hor jeho jsou. Neboť
jeho jest moře, a on učinil je: a" su
chou zemi utvořily ruce jeho. Zalm
94, 4. 5'; 95, 5; 101, 6, srov. Žid.
], 10; Zalm 113, 23; 120, 2', 123, 8.
Oslavujte Pána pánů . . . . jenž uči
nil nebesa v rozumnosti: nebo na vě
ky (trvá) milosrdenství jeho. Jenž
utvrdil zemi nad vodami: nebo na vč
ky (trvá) milosrdenství jeho. Jenž uči
nil světla veliká . . . . Slunce aby pa
.novalo ve dne
. Měsíc a hvězdy
aby panovalyv noci. Žalm 135, 3. 5—9;
148, 3— 5.
Bože otců mých, a Pane milosrden
ství, kterýžjsi učinil všecky věci slo
vem svým. Moudr. 9,1.
Nebylo nic nemožno tvé -všemohouci
ruce, kteráž stvořila okršlek země z
látky neviditelné. Moudr. 11, 18. '
Ten, kterýž jest živ na věky, stvořil
všecky věci spolu. Sir. 18, 1; též 42,
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On činí hory, a tvoří vítr, a zvě
stuje, člověku slovo své, jenž činí mlhu
jitřní, a kráčí po výsostech země: Ho

spodin Bůh zástupůjméno jeho. Amos
4, 13.

Matka Makabejská pravila k nejmlad
šímu synu: Prosím tě, synu, abys po
hleděl na nebe „i na zemi a na všecky
věci, kteréž v nich jsou: a poznal, že
z ničehož Bůh učinil je, i lidské po
kolení. lI. Mak. 7, 28.
Pane, ty jsi, kterýž jsi učinil nebe
i zemi, i moře, i všecko,

což v. nich

jest. Sk. ap. 4, 24.
Zvěstujeme vám, abyste se obrátili
od (bohů) těchto marných k Bohu ži
vému, kterýž učinil nebe, i zemi, i
moře, ivšecko, což v nich jest. Sk.
ap. 14, 14.

Bůh, kterýž učinil svět, ivšecko,

což jest na něm, ten jsa pánem nebe
i země, nebydlí v chrámech rukou udě
laných. Sk. ap. 17, 24.
Každý dům jest od někoho vystavěn:
kdo pak všecky věci stvořil, jest Bůh.
Žid. 3, 4.
Věrou rozumíme, že stvořeni jsou
věkové slovem“ božím, aby z nevydi
telných věcí učiněny byly viditedlné;
Zid. 11, 3.
15. 16.
_
I-Ioden jsi, Pane Bože náš, přijmouti
Hospodine zástupů, Bože _israelský,
kterýž sedíš nad cherubíny: ty sám jsi slávu, a čest, i moc; nebo ty jsi stvo
Bůh všech království země, tys učinil řil všecky věci, a_ z vůle tvé byly a
nebe i zemi. Is. 37, 16; též 40, 28;
stvořeny jsou. Zjev. 4, 11; 14,7.
42, 5.
Toto praví Hospodin Vykupitel tvůj, 2. Svět nestojí od věčnosti, nýbrz
a tvořitel od života matky: Já jsem stvořen jest od Boha v case a spolu
Hospodin, jenž činím všecky věci, _roz
tahuji nebesa sám, utvrzuji zemi, a žá
dný se mnou. Is. 44, 24.
Ruka také má založila zemi, & pra
vice má zaměřila nebesa. Is. 48, 13.
(Hospodin jest ten,) kterýž učinil
zemi mocí svou, připravil okršlek (světa)
moudrosti svou, a opatrností svou roz

táhl nebesa. Jer. 10, 12; 51, 15.
Já jsem učinil zemi i lidi, i hovada,
kterážkoli jsou na svrchu země, mocí
svou velikou, a ramenem svým vzta
ženým. Jer. 27, 5.
Připravil z'emi u věčném času . . ..
_Hvězdy pak dávají světlo v strážích

svých, a veselí se: zavolány jsou, a
'i'kou: Tu“ jsme: a s vesclostí svítí je
mu, jenž je učinil. Bar. 3, 32. '34. 35.

s časem.

Tiť jsou rodové nebe a země, když
stvořena jsou, v den, v _němž učinil
Hospodin Bůh nebe i zemi. I». Mojž.
2, 4.

,

Prvé než učiněny byly hOry, a než
jest způsobena země, & okršlek zem—
ský: od věků až na věky jsi ty Bůh.
Žalm 89, 2.

Na počátku Hospodine ty jsi zemi
za107il: & dílo rukou tvých jsou nebe
sa. Žalm 101, 26.
Hospodin vládl mnou (moudrostí) na
počátku cest svých, prvé než byl co
činil od počátku. Od věcnosti zrízena
jsem, a od starodávna, prvé než země

učiněna byla. Ještě nebylo propastí,
a já již počata byla: aniž ještě stu
41“ř
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Jak velicí jsou skutkové tvoji Ho
dnice vod byly se vyprýštily: ještě
hory u veliké tíži nestály: před pa spodine! všecky věci s moudrostí jsi
hrbky já jsem se zrodila: ještě byl učinil: naplněna jest země zbožím tvým.
neučinil (Bůh) země, a řek, a stežejí Zalm 103, 24.
okršlku zemského. Když připravoval
_ Bůh učinil nebesa v rozumnosti.
nebesa, byla jsem tu: když jistým prá Zalm 135, 5.
Hospodin moudrostí založil zemi, a
vem a okolkem ohražoval propasti:
když povětří upevňoval svrchu, a od utvrdil nebesa opatrností. Moudrosti
važaval studnice vod: když vůkol jeho protrhly se propasti, a oblakové
kladl moři meze jeho, a zákon ukládal srážejíse v rosu. Přísl. 3, 19. 20.
Soude_m božím (trvají) skutkové je
vodám, aby nepřestupovaly končin svých:
když odvažoval základy země. S ním ho od počátku, a od ustanovení jich
jsem byla, všecko pořádajíc: a kochala rozdělil částky jejich, a počátky jejich
jsem se na každý den, hrajíc před ním dle rodů jejich. Ozdobil na věky dila
jejich, aniž lační, aniž ustávají a ne
každého času. Přísl. 8, 22—30.
Oslaviž mne ty, Otče, u sebe samé přestávají od prací svých. Žádný ne
ho, slávou, kterouž jsem měl u tebe, bude sobě blízkého svého tísniti na
věky. Sir. 16, 26—28.
prvé nežli byl svět. Jan 17, 5.
Skutkové Páně jsou všickni velmi
Otče chci, aby kde jsem já, i oni,
dobří. Sir. 39, 21.
které jsi mi dal, se mnou byli: aby
Všickni skutkové Páně jsou dobří a
viděli slávu mou, kterou jsi mi dal;
neb jsi mne miloval před ustanovením všeho, čehož potřebí, v hodinu svou
poskytne. Nesluší říkati: Toto jest
světa. Jan 17, 24
3. Bůh stvořil svět skrze Sym svého horší nežli ono: nebo všecky věci ča
sem svým schválen'y budou. Sir. 39,
věčného:
39. 40.
Na počátku bylo Slovo, a Slovo bylo
Veliké- skutky moudrosti své ozdobil:
u Boha a Bůh byl Slovo. To bylo ten, kterýž jest před věkem a až na
na počátku u Boha. Všecky věci skrze věky, aniž jest mu co přidáno, aniž
něho učiněny jsou : a bez něho nic není
umenšeno, a nepotřebuje nižádné rady.
učiněno, co učiněnojest. Jan 1, 1—3;
Jak žádoucí jsou všecka díla jeho, a
Na světě byl, a svět skrze něho uči jako jiskra, kterouž jest spatřiti. Sir.
něn jest. Jan 1, 10.
42, 21—23; viz též: Sir. 43; Mar.

Z něho, a skrze něho, a v něm jsou
všecky věci. Řím. 11, 36.
On jest obraz Boha neviditedlněho,
prvorozený všeho stvoření. Nebo skrze
něho stvořeny jsou všecky věci na ne
bi i na zemi, vidítedlné i neviditedlné,
buďto trůnové, nebo panstva, buďto kní
žatstva, neb mocnosti, všecky věci skr
ze něho, a v něm stvořeny jsou: a on
jest přede všemi, a všecky věci jím
stojí. Kol. ], 15—17.
V těchto dnech mluvil nám Bůh
skrze Syna, jejž ustanovil dědice_mvšech
věcí, skrze něhož i věky učinil. Zid. 1,2.
4. Veš/cm! stvoření boží dobré jest a

podivu hodné.
Viděl Bůh vše, co byl učinil: a by
10 velmi dobré. I. Mojž. ], 31; srov.
4, 19. 12. 18. 21. 25.
Boží skutkové dokonalí jsou: a vše
oky cesty jeho soudové. V. Mojž. 32,4.
Zalm 8, 2. 10; 32, 5.

7, 37.
Všeliké stvoření boží jest dobré. 1.
Tím. 4, 4.

11. Stvořeni člověka. 1. Člověk jest
stvořen Ic obrazu božímu a sice muž
a žena. .Dle těla pochází ze země, dle
ducha pak jest pokolení božího.
Řekl Bůh: Učiňmež člověka k obra.
zu a. podobenství svému . . . . A stvořil
Bůh člověka k _obrazu svému, k obrazu
božímu stvořil ho, muže a ženu stvo
fil je. I. Mojž. ], 26. 27.
_
Učinil tedy Hospodin Bůh člověka
z hlíny země, a vdechl v tvář jeho
dchnutí života, a učiněn jest člověk v
duši živou. I. Mojž. 2, 7.

Řekl Hospodin Bůh: Není dobré
člověku býti samotnému:
učiňmež
mu pomoc podobnou jemu. I. Mojž.
2, 18.
Adamovi pak nenalezl se pomocník

Stydllvost.

podobný jemu. Pustil tedy Hospodin
Bůh scn na Adama: a když usnul,
vyňal jedno z jeho žeber, a vyplnil
tělem místo jeho. I vzdělal Hospodin
Bůh z žebra, kteréž vyňal z Adama,
ženu: a přivedl ji k Adamovi. I. Mojž.
2, 20—23.
s'm

se,aprro prach
..Š' Rozpomen
,! Jul. AMÁJÚ,
mne. Job 10, 9.
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duši živou, poslední Adam (Kristus)
v ducha,obživujícího: I. Kor. 15, 45.
Dílo jeho jsme, stvořeni jsouce v
Kristu Ježíši k skutkům dobrým, kte
réž připravil Bůh, abychom v nich
chodili. Ef. 2, 10.
- -QRQOVFP.
. se.. desheaa , myslite-"sona
stvořeného v spravedlnosti a svatosti
pravdy. Ef. 4, 23. 24.
Kteréž předzvěděl, ty i předzřídil,
aby byli připodobněni obrazu Syna je
ho, aby byl prvorozený mezi mnohými
bratřími. Řím. 8, 29.

Kůži a masem přioděl jsi mne: ko
stmi a žílami spojils mne: život a mi
losrdenství udělil jsi mi. Job 10, 11.12.
Duch boží učinil mne, a dchnutí
Všemohoucího obživilo mne. Job 33,4.
Viz také: posvěcení, vykoupení, znovu
Hle i mne jako i tebe učinil Bůh, zrození.
a z téhož bláta já také sformován jsem.
Stydlivost jest ctnost, jež se r_dí ne
Job 33, 6.
jen pro zle' skutky, nýbrž i pro každé
Vězte, že Hospodin sám jest Bůh: dúmne'ní, anoz'pro zdání zlého. Jest zna
on učinil nás, a ne my sami sebe. mením svědomz'tosti,ctne' a nepokaz'ene' mysli.
Žalm 99, 3; 118, 73.
Moudrost toho, kterýž první utvořen 1. Stydlívost vznikla teprv se hříchem
a ze hříchu.
jest od Boha, otec okršlku země, když
sám ctný byl stvořen, ostříhala. Moudr.
Byli pak obádvá nazí, totižto Adam,
10, 1.
i žena jeho: a nestyděli se. I. Mojž.
Bůh stvořil člověka z země, a dle 2, 25.
obrazu svého učinil ho. Sir. 17, 1.
I otevříny jsou oči oboudvou: a
Já jsem učinil zemi, a člověka na když poznali, že jsou nazí, navázali li
ní já stvořil jsem, ruce mé roztáhly stí fíkového, a udělali sobě zástěry. I.
nebesa, a všemu vojsku jejich jsem Mojž. 3, 7.
rozkázal. Is. 45, 12.
Adam řekl: Hlas tvůj uslyšel jsem
Řekla matka Makabejských k synům v ráji: a bál jsem se, proto že jsem
svým ' Nevim, kterak jste se v životě nahý, i skryl jsem se. Jemuž řekl
mém ukázali: aniž pak jsem já vám (Bůh): I kdož tobě oznámil, že jsi
ducha a duši a život darovala, a oudů nahý, jedině že jsi se stromu jedl, z
kteréhož jsem ti přikázal, abys nejedl?
jednomukaždému já jsem nespojilar'ale
stvořitel světa, jenž utvořil narození I. Mojž. 3, 10. 11.
člověka, a kterýž nalezl všech věcí
počátek, i ducha, i život vám zase z 2. Tato posvátná stydlívost jest ozdoba
milosrdenství navrátí, jakž vy nyní sa člověka, a získá mu přízeň a lásku
lidí a protož poroučí se.
mi sebe nevážíte pro jeho zákon. II.
Mak. 7, 22. 23.
Před krupobitím předchází blýskání:
Od počátku stvoření, muže &'ženu a před stydlivostí předchází milost (a.
učinil Bůh. Mar. 10, 6.
za“ uctivost přijde tobě dobrá milost).
A učinil z jednoho všecko pokolení Sir. 32, 14.
Viz svrchu místo Sír. 41, 19—25
lidské, aby přebývalo na vší tváři ze
mě, vyměřiv uložené časy, a meze pře u svtudu.
.
bývání jejich. Sk. ap. 17, 26.
Zeny v oděvu slušném, stydlivostí a
Prvé zajisté Adam jest stvořen, po střízlivostí se ozdobujte, a ne kadeřa
tom Eva. I. Tim. 2, 13.
výmí vlasy, neb zlatem, neb perlami,
aneb drahým rouchem: ale jakž sluší
2. Druhé nové stvoření člověka zna
na ženy, kteréžvukazují pobožnost do
mená tolik co v koupení, 'ez'to se stalo brými skutky. Zena ať se učí mlčíc,
skrze Ježíše
n'sta, drn tého Adama.
se všelikou poddaností. I. Tim. 2,
Učiněn jest první člověk Adam v 9—11. Viz též; Sir. 41, 19—25.
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Žena spasena bude rozením dětí,
jestliže setrvá u víře, a lásce, a v po

svěcení se střízlivostí. I.Tim.2,

15.

3 Jest také nqn'avá stydlivost.
Jest zajisté stud, kterýž uvozuje hřích,
lost' ISÚ—""i žÍePVŽ uvádí slávu a mi

4. Příkladové stydlívostz'.

Sam a Jafet: I. Mojž. 9, 22. 23;
Sára: I. Mojž. 18, 10; Rebeka: I.
Mojž. 24, 65. 66; -Ráchel: I. Mojž.
31, 35; služebníci Ehudovz': Soudc. 3,

,24. 25; Esdrás': I. Esdr. 8, 21. 22;
žena na kruotok trpící: Mat. 9, 20. 21;
Mar. 5, 27; Luk. 7, 38; ]VIaría8 Al
žbětou: Luk. 1, 24; 1, 34.
Viz: čistota, panenství, stud.
Sůl: 1) plodiny této, jejíž obyčejná

potřeba známa: Sir. 22, 18; 39, 31;
měla Palestina hojnost. Israelští do
bývali ji z moře solného s malým na
maháním. —- 2) Sůl co prostředek
proti hnisu jest obraz učení Ježíše, ja
kož i jeho učenníků: Mat. 5, 13; Mar.
'9, 49; Luk. 14, 34.. 35; Kol. 4, 6;
srov. Ef. 4, 29.

Susanna, 1) dcera Helciášova, kte
ráž se stala za babylonského zajetí man
želkou Žida velmi bohatého a vzneše
ného: Dan. 13, 1. 2; vynikala čistotou
svou, kteréž dvá soudcové lidu ouklzídy
činili, a vyvázla skutečně z blízkého
nebezpečenství smrti, kteréž jí tito stro
jili: kap. 13. 2) .Jedna z nábožných
žen, kteréž Krista provázely, a o vý
živu jeho pečovalyž Luk. 8, 3.
Svadba. 1) Slavívala se od dávna
hody, jakž spatřiti lze na svatbě: Isá—
kove': I. Mojž. 24,54 atd. Samsonove':
Soudc.14,10;
fl'obz'ás'ove':9, 3. 7;
Alexandrově: I. Mak. 10, 58; a v Káně
Galilejské: Jan 1, 2 atd. 2) V du
chovním smyslu jest obraz zasnoubení
Krista s církví: Mat. 22,_ 2; Zjev.

19, 7; též i blaženosti: Is. 25, 6;
Mat. 21, 43; II. 'Kor. 11, 2; 3) rou
cho sva'dební, kteréž dávali vznešení
hodovníkům, znamená život křesťanský
zvláště pak lásku: Is. 61, 10; Rím.
13, 12. 14; Mat. 22, 11. 12.
SVÉ!-

Sváteční

Vz'z: rozbmj.

den.

Viz: sobota:

Svatí & vyvolení boží.

1. Věrni

služebníci boží vezmou hojnou odmě—
nu v nebesích.
Slouží-li mi kdo, následuiž mne: &
kdež jsem já, tuť i můj služebník bu
de. Jan 12, 26.
i oni,

které jsi mi;Pdaflvskdemlřemuja'í. . „\„
viděli slávu mou, kterou jsi Jmi dal.
Jan 17, 24.
Víme zajisté, že bude-li stánek náš
pozemský tohoto přebývání zbořen,
máme (za něj) stavení od Boha, pří
bytek ne rukou udělaný, věčný v ne
besích. Nebo i v tomto (stánku) lká—
me, žádajíce oblečeni býti v příbytek

náš, kterýž ješt s nebe; jestliže však
oblečení, ne nazi nalezeni budeme.
Nebo i kteříž jsme v tomto stánku,
lkáme, obtíženi jsouce : protože nechce
me svlečení být-i, ale přiodíni, aby po
hlceno bylo, co smrtedlného jest od
života. I. Kor. 5, 1-—4.
Protož vždycky doufánlivé myslí jsme,
vědouce, že dokudž jsme v těle, vzdá
leni jsme od Pána; nebo u víře cho—
díme, a ne u vidění, doufánlivé pak
myslí jsme, a dobrou vůli máme raději
z těla vyjití, a přítomni býti Pánu. II.
Kor. 5, 6—8.
Ouzko mi jest zajisté s obou stran:
žádost maje rozdělen býti, a býti s
Kristem, cožby mnohem lépe bylo.
Filip. 1, 23.

Kdo švítězí, dám jemu sedětissebou
na trůnu svém : jako jsem i já Švítězil,
a sedím s Otcem svým na trůnu jeho.
Zjev. 3, 21.
Viděl jsem zástup veliký, jehož žá
dný přečísti nemohl, ze všech národů,
a pokolení, a lidu, jazyků, ani stojí
před trůnem, a před obličejem Berán
ka, jsouce oblečeni v bílé roucho, a
palmy v rukou jejich, a volali hlasem
velikým, řkouce: Spasení Bohu naše
mu, kterýž sedí natrůnu, a Beránkovi.
Zjev. 7, 9. 10.

I řekl jsem jemu: Pane můj, ty víš.
I řekl mi: To jsou ti, kteříž přišli
z velikého soužení, a umyli roucha
svá, a zbílili je ve krvi Beránkové.
Zjev. 7, 14.
I slyšel jsem hlas s nebe řkoucí ke
mně: Piš: Blahoslavení mrtví, kteříž

Svatí.

v Pánu umírají. Již od této chvíle,
praví Duch, aby odpočinuli od prací
svých; nebo skutkové jejich následují
jich. Zjev. 14, 13.

„5,47

4.1Pr0 přímluvu a zásluhy svatých
prokazuje na'm Bůh mnohá dobrodiní.

Když pak se modlil Abraham, uzdra
\ vil Bůh Abimelecha, i ženu, i děvky
?. Slušně se ctí svatí, co přátelé boží. jeho, a porodily. I. Mojž. 20, 17.
Ukázal se Jakobovi Hospodin v tu noc,
Když pozdvihl Abraham očí, ukázali
se mu tři muži stojící blízko něho: řka: Já jsem Bůh Abrahama otce tvé
kteréžlo když uzřel, běžel jim vstříc, ho, neboj se, neboť já s tebou jsem:
ze dveří stanu, a poklonu učinil až-k
požehnám tobě, a rozmnožím símě tvé
zemi. I. Mojž. 18, 2.
pro služebníka svého Abrahama. I;
I přišli dva angelé do Sodomy u ' Mojž. 26, 24.
večer, a Lot seděl v bráně města.
Rozpomeň se na Abrahama, Isáka
Kterýžto když..uzřel je, vstal, a šel a Israele, služebníky své, jimž jsi při
jim v cestu: a poklonu učinil, skloniv sáhl skrze sebe samého, řka: Rozmno
se k zemi. I. Mojž. 19, 1.
žím símč vaše, jako hvězdy nebeské:
A když byl Abdiáš na cestě, potkal a všecku zemi tuto, o kteréž jsem mlu
se s ním Eliáš: kterýž když poznal vil, dám_ semeni vašemu, a budete jí
ho, padl. na tvář svou, a řekl: Ty-li, vládnouti vždycky, I ukrocen jest Ho
jsi, Pane můj, Eliáš? III. Král. 18, 7. spodin, tak že neučinil zlého, kteréž
Mně pak příliš ctěni jsou přátelé byl mluvil proti lidu svému. II. Mojž.
tvoji, Bože: příliš_posilněno jest kní 32, 12—14.
žetsví jejich. Zalm 138, 17.
I řekli Israelští k Samuelovi: Nepřestá
Chvalte Hospodina v svatyni jeho. vejž volati za nás k H05podinu, Bohu na
Žalm 150, 1.
šemu, aby nás vysvobodil z ruky Fili—
stínských. I. Král. 7, 8.
„
3. Svatí se za nás přimlouvají.
Ale však za dnů tvých, (Salamouna)
Angel Rafael pravil Tobiášovi: Když neučiním toho (zlého), pro Davida otce
jsi se modlíval s pláčem, a pochovával
vého .: než z ruky syna tvého odtrhnu
“mrtvé, a nechávals oběda s'vého, a mr— je. IIl. Král. 11, 12.
tvé ukrýval jsi přes den v domě svém,
A však pro Davida dal jemu (Šala
a v nocípochovávals je, ját'jsem oběto— mounovi) Hospodin Bůh jeho svíci v
vával modlitby tvé Pánu. Tob. 12, 12. Jerusalémě, že vzbudil syna jeho po
I řekl Hospodin k Jeremiáší: Byť něm, a utvrdil Jerusalém. III. Král.
stál Mojžíš i Samuel přede mnou, ne— 15, 4;

též IV. Král. 19, 34; 20, 6;
Is. 37, 35.
Protož vezměte sobě sedm volů, a
15. 1.
sedm skopců, a jděte k služebníku mé
Oniáš řekl: Tentot' jest milovník bra— mu Joboví, a obětujte za sebe oběť
tří, a lidu israelského: tent' jest, kterýž zápalnou: Job pak služebník můj mo
se mnoho modlí za lid, a za všecko dliti se bude za vás: tvář jeho přijmu,
město svaté, Jeremiíš, prorok boží. II. aby vám nebylo přičteno bláznovství:
bude duše má k lidu tomuto: vyvrz
je od tváří mě, a nechť jdou. Jer.

Mak. 15, 14.
A když otevřel knihu, 'čtvero zvířat
a čtyrmecitma starců padlo pl'ed Be—
ránkem, majíce jedenkaždý z nich har
fu, a báně zlaté, plné vonných' věcí,
kteréž jsou modlitby svatých. Jan 5, 8.
A jiný angel přišel, a postavil se
před oltářem, maje kadidlnici zlatou:
i dáni jsou mu zápalové mnozí, aby
(je) dal 2 modliteb všech svatých na

oltář zlatý, kterýž jest před trůnem
božím. Zjev. 8, 3. Viz též: I. Mojž.
18, 22 atd.; II. Mojž. 32, 33.

nebo, nemluvili jste

o mně (co)

pra—

véhojest, jako služebník můi. Job 42,8.9.
A tolikéž v Isákovi učinil pro Abra
hama, Otce jeho. Požehnání všech ná
rOdů dal mu Pán, a umluvu utvrdil
na hlavu Jakobovu. Sir. 44, 24. 25.
Viz: přímluva.

5.

T éz' sluší obrazy svatých a světic
božích ctíti.

Dva také cherubíny zlaté a kované
uděláš, z obou dvou stran slitovnice.
II. M_ojž. 25, 18.
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I mluvil Hospodink Mojžíšovi: Udělej
hada

měděného,

a

polož

Abrahama, Isáka a Jakoba: nehleď na

ho na zna— tvrdost lidu tohoto, a na bezbožnost

jeho a hřích. II. Mojž. 32, 13; V. Mojž.
9, 27.
Josue pak roztrhl roucha svá, a padl
Hospodine Bože Abrahama, Isáka a
tváří na zem před archou Hospodino— Israele, otců našich, zachovejž na vě
vou (leže) až do večera, on i všickni ky tuto vůli srdce jejich, a k uctění
starší izraelští: a sypali prach na hla tebe ať vždycky trvá mysl tato. I. Par.
29, 18.
vy své. Jos. 7, 6.
Zavolejž tedy, jestliže jest, kdoby
Však ale netrval po všecken čas
hněv tvůj; nýbrž (toliko) ku potrestání tobě odpověděl, a k některému z sva
na. chvíli zkormouceni byli, znamení tých obrat se. Job 5, 1. '
Proč jsi nám dal zblouditi Hospo
majíce spasitelné k upamatování se na
přikázaní zákona tvého: Nebo kdo se dine od cest svých, zatvrdil jsi srdce
obrátil, ne skrze to, což viděl, uzdra naše, abychom se nebáli tebe? Obrátiž
vován býval, ale skrze tebe všech spa se (k nám) pro služebníky své, pro
sitele. Tíms pak ukázal nepřátelům pokolení dědictví svého. Is. 63, 17.
Aniž odjímej milosrdenství svého od
našim, že ty jsi, kterýž vysvobozuješ
ode všeho zlého. Moudr. 16, 6—8.
nás, pro Abrahama, milého svého, a
Isáka, služebníka. svého: kterýmž jsi
6. Taktéž ostatkové svatých jsou pocty mluvil, slibuje, že rozmnožíš símě je
hodny.
jich jako hvězdy nebeské, a jako pí
Vzal také Mojžíš kosti Josefovy s se sek, kterýž jest na břehu mořském.
bou: protože byl přísahou zavázal sy Dan. 3, 35. 36.
ny israelské, řka: Navštíví vás Bůh,
A ujav pravou ruku dcery své, dal
vyneste kosti mé odsud s sebou. II. ji v pravou ruku Tobiášovi, řka: Bůh
Mojž. 13, 19; Is. 24, 32.
Abrahamův, a Bůh Isákův, a Bůh Ja
Zdvihl Eliseus plášťEliášův,*kterýž byl kobův,_budiž s vámi, a on s'pojiž vás,
spadl s něho, a navrátiv se, stál na a naplniž .požehnání své nad vámi.
břehu jordánském, a pláštěm Eliášo Tob. 7, 15.
vým, kterýž byl spadl s něho, udeřil
na vodu, & rozdělila se, i řekl: Kdež 8. Slušně chválíme svaté muže po smrti
ně a v nich Boha.
jest HOSpodin Bůh Eliášův také nyní? jejich, chválíce skrze
samého.
I udeřil na vodu, a rozdělila se sem
a tam, i přešel Eliseus. IV. Král. 2,
Chvalte Hospodina v svatyni jeho.
13. 14.
Žalm 150,1.
Chvalmež muže slavné, a otce naše
Na ulici vynášeli nemocné, a kladli
na ložcích, a na nosidlách, aby, když v pokolení jejich atd. Sir. 44, ].
by šel Petr, aspoň stín jeho zastínil
Všickni tito v pokoleních národu
někoho z nich, a aby byli vysvobození svého slávy došli, a za dnů svých měli
chválu. Sir. 44, 7.
od nemocí svých. Sk. ap. 5, 15.
I šátky a pásky s jeho těla na ne
Těla jejich v pokoji pochována jsou,
mocné nosívali, a odstupovaly od nich a jméno jejich živo jest od národu až
nemoci, a zlí duchové vycházeli. Sk. do národu. Moudrost jejich ať vypra
ap. 19,12.
Viz: ostatky.
vují lidé, a chválu jejich at zvěstuje
shromáždění. Sir. 44, 14. 15.
Slouží-li mi kdo, poctí ho Otec můj.
7. Boha,
Vzpomínám'm
si
na
svaté
dprosz'ti
vé.
učí nás mnozí příkla
Jan 12, 26.
Angel, kterýž vytrhl mne ze všeho 9. Bůh skrze svaté muže činil mnohé
zlého, požehnejž dítek těchto: a at' jest
zázraky.
vzýváno nad nimi jméno mé, jména
0717
také otců mých Abrahama a Isáka, a
Viz divy DIoizzsovy a' Aronovy : II.
ať rostou v množství na zemi. I.Mojž.
Mojž. 8, 9. 10.11;
divy Eliášovy:
48, 16; viz též: I. Mojž. 32, 9.
III. Král. 17, 18; Luk. 4, 25; Jak.
Rozpomeň se na služebníky své, 5, 17; divy Etz'Seovy: IV. Král. 2, 8.

mení: kdožby uštknut jsa pohleděl na

něho, živ bude. IV. Mojž. 21, 8.

'

Svatokupoctvi. — Svatost lidská.

I

14; 2, 21;

4, 5 ;

6,

6 ;

13, 21;

divy apoštolů: Mar. 6, 13; 16, 17;
Luk. 10, 17; Sk. ap. 3, 6; 5, 15;
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Já jsem Hospodin Bůh váš; svatí
buďte, nebo já svatý jsem. III; Mojž.
11, 14; též 19, 1. 2.

9, 41; 14 7; 19,11; 20, 10; srov.

Nenít (žádný bůh tak) svatý: jako
jest Hospodin: nebo není jiného kromě
tebe, a není silný jako Bůh náš. I.
Svatokupectví t. j. prodávání du— Král. 2, 2.
chovních statků za časně zbo-ši.
I řekli muži bethsamitští: Kdo bude
moci státi—'před obličejem Hospodina
1. Čeli proti učení Kristovu.
Odpověděv Daniel, řekl před králem : Boha svatého; tóh'óto? A k komu vstoupí
Darové tvoji tobě buďte, a dary domu od nás? I. Král. 6, 20.
Nejsi ty Bůh chtějící nepravost.
tvého jinému dej: a však písmo to
čísti budu tobě, králi, a výklad jeho Aniž bydliti bude vedlé ,tebe zlostný:
aniž potrvají nespravedliví před očima
ukáži tobě. Dan. 5, 17.
Nemocné uzdravujte, mrtvé křeste, tvýma. Nenávidíš všech, kteříž činí
nepravost; zahubíš všecky, kteří mluví
malomocné čist'te, zlé duchy vymítejte:
darmo jste vzali, darmo dávejte. Mat. lež. Muže krví, a letivého v ohavno
sti míti bude Hospodin. Zalm 5, 5—7.
10, 8.
Bože svatá jest cesta tvá: kdožjest
Amen, amen, pravím vám: Kdo ne
Bůh tak veliký jako Bůh náš? Žalm
vchází dveřmi do ovčince ale jinudy
76,14.
vstupuje, tcn jest zloděj a lotr. Ale
Oslavuj se jméno tvé veliké; neboť
kdo vchází dveřmi, jest pastýř ovcí.
hrozné a svaté jest. Žalm 98, 3.
Jan 10, 1. 2.
Oběti bezbožných ohavné (jsou) Ho
Já jsem dvéře. Skrze mne vejde-li
kdo, spasen bude: a vejde, i vyjde, a spodinu: (ale) slibové spravedlivých
pastvy nalezne. Zloděj nepřichází, než líbezné. Ohavností jest HOSpodinu ce
aby kradl, azabíjel, a hubil. Ját' jsem sta bezbožného: (ale) kdo následuje
přišel, aby život měli, a hojněji měli. spravedlnosti, milován bývá od něho.

Žid. 11,30.

Jan 10, 9. 10.

Všecko ukázal jsem vám, že tak
pracujíce, musíme přijímati mdlé, a
pamatovati na slovo Pána Ježíše, nebť
on řekl: Blahoslaveněji jest dáti, nežli
bráti. Sk. ap. 20, 35.
Jestliže kdo jinak učí a. nedává mí
sta zdravému učení Pána našeho Je
žíše Krista .. ten jest pyšný, a nic
neumí, ale jest nemocný při otázkách
o slovu, zkterých pocházejí . . . hádky
lidí na mysli porušených a pravdy zba
vených, domnívajíce se, žeby pobožnost
byla zisk. I. Tim. 6, 5.

2. Přikladovélsvatokupeetvi a trestů
jeho.
Alcimus: I. Mak. 7, 5; Jason: II.
Mak. 4, 7—10; Menelaus: 4, 23—26;
Šimon čarodejnz'k, od něhož svatokupe

ctví Simonií sluje:
a 18—21.
.

Sk. ap. 8, 9—13

Přísl. 55, 8. 9.
Cherubíni volali jeden k druhému,
a říkali: Svatý, svatý, svatý, Hospodin

Bůh zástupů, plná jest všecka země
slávy jeho. Is. 6, 3.
Cistéť jsou oči tvé, abys neviděl zlé
ho; a hleděti k nepravosti nebudeš
moci. Hab. 1, 13.
Buďtež vy tedy dokonalí, jako i
Otec váš nebeský dokonalý jest.. Mat.
5, 48.

Bůh nemůže ke zlému pokoušen býti.
Jak. 1, 13.
Svatí buďte, nebo já svatý jsem. I.
Petr 1, 15. 16.
Bůh jest světlo, a temnosti v něm
není žádné. I. Jan 1, 5.
A z těch čtyř zvířat jednokaždé mělo
šest křídel, a vůkol i vnitř jsou plna
očí, a neměla odpočinutí dnem i nocí,

říkajíce: Svatý, Svatý, Svatý, Pán Bůh
všemohoucí, kterýž byl, a kterýž jest,

a kterýž přijíti má. Zjev. 4, 8.
l. Svatost bOŽÍ záleží v úplně shode'
". Svatost lldSká záleží v neporuše
vůle boži se zákonem, kterýž byl sám dal;
nosti a nevinnosti duše spOJene' s účinli

tudíž dobrovolná nutnost v chtění a milo
vání dobrého, a v nenávidění zlé/zo.

vou snahou u vnitř i zevnitř připodobniti
se Bohu svatému.

Svátost křtu. _ Svátost oltářní.
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1. Má býti svrchovaným cílem snažení
našeho.

Já jsem Hospodin Bůh váš: svatí
buďte, nebo já svatý jsem. III. Mojž.
11, 44; 21, 6; 19, 2; 21, 8; IV.
Mojž. 15, 40.
Hospodin vyvolíl tebe (Israele) dnes,
abys byl jemu lid zvláštní, jakož mluvil
tobě: a abys ostříhal všech přikázaní
jeho: a aby vyvýšil tebe nade všecky
národy, kteréž stvořil, k chvále, a jmé
nu, a slávě své: abys byl lid svatý
Hospodinu Bohu svému, jakož mluvil.
V. Mojž. 26, 18. “19; srov. V. Mojž.
7, "6; 14, 2.
Clověk svatý v moudrosti zůstává
jako slunce. Sir. 27, 12; Luk. 1, 74. 75.
Lidskou věc pravím, pro mdlobu

těla našeho; nebo jako jste vydávali
oudy své v službu nečistotě a nepra
vosti k nepravosti: tak nyní vydávejte
'oudy své y službu spravedlnosti ku
posvěcení. Rím. 6, 19.
_Protož prosím vás bratří skrze mi
losrdenství boží, abyste vydávali těla
svá v oběť živou, svatou, Bohu libou,
rozumnou službu svou. A nepřipodo
bňujte se tomuto světu: ale opravte
se v novotě smyslu svého, abyste zku
sili, která jest vůle_ boží dobrá, & lí
be'zná; a dokonalá. Rím. 12, 1. 2.

Bůh nás vyvolíl v Kristu před usta
novením světa. abychom byli svatí a
nepoškvrněni před obličejem jeho v lá
sce. Ef. 1, 4.
Kristus miloval církev, a vydal sebe 1

samého za ni, aby ji posvětil, očístiv

ji obmytím vody skrze slovo života....
.aby byla svatá a nepoškvrněná. Ef.
5, 25—27.
1 vás, když jste byli někdy odcizeni,
a nepřátelé smyslem v skutcích zlých,
nyní již smířil tělem svým skrze smrt,
aby vás postavil svaté, a nepoškvr
něné, a bez ouhony před ním. Kol.
1, 21.

22..

Toť jest zajisté vůle boží, posvěcení
vaše: abyste se zdržovali smilství. I.
Tes. 4, 3.
Nepovolal nás Bůh k nečistotě, ale
ku posvěcení. I. Tes. 4, 7.
Jakožto synové poslučenství, ne s
prvními nevědomosti své žádostmi se
srovnávejtc, nýbrž pod-lé toho, kterýž

vás povolal, a svatý jest, i vy ve všem
obcování svatí buďte, protože psáno
jest: Svatí b_uďte, nebo já svatý jsem.
1. Petr 1, 14—16.
Kdo jest spravedlivý, ospravedlniž se
ještě, a „svatý posvětiž se ještě.

Zjev.

22, 11

2. Svatost nas'e přichází od Boha,
jenom skrze Něho můžeme jí
dosáhnouti.
Nepoškvrňujte
abych posvěcen
israelských. Já
svěcuji vás. III.
Posvětiž jich

a

jména mého svatého,
byl u' prostřed synů
Hospodin, kterýž po
Mojž. 22, 32.
v pravdě své. Jan

17, 17.

Sám pak Bůh pokoje posvětiž vás
ve všem, aby celý duch váš, i duše,
í tělo zachováno bylo bez ouhony ku

příští Pána našeho Ježíše Krista. I.
Tes. 5, 23.
Kteroužto vidí (boží) posvěcení jsme
skrze obětování těla Ježíše Krista je—
dnou. Zíd. 10, 10.
Protož i Ježíš, aby posvětil líd k_rví
svou, venku za branou trpěl. Zíd.
13, 12.
Protož přepásavše bedra myslí své,
střízlívi jsouce, dokonale doufejte v
podávanou vám milost k zjevení Je
žíše Krista. I. Petr 1, 13.
Viz také: milost
'SVátOSt křtil. Viz křest.
Svátost biřmování. Viz: biřmování.

Svátost (nejsvětější) oltářní. 1. Po
dotknutí 0 ní a předobrazení jí v sta
rém\zák0ně._
Melchisedech, král Salem, vynesl
chléb a. víno, nebo byl knězem Boha.
nejvyššího. I. Mojž. 15, 18.
Aj já dštítí budu vám chleby s ne
be: ať vychází lid, a zbírá, což stáčí
na jedenkaždý den. II. Mojž. 16, 4.

To jest ten chléb, kterýž Hospodin
dal vám k jedení (mannu). II. Mojž.
16, 15.

Eliáš když vstal, jedl a pil, a šel v
síle pokrmu “toho čtyřidceti dnů, a čty
řidcetí nocí, až na horu boží Horeb.
III. Král. 19, 8.

Jísti budou chudí, a nasycení bu
dou; a chváliti b_udou Hospodina ti,
kteříž ho hledají. Zalm 21, 27.
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Svátost oltářní.

Chléb angelský jedl _člověk; pokrmy : čiňte, kolíkrátkoli píti budete, na mou
památku. Nebo kolikrátkolí budete jí
seslal jim v hojnosti. Zalm 77, 25.
Angelským pokrmem krmil jsi lid stí chléb tento, ,a z kalicha toho píti,
svůj Pane, a posílals jim bez jejich smrt Páně zvěstovati budete, dokavadž
práce chléb s nebe hotový, všelikou nepřijde (t. j. Pán k soudu). I. Kor.
11, 23—26.
rozkoš v sobě mající, a libosL všeliké
chuti. Moudr. 16, 20.
4.
Apoštolé obdrželi rozkaz, častěji
Všickni žízniví pojdte k vodám: i
vykonávali .tajemstvi toto, jejž také
vy, kteříž nemáte stříbra, pospěšte, ku
plnili.
„__54..a .íavtn- pojďte, pravím, kupujte
bez stříbra, a beze vší odměny víno a
To čiňte na mou památku. Luk. 22,
mléko. Is. 55, ].
19; I. Kor. 11, 25.
Otcové naši jedli mannu na poušti,
Trvalí v učení apoštolském, av zdíl
jakož psáno jest: Chléb s nebe dal nosti lámání chleba, a na modlitbách . . .
jsi nám jísti. Tedy řekl jim Ježíš:
A na každý den trvajícc jednomyslně
Amen, amen, pravím vám: Ne Mojžíš v chrámě, a lámajíce po domích chléb,'
dal vám chléb s nebe, ale Otec můj
přijímali pokrm s veselím, a sprostno
stí srdce. Sk. ap. 2, 42. 46.
dává vám ten chléb s nebe pravý. Jan
6, 31. 32.
Tedy první den po sobotě, když
2. Zaslibeni nejsvětější svátosti oltářní. jsme se byli sešli klamání chleba, Pa
vcl hádal se s nimi atd. Sk. ap. 20,7.
Viz: Jan k. 6.
Kalich požehnání, kterémuž dobro
3. Ustanovení svátosti této.
řečíme, zdaliž není společnost krve
A když oni večeřeli, vzal Ježíš
Kristovy? a chléb, kterýž lámeme, zda
chléb, a dobrořcčil Bohu, i lámal, a liž není účastnost těla Páně? I. Kor.
dával učenníkům svým, a řekl: Ve
10, 16.

změte ajezte:

toto jest tělo mé. A

5. Připrava ke 'sv. přijímáni.
Setník řekl: Pane, nejsemť hoden,
abys vešel pod střechu mou: ale toli
ko rci slovem, a uzdraven bude slu
žebník můj. Mat. 8, 8.
Obětuješ-li dar svůj na oltář, a tu
se rozpomeneš,' že bratr tvůj má něCo
proti tobě: nechejž tu daru svého před
oltářem, a jdi, prvé smiř se s bratrem
svým, a potom přijda obětovati budeš
dar' svůj. Mat. 5, 23. 24.
Nedávejte svatého psům, aniž mecte
perel svých před svině: aťby snad ne
pošlapaly jich nohama svýma, a obrá
tíce, neroztrhaly vás. Mat. 7, 6.
Kdokoli bude jísti chléb tento, neb
z kalicha Páně píti nehodné: vinen
bude tělem a krví Páně. Zkusiž pak
sám sebe člověk: a tak z toho chleba
jez, a z kalicha pí. Nebo kdož jí a
pije nehodně, místo spasitelného užitku
odsouzení sobějí a pije, nerozsuzuje těla
Páně. Protož mezi vámi jsou mnozí
změte &.jezte:
toto jest tělo mé, kte— nemocní a mdií a spí mnozí. I. Kor.
réž za. vás na smrt vydáno bude: to 11, 27—30.

vzav kalich díky činil, a dal jim, řka:
Píte z toho všickni: neb to jest krev
má nového zákona, kteráž za mnohé
vylita bude na odpuštění hříchu.—Mat.
26, 26—28.
A když oni jedlí, vzal Ježíš chléb,
a dobrořečiv, lámal a dával jim, řka:
Vezměte: Totot' jest tělo mé. A vzav
kalich, díky číně, dal jim: a pili z
něho všickni. I řekl jím: Toto jest
krev má nového zákona, kteráž za
mnohé vylítá bude. Mar. 14, 22—24.
A vzav chléb, díky činil a lámal, a
dával jim, i'ka: Totot' jest tělo mé,
kteréž se za vás dává: to čiňte na
mou památku. Též í kalich dal jím,
když odvečeřcl, řka: Tentot' jest kalich,
nový zákon v mé krvi, kteráž za vás
bude vylita. Luk. 22, 19. 20.
Já zajisté přijal jsem ode Pána, což
i vydal jsem vám, že totiž Pán Ježíš
v tu noc, v kterouž zrazen byl, vzal
chléb, a díky číně, lámal, n. řekl: Ve

čiňte na mou památku.

Takž vzali

kalich, když p'ovečeřel, řka: Tento ka
lich jest nová. smlouva v mé krvi, to [

6. Účinky této sváosii.

Tentoť jest chléb s nebe zastupující:
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Svátost pokání. — Svědectví.

aby, bude-li kdo z něho jísti, neumřel.
Jáť jsem ten chléb živý, jenž jsem s
nebe sstoupil. Bude-lit kdo jísti z
chleba tohoto, živ bude na věky: a
chléb, kterýž já dám, tělo mé jest, kte
réž já dám za život světa. Jan 6,

50- 52.

Amen, amen, pravím vám: Nebude
te-li jísti těla Syna člověka, a pití jeho
krve, nebudete míti života v sobě.
Kdož jí mé tělo, a pije mou krev, máť
život věčný: a jáť jej vzkřísím v nej
poslednější den. Nebo tělo mé, právě
“jest pokrm: a krev má, právě jest. na
poj.

Kdož jí mé tělo, &.pije mou krev,

've mně přebývá a já v něm. Jakož
mne poslal živý Otec, i já živ jsem
_pro Otce: a kdož jí mne, i on živ
bude pro mne. Tentoť jest chléb, kte
rýž s nebe sstoupil. Ne jako otcové
vaši jedli mannu, a zemřeli. Kdož jí
chléb tento, živ bude na věky. Tak

mluvil Ježíš. Jan 6, 54—60.
7. Trest nehodného přijímání.
Viz: Luk. 22, 21; srov. Jan 13,
27; I. Kor. 11, 29. 30.
Svátost pokání. Jq'í ustanovení.
Amen pravím vám, cožkoli svážete
na zemi, b_ude svázáno i na nebi: a
cožkoli rozvážete na zemi, bude roz
vázáno i na nebi. Mat. 18, 18.
To pověděv, dechl (na ně), a řekl

jim: Přijměte Ducha svatého: kterýmž
odpustíte hříchy, odpouštějíť se jim:
&.kterýmž zadržíte, zadržány jsou. Jan
20, 22. 23.

Viz také: pokání.

Svátost posledniho pomazání. Usta
novení a účinky její.
Stůně-li kdo z vás,

uvediž k sobě
starších církve (kněží), a ať se nad
ním modlí, mažíce jej olejem ve jménu
Páně; a modlitba víry uzdraví nemo
cného, a polehčíť jemu Pán, a jestliže
v hříších jest, budou mu odpuštěny.
Jak. 5, 14. 15. Srov. Mar. 16, 18.
SVĚCCDÍkněžstva.
lavánz' svátostí této.

Ustanovení a wie"

chy, odpouštějíť se jim: a kterýmž za

držíte, zadržány jsou. Jan 20, 21—23.
Byli pak v církvi, kteráž byla v An
tiochii, proroci a „učitelé, mezi nimiž
byl Barnabáš a Simon, kterýž sloul

Cerný, a Lucius Cyrénský, aManahen,
kterýž byl spolu v chován s Herode
sem tetrarchou, a Šíwel. A když oni
sloužili Pánu, a postili se, řekl jim
Duch svatý: Oddělte mi Snylg_n Dn:
nabáše k dílu, hu kterémuz jsem je
pojal. Tedy postíce a modlíce se,'a
vzkládajíce na ně ruce propustili je.
Sk. ap. 13, 1—3.
A zřídivše jim starší v jednékaždé
církvi, a pomodlivše se s postem, po
ručili je Pánu, v něhož uvěřili. Sk.
ap. 14. 22.

Nezanedbávej milosti, kteráž jest v to
bě, kteráž ti dána jest skrze proroctví,
se vzkládáním rukou kněžskýeh. 1. Tím.
4, 14.
Nevzkládej rukou rychle na žádného,
aniž bud' cizích hříchů oučasten. Se
be samého ostříhej v čistotě. Tim. 5, 22.
Pro kteroužto příčinu napomínám
tebe, abys opět vzbudil milost boží,
kteráž jest v tobě skrze vzkládňní ru—
kou mých. II. Tim. 1, 6.
Z té příčiny zanechal jsem tebe v
Krétě, abys, čehóž se nedostává, zpra
vil, a ustanovil po městech kněží, ja
kož i já jsem tobě nařídil. Tit. 1, 5.
_ Srov. článek : kněží.

SVČdCCtVÍ. 1.
vy'm svědectvím.

Výstraha před kři

Nepromluvíš proti bližnímu svému
křivého svědectví. II. Mojž. 20, 16;
V. Mojž. '5, 20; Mat. 19, 18; Mar.
10, 19.
Nebudeš přijímati hlasu lživého: ani
spojíš ruky své, abys za bezbožného
pravil křivé svědectví. II. Mojž. 23, 1.
Kdyžby co nejpilněji se vyptávajíce
poznali, že svědek falešný mluvil proti
bratru svému lež: oplatí jemu, jakž
umínil on bratru

svému učiniti, &.oded

jmeš zlé z prostředku sebe: aby sly
šíce to jiní, bázeň měli, a nikoli ne
Tedy opět řekl (Pán Ježíš apošto směli takových věcí činiti. V. Mojž.
1ům): Pokoj vám! Jako mne poslal . 19,718—20.
Sest věcí jest, kterýchž nenávidí Ho
Otec, i já posílám vás. To pověděv,
dechl (na ně), a řekl jim: Přijměte spodin, a sedmou v ohavnosti má duse
Ducha svatého: kterýrlž odpustíte hří— jeho . .. . svědka.falešného vynášejícího

Svědomí.

lež, a toho, kterýž rozsivá mezi bra
třími různice. Přísl. 6, 16. 19.

Svědek falešný nebude bez pomsty:
a kdož mluví lež, neuteče. Přísl. 19,5.
Svědek lživý zahyne. Přísl. 21, 28.
Nebývej svědkem bez příčiny proti
bližnímu svému: aniž koho lahodně
namlouvej rty svými. Přísl. 24, 28.
2. Příkladové křivého svědectví.
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přisvědčuji zákonu, že jest dobrý. Nyni
pak ne (vlastně) já to činím, ale hřích, 
kterýž přebývá ve mně. Vím zajisté,
že ve mně, to jest v mém těle, nepře
"bývá dobré;

nebo —chtění se mne při

drží: ale činění dobrého nenalézám.
Nebo ne co dobrého chci, to činím: ale
činím to zlé, kteréhož nechci. Pak-li
čehož nechci, to činím: již ne já 'to

činím, ale hi-ich, kterýž přebývá _ve
mně. Nalézam tedy (v sobě) zákon,
že když chci činiti dobré, přidrží se
III. Král. 21, 13; Jeríds' proti Jere mne z-Ié; nebo libují sobě (sice) v zá—
miášovi: Jer. 37, 12. 13; knížata z'z' koně božím, podlé vnitřního člověka:“
dovska' proti témuž: Jer. 38, 4; dva' ale vidim jiný zákon v oudech svých,
Doeg z'dwnejsky': I. Král. 22, 9 atd.;
svědkové, jenž svědčili proti Nabothovz':

soudcove' proti Susanně: Dan 13; [ma'— kterýž odporuje zákonu mysli mé, ai
z'ata kre'z'slca' a celá rada proti Ježz's'ovz': jímá mne pod zákon hi—icha, jenž jest

Mat. 26, 50—61; od hrobu Ježíšova
uprchli von'nove':Mat.'28, 12—15; ia
lešni svědkové proti Stěpánovz': Sk. ap.
6, 11; veliký kněz Ananz'a's' proti Pa
vlovi: Sk. ap. 24, 1 atd.
Viz také: lež, pomluva.
Svědomí jest vnitřní hlas, jenž o mra
vnosti činů našich soudí, zároveň pak do
bré Odměňuje vnitřním pokojem, zle' pak

tresce náhne'tkya výčitky. Jest tedy hlas
boží u vnitř srdce člověka soudícz' a od
měňujz'cz'neb trestacz', a drz'z'cz'jg' v kolejech

zákona sve'ho.

1. Ponětí o něm.

Nebo když pohané, kteříž nemaji
(psaného) zákona, od přirození činí to,
co jest zákona, takoví nemajici zákona,
sami sobě jsou zákonem: jenžto uka
zují dilo zákona napsané v srdcích
svých, když jim svědectví vydává svě
domí jejich, i myšleni, kteráž se ve
spolek obviňují, aneb také zastávají,
v ten den, kdyžto Bůh souditi bude
tajné věci lidské, podlé mého „evange
lium skrze Ježíše Krista. Rím. 2,
14—16.
2.

Výroky svědomí čelí velmi často

proti žádostí smyslnosti.
Pod tebou má býti žádost hříchu, a
ty panovati máš nad ním. I. Mojž. 4, 7.
Víme zajisté, že zákon jest ducho
vní: ale já jsem tělesný, prodaný pod
hříchem. Nebo co činím, nerozumím;
nebo, ne co dobrého chci, to činím;
ale činím to zlé, kteréž mám v nená
visti. Jestližet pak to nechci, to činím,

v oudech mých. Rim. 7, .14—23.
Tělo žádá proti duchu, duch pak
proti tělu: ty se zajisté sobě vespolek
protiví, abyste ne, což byste chtěli, to
činili. Gal. 5, 17.

3. Povinností jest, poslouchatí hlasu
svědomí.

Při každém skutku svém dověřůj se
věrně duši své: nebo to jest zachování
přikázaní. Sir. 32, 27.
Srdce dobré rady zjednej sobě: ne—
máš zajisté jiného lepšího (rádce) nad
ně. Sir. 37, 17. '
Všecko pak, co není z viry (dle
svědomí), jest hřích. Rim. 14, 23.
Viz též 14, 14.
Někteří až dosaváde jedí s vědomím

o modle, jedi (něco), jako modlám
obětované, a svědomí jejich, jsoucí
mdlé, poškvrňuje se. 1. Kor. 8, 7.
Kdo umí dobře činit-i, a nečiní, má
hřích. Jak. 4, 17.

Mějte dobré svědomí; aby vtom,
v čemž vám utrhaji, zahanbeni byli ti,
kteříž haněji vaše dobré v Kristu ob
cování. I. Petr 3, 16.
4. Nepravé a bludné svědomí jest
veliké zlé.
Jestit cesta, kteráž se zdá člověku
přímá: ale poslední věci její vedou k
smrti. Přísl. 16, 25.
Služebnik zajisté ten, který poznal
vůli Pána svého, a nepřipravoval se,
a nečinil podlé vůle jeho, bude bit
mnohými (ranami): který pak nepoznal,
a věci trestu hodné činil, bude méně
bit. Luk. 12, 48.
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Kdybyste slepí byli, hříchu byste
neměli: ale nyní pravíte: Vidíme!
hřích váš zůstává. Jan 9, 41.
Kdybych byl nepřišel, \a jim nemlu
vil, hříchu by neměli, ale nyní nemají
„výmluvy z hříchu svého. Jan 15, 22.
Přichází hodina, že každý, kdo vás
(apoštoly) zabije, domnívati se bude,
žeby tím Bohu sloužil. .A to učiní
vám, protože neznají Otce, ani mne.
Jan 16, 2. 3.
Opravte se v novotě smyslu svého,

abyste zkusili, která jest vůle boží do
' brá, a líbezná, a dokonalá. Rím. 12, 2.
Viz I. Kor. 8, 7 atd.
5. Dobré svědomí činí člověka blaže
ného a spokojené/io, i v největších

pohromách.
Tyto věci (protivenství) trpěl jsem
bez nepravosti ruky své maje čisté k
Bohu prosby
Nebo aj, na nebi
jest svědek můj, a znatel můj na vý
sostech. Job 16, 18. 20.
Sud mne Hospodine, nebo já v ne
vinnosti své kráčel jsem: a v (tebe)
Hospodina doufaje nezemdlím: zpru
bujž mne Hospodine, a zkus mne: pře
pal ledví má a srdce mé. Nebo mi
losrdenství tvé před očima mýma jest:
a zalíbil jsem sobě v pravdě tvé. Ne
seděljsem s radou marnosti: a s těmi,
kteří neprávě činí, nevejdu. Nenávi
děl jsem shromáždění zlostníků: a s
bezbožnými nebudu seděti. Umyji mezi
nevinnými ruce své: a obstoupím oltář
tvůj Hospodine: abych slyšel hlas
chvály, a vypravoval všecky divné

skutky tvé. Žalm 25,1—7.
Já v nevinnosti své kíáčel jsem:

vysvobod mne, a smiluj se nade mnou.
Noha má stála v přímosti: v shro
máždčních dobrořečiti budu tobě Ho
spodine. Žalm 25, 11. 12.
Hospodin osvícení mě a spasení mé,
kohož se budu báti? Hospodin ochrán
ce života měho, kohož se budu stra
chovati? Když se přibližují na mne
škodliví (lidé), aby jedli tělo mě: jenž
sužují mne, nepřátelé moji, oni sami
zemdleli a padli. Byt se postavili proti
mně vojenští stanové, nebudeť se báti
srdce mé. Byť povstal proti „mně boj,
v tomť já doufati budu. Zalm 26,
1—3.

Všickni dnové chudého zlí (jsou);
(a však) bezpečná mysl (jest mu), jako
ustavičně hody. Přísl. 15, 15.
Dobrý jest statek, při kterémž není
hříchu v svědomí. Sir. 13, 30.
Blahoslavený muž, kterýž nepoklesl
slovem z úst svých, a nebyl boden zá
rmutkem provinění. St'astný, kterýž
neměl zármutku mysli své, a nevypadl
od naděje své. Sir. 14, l. 2.
Isaiáš modlil se k Hospodinu a řekl:
Prosím Hospodine, rozpomefi se medle,
kterak jsem chodil před tebou v pra
vdě, a v srdci dokonalém, a což do
brého jest před očima. tvýma činil
jsem. Is. 38, 3.
Ty Hospodine znáš mne, vidíš mne,
a zkusil jsi srdce mého s tebou. _Jer.
12, 3.

Sláva tato naše jest svědectví svě
domí našeho; že v sprostnosti srdce,
a v upřímnosti před Bohem, a ne v
moudrosti tělesné, ale v milosti boží
oboovali jsme na tomto světě: hojněji
pak u vás. II. Kor. 1, 12.
A pokoj boží, kterýž převýšuje vše
liký smysl, ostříhej srdcí vašichi myslí
vašich v_Kristu Ježíši. Filip. 4, 7.

Já již počínám obětován býti, a čas
rozdělení mého nastává. Dobrý boj'
jsem bojoval, běh jsem dokonal, víru
jsem zachoval. Naposledy složena jest
mi koruna spravedlnosti, kterouž mi
dá v onen den Pán, (ten) spravedlivý
soudce: a netoliko mně, ale i všem
těm, kteříž milují příští jeho. II. Tim.
4, 6—8.
Synáčkové moji, nemilujmež slovem,
ani jazykem, ale skutkem a pravdou.
A po tomť poznáváme, že jsme z pra—

vdy: a tím spokojíme před obličejem
jeho srdce svá. Nebo trestalo-lihy
nás srdce naše: většít jest Bůh, nežli
srdce naše, a zná všecko. Nejmilejší,
jestližet'by nás srdce naše netrestalo,
máme doufání k Bohu.
I. Jan 3,
18—21.

6. kluky zlého svědomí.
Po všecky dny své bezbožný pejcháa 

a počet let nejistý jest tyranství jeho
Zvuk hrůzy vždycky v uších jeho: a
když pokoj jest, on vždycky v pode
zření má o úkladech. Nevěř-í, by se
měl navrátiti z temnosti k .svčtlu, ohlí

Svědomí.
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líynuli, třesouce se: a pravice, že ne—
vidí povětří, jemuž se žádnému jinakž
vyhnouti nelze. Nešlechetnost zajisté
mností. Děsiti jej bude souženi, a ou— bázlivá jSouc, dává svědectví (svého)
zkost obklíčí jej, jako krále, jenž strojí odsouzení: nebo svědomí zbouřené
se k boji. Nlebo vztáhl proti Bohu vždycky prvé cítí těžkosti, nežli přijdou.
ruku svou, a proti Všemohoucímu zmo Bázeň zajisté nic jiného není, než pro
cnil se. Job 15', 20—25.
zrazeni myšlení na pomoc. A když
Hospodine v prchlivosti své netresci od vnitř menší jest očekávání (pomoci),
mne, aniž v lměvu svém kárej mne.
za větší pokládá se ncznámost té pří
Nebo střely tvé uvízly ve mně: a ztí činy, kteráž trápení přináší. Ti pak,
žil .jsi ruku svou nade mnou. Neniť kteříž té právě nesnesitelné noci, jenž
zdraví na (celém) těle mém od tváři i od nejnižších, i od nejvyšších pekel,
hněvu tvého: nemají pokoje kostí mé na ně přišla, podobným snem zesnulí,
od tvái'i hříchů mých. Nebo nepra jednak strachem oblud trápení byli,
vosti mé vystoupily nad hlavou mou: jednak mdlobou duše omdlévali: nebo
náhlý na ně a nenadálý strach přišel.
& jako „břímě těžké obtížily se nade
mnou. Zalm 37, 2—5.
Potom jestli který z nich upadl,_hlídán
Nebo nepravost svou já poznávám: byl (jako) 'v žaláři bez železa zavřín
jsa. Nebo byl-li který sedlák, neb pa
!. hřích můj proti mně vždycky. Zahn
50, 5.
stýř, aneb rolních prací dělník zachvá
Utíká bezbožný, an ho žádný neho cen, nevyhnutelnou nouzi snášel. J_e
ní: ale spravedlivý jako _lev smělý, bez dním zajisté řetězem my všickni svá
strachu bude. Přísl. 28, 1.
zání byli. Buďto vítr šustící, neb
Velicíť jsou zajisté soudove tvoji, mezi hustým větvím stromů ptáků zvuk

(hje se se všech stran na meč. Když
sebou pohne, aby hledal chleba, zná,
že připraven jest v ruce jeho den te

Pane, a nevypravitelná slova tvá: pro
tož necvičené duše pobloudily. Nebo
za to majíce ti nepraví, žeby mohli
panovati nad národem svatým: okova
mi tmy a dlouhé noci sevříni, pod stře
chami uzavírání,
od věčného opatro—
vání vzdáleni leželi. A domnívajíce se,
že skrytí jsou v tajných hříších, tma

vou zapomenutí zástěrou rozptýlení jsou,
hrozně se strachujíce, a podivením pří
lišným zkormouceni jsouce. Nebo ani
ta skrejše, v níž byli, bez strachu jich
neostříhala: nebo hluk sstupující kor
moutil je, a osoby smutné ukazujíce
se jim, hrůzu jim dělaly. A sice
žádná moc ohně nemohla jim světla
dáti, aniž jasní plamenové hvězd mohli
osvěcovati té přehrozné noci. Ukazoval'
pak se jim oheň náhlý, plný strachu:
a zděsivše se toho vidění, kteréž neví
dáno bylo, nadáli se, že ty věci, kte
réž byly vydíny, něco horšího jsou: a
tak na čarodějné umění přidán byl po
směch, a na chlubení se moudrostí trest
byl s pohančním. Nebo kteří slibovali
zapuditi hrůzy a zkormoucení od duše ,
neduživé, ti samí s posměchem plní
strachu omdlévali. Neb ačkoli jich žá
dné obludy nestrašily: (však) přechá—
zením zvířat a sípěním hadů předěšeni,

libý, neb hluk-vody prudce tekoucí,
nebo hřmot silných svržených dolů
skal, neb hrajících zvířat běh nevidčný,
neb řvoucích zvíi-at silný hlas, neb
rozléhající se s nejv5'šších hor hlahol:
působily, že hynuli strachem. Veškeren
zajisté okršlek země jasným osvěcován
byl světlem, a nepřekaženými pracemi
zaměstnán. Na těchtopak na samých
ležela těžká noc, jsouc obrazem tmy,
kteráž na ně přijítí měla. Protož oni
sami sobě těžší byli, nežli ty temnosti.'
Moudr. 17.
Jako meč na obě strany ostrý jest
všeliká nepravost, a rána je jí jest ne—
zhojitelná. Sir. 21, 4.
Ccrv zlých neumírá, a oheň neuha
sne. Mar. 9, 43. 45. 47. Viz také;
Řím. 2, 15; 1. Tím. 4, 2.
8. Příkladové

a) dobre'ko svědmm'.

Synové Jakubovi: I. Mojž. 44, 7—9;

Samuel: I. Král. 12, 1—5;Jol): 27,
6; David: I. Král. 20, 1; 24, 9—13;
26, 17—20; Ezechz'ás': Is. 38, 3;
Stěpán a Pawel: Sk. ap. 6, 15; 7, 1,
54. 56; 20,17. 38 ; 23, 1 ;24, 12—16;
II. Kor. 1, 12.
'
b) Zle'ho svědomí: P):vm' rodiče: I.

Mojž. 3, 8. 10; Kain: I; Mojž.4,14;

Svědomitost. - Svět.
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bratří Josefovi: I. Mojž. 42, 21; Bal
thasar: Dan. 5, 6: Antz'ochus:I. Mak.

6, 10—13; Jidáš:

Mat. 27, 3—5;

Felis místodržitel: Sk. ap. 24, 25.
Svědomitost jest snaha uz'dy dle před
pisu

svědomí jednatz'.

Povzbuzem' k ní.

Pro dokonalé jest hrubý pokrm,
pro ty, kteříž mají pro navyklost vy
cvičené _smysly k rozeznání dobrého a
zlého. Zid. 5, 14.
Tať jest milost, je-tliže kdo pro své

domí boží snáší zármutky, trpč ne
spravedlivě. I. Petr 2, 19.
Příkladove'.

Job řekl: Dokudž nezhynu, neodstou
pím od nevinnosti své: 03pravedlnění
svého, kteréhož jsem se počal držeti,
neopustím: nebo aniž tresce mne sr
dce mé ve všem životě mém Job
27, 5. 6.
David řekl: Hospodine, Bože můj,
učinil-li jsem to, jestli nepravost' v ru
kou mých: odměnil-li jsem se, .od
placujícím se mně zlým, ať padnu dle
zasloužení od nepřátel svých prázdný.
Nechť stíhá nepřítel duši mou, a po
padne, a pošlape na zemi život můj,
a slávu mou ať uvede v prach. alm
7, 4—6.
Pavel pohleděv pilně na to shromá
ždění, řekl: Muži,—bratří, já se \vším
dobrým svědomím obcoval jsem před
Bohem až do dnešního dne. Sk._ap.
23, 1. Viz též svrchu: _24, 16; Rím.
9, 1; II. Kor. 1, 12; Zid. 13, 18.
Svéhlavost.
Viz tvrdos'z'jnost.
SVĚt. Slovce to má 1) písm! svatém
rožlz'čne' významy.

Obyčejně znamená ze

mi a což na ní jest,- v mravním pak
smyslu znamená lidí světu a rozkošem
jeho oddané, sve'táky a svéta'ckou mysl.
Výstraha před světcíctm'ma přílišnou

přítulností k světu a k statkům jeho.
Synové lidští, dokavadž těžkého sr
dce ? _Proč milujete marnost, a hledáte
lež? Žalm 4, 3.
Pozdvihněte k. nebi očí svých, a po
hleďte pod zem dolů: nebo nebesa_ja
ko dým se rozplynou,

a, země iako

roucho zetřína bude, a obyvatelé její
jako ona zahynou. Ale spasení mě
na věky bude, a Spravedlnost má ne
zahyne. Is. 51, (i.

Běda, kdyžby lidé dobře o vás mlu
vili; nebo tak činívali falešným proro
kům otcové jejich. Luk. 6, 26.
Já prositi budu Otce, &jiného utě
šitele dá vám, aby s vámi zůstával na
věky, Ducha pravdy, jehož svět nemů
že přijíti, nebo nevidí ho, aniž ho zná.
Jan 14, 16. 17.
'
Kdybyste byli ze světa, milovalby
svět, co jeho jest, ale' že nejste ze
světa, nýbrž že já ze světa vyvolil
jsem vás, proto vás svět nenávidí. Jan
15, 18. 19.

Nepřipodobňuite se tomuto světu:
ale opravte se v novotě smyslu svého,
abyste zkusili, která jest vůle boží do—
brá, a líbezná, a. dokonalá. Řím. 12, 2.
Ode mne odstup to, abych se chlu
bil, leč v kříži Pána našeho Ježíše
Krista, skrze něhož mi ukřižován jest
svět, a já světu. Gal. G, 14.
O věci, kteréž svrchu jsou, pečujte,
ne _(o ty), kteréž jsou na zemi. Kol. 3, 2.
Zádný, kdož bojuje Bohu, nezaplétá
se v obchody světské: aby se líbil to
mu, od kohož jest zvolen. II. Tim. 2, 4.
Kteří toho světa užívzijí (nechť jsou
živi), jakoby neužívali; neboť pomíjí
způsoba tohoto světa. I. Kor. 7, 31.
Nám všecky věci jeho božské moci,
kteréž k životu, a ku pobožnosti (ná
ležejí), darovány jsou skrze poznání
toho, kterýž povolal nás, vlastní slá—
-vou a mocí, skrze nějž nám velmi ve
liká a drahá zaslíbení daroval, (tak)
abyste skrze ně božského přirození ou
častni učinění byli, *utíknjíce porušení
žádosti té, kteráž jest na světě. II.
Petr 1, 3. 4.
Nemilujte světa, ani těch věcí, kte
réž na světě jsou.
Miluje-liť kdo
svět, není lásky Otcovy v něm. Nebo
všecko, což jest na světě, je.-it žádost
těla, a žádost očí, a pýcha života, kte
ráž není z Otce, ale jest ze světa. A
svět pomíjí i žádost jeho: ale kdo činí
vůli boží, zůstává na věky. I. Jan 2,
15—17.
Pohleďte, jakou lásku prokázal nám
Otec, (totiž) abychom synové boží
slouli, i byli. Protoť nás nezná svět,
že jeho nezná. I. Jan 3, 1.
Všecko, což se narodilo z Boha,
přemáhá svět, víra naše. Kdo jest,
jenž přemáhá svět, leč kdo věří, že

Světlo.

Ježíš Kristus jest Syn boží?
5, 4. 5.

I. Jan

,

I'IOSpOdÍn osvícení

mě a spasení mé,

kohož se budu báti? Zalm 26, 1.
U tebe (I—Iospodine)jest studnice ži
vota a v světle tvém uzříme světlo.
Zalm 35, 10.
Nebude tobě více (potřebí) slunce
k svícení přes den; ani blesk měsíce
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Dokud jsem na světě, světlo jsem
světa. Jan 9, 5.
Tedy řekl jim Ježíš: Ještě na malý
čas v vás jest. Choďte, dokud světlo
máte, ať vás tma nezachvátí, a kdo
chodí ve tmách, neví kam jde. Jan
12, 35.
Dokud světlo máte, věřte v světlo,

abyste synové světla byli.

Toto mluvil

tě osvěcovati bude; ale bude tobě I—Io Ježíš, i odšed, skryl se před ním. Jan
12, 36.
spodin světlem věčným. Is. 60, 19.

SVěth v duchovním smyslu klade se
za všelzlcou pravdu a spdsz'telne' poznání

pak i za ctný a příkladný život ; jakož i
za vyšší nebeskou blaženost.

1. Bůh jest světlo, a bydlí ve světle
nepřístupném.
Bůh sám má nesmrtelnost a přebý
vá v světle nepřístupném: jeho žádný
z lidí neviděl, aniž také viděti může,
kterémuž čest a panování věčné. 1.
Tím. 6, 16.

2. Kristus Pán

stím, jakož í jeho

pravda a milost nazývá se světlem světa.
Viz : Kristus.

3. Světlo milostí osvěcuje člověka.
Znamenáno jest nad námi světlo obli
čeje tvého I-Iospodine: Ty pak dal jsi
radost v srdci mém. Žalm 4, 7.
Sešliž světlo své a pravdu svou: to
obé, aby mne provodilo, a přivedlo
na horu svatou tvou, a do stanů tvých.
Žalm 42, 3.
Vzešlo ve tmách světlo upřímným:
neboť milostivý a piilosrdný a sprave
vedlivý jest Bůh. Zalm 16, 11.
Lid, kterýž chodil ve tmách, viděl
světlo veliké: a bydlícím v krajině
stínu smrti světlo vzešlo. Is. 9, 2;'
Mat. 4, 16.
I choditi budou pohané ve světle
tvém, a králové v blesku východu tvé
ho. Is. 60, 3.
Kdo chodil ve tmách, doufej vejmě
nu I-Iospodinovu, a spolehni na Boha
svého. Is. 50, 10.
Neraduj se ze mne nepřítelkyně má,

že jsem upadl: zase povstanu, když
seděti budu ve tmách, Hospodin světlo
mé jest. Mich. 7, 8.
Bylo světlo pravé, kteréž osvěcuje
každého člověka přicházejícího na tento
svět. Jan 1, 9.
Encyklopaedio.

Byli jste zajisté někdy v temnosti,
nyní pak jste světlo v pánu, jakožto
synové světla choďte. Ef. 5, 8.
Vy bratří nejste ve tmě, aby vás
ten den jako zloděj zachvátil: Nebo
vy všickni synové jste světla, a synové
dne, nejsmeť synové noci, ani temnosti.
I. Tes. 5, 4. 5.
Pakli chodíme ve světle, jakož i on
jest v světle; obecenstvo máme vespo
lek a krev Ježíše Krista syna jeho,
očišťuje nás od všelikého předešlého
hříchu. I. Jan 1, 7.
Přikázaní nové píši vám, kteréž jest
pravé, i v něm, i v vás, neboťtma po
minula, a pravé světlo již svítí. Kdo
praví, že je v světle, a bratra svého
nenávidí, v temnosti jest až posavad.
Kdož miluje bratra svého, v světle
zůstává, a pohoršení v něm není. I.
Jan 2, 8—10.
4. Zlý nenávidí světla milostí.
Oni byli odporni světlu, neznali cest
jeho, aniž se kdy navrátili po stezkách
jeho. Job 24, 13.
Tentoť pak jest soud: že světlo při
šlo na svět, a milovali lidi více temno
sti, nežli světlo, neb skutkové jejich byli
zlí.

Každý

zajisté, kdož zlé činí,

ne—

návidí světla, a nejde k světlu, aby
nebyli trestáni skutkové jeho: ale kdož
činí pravdu, jde—k světlu, aby zjevení
byli skutkové jeho, nebo v Bohu uči
nění jsou. Jan 3, 19—21.

5. Máme světlem dobrého příkladu jí
ným svítítí.
Viz: příklad dobrý.

6. Přirozené světlo potěšuje.
I řekl Tobiáš: Jakáž jest mi radost,
ješto v temnostech sedím, a světla ne
beského nevidím? Tob. 5, 12.
42
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Svévolnost. -

Svobodná vůle.

Protož osvobodí-lí vás Syn, právě svo
Světlo. očí obveseluje duši. Pověst
drahá roztučňuje kosti. Přísl. 15, 30. bodní budete. Jan 8, 31. 32. 36.
Vysvobození pak jsouce od hříchu,
Sladké jest světlo, a líbo jest s oči—
ma viděti slunce. Kaz. 11, 7.
učinění jste služebníci spr.avedlnosti.
SVČVOlDOStjest snaha ville své všudy Nebo kdyz jste byli služebníci hříchií,
následovatz', i tu, kdež se podstatm'dí'wo— zbaveni jste byli spravedlností. Rím (i,
dove' na odpor staví: jest

hulí,—Ž
tvrdošý'ne'

setrvání v nerozumne'm mínění.

1. Výstraha před ní.
Kdo rozkošnč chová. od dětiuství

služebníka svého, potom jej pozná býti
zpurného. Přísl. 29, 21.
Kůň neskrocený bude tvrdoústý, a
syn rozpustilý bude opovážlivý. Sir.
30, 8.
Nepřijímá blázen slov opatrnosti:
leč bys mluvil jemu o tom, což jest
v srdci jeho. Přísl. 18, 2.
V usi nemoudrých neiuluv: nebo
pohrdati budou naučením řeči tvé.
Přísl. 23, 9.
Blahoslavený člověk, který jest vždy—
cky bázlivý: ale kdož jest tvrdé mysli,
upadne ve zlé. Přísl. 28, 14.
Muž moudrý bude-li se s bláznem
vadití, nechť se hněvá, aneb směje,
nebude míti pokoje. Přísl. 29, 9.
Po žádostech svých nechoď, a od
vůle své odvracuj se. Sir. 18, 30.
Kteřížto řekli: Zoul'ali jsme: nebo
za myšlénkamí svými půjdeme, aje
denkaždý převrácenost srdce svého zlé-.
ho činiti budeme. Jer. 18, 12.

18. 20.
Nyní pak vysvobození od hříchu a
služebníky božími učinění jsouce, máte
užitek svůj ku posvěcení, konec pak
).ivot věčný. Řím. 6, 22.

Zákon ducha života v Kristu Ježíši

vysvobodil mne od zakona hřícha a
suuti. Řím. 8, 2.

Kdo jest jako služebníky Pánu po
volán, tcn jest svobodník Páně: po
dobně kdo svobodný jest povolán, ten
jest služebník Kristův. Draze koupení
jste, nebuďte služebníky lidí. I. Kor. 7,
22. 23.

Pán pak jest Duch: akde jest Duch
Páně, tut' i svoboda. Il. Kor. 3, 17.
Bratří, nejsme synové děvky, ale

svobodní: kteroužto svobodou Kristus
nás osvobodil. Gal. 4, 31.

V svobodu povoláni jste,

bratří:

toliko at neužívátc svobody v příčině
těla, ale posluhujte sobě vespolek skr
ze lásku ducha. Gal. \5, 13.
, Kdožby se vzhlédl v dokonalý zákon
svobody, a zíístalby v něm, nejsa za
pomínavý posluchač, ale činitel skutku:
ten blahoslavený bude v skutku svem.
Jak. 1, 25.
Když pak se někteří zatvrdílí, a ne—
Tak mluvte, a tak číňte, jakožto
věřili, mluvíce zlé o cestě Páně před počínajíce souzeni býti podlé zákona
množstvím, odstoupív od nich (Pavel), od— svobody. Jak. 2, 12.
dělil učenníky, hádaje se nakaždý den ve
Tak jest vítle boží, abyste dobře
škole nějakého Tyranna. Sk. ap. 19, 9. činíce k mlčení přivedli nevědomost
Nepanujž tedy (více) híích v vašem nemoudrých lidí: jako (právě) svobo
smrtelném těle,t tak že byste poslou dní, a ne jako majíce svobodu za zá
chalí žádostí jeho.Ríui. 6,12.
stěru zlosti, ale jako služebníci boží.
1. Petr 2, 15. 16.
Pn7clady: Farao: II. Mojž. 5 atd.;
David: 11. Král. 24 atd.; Roboran: Ill.
Svobodná vůle. J est člověkupřirozená.
Král. 12 atd.; Sir. 47, 28.
budeš-li
Viz též: tvrdošý'nost, zatvrzelost.
Zdalíž lít—vezmeš odplaty,
dobře
činiti:
pakli
zle,
hned
ve
dve
Svoboda evangelická. Tato záleží řích hřích přítomen bude? Ale pod
a) v osvobození od cerevwniálm'ho zákona
židovského, hlavne“ však 0) ve sprostěm'
od hříchu naproti otroctví hříchu.

Ježíš pravil těm Židům, kteříž mu
uvěřiliz' Zůsttínete-lí vy v řeči mé,
právě učenníci mojí budete: a poznáte
pravdu, a pravda vysvobodí vás . . .

tebou má býti žádost jeho, a ty pano
vati máš nad ním. !. Mojž. 4, 7.
Svědky vzývám dnes nebe i zemi,
že jsem předložil vám život ísmrt,
požehnání í zlořečení. Vyvoliž tedy
život, aby i ty živ byl, i símě tvé. V.
Mojž. 30, 19; srov. 30, 15.
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Svornost. — Svolení.

Nyní tedy bojte se HOSpodina, a
služte mu dokonalým a nejpravějším
srdcem . . . Pakli se vám zdá zlé slou
žiti Hospodinu, dává se vám na vůli:
vyvolte dnes, co se líbí, komubyste
raději slmižiti měli, zdali bohům, jimž
sloužili otcové vaši v Mesopotamii, čili
bohům Amorrhejských, v jejichžto ze
mi bydlíte: já pak a dům můj sloužiti
budeme Hospodina
I řekl lid
k Josue: HOSpodinuBohu našemu bu
deme sloužiti, a budeme poslušni při
kázaní jeho. Jos. 24, 14. 15. 24.
Poněvadž jsem moudrost (vás) vo

lala, a odpírali jste: vztáhla jsem ruku
svou, a. nebylo, kdoby pohleděl. Přísl.
], 24.

Neb (ta) podstata tvá dobrotivost
tvou, kterouž k synům (svým) máš,
ukázala : a sloužíc jednohokaždého vůli,
k čemu kdo chtěl, obracela se. Moudr.
16, 21.
Bůh na počátku učinil člověka, a
zanechal ho v ruce rady jeho. Přidal
(mu) poručení a přikázaní svá. Bu
deš-li Clltlt přikázaní (jeho) zachovávati,
a (budeš—li chtíti) na věky víru (jemu)
libou činiti, zachovajíť tebe. Předložil
tobě vodu i oheň: k čemu chceš, vztá
hni ruku svou. Před člověkem jest život
i smrt, dobré i zlé, co se mu bude
líbiti, dáno'bude jemu. Sir. 15,14—18.
Po žádostech svých nechoď, a od
vůle své odvracuj se. Vyplníš-li duši
své žádosti její, .učiní tě v radost ne—
přátelům svým. Sir. 18, 30. 31.

Kdo jest zkušený v tom, a dokonalý
(nalezen) jest, bude jemu sláva věčná:
jenž mohl přestoupili, a nepřestoupil,
zle činiti, a nečinil: protož utvrzeno
jest zboží jeho v Pánu, a almužny je
ho vypravovati bude všeliké shromá

tobě posláni jsou: kolikkrát jsem chtěl
shromáždili syny tvé, jako slepice shro
mažďuje pod křídla kuřátka sva, a ne
chtěl jsi! Mat. 23, 37.
Služebník zajisté ten, který poznal
vůli Pána svého, a nepřipravoval se,
a nečinil podlé vůle jeho, bude bit
mnohými (ranami) Luk. 12, 47.
Nepanujž tedy (více) hřích v vašem
smrtedlném těle, tak že byste poslou
chali žádostí jeho. Řím. 6, 12.
Nedej se přemoci zlému, ale přemá
hej zlé dobrým. Rím. 12, 21.
Pokušení vás nezchvacuj, než lidské;
věrnýť pán jest Bůh, kterýž nedopustí
vás pokoušeti nad to, což můžete
(snésti). I. Kor. 10, 13.
A (toliko) radu v tom dávám vám:
nebo jest vám to užitečné, jenž jste to
netoliko činiti, ale od předešlého léta
chtíti začali: nyní tedy i skutkem\ (to)
vykonejte, aby, jakož hotové jest srdce
k chtění, tak bylo i kvykonání z toho,
což máte. II. Kor. 8, 10. 11.
Všecko mohu skrz toho, kterýž mne
posiluje. Filip. 4, 13.
Všecko pak zkušujte: co dobrého
jest, toho se držte. I. Tes. 5, 21.
Svornost. Vz'z: jednota.
Svobodomluvnost jest svobodněa ne
obalené projevení sve'lto pravého přesvěd
čení i tehdáž, když to s nebezpečenstvím

spojeno jest:

1) Písmo

sv. porouc'í

ji co důkaz pravdomilovnosti: Sir. 20,
1; Jan 3, 21; Sk. ap.-4, 19. 20; co
známku neohroženosti u vyznání víry;
Mat. 10, 32. 33; 14, 3. 4; Rím. 10,
9. 10. — 2) Poskytuje navedení k ní:
Sir. zl, 24. 33; I. Petr 3, 15. —

3) Příklady svobodomhmnosti: thhan :
II. Král. 12, 1—12; Jan Křtitel: Mar.
'6, 17. 18—20; svatí apoštole': $k. ap.
ždční svatých. _Sir. 35, 10. 11.
4, 18—20; 5, 28—32; svatý Stěpán:
Budete—li chtíti, a mne poslouchati,
Sk. ap. 7. 51—53. 57; svatý Pavel:
dobré věci ze mě jisti budete. Pakli
Sk. ap. 9, 22. 28; 13, 26—40; 19,

nebudete chtíti, a popudíte-li mne k
hněvu: meč zžíře vás, neb ústa IIo
spodinova to mluvila. Is. 1, 19. .20.
Toto praví Hospodin: Aj já dávám
před vámi cestu života, i cestu smrti.
Jer. 21, 8.
Hledejte dobrého, a ne zlého, abyste
živi byli. Amos 5, 14.
Jerusaléme, Jerusaléme, kterýž zabí
jí!š proroky, a kamennješ ty, kteříž k

8. B ; J ez'z's' Kristus

sám : Mat.

30—39 atd.; 15, 9—20;

12,

21, 23;

Jan 7, 28—32; 18, 36. 37 a j. m.
SVOlBDl Ice břichu

jinych

jest

hřz's'ne'

a trestuhodně.

Zhřešil-liby člověk, a slyšel-liby hlas
přísahajícího, & bylby svědek, že, aneb
sám viděl, aneb povědom jest: neozná

mí-li to, pronese nepravoít
42 svou. III.

Svržení. — Svůdnictví.
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Mojž. 5,

].

Viz též:

III. Mojž. 20,

4. 5.

Kteříž Opouštějí zákon, chválí bez
božného: kteří ho ostříhají, rozpaluií
se proti němu. Přísl. 28, 4.
Kdo má účastenství se zlodějem, ne
návidí duše své: zaklínajícího slyší, a
neoznamuje. Přísl. 29, 24.
Nerozněcuj uhlí hříšníků tresce je,
abys nezapálil plamenem ohně hříchů
jejich. Přísl. 8, 13.
Pohané poznavše spravedlnost boží,
nerozuměli, že kdo takové věci činí,
hodni jsou smrti: a netoliko kdo je
činí, ale také kdo činícím povolují. Rím.
1, 32.
Nemčjte podílu v skutcích neužite
čných temnosti, ale raději je trescete.
Ef. 5, 11.
Kdo ho pozdravuie, má spolek s je
ho zlými skutky. Il. Jan v. 11.
Cizoložníci, což nevíte, že přátelství
s tímto světem jest nepřátelství s Bo
hem? Protož kdokoli chce býti příte
lem tohoto světa, nepřítelem božím uči
něn bývá. Jak. 4, 4.

Svržení.

1. Pochází od Boha.

Ssaclil mocné stolice u povýšil po'
nížených. Luk. ], 52.
Což to slyším o tobě? vy'dej počet
z vladařství s svého; neb již nebudeš
moci vládnouti. Luk. 16, 2.
A nyní králové srozumějte: učte se,
kteříž soudíte zemi. Služte Hospodina
v bázni a s třesením plesejte jemu.
Chopte se kázně, aby nerozhněval „se
někdy Hospodin, a vy nezahynuli jste,
uchýlivše se z cesty pravé. 'Kdyžby
se rozpálil v krátce hněv jeho: blaho
slavení všickni, kteří doufají v něho.
Žalm 2, 10—13. '
2. Příkladové svržení.

Král Saul: I. Král. 15, 3; veliký
kněz Abíathar: III. Král. 2, 17: N 
buchadonosor: Dan. 4, 20; 5, 20; ve
liký kněz ]lIenelaus: II. Mak. 4, 29.

a světlo za tmu: pokládajíce hořké za
sladké, a sladké za hořké. Is. 5, 20.
Povede—li slepý slepého, obá do já
my upadnou. Mat. 15, 14.
I svržen jest drak ten veliký, had
starý, jenž slove ďábel a satanáš, kte
lý/ svodí všecken okršlek světa. Zjev.
12, 9.
Viz také : pohoršení, odpacllíctvz'.

2. ZVemáme se dáti k hříchu svéstí.

Nepostoupíš po zástupu k učinění
zlého. II. Mojž. 23, 2; srov. Jer.
10, 12.
Vedlé obyčeje země egyptské,

v níž
jste bydlili, nebudete činiti: a vedlé
obyčeje krajiny chananejské, do kteréž
já uvedu vás, nabudete dělati, ani v
ustanoveních jejích budete choditi. Bu
dete činiti soudy mě, a přikázaní má
zachováte, a budete choditi v nich.
Já Hospodin Bůh váš. III. Mojž. 18,
3. 4. též 20, 23.

Povstal-Iílíy u. prostřed tebe prorok,
aneb kterýby pravil, že sen viděl, a
předpovědělby znamení a zázrak, a sta—
loby se, což mluvil, 'a řeklby tobě:

Pojďme a následujme bohů cizích,
kterýchž neznáš, a. služme jim': neupo
slechneš slov proroka toho, aneb snáře:
nebo zkušuje vás Hospodin Bůh váš.

v. Mojž. 13, 1-3;

viz též 13, 6—8.

_ Blahoslavený muž, kterýž nechodil
v radě bevzbožných, a nestál na cestě
hříšníků. Zalm 1, l. '
,
Synu můj, jestližeby tě lákali hří
šníci; nepřivoluj jim. Přísl. 1, 10.
Nechť nehorlí srdce tvé (k následo
vání) hříšníků: ale v bázni Hospodi
nově buď celý den: nebo budeš míti
naději v nejposlednější čas, a očekávání
tvé nebude zklamáno. Přísl. 23, 17.18.
Nepřijímej osoby, abys hřešil. Sir.
,

.

Pilně se varujte falešných proroků,

kteříž přicházejí k vám v rouše ovčím,
vnitř pak jsou vlci hltaví: po ovoci
jejich poznáte je . .. Mat. 7, 15. 16.
Viz též : vrchnost.
Vizte, aby vás žádný" nesvedl. Mat.
Svůdnictví. 1. Výstraha před svá— '24, 4; Mar. 13, 5.
děním jiných.
Povstanou falešní kristové, a falešní
Kdo svodí spravedlivé na cestu zlou, prorokové, &.činiti budou divy veliké
v zahynutí svém padne. Přísl. 28, 10. a zázraky, tak žeby v blud uvedeni
Běda, kteříž říkáte zlému dobré a byli (by možné bylo) také i vyvolení.
dobrému zlé: kladouce tmu za světlo, Mat. 24, 24.
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Syria.

Nedejte se svodití: porušujít' zlá
rozmlouvání dobré mravy.
I. Kor.
15, 33.

Bojím se, aby jakož had svedl Evu
chytrostí svou, nebyli tak porušení smy
slové vaši a nevypadli z sprostností,
kteráž jest v Kristu. II. Kor. 11, 3.
Jsou někteří, jenž vás nepokoji, a
chtějí převrátit evangelium Kristovo.
Ale bychom pak my, neb angel s ne
be kázal vám (něco jiného) mimo to,
co jsme vám kázali, proklat buď! Ja
kož jsme již pověděli, i nyní opět pra
vím: Jestliže by vám kdo (co jiného)
kázal mimo to, co jste přijali, proklat
bud'. Gal. 1, 7—9.

Zadný ať vás nesvede marnýmí slo
vy: nebo pro tyto věci přichází hněv
boží na syny nevěry. Nebývejtež tedy
oučastnící jejich. Ef. 5, 6. 7.
Hleďtež, ať vás žádný neoklamá mou
drostí světskou á marným podvodem,
podlé ustanbvení lidského, podlé začá
tku učení světa, a ne podlé Krista.
Kol. 2, 8.

Zádný vás nesvozuj oblibuje sobě poko
ru a náboženství angelské, v tom, čehož
neviděl chodě, nadarmo se nadýmaje
smyslem těla svého, a nedrže se hlavy
(církve), od níž všecko tělo, po klou
bích a svazcích (společným) posluhová
ním zpravené a vzdělané, roste v roz
množení boží. Kol. 2, 18. 19.
Nesvodiž vás nikdo nižádným způ
sobem. II. Tes. 2, 3.
Příští nešlechetníka jest podlé půso
bení satanova se vší mocí a divy, i
lžívými zázraky, a se všelikým podvo
dem nepravosti, při těch, kteříž zhy
nou: protoz'e nepřijali lásku pravdy,
aby spasení byli. 11. Tes. 2, 9. 10.

Pyšně marnosti mluvíce žádostmi
těla, chlipnosti loudí ty, kteříž maličko
utíkají od těch, jenž v bludu obcují,
svobodu jím slibujíce, ješto samí jsou
otroci porušení. Il. Petr 2, 18. 19.

Vy tedy, bratří, prvé (to) vědouce,
střežte se, abyste bludem nemoudrých
svedení nevypadlí od své pevností. II.
Petr

3, 17.

Synáčkové,
Jan 3, 7.

_

žádný vás nesvoď.

1.

Syrie, krajina v Malé Asii, která
obsahovala v sobě menší krajiny, jako;
Mesopotamíi. Assyrii, Babylonii, Feni—
cíi, Palestinu. Tam šel Jakob hledat
sobě manželky: I. Mojž. 28, 7; Os.
12, 12; Israelští sloužili bohům syr
ským; Soudc. 10, 6; soudce jejich
Othoniel osvobodil je od osmiletého
otroctví krále Syrského: Soudc. 3, 8.
10 ; vítězství Davidova nad Syrskými:
II. Král. 8, 5 atd.; 10, 6 atd.; I.
Par. 18, 5 atd.; 19, 10 atd.; králové
Syrští prodávali koně své Salamounovi:
II. Král. 10, 29; II. Par. 1, 17; po
rážka Syrských králem Achabem isra
elským: III. Král. k. 20; vítězství
Syrských pod králem Joasem judským:
II. Par. 24, 23; srov. IV. Král. 12,
17; Syrští hledající proroka Elisea,
by jej lapili, poražení byli slepotou:
IV. Král. G, 18; obležení Samaří Syr
skýmí: IV. Král. 6, 24 atd.; zázrakem
dokázané skončení jeho: IV. Král. 7,
6 atd.; Syrští táhli proti králi judské
mu Achazoví: IV Král. 16, 5 atd.;
od krále assyrského však pokoření
jsou: v. 9. Proroctví proti Syrským,
a zvláště protísyrsko-damascenské říší:
Is. 17, 1 atd.; Jer. 49, 23; Amos 1,
3. Pověst o Ježíšovi rozšířila se po
celé Syrii: Mat. 4, 24; jedna žena ze
syrské Fenicie hledala pomocí u Je
žíše pro svou ďáblem posedlou dceru:
Mar. 7, 26 atd.; Pavel navštívil se
Sílou obce v Syrii; Sk. ap. 15, 41;
srov. v. 23; další cesty ápoštola do
Syrie: Sk. ap. 18, 18; 20, 3; 21, 3;
Gal. 1, 21.

M<

Salamoun, syn krále Davida z Beth
sabé: II. Král. 5, 14; 12, 24; I. Par.
3, 5; Mat. 1, 6; srov. Il. Král. 7, 12;
I. Par. 22, 9; a jehož vychovatelem
byl Náthan, prorok: II. Král. 12, 25.
Byl pak pomazán na krále: III. Král.
1, 13 atd.; otec jeho mu poručil sta
vění chrámu jerusalémského: I. Par.
22, 5 atd.; k čemuž také již potřebné
přípravy konal: k. 23, 24. 25. 26. 28.

tným a porobným: III; Král. 9, 20
atd.; II. Par. 8, 7 atd.; oběti a bo
hoslužebná zřízení jeho: IlI. Král. 9,
25; II. Par. 8, 13 atd.; vyslal lodě
do Ofir pro zlato : III. Král. 9, 26 atd. ;
II. Par. 8, 17. 18; královna ze Sáby
divila se moudrosti jeho, a přinesla
mu stkvostné dary: III. Král. 10, 1

atd.; ]I. Par. 9, 1 atd.; srov. ]I. Esdr.
13, 26; začež mu oznámen jest trest
29; 1 atd.; on zvěděl poslední vůli boží: III. Král. 11, 9 atd.; srov. II.
otcovu: Král._ 2 atd.; nastoupil po něm Král. 7, 14; I. Par. 28, 9. Nepřátelé
na trůn, a říše jeho velmi se upevnila: \ Salamounovi a smrt jeho: III. Král.
III. Král. 2, 12; I. Par. 29, 25;
11, 14 atd.; panoval 40 let, a nastou
zprvu vynikal přísností, kázav bratra
pil po něm syn jeho Roboam: III.
svého Adoniáše s jinými pro přestupky Král. 11, 42: 43; II. Par. 9, 30. 31.
jejichusmrtiti: III. Král. 2, 22 atd.; Zaslíbení o Salamounovi: II. Král. 7,
zasnoubil se s dcerou Faraona, krále 12 atd.; III. Král. 5, 5; 8, 19; I.
egyptského: III. Král. 3, 1 ; když obě Par. 17, 11 atdu; 22, 9 atd.; 28, 5
toval v Gabaon: III. Král. 3, 4; II. atd. — Chvála _Salomounova: Sir. 47,
14 atd.; síň Salamounova: Jan 10,
Par. 1, 3 atd ; Hospodin se mu zjevil
v noci ve snu: III. Král. 3, 5; mo 23; Sk. ap. 3, 11; 5, 12. Viz též:
dlitba jehoo moudrost: III. Král. 3, I. Esdr. 2, '55. 58;_ II. Esdr. 7, 57;
11, 3. — Zalm o Salamounovi (kni
5 atd.; vyslyšena jest: v. 11 atd.;
začež přinesl oběť díků I-Iospodinu : žeti pokoje, Messiáši): Žalm 71.
'v. 15; II. Par. 1, 7 atd.; projevil
Setrnost. Vůz: hospodárnost.
moudrost svou znamenitým rozhodnu
Skoda.
Nikomu nemáme škodu způ
tím pi'e mezi dvěma ženama: III.Král.
sobit-i, nýbrž máme ji die možností za
3, 16 atd.; jiné zkoušky jeho výtečné meziti.
moudrost-i: 4, 28 atd.; jeho bohatství,
TreHl-libys na vola nepřítele svého,
jeho moc a jeho slávase vypisují: III.
Král. 4, 1 atd.; 10, 10 atd.; II. Par. aneb na osla, an bloudí, zase přived
ho k němu. Uzřel—libys, an osel toho,
jenž tě nenávidí, leží pod břemenem,
nepomineš, ale pozdvilmeš ho s ním.
II. Mojž. 23, 4. 5. Viz též: V. Mojž.
22, 1—4,
Neučiníš křivdy bližnímu svému,
aniž mocí utiskneš ho. Nezůstane mzda
II. Par. 2, 1. 2. 17. 18; pak se za— dělníka tvého u tebe až do jitra. III.
počalo stavění chrámu, jakož i palácu Mojž. 19, 13.
královského: III. Král. k. 6, 7; II.
Není dobře, učiniti škodu spravedli
vému: ani bití kníže, kteréž právě
Par. k. 3, 4; srov. Sk. ap. 7, 47;
svěcení chrámu: Ul. Král. 8; II. P_ar. soudí. Přísl. 17, 26.
5, 6. 7. 1 atd.; Bůh se opět zjevil Sa—
Neříkej : Odplatím se zlým : očekávej
lamounovi: III. Král. 9, 1 atd. ;_ II.
na Hospodina, &. vysvobodí tě. Přísl.
Par. 7, 12 atd.; rozličné stavby Sala 20, 22.
Neříkej: Jak mi učinil, tak mu uči
mounovy: III. Král. 9, 17 atd.; II.
Par. 8, 1 atd. Všechen lid cizí, v ze ním: odplatím každému podlé skutků
mi ještě pozůstalý, učinil sobč popla— jeho. Přísl. 24, 29.

1, 14 atd.š 9, 9 atd.; srov. Mat. 6,
29; Luk. 12, 27. Vešel v smlouvu
s I-Iiramem, králem tyrským, kterýž
jej zaopatřil potřebným dřívím ku sta
vění chrámu: III: Král. 5, 1 atd.; II.
Par. 2, 3 atd.; též ostatní přípravy k
tomu se konaly: HI. Král. 5, 13 atd.;

štěbetavost.
Kdo činí nejhorší radu, na něho se
svalí, & nepozná, odkud mu to při
chází. Sir. 27, 30.
Běda (vám), kteříž myslíte neužite
čnou věc, a činíte zlé na ložcích va
Šich: v světle jitřním činí je, nebo

proti Bohu jest ruka jejich. Mich. 2, 1.
Přikazuj, aby žádný nepřestíhal, ani
oklamával v jednání bratra svého;
nebo mstitel jest Pán toho všeho, ja
ko jsme vám předpověděli a osvědčili.
I. Tes. 4. 6.

Stěbetavost.

]lláme se jí varovati,

jeli/tož přivádí A ln'z'clmm,jesti znamením
bláznovství a pr'más'z' těžké zodpovulrím'.

ukazuje,
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že jest blázen, a. zahanbení

hoden. Přísl. 18,13.
Viděl-lis člověka rychlého k mluvení?
Bláznovství se více nadíti může, nežli
jeho napraví. Přísl. 29, 20.
Dobrotivý jest sice duch moudrosti,
ale .us—vysvobodí zlolejce ze rtů jeho,
nebo Bůh jest svědek ledví jeho, aje t
pravdivý zpytatel Srdce jeho, a poslu
chač jazyka jeho. Nebo duch Páně
naplňuje okršlek země: a to, což zdr
žuje (v sobě) všecko, má známost hla
su jeho. Protož kdo mluví nepravé
věci, nemůže se tajiti, aniž ho mine
soud trestající. Nebo na myšlení bez
božníka tázáno bude: a hlas řečí jeho
přijde před Boha, k trestání nepravosti
jeho. Moudr. 1, 6—9.
Prvé nezli poslyšíš , neodpovídej
slova: a v prostřed mluvení nevskakuj

I-IOSpodine, polož stráz ustům mým,
a dvéře vůkol rtům mým. Nenachyluj
srdce mého k slovům zlosti, k činění
výmluv ve hříších: s lidmi pášícími
nepravost': a nebudu bráti podílu na do řeči. Sir. 11, 8.
libostech jejich. Žalm 140, 3. 4.
Neopětuj slova zlého a tvrdého, a
Ve rtech moudrého nalezá se mou
nebudeš umenšen. Ani příteli ani ne
drost: a prut na hřbet toho, kterýž příteli nevypravuj oumyslu svého: a
jest bez srdce. Moudi-íslcrývajíumění:
jestli tobě hřích, nezjevuj hb. Nebo
ale ústa blázna nejbližší jsou k zahan
bude tě slyšeti, a bude se tebe stříci,
bení. Přísl. 10, 13. 14.
a jako zastávaje hříchu, nenáviděti'buo
Mnoho mluvení nebývá bez hříchu:
de tebe, a tak přítomen bude tobě
kdož pak zdržuje rty své., opatrný jest.
vzdycky. Slyšel-lis slovo proti bliv
(Jako) stříbro výborné, (jest) jazyk žnímu svému, nechť s tebou umře: &
spravedlivého: -ale srdce bezbožných věř, že tě neroztrhne. Sir. 19, 7—10.
za nic (nestojí). Rtové spravedlivého
Člověk moudrý pomlči do času: ale
vyučují mnohé: kteříž pak neuměli nedočkavý a neopatrný nezachovají času.
jsou: pro nedostatek srdce, zemrou. Kdož mnohých slov užívá, urazí duši
Přísl. 10, 18—21.
svou: a kdož sobě moc osobuje neprá
Jest, kterýž slibuje, a jako mečem vě, v nenávisti bude. Sir. 20, 7. 8.
ale
jazyk
mou
svědomí boden bývá:
(Jako) hudba v zármutku, jest mlu
drých jest zdraví. Přísl. 12, 18.
vení'nevhodné: trestání a učení v ka
Z ovoce ust svých člověk nasycen
ždý čas jest moudrost. Sir. 22, 6.
bude dobrým
Kdo ostříhá ust
Mnoho jich padlo ostrostí meče, ale
svých, ostříhá duše své: kdož pak ne tolik, jako kteří zahynuli jazykem'
bez uvážení mluví, pocítí zlých věcí. svým. Blahoslavený, kdo jest skryt
Přísl. 13, 2. 3.
“před jazykem zlým, kdo v lměvivost
V ústech blázna metla pýchy: rto jeho nepřišel, a kdož netáhl jha jeho,
vé pak moudrých ostříhají jich. Přísl. a v okovách jeho není svázán. Sir.

14 3.

Mysi Splavedlivého

slušenství:

přemyšluje

po—

(ale) ústa bezbozných vy

lévají zlé (řeči) Přísl. 15, '28.

Rtové blázna vplétají se v sváry:
a ústa jeho různice vzbuzují. Usta
blázna (jsou) ku zkáze jeho: a rtové
jeho (jsou) ku pádu duše jeho. Přísl.

počet v den soudný._ Mat. 12, .36.
Budiž pak každý člověk rychlý k
slyšení, ale zpozdilý k mluvení, & zpo

zdilý k hněvu. Jak. 1,19.
Zdá- li se pak komu (z vás), že jest

,

Kdo

28, 22. 23.
Pravím vám, z každého slova prá
zdného, kteréž mluviti budou lidé, vydají

prvé odpovídá,

než vyslyší,

nábožný, a nepojímá ': „dílů jazyka

štědrota. — Štěstí
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svého, ale svodi'i'srdce své, toho mar
né jest náboženství. Jak._ 1, 2. 6.

tebou, a učinil jsem tobě jméno jako
jednoho z velikých, kteříž slaví se na

Jestliže kdo v slovu neklesá, tenť
jest muž dokonalý, a můžet také vše
cko tělo uzdou zpravovati. Jak. 3, 2.
Tak i jazyk jest sice malý oud, a (však)
veliké věci provozuje. Aj jak malý
oheň, (a) jak veliký les zapálí! I jazyk
jest oheň, veškerost nepravosti. Jazyk
jcst postaven mezi- našimi oudy, kteříž
znečišťují celé tělo, a rozpaluje kolo
narození našeho, roznícen jsa od ohně

zemi. I. Par.

pekelného. Jak. 3, 5. (5.
Viz také : jazyk, mlčelívost, rozmluvy.

Štědrota.

Viz : dobročinnost.

Stěpán, jeden ze sedmi jáhenů, kte
říž byli zvoleni od apoštolů: Sk. ap.
6, 5; muž plný Ducha svatého': v. 8;
brzy však nalezl mnoho protivníků:
v. 9; kteříž jej u vysoké rady křivý
mi svě<_1kyobvinili

z rouhání:

v. 11

atd.; Stěpán se hájil: 7, 2 atd.; vale
horlivostí svou pro víru Kristovu Zidy
k takové p0pudil vzteklosti, že jej z
města vyvrhli a' ukamenovali: v. 54
atd.; také Saul k tomu svolil: v. 57,
59; srov. 22, 20; před smrtí svou
modlil se ještě za nepřátely své: v.
59; bohabojní mužové pochovali ho:
8, 2; po smrti jeho vzniklo veliké
pronásledování věřících: 8, 1; 11,19.

Stěstí.

1. Časně štěstí přichází od

Boha.

“
I byl Hospodin s Josefem, a byl
muž všeck'o šťastně číně: a bydlil v
domu pána svého. I. Mojž. 39, 2.
Ve všech také cestách svých David
opatrně sobě počínal, a Hospodin byl
s ním. ]. Král. 18, 14; II. Král. 5,10.
Což může více přidati David, poně—

vadž tak jsi oslavil služebníka svého
a poznal jsi ho? Hospodine, pro slu
žebníka svého podlé srdce svého učinil
jsi všecku velebnost tuto, a chtěl jsi,
aby známé byly všecky veliké věci (ty
to). I. Par. 17, 18. 19.
Takto mluviti budeš k služebníku
mému Davidovi: Toto praví Hospodin
'zástupů: Já jsem tě vzal, když jsi na
pastvách za stádem chodil, abys byl
vůdcem lidu mého israelského. A byl
jsem s tebou, kamžs se koli obrátil:
a pobil jgÉŠF-Ířfšeckynepřátcly tvé před

17_, 7. 8.

Posilněn jest Salamoun syn Davidův
v království svém, a Hospodin Bůh
jeho byl s ním, a zvelebil ho vysoce.
II. Par. 1, 1.
Hospodin byl s Ezechiášem, a ve
všem, k čemuž se koli obracel, moudře
se choval. IV. Král. 18, 7.
Chudoba od H09podina v domě bez—

božného: ale příbytkové spravedlivých
požehnání budou. Přísl. 3, 33.
Nebo všeliký člověk, kterýž jí a
pije, a vidí dobré práce své, to dar
boží jest. Kaz. 3, 13.
2. Štěstí
bezbožných
nenídpravé
a obyčejně
netrvá
lou/zo. štěstí,
To vím od počátku, jakž postaven
jest člověk na zemi, že chvála bezbo
žných krátká jest, a radost pokrytce
na okamžení. Byt“ pak vstoupila až k
nebi pýcha jeho, a hlava jeho oblaků
dotkla se: (předc) jako hnůj na konci
zahyne: a kteří jej vídali, řeknou': kde
jest? Jako sen pomíjející nebude nale
zen, pomine jako vidění noční. Oko,
kteréž jej vídalo, neuzří ho, aniž více
patřiti bude naň místo jeho. Synové
jeho setříni budou nouzí, a ruce jeho

navrátí jemu bolest jeho.

Kosti jeho

naplněny budou hříchy mladosti jeho. . . .
Chléb jeho v břiše jeho obrátí se v
žluč hadů nejlítějších u vnitř. Zboží,
kteréliož nahltal, vyvrátí, a z břicha
jeho vytáhne je Bůh. Nic nepozůstalo
z pokrmů jeho, a protož nic nezůstane
z dobrých věcí jeho. Job 20, 4—21.
Proč bezbožní živi jsou, pozdviženi
jsou, a zmocnění bohatstvím? . . . . Ale
však že nejsou v ruce jejich dobré
věci jejich, rada bezbožných daleko buď
ode mne, kolikrát také svíce bezbožných
uhašena bývá, a přichází na ně povo
deň, a (Bůh) je podčluje bolestmi v
prchlivosti své? Bývají jako plévy před
větrem, a jako pýř, kterouž vichr roz
' ptyluje. Bůh zachová synům jeho bo
lest otcovu; a když .odplatí, tehdy po
zná. Viděti budou oči jeho zahynutí
své, a z prchlivosti Všemohoucího píti
bude. Job 21, 7—20.
Viděl jsem bezbožníka velmi vyvý-'
šeného jako cedr-y libáuské.
A šel

štěstí.
jsem tudy, a hle (již) nebylo ho: a
hledal jsem ho, a není více nalezeno
místo jeho. Nespravedliví pak vyhy
nou (všickni) spolu: ostatkové bezbo
žnýchzkaženi budou. Žalm 36, 35. 36.38.
Aj zahanbeni budou a zastydí se
všickni, kteříž bojují proti tobě: budou
jakoby nebyli, a zahynou muži, kteříž
odporují tobě. Hledati budeš jich, a
uenalezneš mužů odbojníků svých: bu
dou jakoby nebyli; a jako zmaření bu
dou lidé válčící proti tobě. Is. 41,

]l. 12.

Spravedlivý zajisté jsi ty Hospodine,
budu-li se s tebou hádati: ale však
spravedlivé věci mluviti budu k tobě:
Proč se cestě bezbožníků šťastně vede,
(proč) dobře jest všemu kteříž přestu
pují a neprávě činí? Stípil jsi je, a
kořen pustili: prOSpívají a nesou ovoce:
blízko jsi ty ustům jejich, ale daleko
jsi od ledví jejich . . shromažd' je (te
dy) jako stádo k zabití, a posvět' jich
ke dni zabití. Jer. 12, 1—3.
Viz: bezbožnz'.

3. Štěstí pravě přislíbeno jest toliko
bohabojny'm.
Tehdyt' budeš moci prospívati, bu
deš—liostříhati přikázaní a soudů, kte
réž přikázal Hospodin Mojžíšovi, aby

naučil Israele. I. Par. 22, 13.
Posilůtež se, a čiňte to pilně, a bu
de Hospodin s vámi v dobrých věcech.
II. Par. 19, 11.
Poslyšte mne muži judští, i všickni
obyvatelé jerusalémští: věřte v Hospo
dina Boha svého, a bezpeční budete:
věřte prorokům jeho, a všecko Se šťa
stně povede. II. Par. 20,_ 20.
Oziáš vyhledával Hospodina za dnů
Zachariáše rozumějícího, a vidoucího
Boha: a když hledal HOSpodina, zpra

voval ho (on) ve všem. II. Par.?6, 5.
A zsílil se Joathan, protože zpra
voval cesty své-před Hospodinem Bo
hem svým. II. Par. 27, 6.
Ezechiáš činil, což dobrého a přímé
ho a pravého bylo před Hospodinem
Bohem svým, ve všelikém díle domu
Hospodinova vedlé zákona: ičinil, a
šťastně se mu vedlo. Il. Par. 31, 20.
21; též 32, 30.
() bys byl šetřil přikázaní mých:
bylby učiněn jako řeka potok tvůj, a
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spravedlnost tvá jako hlubiny mořské.
A bylot'byjako písku semene tvého, a ro
diny života tvého jako kameníčka jeho:
nebyloby vyhynulo, a nebyloby potříno
jméno jeho od tváři mé. Is. 48, 18.19.
Lámej lačnému chléb svůj, a nuzné,
i pocestné uveď do domu svého: když
uzříš nahého, přioděj ho, a tělem svým
nepohrdej. Tehdáž se vyrazí jako ji
tro světlo tvé, a zdraví tvé spíše vze
jde, a předcházeti bude tvář tvou spra
vedlnost tvá, a sláva Hospodinova shro
máždí tě. Tehdy vzývati budeš, a
Hospodin vyslyší tě: volati budeš, a
řekne: Aj tu jsem; jestliže však ode
jmeš z prostřed sebe řetěz, a přesta
neš-li vztahovati prstu, a _mluviti, co
neprOSpívá; & jestliže vyleješ lačnému
duši svou, a nasytíš-li duši ztrápenou,
vzejde ve tmě světlo tvé, a tma tvá
bude jako poledne. A odpočinutí dá
tobě Hospodin vždycky, a naplní ble
sky duši tvou, a kosti tvé vysvobodí,
a budeš jako zahrada svlažená, a jako
studnice vod, jejížto vody nevysychají.
A vzdělány budou skrze tebe pustiny
věků: vzbudíš základy pokolení a po—

kolení; a slouti budeš vzdělavatel plotů,
jcnž navracuje stezky ku pokoji. Is.
58, 7—12.
Poslouchejte hlasu mého, a budu
vám Bohem, a vy budete mně lidem:
a choďte po vší cestě, kterouž jsem
přikázal vám, aby vám_dobře bylo. Jer.

7, 23; též 22, 4; 32, 39.
Viz také: bázeň boží, odměna sprave
dlivých.

'

!( Časné štěstí bývá často příčinou
bezbožnosti a mnohých jiných hříchů.
Pozdvih tedy Lot oči, spatřil všecku
vůkol krajinu jordánskou, kteráž vše
cka svlažována bývala, prvé nežli pod
vrátil Hospodin Sodomu a Gomorrhu,
jako ráj Hospodinův .
Lidé pak
sodomští nejhorší byli, a hříšní před
Hospodinem příliš. I. Mojž. 13, 10.13.
Ztučněl milý, a zpíčil se: ztlustnuv,
ztučněv, rozšířiv se, opustil Boha stvo
řitele svého, a odstoupil od Boha spa
sitele svého. V. Mojž. 32, 15.
Líto mi jest, že jsem Saula ustano—
vil králem: nebo opustil mne, a slov
mých skutkem nevyplnil. I. Král. 15,11.
Tedy zmocnil se král Roboam v Je

666

Tábor. — Taj emství.

rusalémě .. .. Činil pak zlé, a nepří když kraluje: pro blázna, když se na
pravíl srdce svého, aby hledal Hospo sytí pokrmem: pro omrzelou ženu, když
dina. II. Par. 12, 13. 14.
vzata bývá za manželku: a pro děvku,
Když se Ozíáš zmocnil, pozdvihlo když dědičkou bývá paní své. Přísl.
se srdce jeho k zahynutí jeho, a ne 30, 21—23.
dbal na Hospodina Boha svého. I. Par.
Nasytil jsem je, a oni cízoložílí, a
26, 16.
v domě nevěstky smílství provodilí.
A tak vzali města hrazená, a zemí Jer. 5, 7.
tučnou, a ujali domy plné všeho do
Ai tato byla nepravost Sodomy se
brého; cisterny od jiných udělané, vi stry tvé, pýcha, sytost chleba a hoj
nice, a zahrady olivové, a stromoví nost, a prázdnost její, a dcer jejich:
ovoce nesoucí mnohé: i jedli a nasy a ruky chudému a nuznému nepodá
cení jsou, a ztučněli, a oplývali roz valy. I pozdvihly se, a činily ohavno
košemi v dobrotě tvé veliké. Ale (po sti přede mnou: a odňal jsem je, ja
tom) popudili tebe k hněvu, a odstou kož jsi viděla. Ezech. 16, 49. 50.
pili od tebe, a zavrhli zákon tvůj za
Podlé pastev svých naplnění jsou
hřbet svůj: a proroky tvé pobili, kte a nasycení: a pozdvihli srdce svého,
říž jim osvědčovali, aby se navrátili k a zapomenuli na mne. Os. 13, 6.
tobě: í dopouštěli se rouhání velikého.
V uložený pak den, posadil se He
II. Esdr. 9, 25. 26.
rodes, oblečen v královské roucho, na
soudné
stolici, a činil k nim řeč. Lid
Vyšla jako z tuku nepravost jejich:
uchýlili se k žádosti srdce. Zalm 72,7. pak přikříkoval: Hlas boží (to), a ne
Marnost a slova' lživá vzdal ode lidský. A hned jej raníl angel Páně,
mne. Zebroty ani bohatství nedávej protože nedal ctí Bohu; a od červů
mí: uděl toliko potřebných věcí k ži Scžran, zdechl. Sk. ap. 12, 21—23.
vnosti mé: abych snad nasycen jsa,
Bohatým tohoto světa přikazuj, at'
nebyl příváben k zapření (tebe), a ne nejsou vysokomyslní, ani doufají v ne
řekl: Kdo jest Hospodin? aneb abych jistém_zboží, ale v Bohu živém, kterýž
nouzí dohnán, nekradl, a nepřísahal nám dává všecky věci hojně ku poží
křivě skrze jméno Boha svého. Přísl. vání. I. Tím. 6, 17.
30, 8. 9.
Pro tří věci pohybuje

Viz : podobenství o boháči : Luk. 16,

se země, a
čtvrté nemůže snésti: pro služebníka,

19—31. Dále víz: blaženost; soužení;
statky pozemské; utrpení.

T.
snad nezahanbil tebe, kdyžby to uslyšel
a vytýkati tobě nepřestal. Přísl. 25,
9. 10.
Z příčiny slova (jako) ku porodu
pracuje blázen, jako (bývá) lkání při
porodu dítěte. Jako střela vražená do
masa v stehně, tak jest slovo v srdci
blázna. Sir. 19, 11. 12.
Otevřel—libys ústa smutná, neboj se:
Luk. 6, 16; viz: Judas.
- jest zajisté smíření; kromě pohaněni,
Tajemství nám od jiných svěřená, a vytýkání a pýchy, a pronešení taj
jakož i vlastní nemáme najevo pronášetí.
nosti, a rány lstívé: pro všecky ty
věci uprchne přítel. Sir. 22, 27.
Kdo chodí lstivě, pronáší tajnosti:
ale kdož má věrné srdce, tají to, což
Kdo pronáší tajné věci přítele, ztra
cuje víru, a nenalezne přítele podlé
mu přítel svěřil. Přísl. 11, 13.
Při svou veď s přítelem svým, & vůle své. Miluj bližního, a Spoj se s
však tajnosti cizímu nevyjevuj : aby s ním včrou. Pakli proneseš skryté

Tábor, znamenitá hora, jenž v způsobu
homole vystupuje v pokolení Zabuvlon:
Soudc. 4, 6 atd.; I. Král. 10. 3; Zalm
88, 13; Jer. 46, 18; Os. 5, 1; má
se za horu proměnění Páně: Mat. 17,
1; Mar. 9, 1; Luk. 9, 28.
Thadiáš, přijmí apoštola Judy Leb—
bea: Mat. 10, 3; Mar. 3, 18; srov.

Tanec.

věci jeho, nedohoníš ho. Sir. 27,
17—19.
Jest i po zlořečení smíření: ale pro
nesti tajné věci přítele, jest zoufání
duše nešťastné. Sir. 27, 23. 24.
Neopětuj řečí slyšených pronášením
řeči skryté, & budeš právě bez poha
nění, a nalezneš milost před obličejem

všech lidí. Za tyto (pak) všecky věci
uestyď se, a nepřijímej osoby, abys
hřcšil. Sir. 42,

1.

Viz: také příběh o

Dalila: Soudc. 16, 18. H).
Viz též : mlčelz'vost.

Král. G, 14.

2. Byly pak :“pohanské tance při mo
dloslužebnostz', spojené s okavnostmi.
Jakož tančili Israelite' okolo zlatého
telete: II. Mojž. 32, 6. 14.

3. Nepočestnyck tanců třeba se vy
stříkati.

S tanečnicí nebývej ustavičný, aniž
ji slyš, abys snad nezahynul oučinli
vostí její. Sir. 9, 4.
Na den pak narození Herodesova
tancovala dcera Herodíady u prostřed:
i líbilo se to Herodesovi. Pročež s
přísahou zaslíbil jí dáti, začkoli by ho
prosila. Ale ona jsouc prvé navedena
od mateře své, řekla: Dej mi zde na
míse hlavu Jana Křtitele. Mat. 13, 6—8.

Tarsus, hlavní město Cilicie v
Malé Asii, slavné co otčina apoštola
sv. Pavla: Sk. ap. 9, 11. 30; 11, 25;
21, 39; 22, 3.
Tělo. a) V closlovm'msmyslu: I. Mojž.

Mojž. 11, 8;

11, 4.13;

Job 10,11;

19; Is. 40, 6.
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4.

Tělo lidské:

Sk.

ap. 2, 26; 2, 31; II. Kor. 7, ]; Kol.
2, 23. 5. Krevní přátelství: I. Mojž.
37, 27; Soudc. 9, 2; II. Král. 5, 1;
I. Par. 11, 1.
6. Tělo znamená také smyslnost člo
věčí. Tato pak má “rozumu by'tz'po
drobena, poněvadž skutkovétěla zlí jsou.
Řekl Bůh: Nezůstaneť duch můj v
člověku na věky, nebo tělo jest: a bu
dou dnové jeho sto dvaceti let. I.
Mojž. 6, 3.

Tanec. 1. Některé tance měly po
svátnou bokoslužebnou povahu.
Jakož tančila: .Marz'a, sestra Mojží
šova: II. Mojž. 15, 20; srov. Soudc.
11, 34; 21, 19. 21; též i David: 11.

2, 21; III.

——Tělo.

IV. Mojž.

Žalm 108,

24; Luk. 24; Luk. 24, 39; b)vobra
zm'm smyslu znamená: 1. Ježíše Krista:
151.2, 14; Kol. 1, 22; Žid. 5, 7;
1; Petr 3, 18; 4, 1. 2. Všechny lidi:
Zalm 64, 3; 144, 21; Is. 66, 16;

Joel 2, 28; Jan 17, 2; Sk. ap. 2,17;
I. Petr 1, 24. 3. Všecko živoucí: I.
Mojž. v7, 15. 16; 8, 17; 6, 13. 17.
19; Zalm 135, 25; Sir. 40, 8; 44,

Duch zajisté hotov jest,.ale tělo ne
mocno. Mat. 26, 41.
Co se narodilo z těla, tělo jest; a
co se narodilo z ducha, duch jest.
Jan. 3, 6.
Ti zajisté, kteříž jsou podlé těla,
oblibují, což jest těla: alc kteříž jsou
podlé ducha, oblibují, co jest ducha.
_Nebo opatrnost těla jest smrt, opa
trnost pak ducha život a pokoj. Pro
tože moudrost těla jest nepřítelkyní
boží: nebo není zákonu božímu pod
dána: aniž pak býti může. Protož,
kteříž jsou v těle, nemohou se Bohu
líbiti. Řím. 8, 5—8.
Bratří, dlužníci jsme, ne tělu, aby
chom podlé těla živi byli. Nebo bu
dete-li podlé těla živi, zemřete; pakli
duchem skutky těla mrtviti budete,
živi budete. Řím. 8, 12. 13.
Tělo a krev královstvím božím vlá
dnouti nemohou, ani porušitelnost vlá
dnouti bude neporušitelností. I. Kor.
15, 50.
Duchem choďte, a žádostí těla ne
vykonávejte. Nebo tělo žádá proti du—'
chu, duch pak proti tělu; ty se zajisté
sobě veSpolek protiví, abyste ne, což
byste chtěli, to činili. Gal. 5, 16. 17.
Zjevníť jsou skutkové těla, jenž jsou :
smilstvo, nečistota, nestydatost, chlí
pnost. Gal. 5, 19.
Co bude člověk síti, to bude i _žíti.

Nebo kdo rozsívá v těle svém, z těla
i žíti bude porušení: ale kdo rozsívá.
v duchu, z ducha žíti bude život vě
čný. Gal. 6, 8; též Ef. 2, 3 a
6, 12.

Nejmilejší, prosím vás, abyste jako
příchozí a pohostinní zdržovali se od
tělesných žádostí, kteréž bojují proti
duši. I. Petr 2, 11.

Tělosnost. — Tichost.

Umíť Pán pobožné z pokušení vy
trhnouti, nepravých pak ke dni soudné
mu dochovati k mučení; zvláště pak
těch, kteříž za tělem v žádosti neči
stoty chodí, a vrchností pohrdají, smělí,
sobě se líbící, nebojí se uváděti sekty
rouhajíce se. II. Petr 2, 10.
Vše co jest na světě, jest žádost
těla, a žádost očí, apy'cha života, kte
ráž není z Otce, ale jest ze světa. ].
Jan 2, 16.

Odpověď měkká skrocuje hněv: řeč
tvrdá vzbuzuje prchlivost. Přísl. 15, 1.
Lépe jest, ponižovati se s tichými,
než děliti kořisti s pyšnými. Přísl.

Viz též : mrtvem' a přemáhán'í sebe.

Tělesnost.
Temnost.

Viz: smyslnost.
Vz'z: tma.

Tháre. 1) Syn Náchorův, a otec
Abrahamův, Náchorův & Áronův: I.
Mojž. 11, 24 atd.; Jos. 24, 2; I. Par.
1, 26; Luk. 3, 34. 2) Staníště Isra
elsky'ch na poušti: IV. Mojž. 33. 27.
Thal'SiS,_pobřežní krajina (bez po
chyby v Spanielích), do kteréž lodě
Salomounovy

s

loděmi

I—lirama pro

zlato a jiné zboží plouly: III. Král.
10, 22; II. Par. 9, 21; v. též: II.
Par. 20, 36; Žalm 71, 10; tam pro
rok Jonáš zamýšlel prchnoutí: Jon. ],

16, 19.

'Trpělivostí obměkčeno bude kníže,
ajazyk měkký zlomí tvrdost. Přísl. 25,15.
Synu, v tichosti skutky své konej,
a nad slávu lidskou milován budeš.
Sir. 3, 19.
Nakloři k chudému bez zármutku
ucha svého, a dej, co povinen jsi, &
odpověz mu pokojně s tichosti. Sir. 4, 8.

Synu, v tichosti chovej duši svou,
a dej jí čest podlé zasloužení jejího.
Sir. 10, 31.
Blahoslaveni tiší, nebo oni zemí vlá
dnouti budou. Mat.. 5, 4.
Vezměte jho mě na sebe, a učte se
ode mne; neboť jsem tichý a pokorný
srdcem; a naleznete odpočinutí dušem
svým. Mat. 11, 29.

Ovoce pak ducha jest láska, radost,
pokoj, trpělivost, dobrotivost, dobročin
nost, dlouhočekání, tichost, věrnost,
mírnost, zdrželivost, čistota. Proti tu.

kovým věcem není zákon. Gal. 5, 22. 23.
Bratří, byl-liby člověk i v nějakém
Tharsus, město v Cílícii, jehožto hříchu zachvácen, vy, kteříž jste du
.obyvatelé se zbouřili proti králi An chovní, poučte takového v duchu ti
chosti, prohlédaje (každý) sám k sobě,
tiochovi Epifanovi: IT. Milk. 4, 30;
abys i ty nebyl pokoušen. Gal. 6, 1.
v. „Tai-sua“
_Se vší pokorou a tichostí, s trpěli
Thessalonika, někdejší hlavní město vostí snášejte sc vespolek v lásce. El.
říše macedonské, kdež sv. Pavel kázal 4, 2.
.
Oblecte se jako vyvolení boží, svatí
po nějaký čas s žádoucím prospěchem:
Sk. ap. 17, 1 atd.; až pak pronásle— a milí, v srdečné milosrdenství, v do
dován musel utéci do_Berey: v. 5 atd.;
brotivost, pokoru, mírnost, trpělivost.
však i tu jej stíhali Zidé thessaloničtí, Kol. 3, 12.
Neslušíť na. služebníka Páně, vaditi
protož odešel do Athén: v. 13 atd..;
viz též: Filip. 4, 16; II. Tim. 4, 9; se, ale aby byl tichý ke všem, způ
později pak psal sv. Pavel 2 listy k sohný k učení, trpělivý, jenzby s mír
Thessalonickým: [. Thes. 1, ]; ll. ností trestal ty, kteříž. se protiví prav
Thes. 1, 1.
dě: zelažby snad někdy dal jim Bůh
TiclIOSt záleží v mírněm'zlostí, nená pokání ku poznání pravdy. ll. Tim. 2,
3 ; 4, 2.

visti, msty a vůbec v pokoji duše prosté
vášní; což fest následek opanovám' sebe
samého.

1. Velí se zvláště blouflícím, nuznýn
a Ic těm, jenz" nás

urazili,

a má ve—

24. 25; Tit. 3, 2.
Odvrhnouce všelikou nečistotu & hoj
nost zlosti, s tichosti přijímejte vsaté
slovo, kteréž může spasiti duše vaše.
Jak. 1, 21.

2. Příkladové tichosti.

liká zaslíbení.
Tiší děditi budou zemi, a kochati
se budou v množství pokoje. Zalm

Mojž. 4:3, 3 atd.-, 50, 19; Mojžíš: IV.

36, 11.

Mojž. 12, 3; Sir. 45, 4; David: ].

Abraham: I. Mojž. 13, 8; Josef: I.
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Král. 25, 5 atd.; II. Král. 16, 5 atd.;
Sára: Tob. 3, 9 atd.; Kristus : Mat.
11, 29; II. Kor. 10, 1.
Viz též : trpělivost, pokora..

Tlachání.

Viz: š'te'betauost.

Tma. a) V doslovm'm smyslu vyzna
menává zatme'm'iako : egyptské : II . Mojz

10,
17,
při
15,

21—23; Zalm 104, 28; Moudr.
2; srov. Moudr. 18, 1; 19, 16;
smrti Páně: Mat. 27, 45; Mar.
33; Luk. 23, 44; pak tma při

stvoření: I. Mojž. 1, 2. I)) V obra
zm'm smyslu znamená tma: nevědomost,
bludy, zaslepenost, bezbožnost, neštěstí,
tresty 'v pekle, hrob : viz Job 5, 14;

10, 21. 22; 18, 6;19, 8; 18,18; 23,17;
24, 17; 30, 26; Žalm 87, 7, 106,
14; 111, 4; 142, 3; Přísl. 2, 13; 20,

20; Is. 5, 20. 30; 8, 22; 9, 2; 42,
7; 59, 9; 60, 2; Jer. 3, 2; 3, 6;
Joel: 2, 2; Amos 5, 20: Ezech. 20,
3; Mak. 3, 6; Nah. 1, 8; Soi. 1,15.
Lid, kterýž seděl v temnosti, viděl
světlo veliké, at sedícím v krajině stínu
smrti, světlo vzešlo jim. Mat. 4, 16.
Jestliže tedy světlo, kteréž jest v
tobě, tma jest, sama tma jak veliká
bude. Mat. 6, 23.

_
Posvítil (Messiáš) těm, kteříž ve mně
sedí, a v stínu smrti: k zpravení no
hou našich na cestu pokoje. Luk. 1, 79.
Viz tedy, aby světlo, kteréž jest v
tobě, nebylo tmou. Luk. 11, 35.
A světlo ve tmě svítí, a tma ho
neobsáhla. Jan 1, 5.
Tentot' pak jest soud: že světlo při
šlo na svět, a milovali lidé více tmu,
nežli světlo; nebo skutkové jejich byli
zlí. Jan 3, 19.

Tedy opět jim mluvil Ježiš, řka: Já
jsem světlo světa; kdo mne následuje,
nechodí

Ve tmě,

života. Jan 8, 12.

ale bude míti světlo

pak (jste) světlo v Pánu. Jakožto sy
nové světla chod'te.
A nemějte
podílu v skutcích neužitečných temno
sti, ale raději se trescete. Ef. 5, 8.11.
Bůh nás vyvedl z moci temnosti,
& přenesl do království Syna milování
svého. Kol. 1, 13.
Vy bratří nejste ve tmě, aby vás
ten den jako zloděi zachvátil: nebo vy
všickni jste synové světla, a synové
dnc; nejsmet' (synové) noci, ani temno
sti. I. Tes. 5, 4. 5.

Kdo praví, že jest v světle, a bratra
svého nenávidí, v temnostit' jest až po
savad. Ale kdo nenávidí bratra své
ho, jest ve tmě, a ve tmě chodí, a
neví, kam jde; nebo tma oslepila oči
jeho. I. Jan 2, 9. 11.
TObiáŠ, otec a syn z pokolení Naftali.

Viz knihu Tobiášovu,
jejich vypisují.

kdež se osudy

Tomáš, apoštol Páně: Mat. 10, 3;
Mar. 3, 18; Luk. G, 15; Sk. ap. 1,
13, s příjmím Didymus (t. j. blíženec):

Jan 11, 16; 20, 24; 21. 2; byl hor
livý učennik Pána a mistra svého: Jan
11, 16; 'tázal se jej na cestu k otci
nebeskému: Jan 14, 5: pochyboval o
z mrtvých vstání Páně, až pak jej o
tom Ježíš přesvědčil: Jan 20, 24 atd.;
mimo jiné byl také poctěn zjevením se

Ježíše na jezeru Tiberiadském: Jan
21, 2 atd.;

odebral se po na. nebe

vstoupení Páně do Jerusaléma, aby tam
očekával příchod Ducha svatého: Sk.
ap. 1, 13.
TOIIŽBIIÍ po Bohu a po božských
věcech jest spasilelnc' a poroučz' se.

Kdo mi dá, abych poznal, a nalezl
jej, a přišel až k trůnu jeho? Job 23, 3.
Jako jelen dychtí po studnicích vod:
tak dychtí duše má po tobě Bože. Ží
žnila duše má po Bohu silném, živém:
kdyže přijdu, a ukáží se před tváří
boží? Žalm 41, 2. 3; též 84, 2.

Choďte, dokud máte světlo, at“ vás
nezachvátí tma: neb kdo chodí ve tmě,
neví, kam jde. Jan 12, 35.
Bože„Bože můj; k tobět' z jitra
Noc předešla, den pak se přiblížil.
Odvrzmež tedy skutky temnosti, & oble bdím. Žíznila po tobě duše má," jak
mnohonásobně (po) tobě tělo mé. Zalm
čme se v odění světla. Řím. 13, 12.
Netálměte jha s nevěřícími. Nebo 62, 2.
Běda mně, že tak dlouho pohostínu
jaké jest oučastenství spravedlnosti s
nepravosti? Aneb jaké jest společenství jsem: bydlil jsem s obyvateli Cedar.
Žalm 119, 5. \
světla s temností? II. Kor. 6, 14.
Vztáhl jsem ruce své k“ tobě: duše
Byli jste Zajisté někdy temnost, nyní
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Tovaryšstvo. -— Trpělivost.
v

má jako země bez vody tobě. Zálm
142, 6.
Na stezce soudů tvých Ilospodine
očekáváme tě: jméno tvé & památka
tvá (jest) žádostí duše (naši). Duše
má žádá tebe v_ noci, ale i duchem
svým u vnitřnostech srdce svého z jitra
bdím k tobě. Is. 2G, 8. 9

Doulanlivé jsme mysli a dobrou vůli
máme raději

z těla vyjíti & přítomni

býti Pánu. II. Kor. 5, 8.
Ouzko mi jest zajisté s obou stran,
žádost maje rozdělenu býti, &býti sKri
stem, cožby mnohem lépe bylo. Filip.
1, 23.

O věci, kteréž svrchu jsou, pečujte,
ne (o ty) kteréž jsou na zemi. Kol. 3, 2.
Tovaryšstvo. Viz: obcování,společnost.

Tradicí. Viz: ústní podání.
Trápení. Viz: soužení.
Trest boží. 1. Bůh tresce hřích často
již na tomto světě.
Viz: hřích.
2. Bezbožní nebudou-lí se kcítí, budou
od Boha někdy věčně trestání.
Viz: peklo, zatracení.
3. Užítelc,jenž přínáší trest boží.
Když jest posmčvač bit, blázen mou
dřejší bývá: pakli potresceš moudrého,
porozumí kázni. Přísl. 19, 25.
Modřiná rány setře zlé věci, a rány
v tejnostech těla. Přísl. 20, 30.
Když bude trestán nešlechetník, mou
dřejším bude maličký. Přísl. 21, 11.
(hm kdo hi'eší, tím i trápen bývá.
Moud. 11, 17.
Ty, kteříž hřeší, přede všemi trestej,
aby i jiní bázeň měli. I. Tim. 5. 20.
4. Bůh vykonává tresty:
&) často skrze angelg/ : II. Král. 24,

16; I. Pur. 21, 15.16;_Dán. 13, 55;
II. Mák. 3, 25; Mat. 13, 41; Sk.'ap.
12, 23.

ískrze

Viz také: angel. — b) Casto

lídí: Is. 10, 5 atd.; Ezcch.

29, 16.

5. Příkladové

trestající spravedlností
božá
Bůh trestal první lidí: 1. Mojž. 3, 16.
atd.; Všechny lidí mimo Noema poto

pou: I. Mojž. 6; obyvately Sodomy a
Gomarrhy: I. Mojž. 19; krále egypt

ského: II. Mojž. 14, 27; Amalekítslaz':
17, 8 atd.; .Israelske': pro ctční zlatého

telete: 32, 26 atd.; rouhače: III. Mojž.
24, 10 atd.; lid ísraelsky': IV. Mojž.
14, 20 atd.; 11, 33; Jl-Iarií, sestru
Mojžíšovu: 12, 10; muže, jenž v sobotu
dříví sbíral: 15, 32 atd. ; ])athana, Koro
a AbírOna: 16, 1 atd.; illojšís'e a Arana
pro nedůvěru jejich: 20, 10 atd.; Israel
ske' ohnivými hady: 21, 4 atd.; poko
lení Benjamín: Soud. 20, 1 atd.; knc'ze
Heli pro shovívavost se syny jeho:
I. Král. 2, 22 atd.; Saula: I. Král.
13, 13. 14; syny Saulovy: Il. Král.
21, 19; Ozíás'e: II. Par. 16, 19; ])a
vida pro čítání _lidu: II. Král. 24, 1
atd.; pacholílcy, kteří se posmívali Eli

seovi: IV. Král. 2, 23. 24; Gíezí:
IV. Král. 5, 27; Ezechiáše: IV. Král.
20, 13 atd.; Heliodora: II. Mak. 3,
23 atd.; Antiocha: ILMák. 9, 8; Ana
níás'e & Safu'u: Sk. ap. 5, 5 atd.; Ile
rodesa: Sk. ap. 12, 23.

6. Trestání boží jest mírné.
Viz :

milosrdenstsí

a

shovívajícnost

boží. Zvláště: Zálm 7, 38; 30, 6;
Pláč 3, 31. 33; Os. 11, 8. 9.
7. Trestcíní boží má se trpělivě snášetz'.
Viz: trpělivost; pak i: Přísl. 12,
5—-13; 3, 11. 12; Zjev. 3, 19.
8. Trcstání bloudícího.

-Víz: pokárání bratrské.
Trn, znamená často tolik co zpousta :

Is. 5, G;32, 13; 55,13;

Os. 10,8;

Náh. 1, 10. Dále znamená také osídla
a pronásledování, bezbožnost falešných
učitelů, vůbec zly'ch škodlivých lidí a věcí:

IV. Mojž. 33, 55; Zalm 57, 10; Is.
5, 6; 9, 18; 10, 17; 33, 12; Ezech.
2, 6; 28, 24; Mich. 7, 4; Mat. 12,
16; Mar. 7, 16; Luk. 6, 44.

Trpělivost. 1. 1)z'-li se o Bohu, m
znamenává shovívavost, a dobrotuz ahl/e
du trestání, kteréž jsmc zasloužilí.
Hospodin jest trpělivý, &. mnohého
milosrdenství. IV. Mojž. 14, 18; srov.
11. Mojž. 34, (i; Moudr. 15, 1; Joel
2, _13; Jon. 4, 2; Náh.

1, 3.

Cili bohatstvím jeho dobrotivosti a.
trpělivosti dlouhočekáním pohrdáš? Ne
víš-liž, že tě dobrotivost boží ku pokání
vede? Řím. 2, 4.

Trpělivost.

Bůh trpělivosti a potěšení dejž vám
jednostejně smýšleti vespolek, podlé
Ježíše Krista. Řím. 15, 5.
Nemeškát' Bůh s zaslíbenim svým,
jakož někteří za to mají: a trpělivě
čeká pro vás, nechtě, aby kteří zahy
nuli, ale všichni k pokání se obrátili.
II. Petr 3, 9.
Viz jes'té': milosrdenství, dobrotu, sho
vívavost boží.

2. Dž-li
se o lidech,
značí
promíjení,
setrvalost
a státožpělivost,
ost.

Jako: Mat. 18, 26, 29; I. Tes. 5,
14; II. Tim. 4, 2; Přísl. 15, 18; 19,
11; Luk. 8, 15.

Viz tyto články.

3. Obyčejně pak rozumí se topělivostz'
tichost a stálost v souženích, K tako

vé thělivosti

zhusta povzbuzují nás

přímá napomz'na'nz'písma svatého, ja
koz' i poukazování na dobré účinky její.
Toto pokušení proto naň (na To
biáše) dopustil Bůh, aby potomkům dán
byl příklad trpělivosti jeho, jako i sv.
Joba. Tob. 2, 12.
Jestliže dobré věci brali jsme z ruky
boží, zlých pročbychom nepřijímali? Job
2,

10.

,

_

Blahoslavený člověk, kterýž trestán
bývá od Boha: trestání tedy Páně ne
zamítej. Job 5, 17.
Kázně Hospodinovy, synu můj, ne
zamítej: aniž ustávej, když od něho
trestán býváš. Nebo Hospodin, kohož
miluje, tresce: a jako otec v synu za
libuje sobě. Přísl. 3, 11. 12.
Kdo trpělivý jest, zpraVuje se mno
hou opatrností; ale kdo netrpělivý jest,
ten .zvyšuje bláznovství své. Přísl.
14, 29.
Muž hněvivý vzbuzuje sváry: kdo
trpělivý jest, krotí vzbuzené. Přísl.
15, 18.

Lepší jest trpělivý než muž silný a
kdo panuje nad myslí svou, lepší jest,
než ten, kterýž dobývá měst. Přísl.
16, 32.
Umění muže po trpělivosti poznáno
bývá: a čest jeho jest nepravé věci
prominouti. Přísl. 19, 11.
Lepší jest trpělivý, nežli vysokomy
slný. Kaz. 7, 9.
Synu přistoupě k službě boží, stůj
v spravedlnosti, a v bázni, a připrav
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duši svou k pokušení. Sniž srdce své,
a trp: nachyl ucha svého, a přijmi
slova rozumu: a nekvap v čas zarmou
cení. Strp dopuštění boží: spoj se
s Bohem, a strp, aby rostl v čas po
slední život tvůj. Cožkoli na tě slo
ženo bude, přijmi: a trp v bolesti, a
v ponížení svém měj trpělivost; nebo
v ohni zkoušeno bývá zlato a stříbro,
lidé pak příjemní v peci ponížení. Věř
Bohu, a opět-příjme tě: zprav cestu
'svou, a doufoj v něho. Zachovej bá
zeň jeho, a v ní sestarej. Popatřte
synové na národy lidské: a vězte, že
žádný není zahanben, kterýž doufá v
Pána. Nebo kdo setrval v přikázaních
jeho, a Opuštěn jest? a nebo kdo vzý
val jej, a on pohrdl jím? Nebo dobro
tivý a milosrdný jest Bůh, a odpouští
hříchy v den soužení: a obránce iest
všech, kteříž hledají ho v pravdě. Sir.
2, 1—6. 11—13.
Dobré jest oěekávati s mlčením spa—
sení božího. Pláč 3, 26.
Synové trpělivě snášejte hněv, kte
rýž přišel na vás. Bar. 4, 25.
V trpělivosti své vládnouti budete
dušemi svými. Luk. 21, 19.
Chlubíme se také 'souženími, vědouce,
že soužení trpělivost působí: a trpěli
vost zkušení, zkušení pak naději, a ná
dějeť nezahanbuje; nebo láska boží
rozlita jest v srdcích našich skrze Du
cha svatého, kterýž dánjest nám. Řím.
5, 3—5.
Vímeť pak, že milujícím Boha vše
cky věci napomáhají k dobrému. Řím.
8, 28.

Láska všecko snáší, všemu věří,
všeho se naděje, všeho trpělivě čeká.
I. Kor. 13, 7.
Žádnému nedávejte žádného pohor
šení, aby nebyla haněna služba naše:
ale ve všem se prokazujme jako služebníci
hoží, ve mnohé trpělivosti," v souženích,
v potřebách, v ouzkostech, v ranách,
v žalářích, v různicích, v prácech, ?
bdění, v postech. II. Kor. 6, 3—5.

Ovoce pak ducha jest: láska, radost,
pokoj, trpělivost, dobrotivost, dobročin
nost, dlouhočekání. Gal. 5, 22.
Se vší pokorou a tichosti, s trpěli
vostí snášejte se vespolek v lásce.
Ef. 4, 2.

Oblecte se jako vyvolení boží, svatí
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a milí, v srdečné milosrdenství, v do
brotivost, pokoru, mírnost, trpělivost.
Kol. 3, 12.
I my sami chlubíme se vámi v cír
kvích božích, pro vaši trpělivost a víru,
a ve všech protivenstvích vašich, i sou

ženích, kteráž snášíte, na důkaz spra
vedlivého soudu božího, abyste hodni
jmíni byli království božího, pro něž
i trpíte. II. Tim. 1, 4. 5.
'
Neslušít' se na služebníka Páně, va
diti se, ale aby ,byl tichý ke všem,
způsobnýk učení, trpělivý. II. Tim. 2, 24.
Všickni, kdo chtějí pobožně živi býti
v Kristu Ježíši, protivenství trpěti bu
dou. II. Tim. 3, 12.
Starci ať jsou střízliví, stydliví, opa
trní, zdraví ve víře, v milování, v tr
pělivosti. Tit. 2, 2.
Trpělivosti zajisté vám potřebí jest,
a_bystevůli boží činíce, dosáhli zaslíbení.
Zid. 10, 36.
A protož i my, majícc vůkol sebe
tak veliký oblak svědků, složivše vše
liké břímě, i obkličující nás hřích, v
trpělivosti běžíue k uloženému sobě boji:
patříce na původce a dokonávatele ví

ry, Ježíše, kterýž místo předložené
sobě radosti strpěl kříž, nedbaje hanby,
a sedí na pravici stolice boží. Zid.
12, l. 2.
, Víte, že takové zkoušení víry vaší

působí trpělivost: trpělivost pak sku
tek dokonalý má: abyste byli do
konalí a celí, nemajíce v ničemž ne
dostatku. Jak. 1, 3. 4.
Blahoslavený muž, kterýž snáší po—
kušení ; nebo když bude zkušen,- vezme
korunu života, kterouž zaslíbil Bůh
těm, jenž ho miluji. Jak. 1, 12.
Trpěliví buďte, bratří, až do přícho
du Páně. Aj, oráč očekává drahého
užitku zemského, trpělivě čekaje, aby
přijal déšť ranní i pozdní. _Protoži

vy buďte trpěliví, a potvrzujte srdcí
svých; neboť se přiblížilo příští Páně.
Jak. 5, 7. 8.
O trpělivosti Jobově slýchali jste, a
konec Páně viděli jste, nebo milosrdný
jest Pán a. litostivý. Jak. 5, 11.
Tat“ jest milost, jestliže kdo pro své
domí boží snáší zármutky, trpě nespra
vedlivě. Nebo jakájest to sláva, jest
liže hřešíce, a (za to) pohlavkováni
jsouce, snášíte? Ale jestliže dobře či

níce, trpčlivě snášíte, tat' jest milost
u Boha. I. Petr 2, 19. 20.
Trpíte-li pro spravedlnost, blahosla
veni (jste). Strachu pak jejich nebojte
se, aniž se kormut'te
Lépeť jest
zajisté, abyste (bude—li chtíti vůle boží)
dobře činíce trpěli, nežli zlé činíce. I.
Petr 3, 14. 17.
Poněvadž jsi zachoval slovo trpěli
vosti mé, ijá tebe zachovám od ho
diny pokušení. Zjev. 3, 10.
Zdet' jest trpělivost svatých, kteříž
ostříhají přikázaní božích a víry Ježí
šovy, Zjev. 14, 12.

4. Překladová bpělivosti.
Všelikou trpělivost osvědčili: Isa'k,
když jej otec jeho chtěl obětovati: ].
Mojž. 22, 1 atd.; Elkana při neplo
dnosti manželky své: I. Král. ], 8;
Heli, když mu llospodin skrze Samu
ele hrozil trestem: [. Král. 3, 18;

Saul, kdyžjímopovrlmul lidjeho: I. Král.
11, 13; David, když byl pronásledován
od Samuele: I. Král. 24, 8; Tobiáš
ve své slepotě: Tob. 2,12—14: Sára,
dcera Raguelova, jsouc poháněna od
služky "své: Job 3, 7—11; Job: Tob.
2, 12; kniha Job: Jak. 5, 11; matka
sedmera synů Makabejských: II. Muk.
7, 20 atd.; Eleazar: lI. Mak. 6, 19
atd. ; nejkrásnější příklad trpělivosti zů
stavil nám Kristus Pán: viz děje utr
pení jeho: I. Petr 2, 21; apoštole': Sk.
ap. 5, 41; Stěpán: Sk. ap. 7, 59;
křesťané 'J'hessaloničti: II. Tes. 1, 4, 5;
proroci; Jak. 5, 10. Viz též: netrpěli—
vost, shovívavost, snášelivast.

Truchlivost.

Viz: zármutek.

Tuplivost. Viz: hanlivost.
Tvář boží. Člověku nelze ji spatřili.
Nebudeš moci viděti tváři mé: neboť
neuzří mne člověk a živ bude: II.
Mojž. 33, 20; srovn. též 11. Mojž.34,
33; II. Kor. 3, 73 I. Tim. 6. 16;
na věčnosti bude se moci spatřiti : I. Kor.

13, 12; I. Jan 3, 2; požehnaný ke
komu se obrátí: IV. Mojž. 6, 25. 26;
AIcy'žz'šzjevně vide'l tvář Hospodina: IV.
Mojž. 12, 8; na hoře: V. Mojž. 5, 11 ,
jakož nikdo jing/': V. Mojž. 14, 10.
TVOI'.

Všickni tvorové

boží vyšeds'e :

mky boží jsou dobří a podivuhodnz'.
I viděl Bůh vše, což byl učinil:

a.

Tvrdošíjnost. bylo velmi dobré. I. Mojž. 1, 31 v.
10, 11. 18. 21. 25; též V. Mojž. 32, 4.

Jak velicí jsou skutkové tvoji, Ho
spodine! všecky věci & moudrostí jsi
učinil, naplněna jest země zbožím tvým.
Žalm 103, 24; srov. Sir. 39, 21.
Hospodin moudrostí založil zemi, a

utvrdil nebesa opatrností. Moudrostí
jeho protrhly se propasti, a oblakové
srážejí se v rosu. Přísl. 3, 19. 20.
Miluješ zajisté všecko, cožkoli jest,
a nic nemáš v nenávisti z těch věcí,
kteréž jsi učinil: aniž pak jsi co nená
vidě ustanovil, neb učinil. Moudr.
11, 25.

Tyrus.
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Obřežtež tedy neobřízku srdce své
ho, a šíjí svých nezatvrzujte více. V.
Mojž. 10, 16.

Nezatvrzujte šíjí svých, jako otcové
vaši. ll. Par. 30, 8.
Kdož jest tvrdé mysli, upadne ve
zlé. Přísl. 28, 14.
Na člověka, kterýž s tvrdou šíjí po

hrdá'tím, jenž ho kárá, náhle přijde
zahynutí: a nebude míti zdraví. Přísl.
29, 1.

Shýbej šíji syna v mládí, a bí boky
jeho, dokudž jest malý, aby se snad
nezatvrdil, a nevěřil tobě, a mělbys bo
lest duše. Sir. 30, 12.
Nezatvrzujte srdcí svých, jako při
(onom) _popouzení v den pokušení na
poušti. Zid. 3, 8.

Soudem božím (trvají) skutkové je
ho od počátku, a od ustanovení jich
rozdělil částky jejich a počátky jejich dle
rodů jejich. Ozdobil na věky díla jejich,
2. Příklad tvrdošý'nostz'jsou Zidé.
aniž lačnějí, aniž ustávají, a nepřestávají
II. Mojž. 32, 9; 33, 3; 34, 9; V.
od prací svých. Zádný nebude sobě blí
Mojž. 9, 6; Soudc. 2, 19; II. Esdr.
zkého svého tísniti na věky. Nebuď
9, 16. 17; Mat. 23, 37; Sk. ap. 7, 51.
nevěřící slovu jeho. Sir. 16, 26—29.
Viz též: zatvrzelost, urputnost.
Všickni skutkové Páně jsou dobří,
a všeho, čehož potřebí, v hodinu svou
Tvrdohlavost.
Viz .- tvrdošý'nost.
poskytne. Nesluší říkati: Toto jest
Tyrus, staré a pevné hlavní město
horší nežli ono: nebo všecky věci ča fenické, kteréž připadlo pokolení Asser:
sem svým schváleny budou. Sir. 39, Jos. 19, 29; ale mělo povždy svého
39. 40.
vlastního krále; za času Davida a Sa
Veliké skutky moudrosti své ozdo lamouna vládl tam král Hiram: I. Par.
bil ten, kterýž jest před věkem a až 14, 1; II. Par. 5, 11; III. Král. 5,
na věky: aniž jest mu co přidáno, ani 1 atd.; 9, 11 atd. — Proroctví proti
umenšeno, a nepotřebuje nižádného ra Tyru: Is. 23; Jer. 27, 3; 47, 4;
dy. Jak žádoucí jsou všecka díla je Ezech. 26, 27. 28. 1 atd.; Joel 3, 4;
ho, a jako jiskra, kterouž jest spatřiti. Amos 1, 9; Zach. 9, 2 atd.; Kristus
Sir. 42, 21—23.
Pán se zdržoval někdy na hranicích
Všecko dvojnásobné jest, jedno na tyrských, a mnozí z krajiny té přichá
proti druhému, a neučinil ničeho nedů zeli k němu: Mar. 7, 31; 3, 8; Luk.
statek. Jednoho každého potvrdil do 6, 17, 10, 13; Mat. 11, 21; též sv.
bré věci. Sir. 42, 25. 26. Viz též: „Pavel prodlel na cestě své do Jeru
Sir. kap. 43.
saléma 7 dní v Tyru: Sk. ap. 21, 3.
Dobře všecky věci učinil. Mar. 7, 37. 4; v. také: 12, 20; o Tyrských, kteří
Všeliké stvoření boží jest dobré, a bydleli v novém Jerusalémě, viz: Il.
nic nemá býti zamítáno, což se s díků Esdr. 13, 16; o_ umělci Hiramovi v
činěním přijímá. I. Tim. 4, 4.
Tyru', jehož byl Salamoun povolal k
Tvrdošijnost jest úmyslný odporBohu ozdobení chrámu: III. Král. 7, 13; ,
II. Par. 2, 14.
a jeho rozkazům. 1. Výstraha před ní.
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Uctlvost k Bohu.

U.
Uctivost k Bohu záleží v živém cílu
božske' velebnostz', jakož i z toho plynoucí

pokoře a ponížení se před Bohem; jest
tolik co bázeň boží.

1. Jsme povinní'k Bohu mz'tí uctívost.
Israeli, čeho Hospodin Bůh tvůj žádá
od tebe, jediné abys se bál Hospodira
Boha svého, a chodil po cestách jeho,
a miloval ho, a sloužil Hospodinu Bo
hu svému z celého srdce svého, a ze
vší duše své. V. Mojž. 10, 12.
Bojte se Hospodina, a služte jemu
v pravdě, a z celého srdce svého; ne
bo viděli jste veliké věci, “kteréž mezi
vámi učinil. I. Král. 12, 24.
Boj se HOSpodina všecka země: &
třeste se před ním všickni obyvatelé
okršlku země. Žalm 32, 8.
Konec mluvení všickni spolu slyšme.

Boha se boj, a přikázaní jeho ostříhej:
nebo to jest všeliký člověk. Kaz. 12,13.
Synu přistoupě k službě boží, stůj
v spravedlnosti, a v bázni, &.připrav
duši -sv'ou k'pokušení. Sir. 2, 1.
Není podobného tobě Hospodine:
veliký jsi ty, a veliké jméno tvé v síle.
Kdožby se nebál tebe, ó králi národů?
Jer. 10, 6. 7.'
2. Uctívost k Bohu musí .by'tí spojena
s láskou a důvěrou k němu.

Boj se Hospodina Boha svého, a
ostříhej všech ustanovení a přikázaní
jeho . . .. po všecky dny života tvého,
aby se prodloužili dnové tvoji. V'. Mojž.
,

Neboj se, synu můj ', chudý sice život
vedeme, ale mnoho dobrého míti bu—

deme, jestliže se báti budem Boha, a
jestliže odstoupíme od všelikého hříchu
a. budeme-li dobře činiti. Tob'. 4, 23.
Nebuď nedůvěřící se bázni Páně: a
nepřistupuj k němu s dvojitým srdcem.
Sir. 1, 36.
Věř Bohu, a opět přijme tě: a sprav
cestu svou, a doufej v něho. Zachovej
bázeň jeho, a. v ní se sestarei. Kteříž
se bojíte Pána, očekávejte milosrdenství
jeho: a neuchylujte se od něho, abyste

nepadli. Kteříž se bojíte Pána, dou—
fejte v něho: a v oblíbení přijde vám

milošrdenství. Kteříž se bojíte Pána,
milujte ho, a budouť osvícena srdce
vaše. Sir. 2, 6—10.
Kteříž se bojí Pána, nebudou nevě
řící slovu jeho: a kteříž milují ho,
zachovají cestu jeho. Kteříž se bojí
Pána, dotazovati se budou na ty věci,
kteréž dobrolíbezné jsou jemu: a kteříž
jej milují, naplnění budou zákonem je
ho. Kteříž se boji Pána, připraví sr
dce svá,'a před obličejem jeho posvčtí
duší svých. Kteříž se bojí Pána, ostří
lmjí přikázaní jeho, a trpělivost míti
budou až do vzezření jeho. Sir. 2,
18——21.

3. Utěšené ovoce uctívostí k Bohu.

Jak veliké jest množství sladkosti
tvé, Hospodine, kterouž jsi schoval bo
jícím se tebe. Žalm 30, 20.
Blahoslavený muž, kterýž se bojí
Hospodina: v přikázaních jeho chtivý
bude velmi. Mocné na zemi bude sí
mě jeho: rodina upřímných požehnání
dojde. Sláva a bohatství (bude) v
domě jeho: a spravedlnost jeho zůstane
na věky věků. Žalm 111, 1—3.
Požehnaný bude člověk, který se
bojí Hospodina.

Zalm

127, 1—-—4.

Bázeň HOSpodina přidá dnů: a léta
bezbožných ukrácena budou. Přísl.
.10, 27.

Kdo chodí přímou cestou: a boji se
Boha, pohrzen bývá od toho, kterýž
kráčí z10pověstnou cestou. Přísl. 14,2.
V bázni Hóspo'dínově jestit silné

doufání; a synům'jeho bude nadějí.
Přísl. 14, 26;
Milosrdenstvím a pravdou vykupuje
se nepravost: a. skrze bázeň Hospodi
novu uchyluje se (člověk) od zlého.
Přísl. 16, 6.
Konec pokory (jest) bázeň Hospodinova,
bohatství a sláva i život. Přísl. 22, 4.
Bázeň Páně jest sláva, a chlouba,
a veselí, i koruna plesání. Bázeň Pá—
ně obveseluje srdce, a dává veselí,i
radost, adlouhost dnů. Tomu, kdož se

Uctivost k lidem- -— Učení Kristovo.

bojí Pána, dobře bude v nejposlednější
čas, a v den skonání svého požehnán
bude. Sir. 1, 11—13.
Počátek moudrosti jest bázeň Páně,
a věrným (hned) v životě materském
p'ristvořena jest, s vyvolenými ženami
kráčí, a na spravedlivých a věrných
poznána bývá. Bázeň Páně jestiť ná
božnost umění. Sir. 1, 16. 17.
Tomu, kdož se bojí Pána, dobře
bude, a ve dnech skonání svého pože

llctivost

1. Jest povinností naší.
Boj se Hospodina, synu můj, a krá—
le, a k utrhačům se nepřiměšuj. Přísl.
2-1, 21.

Cti otce svého, a. na úpění matky
své nezapomínej: pomni, že leč skrze
ně ty bys se byl nenarodil: & odměň
se jim, jako i oni“ tobě (dobře činili).
Ze vší duše své boj se Pána, a kněží
jeho v poctivosti měj. Ze vší síly své
miluj toho, kterýž tě učinil: a _služc
bníků jeho neopouštěj. Cti Boha ze
vší duše své, a k kněžím uctivě se
měj , a očišťuj se plecemi. Sir. 7,

19— 22.

Kořen moudrosti jest báti se Pána:
a ratolesti její dlouhověké. Sir. 1, 25.
Bázeň Páně zapuzuje hřích: nebo
kdo jest bez bázně, nebude moci ospra
vedlněn býti: hněvivost zajisté smělostí
jeho, podvrácením jeho jest. Sir. 1,

29—33.
Láskou bratrskou se vespolek milujte,

27. 28.

Moudrost a umění jest bázeň Páně:
a co jemu jest dobrolíbezného. Sir.
1, 34.

Není větší nad toho, kdož se bojí
Boha. Sir. 10, 27.

že

nic není lepšího jako bázeň boží; a
nic sladšího, jako ohlédnutí na přiká-' _
zaní Páně. Sir. 23, 37.
Jak veliký jest, kdož nalezl mou
drost a umění! Ale není nad toho,
kdo se bojí Pána. Bázeň boží nade
všecky věci se postavila: blahoslavený
člověk, kterémuž dáno jest míti bázeň
boží; kdo ji má, komuž připodobněn
bude? Bázeň boží jest počátek mila,
vání jeho: víry pak počátek připojen
má býti k ní. Sir. 25, 13—16.
Jestliže jsem já Pán, kde jest bázeň
má? Mal. 1, 6.

4. Příkladové uctivostí k Bohu.
Josef: I. Mojž. 39, 9 ; srov. Moudr.
16, 10, 11—14; Abraham: I. Mojž.

18, 27; David: I. Král. 24, 7; 26,
9; I. Par. 14, 2; Tobiáš,: Tob. 2, 9;
Eleazar: II. Mak. 6, 17—31: Petr a
Jan: Sk. ap. 4, 19; Pavel; Řím. 11,
33; Petr: Sk. ap. 5, 29; Kornelius:
Sk. ap. 10, 2.
Viz také: bázeň boží.

k lidem zvlóěze'pak 1: před

staveny'm.

hnán bude. Plnost moudrosti jest báti
se Boha, a sytost od ovoce jejího.
Všecken dům jeho naplní plody, a (vše
cky) schránky poklady svými. Sir. 1,

Poznají, kteříž zůstaveni jsou,
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uctivostí se vespolek předcházejte. ím.
12, 10..
Dávejte tedy všem, což jste povinni:
komu daň, (tomu) daň; komu clo, (to
mu) clo; komu bázeň, (tomu) bázeň;
komu čest, (tomu) čest. Řím. 13, 7.
Cti otce svého i matku svou; kteréž
jest první přikázaní s zaslíbením: aby
dobře bylo tobě, a (abys) dlouho ,živ
byl na zemi., Ef. 6, 2.
Všecky ctčte, bratrstvo milujte, Boha
se bojte, krále v uctivostí mějte. _I.
_Petr 2, 17.

2. Příklaďové uctivostí.

Josef k otci svému: I. Mojž. 50,
1—14; mladý Tobiáš: 5, 1. 10;_ dva
Ježíš—'. Lilli

29 515 I) Ref:-r "39 69

Účast-enstvi hříchu. Viz hřích.

!. Učení Kristovo a sv. apoštolů jest
u_čem' božské,

mající !; Bohu

Otci p_ů'vod

SUUJ.

Kdož vás
Námi pohrdá,
mnou pohrdá,
poslal. Luk.
Jan 13, 20.

*

slyší, mne slyší, a kdo
mnou pohrdá; kdo pak
pohrdá tím, kdož mne
10, 16; Mat. 10. 40;
_



Ježíš pravil & Zjdům: Mé učení ne
níť'mé.. ale toho, kterýž mne poslal.
Bude-li kdo chtíti vůli jeho činiti, roze—
zná-.!učení to jestli „zBoha, čilí jásám
od sebe mluvím, Jan 7, 16.
Já pak když pravdu pravím, neva?
říte mi. Kdož z vás (může) mne tre
[ stati z hříchu? Poněvadž tedy pranu

43'
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Učení.

mluvím vám, proč mi neuvěříte? Kdo nevěří Synu, lhářem jej činí; nebo ne
z Boha jest, slovo boží slyší; protož věří svědectví tomu, kteréž vysvědčil
vy neslyšíte, protože z Boha nejste. Bůh o Synu svém. I. Jan 5, 10.
Jan 8, 45—47.
". Učení tolik co ponaučení neb na
Řeč, kterou jste slyšeli, neníť má; pomenutz'.
ale toho, kterýž mne poslal, Otcova.
1. Jiné vyučovatijest povinností, apří
Jan 14, 24.
náš! ovoce jak ponaučujícz'mu, tak
Slova, kteráž já mluvím vám, sám
ponaučenému.
od sebe nemluvím, ale Otec ve mně
Neumělé (kteříž neznají zákon boží)
zůstávaje, on činí skutky. Jan 14, 10.
Já sám od sebe jsem nemluvil, ale učte svobodně. I. Esdr. 7, 25.
Rtové spravedlivého vyučují mnohé.
ten, jenž mne poslal, Otec, on mi při
kázaní dal, cobych pravil, a cobych Přísl. 10, 21.
Jako voda hluboká, tak jsou (temná)
mluvil. A vím, že to přikázaní jeho
jest život věčný. Protož což já mlu slova některého muže; ale jako potok
vím, jak mi pověděl Otec, tak mluvím. rozvodnilý studnice, tak jest pramen
moudrosti. Přísl. 18, 4.
Jan 12, 49. 50.
Blahoslavený, kdož nalezl přítele pra
Reč má a kázaní mé nebylo (nezá
leželo) v slovích důvodných lidské mou vého, a kdož vypravuje spravedlnost
drosti, ale v dokázaní ducha a moci; uchu poslouchajícímu. Sir. 25, 12.
aby víra vaše nebylavzaložena na mou
Muž umělý mnohé naučí, a i duši
drbsti lidské, ale na moudrosti boží. své líbezný jest. Sir. 37, 22.
Přijmětež kázeň mou (cvičení mě),
Moudrost pak mluvíme mezi dokonalý
mi, ale moudrost ne tohoto světa, ani a ne peníze, a umění raději, než zlato
knížat tohoto světa, kteříž zkaženi bý vyvolte; nebo lepší jest moudrost, než
vají (i svou moudrostí hynou); ale všecky věci nejdražší, a všecky věci
mluvíme moudrost boží v tajemství, přežádoucí nemohou se jí vyrovnati.
kteráž skryta jest, kterouž Bůh před Přísl. &, 10. 11.
Dej příležitost moudrému a bude
ložil před věky k slávě naší, jížto žá
prospívati moudrostí; pouč spravedlivé
dný z knížat tohoto světa nepoznal;
nebo kdyby bylipoznali, nikdyby nebyli ho a přijme 3 ochotností. Přísl. 9, 9.
V srdci opatrného odpočívá moudrost,
Pána slávy ukřižovali. I. Kor. 2, 6—8.
Zdá-li se sám kdo-býti prorokem, a všeliké neumělé vyučovati bude.
nebo duchovním, nechat pozná, co Přísl. 14, 33.
Srdce moudrého hledá umění; ale
vám píši, žeť jsou přikázaní Páně. I.
Kor. 14, 37;
ústa bláznů pasou se neumělostí. Přísl.
Nejsme, jako jsou mnozí, cizoložující 15, 14.
(falšující) slovo boží, ale z upřímnosti
Nepřestávej synu slyšeti naučení,
aniž bud' nevědoucím řečí naučení.
a jako z Boha před Bohem v Kristu
mluvíme. II. Kor. 2, 17.
Přísl. 19, 27_.
.
Známo zajisté činím vám, bratří,
Nakloň ucha svého, a 'slyš slova
že evangelium to, kteréž kázáno jest
moudrých, a přilož srdce k učení mé
ode 'mne, není podlé člověka (učení mu, kteréž milé bude tobě, když je
lidské); nebo aniž jsem já ho přijal chovati budeš v břiše (v srdci) svém,
od člověka, aniž se jemu učil (od a rozhojní se ve rtech tvých. „Přísl.
22, 17. 18.
lidí); 'ale skrze zjevení Ježíše'Krista
(jsem je přijal). Gal. 1, 11, 12.
Jez synu můj med, nebo dobrý jest,
I my díky činíme Bohu bez přestání, a plást (jenž jest) sladký hrdlu tvému:
že přijavše od nás slovo slyšení boží tak jesti _umění moudrosti duši tvé,
ho, přijali jste je, ne jako slovo lidské, kterouž když najdeš, budeš míti v nej
ale (jakož v pravdě jest) jako slovo poslednějším času naději, a naděje tvá
boží, kterýž i dílo své působí v vás, nezhyne. Přísl. 24, 13. 14.
kteříž jste uvěřili. I. Tes. 2, 13.
Buď pilen moudrosti, synu můj, a
Kdo věří v Ježíše Krista, Syna bo obvesel srdce mé, abys mohl odevěděti
žího, máť svědectví boží v sobě. Kdo tomu, kdož ti vytýká. Přísl. 27, 11.

Učení falešné.

-— Účet.

Synu, přijímej učení od mladosti
své, a až do šedin nalezati budeš mou
drost. Sir. 6, 18.
Nakloníš-li ucha svého, pi'ijmeš (na
budeš) učení (umění) a budeš-li rád
poslouchatí, moudrý budeš. Mezi množ
ství starců moudrých stůj a moudrosti
jejich z srdce připoj se, abys každé
vypravování o Bohu mohl slyšeti, a
průpovědi starců chvály hodné ať ne
minou tebe. A uzříš-li muže rozum
ného, probuď se (přivstaň si, abys šel)
k němu a stupně u dveří jeho schoď
noha tvá (pilně navštěvuj ho). Pře
myšlování své měj v přikázaních bo
žích, a v rozkázaních jeho nejvíce usta
vičný buď, a onť dá tobě srdce a žá
d0st moudrosti dána bude tobě. Sir. 6,

34—37.
Nepohrdej vypravováním starších mou
drých, a v příslovích jejich se obírej;

nebo se od nich naučíš moudrosti a
umění rozumnému, a sloužiti veliko
mocným bez ouhony. Nepomíjejž tebe
vypravování starších, nebo i oni se na
učili od otců svých; nebo od nich naučíš
se rozumu a v čas potřeby dávati od
povědi. Sir. 8, 9—12.
.
Kteréžkoli věci (v starém zákoně)
napsány jsou, k našemu naučení na

psány jsou:

abychom skrzcvtrpělivost

a potěšení písem naději měli. Rím. 15, 4.

2. Naučem'm pohrdati jest hříšné
a škodné.
Moudrosti a učením blázni pohrdají.
Přísl. 1, 7.
Kteří neuměli jsou pro nedostatek
srdce (rozumu) , zemrou (zahynou).
Přísl. 10, 21.
Hledá posměvač moudrosti, ale ne
nalezá; moudrých k umění snadno jest
k nalezení. Přístup k muži bláznivé
mu, a nezná rtů opatrnosti (neuslyšíš
od něho moudrého slova). Moudrost
opatrného jest porozuměti cestě své
(pozorovati na své činy); ale nemou
drost bláznů bludná. Přísl. 14, 6—8.
Co jest platno bláznu, že má zboží;
poněvadž moudrosti koupiti nemůže?
Kdož vysoký dělá dům svůj, hledá
oboření jeho, a kterýž se varuje učení,
upadne ve zlé věci. Přísl. 17, 16.
Jak trpká jest náramně moudrost
lidem neumělým, & nesetrvá V ní ne

617

smyslný. Jako kamene moc zkoušení
bude v nich, a nepomeškají zavrci ji;
nebo moudrost učení podlé jména své
ho jest (skryta), a není mnohým zná
ma. Přísl. 6, 21—23.
Srdce pošetilého jako nádoba rozra
žená (nedrží vody), a žádné moudrosti
nebude držeti. Slovo moudré kteréž
koli uslyší umělý, chváliti je bude a
přijme je; uslyšel-liby je smilný, ne
bude se líbiti jemu, a zavrže je za
hřbet svůj. Sir. 21, 17. 18.
Se spícím mluví, kdož vypravuje
bláznu moudrost a na konci rozprávky
díť: Kdo jest to? Sir. 22, 9.

III. Učení falešné či nepravé.

Je

přijímali jest záhubne'.

Jazyk moudrých ozdobuje umění:
ústa bláznů vylévají bláznovství. Přísl.
15, 2

Rtové moudrých rozsívati budou umě
ní: srdce bláznů ne tak. Přísl. 15, 7.
Studnice života jest umělost tomu,
kdož ji má: učení bláznů pošetilost.
Přísl. 16, 22.
Muž, kterýžby pobloudil od cesty
učení, v shromáždění obrů přebývati
bude. Přísl. 21, 16.
Rozprávka blázna jako břímě na ce
stě: ve rtech pak rozumného nalezena
bude milost. Sir. 21, 19.
Zdaliž může slepý slepého vésti?
nepadají-liž obá do jámy? Luk. 6, 39;
Mat. 15, 14.

Více viz: kacířství.

Ilčltel. Viz: kazatel.
Učinnost. Viz: službovolnost a dobro
tivost.

Účet. 1. Ze všech svých myšlení,
řeči a skutků budeme jůdnou sprave.
dlivému soudci účet klástí_
Pravím vám, z každého slova prá
zdného, kteréž mluviti budou lidé, vy—
dají počet v den soudný. Mat. 12, 36.
Podobno jest království nebeské člo
věku králi, kterýž chtěl počet klásti s
služebníky svými. Mat. 18, 23; viz:
Mat. 25, 31—46.
Jedenkaždý z nás bude _(sám) za se
be počet vydávati Bohu. Rím. 14, 12.
Všickni my zajisté ukázati se musí
me před soudnou stolicí Kristovou, aby
přijal jedenkaždý na těle vlastním, jakž
činil, buďto dobré neb zlé. H.Kor. 5, 10.
1

Udatnost. — Úmluva.
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2. Zóla'ště pak představení a vrchnosti
budou přísný počet klásti.
Viz: soud, vrchnost.
Udatnost. Viz: zmuz'z'lost.

Úklady zlé. 1. Bůh ruší a podvracz'.
Bohu předložím řeč svou, kterýž
rozptyluje myšlení zlostných, tak aby
nemohly vykonati ruce jejich, což za
čaly: kterýž lapá moudré \; chytrosti
jejich, a radu zlých rozptyluje. Tob.
5, 12. 13.

Hospodin úklady bezbožných'pod
vráti. Přísl. 10, 3.
Nalezena buď ruka tvá. všem nepřá
telům tvým: pravice tvá ať nalezne
všecky, kteříž tě nenávidí.
Položiš
(učiníš) je jako pec ohnivou v čas
obličeje svého: Hospodin v hněvu svém
zkormoutí je, a sžíře je oheň. Plémě
jejich z země vyhladiš: a símě jejich
z synů lidských. Nebo uchýlili na té
zlé věci: myslili rady, kterýchž nemo
hli stvrditi. Nebo obrátiš je v utíkání,
v ostatcích tvých připraviš tvář jejich.
Zalm 20, 9—13.
Hospodin rozptyluje rady národů: za
mítá. pak myšlení lidská, a zavrhuje
rady knížat. Žalm 32, 10; viz: Is. 7,
5—7.
'

2. Příklady podvrácení

zlých úkladů

IIospodine—m.

Viz úklady: stavitelů věže Babylonské:
I. Mojž. 11, 1 atd.; bratří Josefovych:
I. Mojž. 37 atd.; manželky Putifarovy:
I. Mojž. 39; B_alámovy: IV. Mojž. 22;
Absolonovy: II. Král. 15 atd.; Amanovy:

Esth. 7; Sanballatovy: II. Esdr. 4;
Zídů: Mat. 27, 62 atd.
Hmotnost, zlomyslná náklonnost,jiné
trápitz' a soužití.

1. Jest kletby a trestu hodná.
I povolili všickni (Sichemští), obi-c
zavše se všickni muži. A hle dne tře
tího, když jest nejtěžší bolest ran:
uchopivše dvá synové Jakobovi, Simeon
& Lévi, bratři Díny, meče, vešli do
města. směle: a pobili všecky muž
ského pohlaví. -I. Mojž-. 34, 24. 25.
Simeon -a Lévi bratří: nádoby ne

pravosti bojující.. Do rady jejich ne
přicháeej duše má, a 'v shromáždění
_jejich nebuď sláva má: nebo v pr

chlivos'ti své zabili muže, a v své vůli
podkopali zed. Zlořcčená. prchlivost

jejich, nebo neustupná.: a hněv jejich,
nebo tvrdý: rozdělím je v Jnkobu, a
rozptýlím je v Israeli. I. Mojž. 49,
5. 6. 7.

2. Také nerozumná zvířata nemají se
Ví spravedlivý o duši dobytka své
ho, ale bezbožných střeva ukrutná..
Přísl. 12, 10.
3. Příkladové ukrutností.

Farao v Egyptě: Il. Mojž. .l, 15.
16. 22; králSaut : I.Král. 22, 16—19;
Antiochus: II. Mak. 5, 11—14. 26;
6, 10. 29. 30; 7, 1 atd. Herodes.

Úlisnost.

Viz pochlebenství.

[. Umluva či smlouva. 1. Vsmlou
vu vcházeli lidé vespolek.
Eskol a Aner s Abrahamem : I. Mojž .
13, 13; Abraham s Abimelechem: I.
Mojž. 21, 27. 32; 26, 28; Jakob s
Labanem: I. Mojž. 31, 44. 51; Josue
s Gabaonity: Jos. 9, 15; David s Jo
nathanem: I. Král. 18, 3; 20, 16;
23, 18; s Abnerem: Il. Král. 3, 12.
13; s lidem v Hebronu: II. Král. 5,3;
Achitol'e-l s Absolonem: II. Král. 15,
31; Acha-b s Benahadadem: III. Král.

20, 34; Salomo s Hiramem: III. Král.
15', 12.

2. V smlouvu s cizími národy vcházeti
bylo Israelsky'm zapovězeno.
Nevcházej v smlouvu s lidmi těch
krajin: aby, kdyžby smilnili s bohy
svými, a klaněli se obrazům jejich, ne
povolal tebe někdo, abys jedl z oběto
vaných věcí. II. Mojž. 34, 15 a V.
Mojž. 7, 2.

Jemuž (Josefatu) vstříc vyšel Jehu,
syn Hananův Vidoucí, a řekl jemu:
Bezbožnému dáváš pomoc, a s těmi,
kteříž nenávidí Hospodina, přátelstvím
se spojuješ, a protož zasloužil jsi sice
hněvu Hospodinova. II. Par. 19, 2.
3. Bůh též činil smlouvu s mno
hými lidmi.
a) S Adamem a s jeho všemipotomky:
I. Mojž. 3, 17; viz Sir. 17. b) S
Noem před potopou: I. Mojž. 6, 18;
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milují ho, a těm, kteříž ostříhají při
kázaní jeho, do tisícího kolena. V.
Mojž. 7, 9; srov. V. Mojž. 4, 31 ;Dan.

po potopě: I. Mojž. 9, 9. 15; Sir. 44,
11. 21. e) S Abrahamem: I. Mojž.
15, 18;_ 17, 2. 7. 9. 10; 11. Mojž.
2, 24; Zalm 104, 8. 9. 10; Sir. 44,
24; Sk. ap. 3, 25; 7, 8. d) S Israel
sky'mz'skrze

JlIojžz's'e: II. Mojž.

9, 4 a I. Mák. 4, 10.

6. Bůh hrozí potrestati ty, kteHžby
odstoupili od smlouvy jeho.
Pakli nebudete poslouchati mne, a
nebudete li činiti všech přikázani mých,
uvedu na vás meč, jenž pomstí umluvy

19, 5;

V. Mojž. 5, 2; ]I. Mojž. 34, 28; V.
Mojž. 4, 13; 9, 9. 11. 15; 39, 9;

Žalm 49, 16; 24, 14; 73, 20; Jer.
14, 21; Luk. 1, 72. 'e) S Aronem:
II. Mojž. 4, 14; 28, 1—3; 41, 43;
IV. Mojž. 18, 19; Sir. 45, 7. 8. 18.
19. f) S Davidem: II. Král. 12, 13;

23, 5; Sir. '45, 31; 47, 13; Jer. 33,
21. g) 3 Salamounem: III.
14; II. Par. 7, 17. 18.

Král. 3,
A

4. Bůh

káže lidem smlouvu, v niž
vešel s nimi.

Jestliže tedy poslouchati budete hla
,su mého, a budete-li osti'íliati umluvy
mé, budete mi za vlastní nábytek ze
všech lidí: nebo má jest všecka země.
II. Mojž. 19, 5.
Milosrdenství Hospodinovo od věků
(trvá)

až na věky nad těmi, _kteříž se

ho bojí. A spravedlnost jeho na syny
synů, nad těmi, kteříž ostříhají smlou
vy jeho: a pamatují na přikázání jeho,
aby činili jc. Zalm 102, 17. 18.
Kdo smlouvu zrušil, zdali uteče?
Ezech. 17. 15.
Pom-ni na smlouvu Nejvyššího a po
hrdni nevědomosti bližního. Sir. 28, 9.

5. Bůh slibuje se strany své držeti
smlouvu.
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mé. A když uteče do měst, pošlu,
mor mezi vás, a dání budete v ruce
nepřátelům. III. Mojž. 14, 25.
I řekl Hospodin k Mojžíšovi: Aj ty
spáti budeš s otci svými, a lid tento
povstana smilniti bude po bozích cizích
v zemi, do kteréž vchází, aby bydlil
v ní: tam opustí mne, a zruší umluvu,
kterouž jsem učinil s ním. A rozhně
vá se prchlivost má proti němu v ten
den: a opustím jej a skryji tvář svou
od něho, a bude sežrán: přijdou na
ně všecky zlé věci a souženi, tak že
dí v ten den: V pravdě že není Bůh
se mnou, přišly na mne tyto zlé věci.
V. Mojž. 31, 16. 17.
Proto že jste přestoupili umluvu Ho
spodina, Boha vašeho, kterouž učinil
s vámi, a sloužili jste bohům cizím, a
klanéli jste se jim: brzo a rychle po
vstane proti vám prchlivost Hospodi
nova, a vyhlazeni budete a z země
této výborné; kterouž dal vám. Is. 23,
16; srov. Soudc. 2, 20. 21; III.Král.
11, 11.

A půjdou národové mnozi přes'mě
sto to: a řekne jedenkaždý bližnímu
Hleděli budu na vás, a dám zrůst:
svému: Proč tak učinil Hospodin městu
rozmnožení budete, a utvrdím umluvu tomuto velikému? I odpoví: Proto že
opustili smlouvu Hospodina Boha své
svou s vámi. III. Mojž. 26, 9.
Rozpomenu se na umluvu svou, kte ho, a kluněli se bohům cizím a slou
rouž jsem učinil s Jakobem, a s Isá žili jim. Jer. 22, 8. 9_; srov. 24, 5;
kem, a s Abrahamem
A však 34,_18; Ezech. 17, 19; Os. 8, 1.
také když byli v zemi nepřátelské, ne—
Umysl dobrý jest vůbec dobrá vůle,
zavrhl jsem jich dokonce, ani tak opo— konatz' všecko ke cti boží.
vrhl, aby pohubeni byli, a abych zrušil
smlouvu svou s nimi. Nebo já jsem 1. Dobré/to úmyslu jest potřebí, maji-li
Hospodin Bů-lí jejich, a. pamatovati bu— skutkové naši býti bohumili a zósluz'ni.
Člověk vidí to, což zevnitř jest, Ho
du na umluvu svou první, když jsem
vyvedl je z země egyptské před očima spodin pak hledí k srdci. IQKrál. 16, 7.
Pilně se varujte, abyste spravedlno
národů, abych byl Bůh jejich. III.
Mojž. 26, 42—45.
sti své nečinili před lidmi, abyste od
A zvíš, že Hospodin Bůh tvůj, ont nich vidíni byli: jinak nebudete míti
jest Bůh silný a věrný, ostříhající odplaty u Otce svého, jenž jest v ne
umluvy & milosrdenství těm, kteříž besích. — Nebo kde jest poklad'tvůj,
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tuť jest i srdce tvé. Svíce těla tvého
jest oko tvé. Jestli oko tvé bude sprostné,
všecko tělo tvé bude světlé. Pakli oko
tvé bude nešlechetné, všecko tělo tvé
bude tmavé. Jestliže tedy světlo, kte
réž jest v tobě, tma jest, sama tma
jak veliká bude? Zádný nemůže dvě
ma pánům sloužiti: nebo jednoho ne
náviděti bude, a druhého milovati, neb
jednoho strpí, a druhým pohrdne. Ne
můžete Bohu sloužiti a mamoně. Mat.
6, 1. 21—24; srov. Mat. 5, 20; 10,
42; Mar. 12, 41.
Buďto tedy že jíte, nebo pijete, neb
cožkoli jiného činíte, všecko k slávě
boží čiňte. I. Kor. 10, 31.
Nehled jedenkaždý toho, cojeho jest,
ale toho, co jest jiných. To zajisté
ciťte v sobě., což i v Kristu Ježíši.
Filip. 2, 4. 5.
Všecko, cokoli činíte v slovu neb v
skutku, všecko (čiňte) ve jménu Pána
Ježíše Krista, díky činíce Bohu a Otci
skrze něho. Kol. 3, 17.
Cožkoli činíte, ze srdce čiňte, jako
Pánu, a ne lidem. Kol. 3, 23.
Konec přikázaní jestit láska z čisté
ho srdce, a dobrého svědomí, a ne
ošemetné víry. I. Tim. 1, 5.
Jakožto synové poslušenství, ne s
prvními nevědomostmi své žádostmi se
srovnávejte, nýbrž podlé toho, kterýž
vás povolal, a svatý jest, i vy ve všem

obcování svatí budte, protože psáno
jest: Svatí budte, nebo já svatý jsem.
I. Petr 1, 14—17.

2. K dobrému úmyslu žádá se:
a) aby vůle člověka se srovnávala s vůlí
boz'z'dle příkladu Ježíše

a angel-ů.

Můj pokrm jest, abych činil vůli
toho, kterýž mne poslal, bych dokonal
dílo jeho. Jan 4, 34.
Nemohuť já sám od sebe ničehož
činiti. Jak slyším, (tak) soudím, a
soud můi jest spravedlivý: nebo nehle
dám vůle své, ale vůle toho, kterýž
mne poslal. Jan 5, 30.
Nepřipodobňujte se tomuto světu; ale
opravte se v novotě smyslu svého, abyste
zkusili, která jest vůle boží dobrá, a
líbezná, a dokonalá. Řím. 12, 2.
Poslouchejte, ne na oko sloužíce, jako
lidem, ale se líbíce jako služebníci Kri

stovi, činíce vůli boží ze srdce, s dobrou
vůlí sloužíce, jakožto Pánu, a ne li
dem. Ef. 6, 6. 7.

Modlíme se vždycky za vás: aby
vás ráčil Bůh hodny učiniti povolání
svého, a (aby) naplnil (na vás) všecku
vůli dobroty, i skutek víry v moci,
aby oslaveno bylo jméno Pána našeho

Ježíše Krista skrze vás, a vy skrze
něho, podlé milosti Boha našeho a Pá
na Ježíše Krista. II. Tes. ], 11. 12_
b) dokonalá ochotnost k plnění vůle božz.

Otče můj, nemůže—li tento kalich
minouti mne, než abych jej pil, staň
se vůle tvá. Mat. 26, 42.
A když jsme jemu odraditi nemohli,
spokojili jsme se, řkouce: Staň se vůle
Páně. Sk. ap. 21, 14.
*

Tehdy řekl jsem:

Aj- jdu;

na po

čátku knihy psáno jest _o mně: Abych
činil, Bože, vůli tvou. Zid. 10, 7.
c) pevná odhodlanost k témuž.

Pozdravuje vás Epaíras, jenž jest od
vás, služebník Krista Ježíše, vždycky
pečlivý o vás na modlitbách, abyste
stáli dokonalí a plní ve vší vůli boží.
Kol. 4, 12.
Bůh učiniž vás ke všemu dobrému
způsobné, abyste činili vůli jeho; ko
naje v vás, cožby se_líbilo před ním,
skrze Ježíše Krista. Zid. 13, 21.
' I ti, kteříž trpí podlé vůle boží, ať
věrnému Stvořiteli poroučejí duše své
v dobrých činech. I. Petr 4, 19.

3. PHkladové pravého
úmyslu.

a nepravého

Kain a Abel obětovali spolu Hospo
dinu; ale jen tento s dobrým úmyslem :
I. Mojž. 4; Zid. —11: Farao zvolal:
Zhřešil jsem: H. Mojž. 9; Saul též:
I. Král. 15; a taktéž David: II. Král.
12; ale jen tento mínil to upřímně.
Jezabel zdobila se; Judith též; onano
se zlým, tato s dobrým úmyslem: IV.
Král. 9; Judith 10. Chudá vdova s
dvěma svýma halíři více vložila do
pokladnice, nežli všickni boháči: Luk.
21; Herodes žádal spatřiti Spasitele;
Zacheus též; onen ze zvědavosti, tento
z dobrého úmyslu: Luk. 19 a 23.
Půst zachovávati a almužny udělovati
jsou skutkové dobří, u Farz'seů pak byli
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Upřímnost. — Úsměšky.

Pokárej přítele, snad ničeho neví,
Luk.
12. Mzozz' se valili za Pánem: málo a dí: Neučinil jsem toho: pakli učinil,
pak jich hledalo upřímně spasení. Ci— aby více nečinil. Pokárej bližního,
nili to ze všetečnosti azvědavosti : Mat. snad ničeho neřekl: a řekl-li, aby snad
toho neopětovul. Pokárej přítele, nebo
4, 8. 18.
_

špatní pro zlý úmysl: Mat. 6;

Viz též : myšlení, pokrytstvz', licome'rnosl.

Upřímnost záleží v srovnalostz' slov
a činů s myšlením. Jest povímzostz'a činí
nás

Bohu a lidem nu'ly'mi.

Rozestři milosrdenství své na ty,
kteříž tebe znají, a spravedlnost svou
na ty, jenž jsou upřímného srdce.
Zalm 35, 11.

Vůle králů (jsou) spravedliví rtové:
kdož upřímé věci mluví, milován bude.
Přísl. 16, 13.
_ Buď řeč vaše: jest., jest; ne, ne:
což pak nad to více jest, to od zlého
jest. Mat. 5, 37.
Milování (buď) bez pokrytství: ne—
návidíce (což) zlého, přidržujíce se (co)
dobrého jest. Řím. 12, 9.
Viz též : sprostnost.

Upřímost.

Viz: svobodomluvnost.

Uriáš Hethejský, rek Davidův: 11.
Král. 23, 39; když byl David zhřešil
& manželkou jeho Bethsabé: II. Král.
11, 3 atd.; kázal mu přijíti k sobě:
v. 6. 7; a chtěje ukrytí hřích, nutil
jej, aby vše] k manželce své; v. 8
atd.; avšak Uriáš se nedal k tomu po
hnouti, a protož jej poručil David v
bitvě proti Ammonitským:

srov._ v. 1,

postaviti na nejnebezpečnější místo: v.
15; kdež přišel o život: v. 17, 21. 24.
26; David pak pojal manželku Uriá
šovu k sobě: v. 27 ; srov. II. Král.
12, 9. 10; Mat. 1, 6.

Usudek,
posuzování.

slávy.

Nebo kdyby

přišel do shromá—

ždění vašeho muž maje zlatý prsten,
v krásném rouše, a všelby také i chu
dý v chatrném oděvu, a pohledělibyste
na toho, kterýž jest oblečen v drahé
roucho, a řekli byste jemu: Ty sedni
tuto dobře! chudému pak byste řekli:
Ty stůj tamto, aneb sedni (zde) u pod—

noži noh mých; zdali již nesoudíte
sami u sebe, a učinění jste soudcové

(podlé) myšlení nepravých? Jak. 2,
1—4.
Neutrhejž jeden druhému, bratří.
Kdo utrhá bratru, aneb kdo soudí bra
tra svého, utrhá zákonu, a soudí zákon.
Soudíš-li pak zákon: nejsi pak plnitel
zákona, ale soudce. Jedenť jest záko
nodárce i soudce, kterýž může zkaziti
i vysvoboditi. Ty pak kdo jsi, jenž
soudíš bližního? Jak. 4, 11—13.
Srov. podezřelívost.

2. Příkladové posuzování.
H eliposuzoval nelaskave' Annu : I. Král.

l_lřad. Viz: povolání, kazatel.
USllÍ. Vz'z: pracovitost.

[]stni podání.

častokrát to bývá pomluva. A ne ka
ždému slovu věř. Někdo klesá jazy
kem, ale ne z úmyslu.
Nebo kdo
jest, ještoby nezavinil jazykem svý-m?
Pokárej bližního prvé, nežli mu pohro—
zíš. Sir. 19, 13—17.
Nechval muže prvé, nežli mluví:
nebo to jest zkušení lidí. Sir, 27, 8.
Nesuďtež podlé tvářnosti, ale spra
vedlivý soud suďte. Jan 7, 24.
Bratří moji, nemějte v přijímání
osob víry a Pána"našeho Ježíše Krista

1, 12 ——
15; synové Belíal Saule : I. Král.

Viz: podání.

křívý a nelaskavý tolik co

10, 25—27; filistúzská knížata Davida:
I. Král. 29, 1—4 ; Asvems Amana :
Esth. 7, 8; Elifaz Joba: Job 15, 5—6;
Israelštz' Jana a Ježíše: Mat. 11, 18.
19 ; Luk. 7, 33. 34 ; Faríseus celm'ho:
Luk. 18,10—13 ; Učenm'ci slepého od na

1. Výstraha před tím.
Prvé nežli se zeptáš, nehaněj žá lrozenz': Jan 9, 2 ; Farz'seove' Pána Ježíše :
dného: a když se vyptáš, pot-re Jan 9, 13. 16. 24; obyvatelé ostrova
sci spravedlivě. Prvé nežli poslyšíš, ]lIelz'ty Pavla: Sk. ap. 28, 3. 4.
'
neodpovídej slova: a v prostřed mlu—
Usmiváni. Vz'z: smích.
vení neskakuj do řeči. 0 věc, kteráž
tebe neobtěžuje, nehádej se:

a v sou—

du hřešících nestávej. Sir. 11, 7—9.

Úšklebky.
Usměšky. Viz: posměch.
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Úštěpačnost.

Úštěpačnost.

Viz: posměch., hana.

Útěcha. 1. Bůh těší lidi v bídě a
protivenstvich.
Totoť má zajisté každý, kdož tebe
ctí, že život jeho, bude-li v zkušení,
korunován bude: pakli bude v soužení,
vysvobozen bude: a bude-li v trestání,
k milosrdenství tvému bude moci při
jíti. Ty zajisté nekocháš se v zahy
nutí našem: nebo po bouři činíš uti
šení: a po pláči a kvílení radost vlé
váš-. Tab. 3, 21. 22.
Očekávejmež pokorně potěšení jeho,
a on vyhledávati bude krve naší z ná
pení nepřátel našich, a ponížít všech
národů, kteřížkoli povstávajíproti nám.
Judith 8, 20.
Hospodin sází snížené na místo vy
soké, a truchlivých pozdvihuje dobrým

bydlem.Job 5,11

Podlé množství bolestí mých v srdci
mém potěšování tvá obveselovala duši
mou. Žalm 93, 19; Is. 40, 1; 51, 12;
Jer. 31. 13.
Dobrýť jest Hospodin a posilňuje v
den soužení. Nah. 1, 7.
Požehnán buď Bůh, a Otec Pána naše
ho Ježíše Krista, Otec milosrdenství, a
Bůh—všelikého potěšení. II. Kor. 1, 3.
Jakož se na nás rozhojííuji utrpení
Kristova, tak se skrze Krista rozhojňuje
i potěšení naše. II. Kor. 1, 5.
Víme, že jakož jste oučastníci utr
pení, tak budete i potěšení. II. Kor.
1, 7.

Odevšad trpíme soužení, ale nesty
skáme si: býváme v nesnázech, ale ne
býváme opuštěni. II. Kor. 4, 8.
Protivcnství trpíme, ale nebýváme
bez pomoci zanechání; býváme pora
ženi, ale nehyneme. II. Kor. 4, 9.
Mnohét jsem k vám důvěrnosti,
mnohá mi chlouba z vás: naplněn jsem
potěšením, mám hojnou radost ve vše
likém soužení našem. II. Kor. 7, 4.

2. ] my máme bližního těšili v soužení
a zármutku.
Chodil Tobiáš na každý den po
příbuzenství svém, a těšil je, a
loval jednomukaždému, pokudž
z statku svého. Tob. 1, 19.
Uslyševše tři přátelé Jobovz' o

-— Utrháni.

zlém, kteréž přišlo na něj, přišli jeden
každý z místa svého. Nebo snesli se
byli na tom, aby spolu pi'ijdouce na
vštívili jej, a potěšili. Job 2, 11.
Když se Ježiš přibližoval k bráně
města, aj mrtvý nesen byl ven, syn
jediný matky své, a ta byla vdova: a
zástup mnohý šel s ní. Kteroužto
uzřev Pán, milosrdenstvím hnut jsa
nad ní, řekl jí: Neplačiž. Luk. 7,

12,13.

Mnozí z Žid-ů byli přišli k Martě a

Marii, aby je těšili pro bratra jejich.
Is. 11, 19.
Uzřevše (apoštole') bratry,

potěšili
jich a odešli. Sk. ap. 16, 40.
Bůh těšínás ve všelikém soužení našem,
abychom mohli i my těšiti ty, kteříž
ve všelikém nátisku jsou, potěšením,
kterýmž i my potěšováni jsme od Boha.
II. Kor. 1, 4.
Buď pak, že soužení jsme, pro vaše
napomenutí a spasení, buď že potěšu
váni býváme pro vaše potěšení, buď že
býváme napomínáni, pro vaše napome
nutí a spasení: kteréžto působí, abyste
snášeli též utrpení, kteráž i my trpíme.
II. Kor. 1, 6.
Potěšujte malomyslných, přijímejte
nemocné, trpělivé se mějte ke všem.
I. Tes. 5, 14. Viz též : útrpnost.

Utiskování. 1) Nelaskavé jednání,
kterýmž se bližnímu nesnáze působí,
jimž on se podrobiti musí: Zalm 105,
42; 2) utiskovately jsou a) buď před
staveni: Il. Mojž. 2, 33; 3, 7. 9. 17;
23, 6; V. Mojž. 24, 17; 27, 19; aneb
boháčilichvou a nelaskavostí: II. Mojž.
22, 25. 26; Ill. Mojž. 25, 36. 37; III.
Král. 12, 3—14; Moudr. 2, 10. 11;
3) utiskovaní jsou nejvíce chudí, vdovy
a sirotci: III. Mojž. 25, 36 atd.; Přísl.
22, 22. 23; 23, 10; Is. 3, 15; cizinci
a čeledz'nove':Il. Mojž. 22, 21; 23,9;
Jer. 7, 6 ; jinak v náboženství smýšlq'ia':
I. Mak. 2, 43—67; Sk. ap. 8, 1. 3;
9, 1. 2; 12, 1—45 4) zapovidá se:
III. Mojž. 19, 13; Mat. 7, 2. 12; 5;
trestá se: Přísl. 15, 25; 22, 22. 23;
Is. 10, 1. 2; Mich. 2, 1—4 ; Mal. 3, 5.

všem
udě
mohl

UÍOČlŠtě naše jest Bůh.
prozřetelnost.

všem

ne'nz' a potupovánz', úsudek.

Viz: Bil/n

Utrhání na cti. Viz: pomluvu, poha
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Útrpnost. _ Utrpení.
Utrpnost záleží u vraz/cím soucitu 'a
učastenstvz' v protívných osudech bližm'ho
spojeném se snaz'ny'm přáním, aby mu
uleveno bylo.

1. Jest výsledkem lásky křesťanskéa při
kazuje se.
'
Učte se, co jest to: Milosrdenství
chci, a ne oběti. Mat. 9, 13; srov.
Os. 6, 6.

Radujte
plačícími.
Všickni
milovníci

'

se s radujícími, a plačte s
Řím. 12, 15.
buďte jednomyslní, lítostiví,
bratrstva, milosrdní. I. Petr

3, 8.

.

Kdoby měl statek tohoto světa, &
vidělby bratra svého, an trpí nouzi,
& zavřelby vnitřnosti svě před ním:
kterak láska boží zůstává v něm?
1. Jan 3, 17.

2. Také s těmi, kteříž vlastní vinou
svou uběhlz' v neštěstí, máme útrpnost

míti.

Protož (pro pád Babylona) naplněna
jsou bedra má. bolestí, úzkost postihla
mne, jako úzkost ku porodu pracující:
padl jsem, když jsem slyšel, zkormouccn
jsem, když jsem viděl. Is. 21, 3.
Odstnpte ode mne, hořce plakati bu
du, neusilujte, abyste mne těšili nad
zpnštěním dcery lidu mého. Is. 22, 4.
Pravduť pravím v Kristu, neklamámť,
nebť mi svědectví vydává svědomí mě
v Duchu svatém: Zeť mám veliký zá
rmutek a ustavičnou bolest v srdci
svém. Nebo žádal jsem já sám zavr—
ženým býti od Krista pro své bratří,
kteříž jsou příbuzní moji podlé těla.
Rím. 9, 1—3.
Samuel plakal pro zavrženého Saule.
I. Král. 15, 36.

seus měl útrpnost s chudou vdovou:
IV. Král. 4, 1 atd.; Ježz's' plakal nad
Jerusalémem: _Luk., 19, 41; smiloval
se nade vdovou v Naim: Luk. 7, 12
atd.; vyobrazil povinnost útrpnosti
v podobenstvz'ch o nemítosrdne'm služe
bník—u:Mat. 18, 21 atd.; a o Samari

tánu
atd.;
cen,
Kdo
Kor.

mezi lotry upadlém: Luk. 10, 30
sv. Pavel praví: Kdo jest nemo
abych iá (s ním) nebyl nemocen?
se horší, abych já se nepálil? II.
11, 29.

Více viz : milosrdenství.

Úzkost.

Viz : bázeň, strach.

Utrpení jsou veškeré nehody, které
nás hubí a nemile se nás dotýkají.

I. Původ a pramen utrpení.
1. Pmtivenstvz' a strasti jsou osudem všech
lidí na zemi, co trest hříchu.

Řekl Bůh ženě: Rozmnožím bídy
tvé, a počínání tvá; v bolesti roditi
budeš syny, a pod mocí muže budeš,
a on panovati bude nad tebou. Ada
movi pak řekl: Že jsi uposlechl hlasu
ženy své, & jedl jsi ze stromu toho,
z kteréhož jsem přikázal tobě, abys ne
jedl, zlořečena země (budiž) v díle
tv,ém; v prácech budeš jísti z ní po
všecky dny života svého. Trní a hloží
tobě ploditi bude, a budeš jisti bylinu
země (místo ovoce rajského). V potu
tváři své jisti budeš chléb, dokavadž
se nenavrátíš do země, z kteréž vzat
jsi : nebo prach jsi, a v prach se obrá.—

tíš. I. Mojž. 3, 16—19.
Boj jest život člověka na zemi, a
jako dnové nádenníka, tak jsou dnové
jeho. Jako dnové služebníka, kterýž
touží po stínu, a jako dnové nádenníka,
kterýž očekává konce díla svého; tak
3. Příkladové.
i já měl jsem měšce prázdné (dostaly
se mně doby bídy plné), a noci pra
Abrahama spěchal ku pomoci Lotovi,
covité (trapné) počítal jsem sobě. Job
uslyšev, že zajat jest, a vysvobodil jej:
7, 1—3.
I. Mojž. 14, 14; Ruben a Juda pro
Člověk narozený 2 ženy, krátký živ
tivili se druhým bratřím, když tito za
hladiti chtěli Josefa; I. Mojž. 37, 21 jsa čas, naplněn bývá mnohými bídami.
atd.; Gideon prosil o chleba pro una— Job 14, 1.
Tělo, kteréž porušení béře, obtěžuje
vené mužstvo své: Soudc. 8, 5; když
Jezabel zmordovala proroky Páně, po duši, a zemský byt dolů tlačí smysl
jal Abdiáš sto proroků, a po padesáti mnohé věcí přemyšlující (starostmi na
jich ukryl v jeskyních, a krmil je chle— plněnou). Moudr. 9, 15.
bem a vodou; III. Král. 13, 4; Eli
Zaneprázdnění veliké stvořeno (způ
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sobeno) jest všem lidem, a jlio těžké
spočívá na synech Adamových, ode
dne, v němž vyšli z života matky své,
až do dne pochování svého do země,
matky všech.- Myšlení jejich a jejich
péčc jsou obrácené na budoucnost a
na den skonání jejich; od toho, kterýž
sedí na stolici slavné, až do sníženého
na zemi v popeli; od toho, kterýž
nosí hyacintový oděv až do toho, kte
Jýž “se odívá plátnem režným; prchli
vost, závist, zbouření, vrtkost a strach

smrti, hněvivost trvanlivá (chovánista
rého hněvu), a svár, a v čas odpoči
nutí na ložci sen noční (nepokojný po
starostech denních bouří mysl) promě
ňuje umění (předsevzetí) jeho. Mali
čko jako nic na odpočinutí (bývá),
potom ve snách jako ve vidění. Zkor
moucen jest viděním srdce svého (stra
chem) jako ten, kterýž ušel v den bo
je. V čas zproštění svého povstal, a
divě se k nižádnému (když zproštěn
jest toho, procítí, a diví se daremné
mu) strachu; se všelikým tělem (ta
kový strach přichází na všeliký tvor
živý) 'od člověka až do hovada; ale
na hříšníky sedmeronásobně. Nad to
smrt, krev (krve prolití), svár a meč,
utiskování, hlad a potření i biče (rá
ny). Sir. 40, 1—9.
2. Proto se má každý již za dobrých
dnů připravili na utrpení.
A byl-liby mnoho let živ člověk, a
ve všech těch veselilby se; rozpomí
nnti se má na temný čas (strasti),
na mnohé dny, kteréž když přijdou,
trestány budou předešlé věci z marno
sti. Kaz. 11, 8.
'Synu, přistupě k službě boží, stůj
v spravedlnosti, a v bázni boží, a při
prav duši svou ku pokušení. Sir. ,2, 1.

Neříkej: Dostatečný jsem sobě;

a

co mi do toho času, pokud jsem živ,
zlého přijde? (jakého zlého mělbych
se báti ?) V den dobrých věcí nezapo
mínej na zlé; a v den zlých věcí nezapo
mínej na dobré věci. Sir. 11, 26. 27.
Pamatuj na chudobu v čas hojnosti,
a na nouzi chudoby v den bohatství.
Od _iitra až do večera (náhle) promění
se čas a štěstí a všecky ty věci jsou
rychle před očima božíma. Sir. 18,
25, 26.

3. Ne všecka utrpení tohoto světa jsou
metla boží aneb znameni nemilosti; i
spravedlivých navštěvuje Bůh.

Toto také viděl jsem (mezi jinými
věcmi) za dnů marnosti své, že bývá
Spravedlivý, kterýž však hyne se vší
spravedlivostí svou, a (tolikéž bývá)
bezbožný, kterýž však dlouho živ jest
v zlosti své. Kaz. 7, 16.
Jest i jiná marnost, kteráž se děje
na zemi. Jsou totiž spravedliví, jimžto
se, zle vede, jakoby činili skutky bez
božných; a jsou bezbožní, kteříž tak
bezpečni jsou, jakoby měli skutky spra
vedlivých. I to za velikou marnost
soudím. Kaz. 8, 14; srov. 9, 1—3;
a v. 12.
Chce-li kdo za mnou přijíti (mým
učenníkem býti), zapřiž sebe sám, &
vezmi kříž svůj, a následuj mne. Mat.
16, 24.

Tehdáž vás (apoštoly) vydají v soužení
a budou vás mordovati; a budete v ne
návisti u všech národů pro jméno mé.

Mat. 24., 9;

10,17;

Luk

21, 12;

Jan 15, 20; 16, 2; srov. Mar. 13, 9.
A pomíjeje Ježíš, uzl-el člověka sle
pého od narození. I otázali se ho
učenníci jeho, řkouce: Mistře, kdo jest
hřešil, tento—li čili rodičové jeho;

slepý se narodil!

že

Odpověděl Ježíš:

_Ani tento nezhřešil, ani rodičové jeho;
ale proto se slepý narodil, aby zjeveni
byli skutkové boží na něm. Jan 9, 1—3.
Nenít' služebník větší, nežli Pán jeho.
Poněvadž se mně proti vůli i vámť
se protiviti budou. Jan 15, 20.
Všickni, kteříž chtějí pobožně žíti v
Kristu Ježíši (jak se přísluší křesťanům),
protivenství trpěti budou. II. Tim. 3, 12.
4. Často dopouštz Bůh ut?pem na spra
Letlltve, abý jich zkoušel, ale on jim také
pomáhá a je výsvobozuze

Viz zkoušku Abrahama: LMoiž. 22,
1 atd. Též zkoušku Joba. Job.
Zkušuje vás Hospodin Bůh váš, aby
známo bylo, milujete-li ho z celého sr
dce svého, a z celé duše své, čili nic.
V. Mojž. 13, 3.


Ty jsi pak zkusil srdce mého, a na
vštívils v noci, jako ohněm (pilně) jsi
mne zkusil, a není nalezena ve mně
nepravost. Žalm 16, 3.

Utrpení.
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Lépeť jest zajisté, abyste dobře či
Mnohá jsou soužení spravedlivých;
níce, (bude—li chtíti vůle boží) trpěli
& ze yšech těch vysvobodí je Hospo
nežli zle činíce. I. Petr 3, 17.
din. Zalm 34, 20.
Nejmilejší, nedivte se tomu soužení,
Mlad jsem byl a sstaral jsem se a
neviděl jsem spravedlivého opuštěného, kteréž se vám děje pro zkušení (vašich
ani semene (potomky) jeho hledati (že křesťanských ctností), jakoby se vám
brati) chleba. Celý den slitovává se a něco nového přihodilo; ale obcujíce
půjčuje; a však símě jeho v požehnání utrpením Kristovým (jako on i pro
bude . . . . Nebo Hospodin miluje soud
čistou pravdu trpíce) radujte se, abyste
(spravedlnost) a neopustí svatých svých, i při zjevení slávy jeho radovali se
na věky zachováni budou. Zalm 36, s veselím. I. Petr 4, 12. 13.
22. 26. 28.
Bůh onomu prvnímu světu neodpu
Spasení spravedlivých (přichází) od stil, ale sama osmého, Noe, hlasatele
Hospodina; a onť jest obránce jejich spravedlnosti, zachoval, když potupu na.
v času soužení. A spomáháť jim Ho svět bezbožníků uvedl. A měst So
spodin, a vysvobodí je a vytrhneť je domských aGomorských v p0pel obrá
od hříšníků, a“ zachová je, protože dou tiv, podvrácením potupil, vystavěv je
fali v něho. Zalm 36, 39. 40.
za vystrahující příklad těm, kteří bu—
A byl! i '(spravedliví) před lidmi dou nešlechetně činiti. A spravedlivého
muky trpěli, naděje však jejich nesmr Lota bezprávím nešlechetných a Chli?
telnosti jest plná. A maličko pokáráni pným obcováním potlačeného vysvobodil.
jsouce, ve mnohem dobře způsobeni
(z té záhuby); zrakem zajisté i slu
budou (mnoho dobrého dojdou); nebo chem (vida a slyše jejich nešlechetno
Bůh zkusil jich, a shledal, že jsou ho sti) ten spravedlivý trápil se nad tím,
dni jeho.
Jako zlata v peci zkusil přebývaje u těch, kteřížto den ode 'dne
iich, a jako zápalnou oběť přijal je, a spravedlivou duši skutky nešlechetnými
časem bude ohled na ně. Moudr. 3, trápili. Umít' Pán pobožné z pokušení
4—6.
vytrhnouti, nepravých pak ke dni_soudu
Rozmohlať se proti mně slova (utrž dochovati k mučení.
ky) vaše, praví HOSpodin. A říkáte:
4. Jilnoho utrpení působí si lidé sami
Což jsme mluvili proti tobě? Řekli jste:
hříchy svými, aneb nepovážlivostz'.
Marný jest, kterýž slouží Bohu a jaký
Řekl Samuel (k Saulovi u vidění):
užitek (z toho máme), že jsme ostří
hali přikázaní jeho, a že jsme chodili _ Učiníť tobě Hospodin, jakož mluvil
skrze mne a odtrhne království tvé od
smutní (pokání činíce) před H03podi
nem zástupů? A protož nyní blahosla ruky tvé, a dá je bližnímu tvému Da
vené pravíme býti hrdé, nebo vzděláni vidovi; že jsi neuposlechl hlasu Ho
jsou (dobře se takovým vede) ti, kteří spodinova, ani si vykonal hněvu pr
páší bezbožnost a pokoušeli Boha, a chlivosti jeho nad Amalechem, proto co
vysvobozeni jsou (prosti všeho zlého). trpíš, učinil tobě Hospodin dnes. I.
I'ehdy ti, kteříž se bojí Hospodina, Král. 28, 17. 18.
Mnozí bičové (přichází na) hříšníka;
rnluvili jedenkaždý s bližním svým (je—
len k druhému) řkouce: I pozoroval ale toho, jenž naději skládá v Hospo
Hospodin i slyšel (to všecko) a popsá— dina, milosrdenství obklíčí. Zalm 31, 10.
Vzdal od nevěstky cestu svou a ne'
na jest kniha pamětná před ním, bojí
přibližuj se ke dveřím domu jejího;
cím se HOSpodina a myslícím s ucti
vostí na jméno jeho. I budou mně, aby nedal cizím cti své, a let svých
praví Hospodin zástupů, v den, kterýž ukrutnému; aby snad nenaplnili se cizí
iá činím (přivedu) v zvláštní lid: a silou tvou, a práce tvé aby nebyly v
šanovati jich budu, jako šanuje muž domě cizím a želelby naposledy, kdyžby
syna svého, jenž mu slouží. I obrá zhubil tělo své i ostatek statku svého,
tite se, a uzříte, co jest (jaký jest roz i muselby říci: I proč jsem v ošklivost
iil) mezi spravedlivým a bezbožným; sobě vzal kázeň a domlouváním nepo.
a' mezi tím, ienž slouží Bohu, a tím, volilo srdce mé; aniž jsem uposlechl
hlasu'vyučujících mne, a k učitelům
ienž neslouží. Mal. 3, 13—18.
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svým nenaklonil jsem ducha svého?
Téměř byl jsem ve všem zlém u pro
střed shromáždění &.zástupu. Přísl. 5,
8—14.
Jestliže spravedlivý na zemi béře
odplatu (trest za výstupky své), čím
více bezbožný a hříšník? Sir. 11, 31.
Trestání se dočeká ten, kterýž Opou
ští cestu života (ctnosti); a kdož ne
návidí domlouvání, umí-e. Sir. 15, 10.
Nečiň zlého a nezachvátí tě zlé,
odstup od nepravého a uchýlí se od
tebe zlé. Synu, nerozsívej zlých věcí
na záhonech nespravedlnosti, a nebudeš
žíti jich sedmernásobně. Přísl. 7, 1 -3.
Běda bezbožnému ke zlému; nebo
odplata za skutky rukou jeho stane se
jemu. Is. 3, 11.
Měla jsi doufání v zlosti své, a ře

kla jsi v srdci svém: Není, kdoby
mne viděl. Moudrost tvá a umění tvé,
to oklamalo tě. A řekla jsi v srdci
svém: Já jsem a není kromě mne žá
dný jiný. Ale přijde na tě zle a ne
budeš věděti východu jeho (odkud při
chází) a oboří se na tě neřest, kteréž
nebudeš moci očistiti, přijde na tě ne
nadále bída, o kteréžto nezvíš. Is. 47,
10. 11.

ať se navrátí ke dnům mladosti své.
Modliti se bude Bohu, a on ukojitelný
bude jemu a uzříť tvář jeho s plesá
ním, a on navrátí člověku spravedlnost
jeho.
Pohledí na lidi a dí: Hřešil
jsem, a v pravdě zavinil, jak jsem byl
hoden, nepřijal jsem (nejsem trestán).
Vysvobodil duši jeho, aby nešla na
zahynutí, ale živa jsouc, aby světlo
viděla. Aj všecko to dělá Bůh dva
krát itřikrát (často) při jednomkaždém,
aby odvrátil duše jejich od porušení a
osvítil je světlem živých. Job 33,
25—30.
Hledejtež Hospodina, pokavadž může
nalezen býti, vzývejte ho, pokudž se
svou pomocí blízko jest. Opusť bez
božný cestu svou a muž nepravý my
šlení své, a nechť se navrátí k Hospo—
dinu i slitujeť se nad ním, a k Bohu

našemu: neb jest hojný (vždy hotový)
k odpuštění. Is. 55, 6. 7.
Aj nenít' zkrácena ruka HOSpodinova,
_aby spasiti nemohla, aniž jest obtíženo

ucho jeho, aby neslyšelo;
vosti vaše rozdělily mezi vámi
a hříchové vaši skryli tvář
vámi, aby neuslyšel vás. Is.

ale nepra
a Bohem,
jeho před
59, 1. 2.
Trestati tě bude zlost tvá (vlastní)
a odvrácení tvé ode mne domlouvati
bude tobě (zlých oučinků toho zakusíš).

Trestati tě bude zlost tvá, a odvrá
cení tvé ode mne domlouvali bude tobě.
Věz a viz, že zlá a hořká věc jest,
Věz a viz, že zlá a hořká včě jest,
že jsi opustila Hospodina, Boha svého, že jsi opustila Hospodina Boha svého,
a že není bázně mé při tobě, praví .a že není bázně mé při tobě, praví
Pán Bůh zástupů. Jer. 2, 18. 19.
Pán Bůh zástupů. Jer. 2, 19.
Cesty tvé a myšlení tvá (skutkové
Zhynula radost srdce našeho, obrátil
tvoji) to způsobily tobě; tato jest zlost se v kvílení kůr náš. Spadla koruna
tvá (pokuta), že hořká (jest a) že se s hlavy naší; běda nám, že jsme tak
dotkla srdce tvého (až k srdci jdouc). zhřešili! Protož truchlivé jest učiněno
Jer. 4, 18.
srdce naše. protož zwtmíny jsou (mno
Opustils studnici moudrosti. (zákon hým pláčem) oči naše. Pláč 5, 15.16.
Pilně raději ohledujme cest svých
boží).
Ješto kdyby cestou boží byl
chodil, bylby ovšem v pokoji věčném a zpytujme a navraťme se k Hospo
přebýval. Bar. 3, 12. 13.
dinu. Pozdvihujme srdcí svých spolu
Toto praví Pán: Proto že si na s rukama ku Pánu k nebi (říkajíce):
mne zapomenula, a zavrhlas mne za Myť jsme neprávě činili a k hněvu
“tělo své (za hřbet, t. j. pohrdlas popudili, protož ty neuprositelný jsi.
mnou) i ty také (vezmi za) nešleche Obestřels nás prchlivostí svou, a zbil
tnost svou. Ezech. 23, 35. Viz: hřích. jsi nás, zmordoval si aniž jsi'nešetřil;
postavil si před sebou oblak, aby ne
II. Účel a cíl utrpení.
pronikla (k tobě) modlitba (nechtěl jsi
1. Utrpení zavíne'ná mají trpícího pozorna nás vyslyšeti). Pláč 3, 40— 44.
učiniti na stav sve'dmní jeho, a mají jej
Vzývnl jsem jméno tvé Hospodine,
k polepšení příve'stí.
z jámy nejhlubší hlas můj slyšel jsi,
Ztrávcno jest tělo jeho od muk, neodvracujž ucha. svého od Vzdychání
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mého a od křiku! Přiblížils se ke mně
v ten den, když jsem tebe vzýval, a
řekl jsi: Neboj se. Soudil jsi Pane
při duše mé, Vykupiteli života mého.
Pláč 3, 55—58.
Přibližte se k Bohu a přiblíží se k
vám (svou pomocí). Umýte ruce hří
šníci (napravte se) & očist'te srdce, vy,
kteříž jste dvojité mysli (srdce mezi
Bohem a světem rozdělené máte).
Ponižte se před obličejem Páně, a po
výšíť vás. Jak. 4, 8. 10.
Já ty, kteréž miluji, kárám a tresci.
Rozhorliž se tedy, a čiň pokání. Zjev.
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pršeti, a jestliže rozkáži a přikáži ko—
bylkám, aby pohubily zemi, a. jestliže

pošlu mor na lid svůj; obrátě se pak
lid můj, nad kterýmž vzýváno jest jmé
na mé (jenž slove lid můj), modlilby
mi se, a hledalby tváři mé a činilby
pokání (odvrátilby se) od cest svých
zlých; i já také vyslyším jej s nebe,
a milostiv budu hříchůmjejich, auzdra
vím (od těch ran vyprostim) zemi je
jich. lI. Kron. 7, 13. 14.
I poníživše se knížata israelská i
král, řekli: Spravedlivý jest Hospodin.
A když viděl Hospodin, že se ponížili,
-3, 19.
stala se řeč Ho'spodinovak Semeiášovi,
řkoucí: Proto že jsou se ponížili, ne
2. Kdo svou vinu poznává, a má oprav zhladím jich (docela), ale dám jim po
dovou vůli se polepšítz', může se nadz'tz', někud pomoc a nevyleje se prchlivost
že Bůh jeho utrpení učiní brzo ko má na Jerusalém skrze Sesáka. II.
nec, neb že mu uleví, aneb že mu po
Kron. 12, 6—8.
třebně útěchy a milosti propůjčí, aby je
Azariáš pak, syn Odedův, když “se
zmužz'le snášel.
stal v něm Duch boží (puzen jsa Du
Když na tebe přijdou všecky ty zlé chem božím) všel vstříc Azovi a řekl
věci, kteréž předpověděny jsou, v nej— jemu: Slyšte mne Azo i veškeren lide
poslednějším času navrátíš se k Ho judský a Benjamínů! Hospodin byl
spodinu Bohu svému, a poslouchati s vámi, protože jste byli s ním, bu
budeš hlasu jeho. Nebo Bůh milosrdný dete-li ho hledati, najdete ho, pakli
Hospodin Bůh tvůj jest, neopustí tebe. opustíte jej, opustíť vás .. . A když
aniž dokonce zahladí, ani zapomene na se navrátí v ouzkosti své k Hospodinu
smlouvu, v kteréž přísahal otcům tvým. Bohu israelskému a budout' ho hledati,
naleznout ho. 11. Kron. 15, 1. 2. 4.
V. Mojž. 4, 30. 31.
I mluvil Hospodin skrze proroky
Když tedy přijdou na tě všecky
řeči tyto požehnání aneb zlořečení, k Manassesovi a k lidu jeho & nechtěli
Pročež
kteréž jsem předložil před obličejem pozorovati (uposlechnouti).
tvým, a veden jsa lítostí srdce svého přivedl na ně Hospodin knížata vojska
obrátilby se zase k Hospodinu, krále assyrského, i jali Manassesa, &.
poslouchalbys jeho přikázani, jakož svázavše jej řetězy a pouty vedli ho'
já dnes přikazuji tobě, s syny svými, do Babylona. Kterýžto když byl v
z celého srdce svého a z celé duše ouzkostech modlil se Hospodinu Bohu
své; tedy přivede zase Hospodin Bůh svému, a činil pokání velmi před Bo
tvůj zajaté tvé, a smiluje se nad tebou. hem otců svých. A modlil se jemu
V. Mojž, 30, 1—3.
& prosil snažně, i vyslyšel (Bůh) mo
dlitbu jeho a 'uvedl jej zase do Jeru
I řekli synové Israelští k Hospodinu:
.Zhřešili jsme, odplať ty nám, jakkoli saléma do království jeho, a poznal
se tobě líbí; toliko nyní vysvoboďnás. Manasses, že Hospodin sám jest Bo
Kteréžto věci pravice všecky modly hem. II. Kron. 33, 10—13.
Otevřev pak etarší Tobiáš ústa svá,
cizích bohů 2 svých končin vyvrhli, a
sloužili Hospodinu Bohu, kterýž lítost dobrořečil Pánu a řekl: Veliký jsi
měl nad jejich bídami. Soudc. 10, 15. 16. Pane na věky, a po všecky věky krá-'
I řekl David k Náthanovi: Zhřešil lovství tvé; nebo ty šviháš, a uzdra
vuješ, uvodíš do hrobu & zase vyvodíš;
jsem Hospodinu (viz také Žalm 31 a50).
I řekl zase Nathan k Davidovi: Ho— a neníť kdoby uteci mohl před rukou
Onť jest trestal nás pro
spodin také přenesl (odpouští tobě) tvou.
hřích tvůj, neumřeš. II. Král. 12, 13. nepravosti naše, a on vysvobodí nás
Jestliže zavru nebe a déšť nebude pro milosrdenství své. Pohleďtež tedy,
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které věciučinil s námi a s báznías tře
sením vyznávejte se jemu, a krále věků
vyvyšujte v skutcích svých. . . . Protož
obraťte se hříšníci a čiňte spravedlnost
před Bohem, věříce, že učiní s vámi
milosrdenství své. Tob. 13, 1. 2. 5.
6. 8.
Bůh mocných nezamítá,

poněvadž i
sám jest mocný; ale nedává živu býti
bezbožným (nedává jim Štěstí), a soud
chudým dává (k spravedlnosti jim do
pomáhá). Neodvrátí od spravedlivých
očí svých a posadí je jako krále na
stolici na věky a bývají zvýšení. A
byli-líby kdy v řetězích, a svázání
bylíby provazy chudoby, tudy jím
oznámí skutky jejich a nešlechetností
jejich, že násilníci byli. Otevře také
ucho jejich, aby trestal, amluviti bude,
aby odvrátili se od nepravosti. Upo
slechnou-lí a budou-lí ho ctíti, stráví
dny Své v dobrém a léta svá v slávě;
paklí neuposlechnou, sejdou od meče,
a zkaženi budou pro své bláznovství.
Job 36, 5—12.
Když přestoupíte (zákon můj), jáť
rozptýlím vás mezi národy; ale jestliže
obrátíte se ke mně, a ostříhati budete
přikázaní mých, a plníti je; byste pak
byli zavedeni na kraj nebe (světa) i
odtuď shromáždím vás & převedu zase
na místo, kteréž jsem vyvolil, aby tím
přebývalo jméno mé. II. Esdr. 1, 8. 9.
Castokráte (Bůh) lid israelský vy
svobozoval. Oni pak popouzeli ho ra
dou svou, a protož snížení jsou v ne
pravostech svých. A však viděl, když
souženi byli, a slyšel modlitbu jejich.
A rozpomenul se na smlouvu svou
s nimi, a líto mu bylo jich podlé
množství milosrdenství svého. A dal
je v milosrdenství před tváří všech,
kteříž zjímalí je. Zalm '105, 43—46.
Viz Jer. 3, 19—22.
Paklí náhle mluviti budu proti ná
rodu některému a proti království, že
je vykořením a zkazim a vyhubím.
“Však činil—líby pokání národ

tento ze

zlého svého, kteréž jsem mluvil proti
němu, činiti budu i já pokání nad
zlým (slituji se a naplním ho), kteréž
jsem myslel učiniti jemu. Jer. 18,7. 8.
Slyšel jsem Efraima (desatero poko
lení israelského) do zajetí se ubírají
c_ího(takto pravě): Potrestal jsi mne

a vycvičen (napraven) jsem (byv prvé)
jako volek neokrocený; obrať mne a
obrácen budu; neb jsi ty HOSpodin
Bůh můj. Nebo když jsi mne obrátil,
činil jsem pokání a když jsi mi ukázal
(k známosti sebe posloužil trestáním
svým) udeřil jsem se v stehno své
(lítostí) Zahanben jsem a zarděl jsem
se, že jsem snášel pohanění pro hříchy
mladosti mé. Is. 31, 18. 19.
3. Jestz' to znamením veliké zatvrzelosti,
když se člověk am' utrpením nelepší.

A hněv boží vstoupil na ně. A po
bil tučné jejich a výborné z Israele.
porazil. Pří všem tom hřešílí a nevě-'
řilí divům jeho. A míjeli v marnost-i
dnové jejich, a léta jejich s chvátáním.
Když je hubil, hledali ho: a navraco—
vali se (k němu) a na usvitě přichá
zeli k němu. A rozpomínali se, že
Bůh spomocník jejich jest: a Bůh nej
vyšší že Vykupitel jejich jest. I mi
lovali ho ústy svými, a jazykem svým
kořili se jemu: srdce pak jejich nebylo
přímé s ním: aniž věrní shledání jsou
v smlouvě jeho. Žalm 77, 31—37.
Poněvadž jsem volala a odpíralí jste:
vztáhla jsem ruku svou a nebylo,
kdoby pohleděl; pohrdlí jste všelikou
radou mou, a domlouvání mého zane
dbali jste: protož i ja také k vašemu
zahynutí smáti se budu, a posmívati
se budu, když přijde na vás to, čehož
jste se báli. Když připadne náhlá bída
a zahynutí jako bouře nastane; když
přijde na vás souženía ouzkost: tehdy
volati budou ke mně ale nevyslyším:
ráno si přivstanou, ale nenaleznou mne :
protože v nenávisti měli kázeň, a bá
zně Hospodinovy nepřijali, aniž upo
slechli rady mě, ale utrhalí všelikému
trestání mému. Protož jistí budou
ovoce cesty své, a radami svými na
syceni budou. Přísl. 1, 24—31.
Na člověku, kterýž tvrdou šíjí po
hrdá tím, jenž ko kárá, náhle přijde
zahynutí: a nebude 'mítí zdraví. Přísl.
29,

1.

_

Kteříž posmíváním a žehráním ne

byli napravení, hodnéhosoudu božího
okusili. .Nebo kterými věcmi trápeni
jsouce, zlobili se, těmi, ježto za bohy
měli, když byli hubení, vidouce .v nich
toho, kteréhož žeby znali, dávno za.
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pírali, pravého Boha poznali: pročež i
konec odsouzení jejich přišel na ně.
Moudr. 12, 26. 27.
Srdce tvrdé naposledy zle se míti
bude. Sir. 3, 27.
I povolá Pán Bůh zástupů v ten
den k pláči a kvílení; k lysině a k
pásu žíněnému: a aj radost a veselé

zabíjení telat, a bití skopců,. jedení
masa, a pití vína. Jezme, a píme:
neboť zejtra zemřeme. I zjevil se v
uších mých hlas Hospodina zástupů:
Jistě že nebude vám odpuštěna nepra
vost tato, až i zemřete. Is. 22,12—14.
Protož i já zvolím posmívání jejich:
a čehož se bojí, uvedu na ně; nebt'
jsem volal, a nebyl, kdoby se ozval:
mluvil jsem, a neslyšeli: a činili zlé
před očima mýma, a čehož jsem ne
chtěl, zvolili. Is. 66, 4.
Všickni opustili jste mne, praví Ho—
spodin. Nadarmo jsem bil syny vaše,
nepřijali kázně: meč váš sežral pro
roky vaše, jako lev hubilel .. i řekla
jsi: Bez hříchu a nevinná jsem já: a
protož nechť se odvrátí prchlivost tvá
ode mne. Aj já v soud vejdu s te
bou, protožes řekla: Nehřešila jsem.
Jer. 2, 29. 30. 35.
Hospodine, oči tvé patří na víru:
bil jsi je & nebolelo jich: potřels je
a nechtěli přijímati kázně: zatvrdili
tváři své nad skálu, a nechtěli se na
vrátiti. Jer. 5,3; srov. 15, 6. 7.
Ctvrtý angel vylil koflík svůj na
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padnou jako ženu rodící? Pakli díš v
srdci svém: proč přicházejí .na mne
tyto věci? Tedy věz, že pro množství
nepravosti tvé odkrytí budou stydší
oudové tvoji, poškvrněny budou paty
tvé. Jer. 13, 21. 22.
Synové, trpělivě snášejte hněv, kte
rýž přišel na vás. Bar. 4, 25.
Bratří Josefovi mluvili veSpolek:
Hodně toto trpíme (zasloužili jsme to
ho), nebo jsme provinili proti bratru
svému, vidouce soužení duše jeho, když
prosil nás a nevyslyšeli jsme ho; proto
přišlo na nás toto soužení. Z nichžto
jeden Ruben řekl: Zdaliž jsem vám
nepravil: Nehřešte proti pacholeti, a
neposlechli jste mne? hle, krev jeho“
vyhledává se. I. Mojž. 42, 21. 22.
I počal lid teskliv býti pro cestu a.
nesnáz (toho obcházení) a reptal proti

Bohu a Mojžíšovi

Protož poslal

Hospodin na lid ohnivé (jedo'vaté) hady,
pro jejichžto štípání a smrti mnohých
přišli k Mojžíšovi a řekli: Zhřešili jsme,
že jsme mluvili proti Hospodinu, a
proti tobě: Modli se, aťodejme od nás
ty hady. IV. Mojž. 21, 4—7.
Řekl David'k Hospodinu, když. vi
děl angela bijícího lid (t. j. některé
morem zahynulé): Jáť jsem ten, kterýž
jsem zhřešil; já jsem neprávě učinil;
tito, jenž jsou jako ovce (poddaní moji)
co učinili? Nechť se obrátí, prosím,
ruka tvá raději proti mně, a proti do
mu otce mého. 11. Král. 24, 17.
Modlil se Esdreáš, řka: Bože můj,
slunce: idáno jest jemu trápiti lidi
horkem a ohněm. I pálili se lidé hor hanbím se a stydím pozdvihnouti tváři
kem velikým, arouhali se jménu Boha, své k tobě; nebo nepravosti naše roz
kterýž má moc nad těmito ranami, a množily se nad hlavu naši a hříchové
nečinili pokání, aby byli vzdali slávu naši vzrostli až k nebi, ode dnů otců
jemu. A pátý angel vylil kol'lík svůj našich; též i my sami také zhřešili
na trůn šelmy: i učiněno jest králov jsme těžce až do tohoto dne a pro
ství její tmavé. 'I kousali jazyky své nepravosti naše vydáni jsme my, ikrá
pro bolest, a rouhali se Bohu nebe lové naši i kněží naši v ruku králů
skému pro bolesti a pro rány, a neči zemí cizích, a pod meč a v zajetí, a
nili pokání z skutků svých. Zjev. 16, v loupež a v zahanbení tváří, jako i
8—11.
tohoto dne (jak to ještě viděti lze).

III.

Citování se v utmení.

1. Zavine'ná uhpení má člověk s ode
vzdáním do vůle boží trpělivé snášetz'.

Co díš, když tě navštíví (trestati
budou nepřátelé)? nebs ty je naučil
(povstati) proti sobě a vyučils" je na
svou hlavu, zdaliž bolesti tebe nepo
Encyklopaedim

—A po těch všech věcech, kteréž přišly

na nás pro skutky naše nejhorší, a pro
veliké provinění naše, poněvadž ty
Bože vysvobodil jsi nás (od trestu) z
nepravosti naší, a dal jsi nám vysvo
bození, jakož jest dnes, abychom se
neobrátili (k zlému), anerušili přikázaní
tvých. . . Zda liž jsi se rozhněval na nás až
44
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do skonání, aby nezůstavil nám osta
tků k zachování? Hospodine Bože isra
elský, ty jsi spravedlivý: nebo zanechání
jsme, abychom zachování byli jako to
hoto dne. Aj teď před tebou jsme v
provinění našem; nebo nemůžeme ostáti
před tebou pro takovou věc.
Nyní
tedy, 6 Bože náš veliký, silný, a hro
zný, kterýž ostříháš smlouvy a milo
srdenství, neodvracuj od tváře své vše
liké těžkosti, která přišla na nás, na
krále naše, i knížata naše, i kněží naše
i proroky naše i na otce naše, i na
veškeren lid tvůj ode dnů králů assyr
ských až do tohoto dne. Ty jsi spra
vedlivý ve všech těch věcech, kteréž
přišly na nás; nebo jsi pravdu učinil,
ale my jsme bezbožně činili. I. Esdr.
9, 6. 7. 13—15; II. Esdr. 9, 32. 33.
Hospodine v prchlivosti své netresci
mne, ani v hněvu svém kárej mne;
nebo střely tvé uvízly ve mně, a utvr
dil jsi ruku svou nade mnou. Není
zdraví na celém těle mém od tváři
hněvu tvého (pro trestání tvé) nemají
pokoje kosti mé od tváři hříchů mých
(pro hřích můj). Nebo nepravosti vze
šly jako vody nad hlavu mou; a jako
břímě těžké obtíženy jsou nade mnou.
Zahnojily a porušily se jizvy mé od
nemoudrosti mé. Bídný uči'něn jsem
a shrben jsem až do konce (přenára
mně), celý den zarmoucený chodím;
nebo ledví má plná jsou posměchů
(šrámů po palčivých nežitech) a nenít
zdraví na celém těle mém. Ztrýzněn
jsem a ponížen jsem příliš; řvu od
lkání srdce mého. Pane před tebou
(tobě známá jest) všecka žádost má;
a lkání mé není před tebou skryto. Srdce
mé skormouceno jest, opustila mne síla
má a světlo očí mých, i toť také není se
mnou. Přátelé moji a bližní moji
proti mně přiblížili se a stáli; a kteří
podlé mne byli (nejbližší přátelé moji)
zdaleka stojí, a násilí činí, kteří hlídají
duše mé (stojí 0 bezživotí mě); a kte
říž mého zlého hledají, rozmlouvají
marnosti (k záhubě mé), a lsti přes
celý den smýšlejí! . . Já pak jakohluchý
neslyším, a jako němý, který neotvírá
úst svých. Aučiněn jsem jako člověk,
kteryž neslyší, a kterýž nemá v ústech
svých odmlouvání; neboť v tebe, Ho
spodine, doufám, ty vyslyšíš mne, Pane

Bože můj:
Nebo já k bičování
hotov jsem, a bolest má před obliče
jem mým vždycky. Nebo nepravost
svou chci vyznati a pečovati o hřích
svůj (starost

míti příčinou hříchu své—

ho). Žalm 37, 2—16. 18. 19.
Ačkoli svědčí nepravosti naše proti
nám; Hospodine, učiň (nám milost,
slituj se) pro jméno své; nebo mnohá
jsou odvrácení naše, proti tobě jsme
hřešíli. Jer. 14, 7.
A nyní, Pane všemohoucí, Bože isra
elský, duše v ouzkostech a duch sou
žený volá. k tobě: Slyš Pane a smiluj
se; nebo Bůh milosrdný jsi, a smiluj
se nad námi; neb jsme zhřešili před
tebou; nebo ty sedíš na věky (zůstá
váš věčně), ale my hyneme na věky
(ustavičně). Pane všemohoucí, Bože
israelský, vyslyš nyní modlitbu potom
ků mrtvých (pro velikou bídu více
živým než mrtvým podobných) Isra
elských a synů jejich, kteří hřešili
před tebou, a neposlouchali hlasu Pána
Boha svého, pročež přichytily se nás
tyto zlé věci. Nevzpomínej na nepra
vosti otců našich, ale vzpomeň na ruku
(moc) svou a na jméno své v čas tento,

nebo ty jsi Pán Bůh náš. Bar.3,1—6.
2. N ezavz'ne'ná souženz', zkoušky boží, má
me 3 trpělivostí snášetz', a z nich se i
radovatz'.

Vyjev Hospodinu cestu svou, a na
dějí měj v něm: a on učiní. A vy
vede jako světlo spravedlnost tvou, a
soud tvůj jako poledne; poddán buď
Hospodinu, a modlí se jemu. Žalm
36, 5—7.
Nekvap v čas zarmoucení. Strp do
puštění boží: spoj se s Bohem a strp,
aby rostl v čas poslední život tvůj.
Cožkoli na tě složeno bude, přijmi: a
trp v bolesti, a v ponížení svém měj
trpělivost, nebo v ohni zkoušeno bývá.
zlato a stříbro, lidé pak příjemní v
peci ponížení. Věř Bohu'a opět při
jme tě. Sir. 2, 2—6.
Blahoslavení jste, když vám zloře
čiti a protivenství činiti, a všecko zlé
o vás lhouce mluviti budou pro mne;
radujte se a veselte se: nebo odplata
vaše hojná jest v nebesích; tak zajisté
protivenství činili i prorokům, kteříž
před vámi byli. Mat. 5, 10—12.
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Na světě budete míti nátisk : ale dou
l'cjtež,jáťjsem přemohl svět. Jan 16, 33.
Apoštolé šli z toho shromáždění ra—
dujíce se, že hodni učinění jsou trpěli
pohanění pro jméno Ježíše. Sk. ap. 5, 41.
V naději se radujte, v soužení Ílpě"
líxí buďte. Řím. 12, 12.
Kteří pláčou, ať jsou, jakoby nepla
kalí. I. Kor. 7,
Ve všem se proukazujme jako slu
žebníci boží ve mnohé trpělivosti, v
sonženích, v potřebách, v ouzkostech,
v ranách, v žalářích, v různících, v
prácech, v bdění, v postech .. jakožto
umírající, & aj živi jsme; jakožto po
trestaní & ne umrtvení. II. Kor. 6, 4. 5. 9.
Radují se z utrpení pro vás. Kol.
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Když jsem vzýval, vyslyšel mne Bůh
spravedlností mé:v v soužení způsobils
mi prostranství. Zalm 4, 2.
Milovati budu tebe Hospodine, sílo
má. Hospodin tvrz má a outočiště mě,
& vysvobodítel můj, Bůh můj, sporno
cník můj, a v něho doufati budu._
Obránce můj, avroh spasení mého, a
ochranitel můj. Zahn 17, 23.
K tobě, Hospodine, volati budu, Bože
můj, neodmlčujž mi se: abych přiro
vnán nebyl těm, kteříž sstupují do
hrobu. Vyslyš Hospodine hlas, prosby
mě, když se modlím k tobě: když po—

zdvihuji rukou svých k chrámu tvému
svatému Žalm 27, 1. 2.
Hledal jsem HOSpodína a vyslyšel
1, 24.
mne: a ze všech zármutků mých vy
Za největší radost mějte, bratří moji, trhl mne. Zalm 33, 5.
Volali spravedliví a Hospodin vysly
když v rozličná. pokušení upadnete.
Jak. 1, 2.
šel je: a ze všech zármutků jejich vy
Rozchvátání statků svých s radostí svobodil je. Blízko jest Hospodin těm,
jste trpěli, vědouce, že lepší a trvanli kteříž souženého jsou srdce: a poní
vé zboží máte. Zíd 10, 34.
žené duchem spaseny učiní. Mnoháť
Trpělivi buďte, bratři, až do pří jsou soužení spravedlivých: ale ze
chodu Páně. Aj, oráč očekává. dra všech těch vysvobodí je Hospodin.
hého užitku zemského, trpělivě čekaje, Žalm 33, 18— 20. Viz celý ten žalm.
ažby přijal déšť ranní i pozdní. Pro
Vzývej mne v den soužení: vytrhnu
tě, a ty mne budeš oslavovati. Žalm
tož i vy buďte trpěliví, a potvrzujte
srdcí svých; neboť se přiblížilo příští 49,15.
Lépet' jest doufati v Hospodina, než
Páně. .. Za příklad zlého skončení
doufati v člověka. Lépe jest naději
práce & trpělivosti vezměte si proroky,
kteříž mluvili ve jménu Páně. Aj, míti v Hospodina, nežli naději skládati
blahoslavíme ty, kteříž trpěli. 0 tr v knížatech. Žalm 117, 8. 9.
Blízko jest Hospodin všem, kteříž
pělivosti Jobově slýchali jste, a konec
Páně viděli jste, nebo milosrdný jest vzývají ho: všem, kteříž ho vzývají v
pravdě.
Vůli těch, kteříž se ho bojí,
Pán a lítostivý. Jak. 5, 7—11.
Pokořte se tedy pod mocnou rukou _učiní a prosbu jejich vyslyší: a spa
boží, aby vás povýšil v čas navštívení. seny učiní ie. Ostříháť Hospodin všech,
kdož jej milují: a všecky hříšníky za
I. Petr 5, 6. Více viz: trpělivost.

IV. Pomoc v utrpení a soužení.
1. V souženích máme „zprvu a přede
vším pomoci boží hledatí, a od Boha
osvobození očekávati.

Když hledati budeš Hospodina Boha
svého, najdeš jej: jestliže ho však ce
lým srdcem hledati budeš, a vší skrou
šeností duše své. V. Mojž. 4, 29.
Ty však povstaneš-li na usvítě k
Bohu, a Všemohoucího budeš-li pro
siti: čistý a upřímný budeš-li kráčeti,
i hned procítí k tobě, & pokojný zase
učiní příbytek spravedlnosti tvé. Job
8, 5. 6.

hubí. Žalm 144,18—20.

Sejme Pán Bůh slzu s všeliké tváři
a pohanění lidu svého odejme ze vší
země : nebo Hospodin mluvil. Is. 25, 8.
Hospodine, v ouzkosti hledali tebe,
v soužení reptání učení tvé jim. Is.
26, 16.
Obraťtež se ke mně a spasení bu
dete. Is. 45, 22;
Uzdrav mne Hospodine & uzdraven
budu: spas mne a spasen budu. ..

Nebuď mi ty k strachu, naděje má ty
v den trápení. Jer. 17, 14. 17.
I vzývati mne budete a půjdete: a
modliti se mně budete, 44 %já vyslyším '

692

Utrpení.

vás. I-Iledati mne budete, a naleznete:
když budete hledati mne celým srdcem
svým. A nalezen budu od vás, dí
HOSpodin: a přivedu zase zajetí vaše.
Jer. 29, 12—14.
A všecko, začkoli byste prosili na
modlitbě, věříce, vezmete. Mat. 21, 22.
Jestli kdo z vás v zármutku, modliž
se. Jak. 5, 13,
A totoť _jest doufání, kteréž máme
k němu: Ze začkoli bychom prosili
podlé vůle jeho, slyší nás. A víme,
že nás slyší, začkoli prosíme: víme,
že máme ty věci, kterýchž od něho žá
dáme. I. Jan 5, 14. 15.
Viz také: modlitba.

2. Bůh slibuje pomoc trpícím.

Blízko jest Hospodin těm, kteříž jsou
souženého srdce: a ponížené duchem
Spaseny učiní. Mnoháť jsou soužení
spravedlivých: ale ze_ všech těch vy
svobodí je Hospodin. Zalm 33,19. 20.
By byl Hospodin nespomohl mi: a
maličko bylaby bydlela duše má na
onom světě. Zalm 93, 17.
Hospodin uzdravuje ty, jenž jsou
skroušeného srdce: a zavazuje rány
jejich. Zalm 146, 3.

Neboj se, nebo já jsem stebou:
neuchyluj se, nebo já jsem Bůh tvůj:
posilnil jsem tě, a pomohl jsem tobě,
& přijala tě pravice spravedlivého mé
ho. Is. 41, 10.
Toto dí Nejvyšší, a který vyvýšený
na věčnosti přebývá: a jehož jméno
svaté, kterýž na výsosti a v místě sva
tém bydlí, i s každým, kdo jest skrou
šeného & poníženého ducha: aby obži
vil ducha ponížených, a obživil srdce
skroušených. Nebuduť se zajisté na
věky vaditi, aniž, až do konce budu
se hněvatirIs. 57, 15. 16.
Jako když matka někomu lahodí,
tak já potěším vás, a v Jerusalémě
potěšeni budete. Is. 66, 13.
Dobrýť jest Hospodin, a posilňuje v
den soužení: & zná. ty, jenž doufají
v ného. Nah. 1, 7.
Třtiny nalomenénedolomí, a knotu
kouřícího se neuhasí. Mat. 12, 20.
Požehnán Bůh, a Otec Pána našeho
Ježíše Krista, Otec mi109rdenství a
všelikého potěšení, kterýž těší nás ve
všelikém soužení našem, abychom mo

hli i my těšiti ty, kteříž ve všelikém
nátisku jsou potěšením, kterýmž i my
potěšováni jsme od Boha. Nebo, ja
kož se na nás rozhojňují utrpení Kri
stova, tak se skrze Krista rozhojňujc
i potěšení naše. II. Kor. ], 3—5.

V. Útěclw v utrpení av protivenstvích.
1. Příklad trpící/zo a umírajícího Spasi
tele ma' nám býti ve všech soužem'ch nej
větší útěchou.

Není učenník nad mistra, ale doko—
nalý bude každý, bude—li jako mistr
jeho. Luk. 6, 40; Jan 13, 16.
Chce-li kdo za mnou přijiti, zapři
sebe sám, & beř kříž svůj každého dne,
& následuj mne. Luk. 9, 23.
Zdaliž nemusel Kristus těch věcí
trpěti a tak vjíti do slávy své? Luk.
24, 26.
Slouží-li mi kdo, následujž mne: a
kdež jsem já, tuť i můj služebník bude.

Jan 12, 26.
Vidíme toho, který málo menším
učiněn jest než angelé, aby skrze mi
lost boží za všecky okusil smrti Jc
žíše pro utrpení smrti slávou a ctí
korunovaného- Slušeloť zajisté na to
ho, pro něhož všecko, a skrze něhož
všecko, kterýž mnohé syny přivedl k
slávě, aby původa spasení jejich skrze
utrpení dokonalého učinil. Žid. 2,
_9. 10.

Ačkoli byl Syn boží, však ztoho,
co trpěl, naučil se poslušenství: a
dokonav, učiněn jest všechněm sebe
poslušným příčinou věčného spasení.
Žid. 5, 8. 9.

Jestliže dobře činíce trpělivě snášíte,
tať jest milost u Boha. Nebo k tomu
jste povoláni-, poněvadž i Kristus trpěl
za nás, pozůstaviv vám příklad, abyste
následovali šlépějí jeho; kterýžto když
mu zlořečili, nezlořečil, když trpěl,
nehrozil, ale vydával se soudícímu
ho nespravedlivě. I. Petr 2, 20.
21. 23.
Poněvadž tedy Kristus trpěl na těle,
i vy týmž myšlením ohražení buďte.
I. Petr 4, 1.
2. Žádné utmeni nepotká nás bez dopu
štění božího.

Viz: Tob. 2, 10; Pláč 3, 37. 38;
Amos 3, 6; Mat. 6, 25.
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VI. Užítek utrpení .
Soužem'poskytzy'z'mnohonásobne'ho a velkého
prospěchu. Vsoužent'ch přemýšlíme o životě
svém, svědomí se probuzzg'e, lítost se vzbu
zuje, důvěra a nade'je v Boha oživuje atd.

Požehnané jest jméno tvé, Bože
otců našich: kterýž když rozhněváš se,
milosrdenství učiníš a v čas soužení
hříchy odpouštíš těm, kteříž vzývají
tebe. Tob. 3, 13.
Totoť má zajisté každý, kdož tebe
ctí, že život jeho, bude-li v zkušení,
korunován bude: pakli bude v soužení
vysvobozen bude: a bude-li v trestání
k milosrdenství
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živa jsouc, aby světlovviděla. Aj, vše
cko to dělá Bůh třikrát při jednom
každém: aby odvrátil duše jejich od
porušení, a osvítil světlem živých. Job

34, 27—30.
Dal jsi mi štít spasení svého: a pra
vice tvá podpírala mne: a kázeň tvá
napravila mne do konce: a kázeň tvá,

onať mne učiti bude. Zalm 17, 36.
Blahoslavený člověk, kteréhož bys ty
vycvičil, Hospodine, a jehož bys ze zá—
kona svého vyučil: abys mu ulevil od
dnů zlých: ažby vykopána byla hříšní
ku jáma. Žalm 93, 12. 13.
Prvé než jsem snížen byl, já jsem zavinil:
tvému bude moci při— protož řeči tvé ostříhám. Zalm 118, 67.

jíti. Ty zajisté nekocháš se v zaby
nutí našem: nebo po bouři činíš uti
šení: a po pláči a kvílení radost vlé
váš. Tab. 3, 21. 22.
Ty šviháš, a uzdravuješ: uvádíš do
hrobu, & zase vyvádíš: a neníť, kdoby
utéci mohl před rukou tvou. Ont' jest
trestal nás pro nepravosti naše: a on
vysvobodí nás pro milosrdenství své.
Tob. 13, 2. 5.

Pamatovati mají na to, kterak otec
náš Abraham zkoušín jest, a skrze
mnohé zármutky jsa zkušen, přítelem
božím učiněn jest. Tak Isák, tak
Jakob, tak Mojžíš,_i všickni, kteříž se
líbili Bohu, skrze mnohé zármutky
prošli věrni. Judith 8, '22. 23.
Protož i my nemstěme se za ty věci,
kteréž trpíme, ale myslíce, že tato trá
pení menší jsou, nežli hříchové naši,
Věřme, že metly Páně, jimiž nás jako
služebníky tresce, k polepšení, a ne k
našemu zahynutí přišly. Jud. 8, 26. 27.
Blahoslavený člověk, „kterýž trestán
bývá od Boha: trestání tedy Páně ne
zamítej: nebo on raní a hojí: tepe &
ruce jeho uzdmvují. Z šesti soužení
vysvobodí tebe: a v sedmém nedotkne
se tebe zlé. Job 5, 17—19.
Ztráveno jest tělo jeho od muk, ať
se navrátí ke dnům mladosti své. Mo
dliti'se bude Bohu, a milostiv bude
jemu: a patřiti bude na tvář jeho 5
plesáním, & on navrátí člověku spra
vedlnost jeho) Job 33, 25. 26.
Pohledí na lidi a dí: Hřešil jsem a
v pravdě zavinil jsem, ale jak jsem
byl hoden, nepřijal jsem. Vysvobodil
duši jeho, aby nešla v zahynutí, ale

Dobrét iní jest, že jsi ponížil mne:
abych se naučil 'spravedlnostem tvým.
Zalm 118, 71.
Kázně Hospodinovy, synu můj, ne
zamítej: aniž ustávej, když od něho
trestán býváš. Nebo Hospodin, kohož
miluje, tresce: a jako otec v synu za
libuje sobě. Přísl. 3, 11, 12.
Jako ohněm zkušeno bývá stříbro,
a- zlato pecí: tak zkušuje H03podin
srdcí. Přísl. 17, 3.
Jestližeby duch majícího moc, vy
stoupil proti tobě, neopouštěj místa.
svého: nebo lék ten přítrž učiní hří
chům největším. Kaz. 10, 4.
Maličko pokáráni byvše (spravedliví),
na mnoze dobře opatřeni budou: nebo
Bůh zkusil jich, a shledal, že jsou
hodni jeho. Moudr. 3, 5.
Když zkoušení byli, a jen s milosr—
denstvíín kázeň přijímajíce, zvěděli, jak
bezbožní v hněvu odsouzeni muky trpě—

li. Těchto zajisté jako otec napomínaje,
zkušoval jsi; onyno pak jako přísný král
ohledávaje,odsoudil jsi. Moudr. 11,lO.l 1.
Když slyšeli, ano se těmto skrze je-,
jich trápení dobře vede, připomínali
sobě Pána, divíce se na konec vyjíti.
Nebo kterému se nepravým vležením
vyvrženému posmívali, tomu na konci
příběhu divili se.

Moudr. 11, 14.3 15.

Když nám dáváš kázeň, šviháš ne
přátely naše mnohonásobně, abychom
so'udíce dobrotu tvou rozvažovali, a
kdyžbychom souzeni byli, milosrdenství
tvého se nadáli. Moudr. 12, 22.
O jak dobrý a líbezný jest, Pane,
duch tvůj ve všech věcech. Protož ty,
kteříž bloudí, pomaličku tresceš: &
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v čemby hřešili, připomínáš i namlou
váš, aby zanechajíce zlosti, věřili v te
be Pane. Moudr. 12, 1. 2.
Netrvá po všecken čas hněv tvůj,
nýbrž ku potrestání na chvíli zkormou
ceni byli, znamení majíce spasitedlné
k upamatování se na přikázaní zákona
tvého. Moud. 16, 6.
Cožkoli na tě složeno bude, přijmi,
a trp v bolesti, a vponížení svém měj
trpělivost, nebo v ohni zkoušeno bývá
zlato astříbro, lidé pak příjemní v pe
ci ponížení. Sir. 2, 4. 5
Nádobí hrnčířské zkušuje oheň, a
lidi spravedlivé pokušení zármutku.
Sir. 27, 6.
Přemýšlení k předzvědění (budoucích
věcí) odvracuie smysl, a nemoc těžká
střízlivou činí duši. Sir. 31, 2.
Ušlechtilé jest milosrdenství boží v
čas soužení, jako oblak dešťový v čas
sucha. Sir. 35, 26.
Obrátím ruku svou na tě, a vyva
řím do čista trusku tvou, a odejmu'
všecken cín tvůj. A navrátím soudce
tvé, jakož byli prvé, a rádce tvé jako
za starodávna: potom-budeš slouti mě
sto spravedlivé, město věrné. Jer. 1,
25, 26.

Duše'má žádá tebe v noci, ale i du
chem svým u vnitřnostech srdce svého
z jitra bdím k tobě. Když činíš soudy
své na zemi, spravedlnosti učí se oby
vatelé okršku země. Smilujme se nad
bezbožným, a nenaučí se spravedlnosti:
v zemi svatých neprávě činí, a nehledí
na slávu Hospodinovu. Is. 26, 9. 10.
Budu tě trestati v soudu, abys se
nezdál sobě býti“ nevinným. Jer. 30,
11; 46, 28.
Vím, že mne neuposlechne lid; neb
jest to lid tvrdé šíje; ale obrátí se k
srdci svému v zemi zajetí svého: a
zvědí, že já jsem Pán Bůh jejich, a
dám jim srdce, a srozumějí; uši, a bu
dou slyšeti: a budou mne chváliti v
zemi zajetí svého, a pamatovati budou
na jméno mé. A odvrátí se od hřbetu
svého tvrdého, a zlobivostí svých: nebo
rozpomenou se na cestu otců svých,
kteříž hřešili proti mně. Bar. 2, 30—33.
V soužení svém ráno povstanou ke
mně (řkouce): Pojďte a navrat'me se
k Hospodinu! nebo on uchopil, a uzdraví
nás: ubil, a uléčí nás. 08. 6, 1. 2.

Provázky lidskými táhl jsem je, vaz
bami lásky: a byl jsem jim jako\po—
zdvihující jha na čelistech jejich. Os.
11, 4.
Když soužena byla ve mně duše má,
na Hospodina zpomenul jsem: aby při
šla k tobě modlitba má, k chrámu sva
tému tvému. Jon. 2, 8.
Budou ve vší zemi, praví Hospodin:
částky dvě budou v ní rozptýleny, a
zhynou: a částka třetí bude v ní osla
vena. A povedu tu třetí částku skrze
oheň, a pálitije budu, jako se pálí stříbro,
a zkusím jich, jako zkušeno bývá zlato.
On vzývati bude jméno mě, a já usly—
ším ho. Dím: Lid můj jsi, a on dí:
Hospodin jest Bůh můj.' Zach. 13, 8. 9.
Kdo bude moci mysliti den příchodu
jeho, akdo ostojí k vidění jeho? Nebo
on jako oheň přehánějící, a jako by
lina valchářů: a seděti bude, přeháněje,
a vyčišťuje stříbro, a vyčistí syny Lévi,
a budou obětovati oběti v spravedlno
sti. A líbiti se bude Hospodinu oběť

Judy a Jerusaléma, jako za dnů věku,
a jako za let starodávných. Mal. 3, 2—4.
Zdali není Abraham nalezen věrný
v pokušení, a počteno mu to k sprave
dlnosti? Josef v čas ouzkosti své ostří
hal přikázaní, a učiněnjest pánem Egypta.
I. Mach. 2, 52. 53.
Nikdy milosrdenství svého od nás ne—

odjímá; trestaje pak protivenstvím ne
'opouští lidu svého. II. Mach. 6, 16.
Antioch počal, od těžké pýchy jsa
odveden, ku poznání sebe přicházeti,
božskou ranou jsa napomenut, když
každého okamžení bolesti jeho se roz
máhaly. A když již ani sám svého smra—
du nemohl snést-i, takto řekl: Sprave
dlivé jest, býti poddánu Bohu, a smr
tedlnému člověku věcí Bohu rovných
nesmýšleti. II. Mach. 9; 11. 12.
Blahoslavení, kteříž protiventví trpí
pro spravedlnost: neb jejich jest krá
lovství nebeské.
Blahoslaveni jste,
když vám zlořečiti a protivenství činiti,
a všecko zlé o vás lhouce mluviti bu
dou, pro mne: radujte se a veselte se:
nebo odplata vaše hojná jest v nebe
sích, tak zajisté protivenství činili i
prorokům, kteříž před vámi byli. Mat.
5,10—12. Viz též příběh o marnotra
tne'm synu: Luk. 15.

Patriarchové v nenávisti majíce Jo
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sefa, prodali jej do Egypta. Ale Bůh
byl s ním a vysvobodil ho ze všech
ouzkostíjeho: a dal jemu milost a mou
drost před obličejem Faraona, krále
egyptskéko, a ustanovil ho ouřednikem
nad Egyptem a nade vším domem
svým. Sk. ap. 7, 9. 10.
Chlubíme se souženími, vědouce, že
soužení trpělivost působí: a trpělivost
zkušení, zkušení pak naději, a naděje
nezahanbuje. Rím 5, 3—5.
Jestliže však spolu sLKristem trpíme,
budeme i spolu oslaveni. Nebo mám
za to, že utrpení tohoto času nejsou
rovná_ budoucí slávě, kteráž se zjeví na
nás. Rím. 8, 17. 18.
Když býváme soužení, ode Pána bý
váme trestáni, abychom nebyli s tímto'
světem zatraceni. I. Kor. 11, 32.
Naděje naše jest pevná v vás, vě
douce, že jakož jste oučastníci utrpení,
tak budetei potěšen i. 11. Kor. 1, 7.
Odevšad' trpíme soužení, ale nestý
skáme si; býváme v nesnázech, ale ne
býváme opuštění; protivenství trpíme,
ale nebýváme bez pomoci zanechání;
býváme poraženi, ale nehyneme. II. Kor.
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kralovati: pakli (ho) zapřeme, i on nás
zapře. II. Tim. 2, 11. 123
Vidíme toho, kterýž málo menším
učiněn jest než angelé, aby skrze milost
boží za všecky okusil smrti, Ježíše, pro

utrpení smrti slávou a ctí korunovaného.
Slušelot zajisté na toho, pro něhož
všecko, a skrze něhož všecko, kterýž
mnohé syny přivedl k slávě, aby pů
voda spasení jejich, skrze utrpení do
konalého učinil. Žid. 2, 9. 10.
A ačkoli byl Syn boží, však ztoho
co trpěl, naučil se poslušenství. Žid. 5, 8.
Synu můj, nezamítej kázně Páně, aniž
ustávej, když od něho trestán býváš.

Neb koho Pán miluje, toho tresce: i
mrská každého syna, kteréhož přijímá.
Setrvejtež v kázni: Bůh se vám uka
zuje jako synům, nebo který jest syn,

jehožby netrestal otec? Paklí jste bez
kázně, kteréžto všickni oučastni jsou :
tedy jste cizoložňata, a ne synové. Nadto

měli jsme zajisté otce těla svého, kte
říž nás trestali, i ctili jsme je: zdaliž
nebudeme mnohem více poslušni Otce
duchů, aživi budeme? A onino zajisté
po nemnohé dny podlé vůle své trestali
nás: ale tento k tomu, co jest užite
4, 8. 9.
Nynější kratičké a lehké soužení naše čného, abychom, přijali posvěcení jeho.
působí v nás převelmi velikou váhu Všeliká pak kázeň, když přítomna jest,
nezdá se býti radostná, ale smutná: ale
slávy věčné. II. Kor. 4, 17.
Moc v nemoci se dokonává- II. Kor.
potom velmi pokojné ovoce spravedl
12, 9.
nosti přinese těm, kteříž skrze ni po
Libuji si v svých nemocech, v poha cvičeni byli. Žid. 12, 5—11.
Pavel a Barnabáš potvrzovali myslí
něních, v potřebách, ve protívenstvích
a v ouzkostech pro Krista, nebo když učenníků, a napomínali, aby trvali u
nemocen jsem, tehdáž jsem mocen. víře: a že musíme skrze mnohá sou
žení vcházeti do království božího. Sk.
IL'Kor. 12, 10.
Vám jest dáno pro Krista, abyste ap. 14, 21.
netoliko v něho věřili, ale také pro něj
Duch svatý osvědčuje, řka: že okovy
a soužení očekávají mne v Jerusalémě.
trpěli. Fil. 1, 29.
My sami chlubíme se vámi v církvích Ale nic se toho neštítím: aniž činím
božích, pro 'vaši trpělivostavíru, a ve život svůj dražší než sebe, jen abych
dokonal běh svůj, a posluhování slo
Všechprotívenstvích vašich, i souženích,
kteráž snášíte, na důkaz spravedlivého vem, kteréž jsem přijal od Pána Ježíše,
soudu božího, abyste hodni jmíni byli k osvědčování evangelium milosti boží.
království božího, pro něž i trpíte. Po
Sk. ap. 20, 23. 24.
Za největší radost mějte, bratří moji,
něvadž spravedlivé jest u Boha odpla—
titi soužením těm, kteříž vás šužují: a když v rozličná pokušení upadnete: vě
vám, kteříž soužení jste, odpočinutím douce, že takové zkoušení víry vaší pů
sobí trpělivost: trpělivost pak sku
& námi při zjevení Pána Ježíše s nebe,
tek dokonalý má.: abyste byli doko
s angely moci jeho. 11.Thess. 1, 4—7.
Věrné slovo: nebo jestliže jsme s ním nalí a celí, a. nemajíce v ničemž nedo—
zemřeli, spolu sním iživi budeme; bu statku. Jak. 1, 2—4.
deme-li (s ním) trpěti, budeme &ním také
Blahoslavený muž, kterýž Snáší po
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kušení, nebo když bude zkušen, vezme
korunu života, kterouž zaslíbil Bůh těm,
jenž ho milují. Jak. 1, 12.

Včas poslední ,se radovati budete,
maličko se nyní v rozličných pokuše
ních rmoutíce,aby zkušení víry vaší mno
hem dražší nad zlato nalezeno bylo k
chvále aslávě i ke cti při zjevení Je
žíše Krista. I. Petr 1, 6. 7.
Jaká jest to sláva, jestliže hřešíce,
a pohlavkováni jsouce snášíte? Ale jest
liže dobře činíce, trpělivě snášíte, tať
jest milost u Boha. Nebo k tomu iste
povoláni, poněvadž i Kristus trpěl za
nás, pozůstaviv vám příklad, abyste ná
sledovali šlepějí jeho; kterýž hříchu ne
učinil, aniž jest nalezena lest v ústech
jeho.

Kterýžto když mu zlořečili, ne—

zlořečil, když trpěl, nehrozil, ale vy
dával se soudícímu ho nespravedlivě.

ale vůli boži živ byl vtěle po čas, co
ho pozůstává. I. Petr 4, 1. 2.
Nejmilejší, nedivte se soužení, kteréž
se vám děje k zkušení, jakoby se vám
něco nového přihodilo: ale majíce po
díl v utrpeních Kristových radujte se,

abystei při zjevení slávy jeho rado
vali se s plesáním. I. Petr 4, 12. 13.
Trpíte-li pohanění pro jméno Kri—
stovo, blahoslavení budete, nebo co jest
ctí, slávy, i moci boží, a kterýžv jest
jeho Duch, odpočívá na vás. Zádný
pak z vás netrp jako vražedník, aneb
zloděj, aneb zlolajce, aneb cizích věcí
žádostivý. Jestliže pak jako křesťan
trpí, nestyd' se, ale oslavujž Boha v tom

jménu. I. Petr 4, 14—16.
Bůh však všeliké milosti, kterýž po

I. Petr 2, 20—23.
Trpíte—li co pro spravedlnost,

slaveni jste.

volal nás k věčné slávě své v Kristu
Ježíši, onť vás, když maličko potrpíte,
dokonalé učiní, utvrdí a upevní. I.

blaho— Petr 5, 10.

Strachu pak jejich ne

bojte se, aniž se kormuťte. I. Petr 3, 14.
Lépet jest zajisté, abyste (bude-li chtíti
vůle boží) dobré činíce trpěli, nežli zlé
činíce. I. Petr 3, 17.
Poněvadž tedy Kristus trpěl za nás
na těle, i vy týmž myšlením ohraženi
buďte; nebo kdo trpěl na těle, přestal
od hříchu, aby již ne žádostem lidí,

Umíť Pán pobožné z pokušení vy
trlmouti, nepravých pak ke dni soudu
dochovati k mučení. II. Petr 2, 9.
To jsou ti, kteříž přišli z velikého
soužení a umyli roucha svá, & zbílili
je v-krvi Beránkově. Zjev. 7, 14.
Viz též: trápení.
Utrpení Páně. Viz Kn'stus.

V;
(pravý Bůh) aniž přijde na nás zlé,
Válka. . 1. Války býva'í trest boží meče ani hladu neuzříme. Proroci u
za hříchy a nepravosti lůiiké.
vítr mluvili a odpovědí (zjevení božího)
Jestliže nebudete chtíti přijíti kázně, ' nebylo v nich; protož tyto věci (které
ale budete choditi proti mně, já také vyhrožují nám) přihodí se jim. Ale
vám se protiviti budu a bíti budu vás toto praví Hospodin zástupůž Protože
sedmkrát více pro hříchy vaše. A uvedu jste mluvili slovo to; aj já dávám slo
na vás meč, jenž pomstí zrušení umluvy va má v ústech tvých (jako) v oheň
mé. HI. 'Mojž. 26, 23—25.
a lid tento (jako) v dříví a zzíře je.
Priklady na to víz: Soudc. 24, 14. Aj já přivcdu na vás národ zdaleka,
15; 10, 6. 7; 61; 13, 1; II. Král. ó dome israelský, praví Hospodin; ná
12, 10.
rod silný, národ starožitný. Jer. 5,
Rozhněvala se prchlivost Hospodi 12—15.
nova na lid jeho, a vztáhl ruku svou
Co se chlubíš údolími? teče (krví)
na něj a porazí je tak, že hory zatře oudolí tvé, dcero rozmazaná, kteráž
sou a učiněny jsou umrlčíny jejich jako jsi doufala v pokladech svých, i říkala
lejno u prostřed ulic. Is.: 5, 25. Viz ; jsi: když přijde ke (na) mně? Aj já
te'ž: 13, 11—18.
'
, uvedu na tebe jstrach, dí Pán Bůh zá
Zapřeli Hospodina, & řekli: Neni on ] stupů, ode všech,.kteří jsou v okršku

697

Válka.

tvém a rozprchnete se jedenkaždý od
obličeje vašeho, aniž bude, kdoby shro
máždil utíkající. Jer. 49, 4. 5.
:;
Viděl jsem Pána stojícího na oltáři,
a řekl: Udeř v stěžeje, až se pohnou
veřeje; nebo lakomství (panuje) vhla
vě všech, a posledního z nich mečem
zmorduji; nebude outěku jim. Utí
kati budou a nebude zprostěn z nich,
kterýž uteče (chtíti bude uteci). Amos

jenská; akdož vjednom hřeší, mnoho

9, 1.

dobrého zkazí. Kaz. 9, 18.

Běda vám, kteříž myslíte neužite
čnou věc, ».činíte zle na ložcích svých;
v světle jitřním činíje; nebo proti Bo

hu jest ruka jejich.

Protož toto praví

Hospodin: Aj já myslím proti čeledi té
(Israele) zlé věci, odkudž neodnesete
hrdel vašich; a nebudete choditi pyšní,
nebo čas nejhorší jest. . . . . . . Vten
den vzato bude na vás podobenství, a
zpívána bude píseň s líbostí i-koucích:
zpuštěním pohubeni jsme, podíl lidu
mého proměněn jcst. Mich. 2, '1. 3. 4.

2. Bůh podporuje své věrné v boji.
- Nebojte se, ani se nestrachujte jich.
Hospodin \Bůh, kterýž vůdce váš jest,
onť sám bojovati bude za vás, jakož
učinil v Egyptě, an to všickni viděli.
V. Mojž. 1, 30.

Bůh jest, kterýž učí ruce mé boji,
a učinil jsi jako (učí'napínati) lučiště
měděné ramena má. Zalm 17, 34.
Přaklady na to: II. Mojž. 14, 13. 14;

I. Král. 17, 45. 46; H. Par. 20, 15.

3. Pravidla chování se v boji.
Jestliže kdy přistoupíš k dobývání
některého města, podáš jemu nejprvé
pokoje. Pakli jej přijme a otevře tobě
brány, všechen lid, který v něm jest,
zachován bude. V. Mojž. 20, 10. 11.
Když oblehneš město některé za dlou
hý čas dobývaje ho, a ohradami ob
klíčíš, abys dobyl ho, neposekáš stro
mů, z nichž ovoce může se jísti, aniž
máš sekyrami vůkol pohubiti krajinu;
nebo dřevo jest a ne člověk; aniž mů
že proti tobě rozmnožiti počet bojují
cích. Jsou-li pak některá neplodná a
planá, a k jiným potřebám způsobná,
ta posekej, a udělej nástroje válečné,
dokudž nedobudeš města, kteréž proti
tobě bojuje. V. Mojž. 20, 19. 20.
I vzkřikl Abner na Joaba, a řekl:

Zdali až do zahubení meč tvůjzuřiti
bude? Nevíš-li; že nebezpečné jest na
posledy z zoufalství se brániti? II.
Král. 2, 26. Viz též: H. Par. 18, 9.
10. 11. 15.

S rozšafností má se vésti válka a
bude vítězství tu, kdež jest mnoho rad
(moudrých rádců). Přísl. ?, 4. 6.
Lepšíť jest moudrost, nežli zbraň vo.—

I tázali se ho (Jana) takéižoldnéři,
řkouce: I my což činiti budeme? I řekl
jim: Nižádného neutiskujte, ani křivdy
činte, a dosti mějte na svých žoldech.
Luk. 3, 14.

4._Šičstí válečné závisí více od pomoci
boz'z', než udatnosti óojovníků; roiož
nemají tito příliš na své síly spočítali ;
nýbrž mají Boha 0 pomoc vzývaiz'.
I řekl Mojžíš lidu: Nebojte se,. ani
se strachujte jich. Hospodin Bůh, kte
rýž vůdce váš jest, on sám bojovati
bude za vás, jakož učinil vEgyptě, an
to všickni viděli. V. Mojž. 1, 29. 30.
Díš—liv srdci svém:

Většíť jsou náv

rodové tito nežli já, kterak budu moci
zahladiti je? Neboj se jich ale pama
tuj, co učinil Hospodin Bůh tvůj Farao
novi i všem Egyptským. V. Mojž. 7,
17, 18.

Kdyžby pak již nastávala bitva, státi
bude kněz před spořádaným vojskem,
a takto mluviti bude k lidu: Slyš Israeli,
vy dnes s nepřátely svými máte se bíti,
nestrachuj se srdce vaše, nebojte se, ne
ustupujte, aniž se nelekejte. Nebo Ho
spodin Bůh váš u prostřed vás jest, a
za vás proti nepřátelům bojovati bude,
aby vás vysvobodil z nebezpečenství.
V. Mojž.?O, 2—4; též v. Mojž. 31,6.

Řekl pak Hospodin k Josue: Neboj
se ani se strachuj; pojmi s sebou všecko
množství bojovníků a vstana vstup k
městu Hai. Hle dal jsem v ruku tvou
krále jeho, _i lid, i město i zemi. Jos.

8, ];

též 6, 2; 10, 8—11;

10, 42;

11, 6.

Buďte pečlivi, aby jste přidrželi se
Hospodina Boha vašeho, jakož jste uči
nili až do tohoto dne. Atehdáž ode
jme Hospodin Bůh před obličejem va
ším národy veliké, a velmi silné a žil—.
dný nebude moci vám odolati. Pak je—
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den z vás honiti bude tisíc mužů ne
přátel; nebo Hospodin Bůh váš sám
za vás bojovati bude, jakož slíbil. To
hoto toliko nejpilnčji hleďte , abyste
milovali Hospodina Boha svého. Jestliže
pak budete chtíti, těch národů, kteří
mezi vámi bydlejí, bludů se přidržcti
a s nimi se smísiti skrze manželství a
přátelstvím se spojovati, již nyní vězte,
že Hospodin Bůh váš neshladí jich před
tváří vaší; ale budou vám za jámu, a
osidlo &ouraz z boku Vašeho a jako kolí
v očích vašich, dokudž vás nevyplení,
a nevyhladí ze země této vyborné, kte
rouž, dal vám. Jos. 23, 8—13.
Kdo jest Bůh krom Hospodina akdo
silný, krom Boha našeho? Bůh, který

vezách

svých a v svých

vozích & v

jezdcích svých, ne mečem bojuje, ale
modlitbami svatými modle se, porazil.
Tak poraženi budou všickni nepřátelé
lidu israelského, jestliže setrváte v tomto
skutku, který jste začali. J ud. 4, 1. 2. 8.

11—14.
Achior pravil:

Kamžkoli přitáhli
(Israelští) tak říkaje bez lučiště a bez
střely a bez pavezy a bez meče, Bůh
jejich za ně bojoval, a přemohli, a ne—

byl kdoby se zprotivil lidu tomu, leč
tehdáž když odstoupil od služby Pána

Boha svého.....

Kolikrátpak koli

zase želeli toho . . dal jim Bůh ne
beský sílu k odolání. Judith 5, 16.
17. 19.
přepásal mne silou .....
uče ruce
Nebývá zachován (nevítězí) král skr
mé kboji a způsobuje jako lučiště ra— ze velikou moc a rek nebude zacho
mena má, dal mi štít spasení svého. ván skrze velikou sílu svou. Zalm
Přepásal jsi mne silou k boji, sklonil 37, 16.
_
jsi pode mnou ty, kteříž protiví se mi.
Mečem svým neopanovali jsou té ze
Dal jsi mi nepřátel mých hřbet (obrátil mě (otcové naši) a rámě jejich nespa
[jsi na utíkání), kteříž nenávidí mne, silo je; ale pravice tvá a rámě tvé a
abych vyplenil je. II. Král. 22, 32. 33. osvěcení obličeje tvého, nebo zalíbil jsi
35. 40. 41.
sobě v nich. Zalm 43, 4.
Amasiáš najal ze mzdy z Israele sto
V tobě nepřátely své zmítati bu
tisíc mužů silných ze sta hřiven stří demerohem (mocí neodolatelnou) a ve
bra. I přišel k němu muž boží (pro jménu tvém zhrzíme povstávajícími proti
rok) a řekl: Ú králi, nechť netáhne nám; neboť ne v lučišti svém doufati
s tebou vojsko israelské; nebo Hospo budu, a meč můj neobrání mne; ale
din není s Israelem a se všemi syny ty sám vysvobozuješ nás od sužujících
Efraimovými: jestliže pak se domní nás a kteří nás nenávidí, ty zahanbu
váš, že na síle vojska bojové záležejí, ješ. Zahn 43, 6—8; srov. 48, 6. 7;
dopustíť Bůh, že budeš přemožen od ne 43, 6—8; 34, 10; 107, 13.14; 139,
přátel; neboť na Bohujest to, pomocí 8; 143, 1. 2.
a na utíkání obrátiti. II. Par. 25,
Neníť moudrosti, neníť opatrnosti proti
6—8.
Hospodinu. Kůň připravuje se ke dni
Synové israelští, kteříž bydleli v ze boje ; ale Hospodin dává.vítězství. Přísl.
mi judské, báli se nevelmi Holoferna, 21, 30. 31.
strach a hrůza padla na mysl jejich,
B““Údadove': S pomocz'božz' svz'te'zílAbra
aby též _neučinil Jerusalému a chrámu ham nad Kodorlahomorem a spojenci
jeho:
I. Mojž. 14, 19. 20; Mojžíšnad
Páně, jako učinil jiným městůmachrá
mům jejich . . . . [ volal všecken lid Amalekytskými v Rafidim: 11. Mojž. 17,
ku Pánu s snažností velikou, a poní 10—11; Josue: 10,42; 10,8—11; srov.
Sir. 46, 6—8; Debora a Barák nad
žili duší svých -v postech a v modlit
Sisarou: Soud. 4, 14—16; 5, 20; Gi
bách, oni i ženy jejich . . . . Tedy
Eliachim, kněz Páně veliký, obcházel deon nad Madianskými: Soud. 6, 14—
veškeren lid israelský a mluvil jim řka: 16; 7, 2; Samuel nad Filistínskými:
Vězté, žet' vyslyší Pán Bůh modlitby I. Král. 7, 7—11; Dawid nad Filistín
vaše, jestliže trvajíce setrváte v postech skými a jinými: I. Král. 17, 47; 30,
8—10.17—-—19;H.Král. 5, 20—7, 9;
a. modlitbách před obličejem Páně. Po
mněte na Mojžíše služebníkaPáně, kte srov. Sir. 47, 4—10. Abías, král jud
rýž Amaleka, jenž doufal v své síle a ský nad Israelskými: II. Par. 13, 13—
18; Asa, král judský nad Zarou, krá
v své moci, a v svém vojsku a v pa

Vasthl. -

lem ethiopským: II. Par. 14, 8—15;
Josafat nad Moabitskými a Amonitskými :
II. Par. 20, 12—17; 20, 22—27;
Oziáš nad Filistínskými a Arabskými:
II. Par. 26, 5—8; Ezechiás' nad Se
nacheribem: II. Par. 32, 6—8. 21. 22;
Judith nad Holofernem: Judith; ]lfaka
bejští nad Syrskými: I. a II. Makab.;
zvláště pak: I. Mak. 3, 13—26;

44, 52. 53; 4, 8. 13—13;

11,

70—74; 8, 18; 21. 24; II. Mak. 10,
24—38; 11, 1—6. 10—13; 12, 22.
23. 27. 28; 13, 9. 10. 15—17; 15,
21. 26—29.
Na0pak poraženi jsou ti, jenž v sebe
důvěřujz'ce,bez Hospodina bojovali : Israel

s'tz'od Amalekytských:

Vážnost.
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uslyšel řeči tyto; a odpověděli hlasem
velikým řkouce: Ty jsi náš vůdce mí

sto Judy a Jonathy, bratří svých; bo
juj boj náš a všecko cožkoli řekneš nám,
učiníme. I. Mak. 13, 5—9.
Simon pravil synům svým: Již nyní
sstaral jsem se, vy pak v milosrdenství
spůsobní jste věkem; protož buďte na
místě mém a bratři moji, a vytáhnouce
bojujte za národ náš, pomoc pak s nebe
budiž s vámi. I. Mak. 16, 3.

6. Přikladové rozšafny'ch vojínů.
Setnik v Kafarnaum: Mat. 8, 5; Luk“
7, 1;Kornelius: Sk. ap. 10; Julius: Sk.
ap. 27, 1. atd.

IV. Mojž. 14,

Vasthi, manželka krále perského
Assuera : Esth. 1, 9; byla, protože
Syrských: I. Par. 25, 1. 5. 6; srov.
: nevyplnila vůle chotě svého, aby přišla
Is. 31, 1. 3; Jerem. 48, 7.
! k stolu královskému: v. 10 atd. ; od
5 tohoto na radu mudrců jeho zavržena:
5. Povinm' jsme za vlast bojovati.
Manželky vaše i synové zůstanou v v. 13 atd.; a Esther, schovanka Mar
dochea, zaujala místo její: 2, 1 atd.
zemi . . . . vy pak zbrojní před bra
Vážnost k sobě samému záleží v
třími, všickni silné ruky, a bojujte za

41—45; též II. Par. 16, 7—9; od

ně. . . . I odpověděli k Josue a řekli:
Všecko, což jsi přikázal nám, učiníme,
& kamžkoli pošleš nás, půjdeme. Jos.
1, 14. 16.

živém vědomi vznešené důstojnosti, v níž
od Tvůrce postaveni a k níž skrze Krista
povznešeni jsme, jakož i v snaze dle
důstojnosti te'to sve' myšleni a íedna'ní

Nebojte se jich (nepřátelů); ale na zřz'diti. *
Pána Boha velikého a hrozného parna
1. Důstojnost křesťana jest veliká
tujte a bojujte za bratří své, za syny
a vznešená.
své, za dcery své, za manželky své a
Ten zajisté Duch svědectví vydává
domy své. H.Ezdr. 4, 14.
duchu našemu, že jsme synové boží.
1 uzřel (ve válce se Syrskými) Eleazar,
syn Saurův, jednu z těch šelem (slonů) Rím. 8, 16.
Zdaliž nevíte, že oudové vaši jsou
přioděnou pancíři královskými; a byla
vyšší nad jiné šelmy. I zdálo se jemu, chrám Ducha svatého, jenžjest v vás,
žeby na ní byl král. I vydal se, aby ; jejž máte od Boha, a nejste svoji? I.
vysvobodil lid svůj a dobyl sobě jmé Kor. 6, 19.
Zdaliž všickni (angelé) nejsou slu
na věčného. I běžel kní směle u pro
střed houfu (toho), morduje na pravo žební duchové, posláni k službě pro
ty, kteříž obdrží dědictví spasení?
i na levo, a padli od něho sem i tam.
Žid. 1, 14.
A šed pod nohy (toho) slona, a pod
Vědouce, že ne porušitedlnými vě
lehna pod něj zabjljej; a on upadl na
něho na zemi, i umřel tu. I. Mak. cmi, zlatem nebo stříbrem, vykoupení
jste z svého marného obcování dle
6, 43—45.
Řekl Simon: Odstup to ode mne, otcovského ustanovení: nýbrž drahou
krví Krista, jakožto Beránka nevinného
abych šanovati měl života svého, vkte
rýkoli čas soužení; neboť nejsem lepší a nepoškvrněného. I. Petr 1, 18. 19.
Pohleďte, jakou lásku prokázal nám
než bratří moji. Pomstím tedy národu '
svého, a svatyně, dítek také našich i Otec, (totiž) abychom synové boží
slouli i byli. Protož nás nezná svět.
žen; poněvadž sebrali se všickni tito
národové, aby potřeli nás pro nepřátel že jeho nezná. I. Jan 3, 1 atd.
Viz: křesťané.
ství. I rozpálil se duch lidu spolu, jakž
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2. Sluší tedy poznávati, sobě vážili
a zachovávati důstojnost svou.
Za to mějte, že zajisté zemřeli jste
hříchu, ale živi jste Bohu, v Kristu
Ježíši Pánu našem. Nepanujž tedy
(více) hřích v vašem smrtedlném těle,
tak že byste poslouchali žádostí jeho;
aniž také vydávejte oudů svých hříchu
za nástroj nepravosti: ale oddávejte
se Bohu, jakožto z mrtvých oživlí, a
oudy své (vydávejte) za nástroj spra
vedlnosti Bohu. Rím. 6, 11—13.
Protož bratří, dlužníci jsme, ne tělu,
abychom podlé těla živi byli. Nebo
budete- li podlé těla živi, zemřete: pakli
duchem, skutky těla mrtviti budete,
živi budete. Řím. 8, 12. 13.
Protož prosím vás, bratří, skrze mi
losrdenství boží, abyste vydávali těla
svá “v oběť živou, svatou',

Bohu libou,

rozumnou službu svou. Rím. 12, 1.
Koupeni jste za velikou mzdu.
Oslavujtež a noste Boha v těle svém.
I. Kor. 6, 20.
1. Povzbu—
zení!. kVdžčnost
71

!( Bohu.

'Hospodín Bůh tvůj uvede tebe (Israe
li) do země dobré

. . . . kdežto beze

všeho nedostatku jísti budeš chléb svůj,
a všech věcí hojnosti požívatí budeš:
. aby, kdyžbys jedl a nasycen byl,
dobrořečíl jsi Hospodinu Bohu svému
za zemi výbornou, kterouž dal tobě.
Budiž pilen, a vystříhej se, abys—někdy

nezapomněl na Hospodina Boha svého,
a nezanedbával přikázaní jeho, a soudů,
a posvátných obyčejů, kteréž já příka—
zuji tobě dnes: nepozdvihlo se srdce
tvé, že bys nespomenul na Hospodina
Boha svého, kterýž vyvedl tebe 2 ze—
mě egyptské, z domu služebnosti. V.
Mojž. 8, 7—14.
Obětuj Bohu oběť chvály: a splň

Nejvyššímu sliby své. Žalm 49,14.
Oběť chvály uctí mne: a tať jest
cesta, kterouž ukážu jemu spasení boží.
Žalm 49, 23.
Dobré jest oslavovatí Hospodina, a
žalmy zpívati jménu tvému Nejvyšší,
aby zvěstováno bylo ráno milosrdenství
tvé a pravda tvá přes noc. Žalm 91,
2. 3; 99, 4; 104, 1.
Chvnlte Hospodina, nebo dobrý jest:

nebo na věky trvá milosrdenství jeho.
Kdož vymluví mocné skutky Hospodi
novy, a učiní, aby slyšány byly všecky

chvály jeho? Žalm 105,1.2;

117, 1;l35,

106, 1;

1.

Čím se (tedy) odplatím IIospodinu
za všecko, co učinil mí? Žalm 115,12.
Známo má býti všem, že náleží
předcházetí slunce k dobrořečení tobě
a při východu světla klaněti se tobě.
Nebo naděje nevděčného jako zimní
led roztaje a vyhyne, jako voda zby
tečná. Moudr. 16, 28. 29.
DobrořečteBohu nebeskému, a přede
všemi živými vyznávejte ho, nebť jest
ůčiníl s vámi milosrdenství své. Tob.
12, 6.

Když já s vděčností požívám, co
mám hyzděn býti pro to, z čehož já
díky činím? I. Kor. 10, 30.
Díky čiňte vždycky ze všeho ve
jménu Pána našeho Ježíše Krista Bohu
a Otci. Ef. 5, 20.
0 nic nebuďte (příliš) pečliví: ale
ve "veliké modlitbě a prosbě s díků
číněním známy buďte žádostí vaše Bo
hu. Fil. 4, 6.
Nepřestáváme modlítí se za vás, a
žádat-i, abyste byli naplnění zná
mostí vůle jeho, ve vší moudrosti
a rozumnosti duchovní,
. děkUJíce
Bohu Otci. kterýž hodné nás učinil
dílu losů svatých v světle. Kol. 1, 9.12.

Protož jakož jste přijali Ježíše Kri
sta Pána, (tak) v něm choďte, vkoře
něni (v něm) a vzdělání na něm, &
utvrzeni jste ve víře, jakož i naučení
jste rozhojňujíce se v něm s dikůčíně
ním. Kol. 2, 6. 7.

Pokoj Kristův

vítězíž v srdcích va

šich, k němuž i povoláni' jste v jedno
tělo, & buďtež vděční. Kol. 3, 15.
Všecko, cožkoli činíte v slovu neb

v skutku, všecko (čiňte) ve jménu
Pána Ježíše Krista, díky činice Bohu
a Otci skrze něho. Kol. 3, 17.
Na modlitbě trvejte, bdíce v ní s
díkůčiněním. Kol. 4, 2.
Ze všeho díky čiňte; nebo toť jest
vůle boží v Kristu Ježíši o všech vás.
I. Tes. 5, 18.
3. _Přz'lcladové vděčnosti k Bohu.

Děkovalz' Bohu: Noe po potopě za
sebe a rodiny své zachování: I. MOjŽ.

Vděčnost !: lidem. — Vdova.

8, 20; Eliezer, když Rebeku nalezl:
I. Mojž. 24, 27. 48; Lia, porodivši
syna svého Judu: 29, 35; Jakob, když
šel do Bethel: 35, 3; Mojžíš po přejití
červeného moře: H.Mojž. 15, 1; Deb
bora a Barák po vítězství nad Sisa
rou: Soudc. 5, 1; David za vysvobo
zení ž rukou nepřátel: II. Král. 22,
50; Zalm 17; za obdrženou pomoc:
Žalm 9, 2; 17, 50; 28, 7; za vysvo

bození: Žalm 29; 137; 106; za'št'a
stný stav, v ktelém se nacházel: Zalm
51, 10. 11; za obdržené vítězství:
žnní 85, 12; 117. \nz též: Zahn
118, 7; 114; 115; 138, 14; 74, 2;
národ iudslcý: I. Esdr. 3, 11; II. Esdr.
8, 6; 12, 27; Is. 12; Levité: I. Par.
164; II. Par. 31, 2; Daniel: Dan. 2,
23; tři mládenci v ohnivě peci: Dan.
?, 25;

Judas .Malcabejský za vítězství

nad Syrskými: I. Mak. 4, 24, Židé
za časů Makabejských: II.Mak. 1,11;
Ježiš sám: Mar. 6, 41; Luk. 9, 16;
Mat. 26, 26; Luk. 22,19;
I. Kor.
11, 24; Jan 11, 41; Pavel za milost
povolání svého ku křesťanství:

Ef. 1,
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kazovati; nebo to jest
Bohem. I. Tim. 5, 4.

vzácné před

2. Vděčnými k lidem a dobrodinců-m se

prokázali.
.
Farao k Josefovi: l. Mojž. 41,
17—42; Raguelk Mojžíšovi: II. Mojž.
2, 20'; Israelštz' k Rahabovi: Jos. 6,
25; Israels'tz'ke Gideonovi: Soudc. 8,
22; David k Abiatharovi: I. Král. 22,
22. 23; k mužům z Jabes a Galaad:
II. Král. 2, 5. 6; k Mifibosethovi skrze
otce svého Jonathasa: II. Král. 9, 6;
k synům Berzellaiovým: III. Král. 2,
7; Eliáš ku vdově v Sareptě: 19, 18;
Saul k Cinitským: I' Král. 15, 6;
Náman ku proroku Eliášovi: IV. Král.
5, 15; Tobiáš, otec a syn k Rafaelovi:

Tob. 12, 1—6; obyvatelé Jabs'tz'k Sau
lovi: I. Král. 31, 11—13: Assuerus
k židu Mardocheovi: Esth. 6, 1; Pa
vel k Febě: Řím. 16,1;
Nabuc/zodo
nosor a Darius k Danielovi: Dan. 4,
5, 6.

Viz také:

Vdova.

nevde'čnost.

]. Pravidla chování se vdov.

Pravim pak neženatým a vdovám:
Dobře jest jim, zůstanou-li tak, jako
ijá.
Pakliť se nemohou zdržeti, ať
vstoupí v stav manželský; nebo lépe
jest vstav manželský vstoupiti, nežli
15. 16.
se páliti. I. Kor. 7, 8. 9.
Zena vázána jest zákonem, dokud
ll. Vděčnost k lidem. l. Povzbu
muž její živ jest: pakliby umřel muž
zení k ní.
její, svobodná jest, nechť se vdá za
Kdo odplacuje zlým za.dobré, ne koho chce, toliko v Pánu. Ale bla
hoslavenější bude, zůistavši tak podlé
odejdet' zlé z domu jeho. Přísl. 17,13.
Na milost rukojmě nezapomínej: mé rady; nebo mám za to, že ijá
mám Ducha božího. I. Kor. 7, 39. 40.
nebo dal duši svou za tebe. Sir. 29,20.
Vdovy měj ve cti, kteréž pravé
Pokoj Kristův vítěziž v srdcích va
vdovy jsou. Pakli která vdova syny
šich, k němuž i povoláni jste v jedno
neb vnuky má: ať se učí nejprvé dům
tělo, a buďtež vděčni. Kol. 3, 15.
Ze všeho díky čiňte; nebo toť jest svůj zpravovati; nebo to jesti vzácné
vůle boží v Kristu Ježíši o všech vás. před Bohem. Ale kteráž právě vdova
jest a osamělá, ať má naději v Bohu,
]. Tes. 5,18.
Prosím pak přede vším, aby činěny a trvá na prosbách a modlitbách dnem
byly prosby, modlitby, žádosti, díků i nocí. Nebo která v rozkoších jest,
činění za všecky lidi, za kíále, i za za živa mrtva jest. A to přikazuj,
Všecky, kteříž jsou v vysokych ouřa— aby byly bez ouhony. I. Tim. 5, 3—7.
Vdova bud' vyvolena (k službě cír
dech postaveni, abychom pokojný a
tichý život vedli, ve vší pobožnosti & kevní), kterážby neměla méně šedesáte
let, kteráž byla jednoho muže mann
čistotě. I. Tim. 2, 1. 2.
Pakli která vdova Syny aneb vnuky želka, majic svědectví v dobrých skut
cích, jestliže syny vychovala, jestliže
má: ať se učí nejprVé dům svůj zpra
pocestné do domu přijímala, jestliže
vovati, & rodičům odměnOu službu pro
3.4; za jiné ctnosti a dokonalosti: Řím
], 8; 6, 17; I. Kor. 1, 4; II. Kor.
1,11; Ef. 1, 15. 16; Fil. 1, 3—5;
Kol. ], 3. 4; Samaritán, kteréhož oči
stil Ježíš od malomocenství: Luk. 17,

\
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Vdova.

svatým nohy umývala, jestliže soužení
trpícím posluhovala, jestliže každého
skutku dobrého následovala. Mladších
pak vdov se varuj; nebo když v Kristu
zbujněly, chtějí se vdáváti, majíce od
souzeni, protože první víru zrušily;
jsouce pak spolu i zahálčivě, učí se
choditi po domích; a netoliko zahálčivé,

z ní (take) sirotek:

rameno mé od

kloubu svého ať odpadne, a rámě mě
s svými kostmi nechť se rozlomí. Job
31, 16. 17. 22.

Sóud čiňte nuznému asirotku: poní
ženého a chudého 03pravedli1ujte. Žalm
81, 3.
V soudu budiž milosrdný sirotkům
ale i štěbetné i všetečné, mluvíce CO jako otec, a za. muže (buď) matce je
nesluší. Protož chci, aby se mladší jich. Sir. 4, 10.
Učte se dobře činiti: hledejte spra
(vdovy) vdávaly, děti rodily, hOSpody
němi byly, a žádné příčiny protivníku vedlnosti, přispěte ku pomoci potlače
k utrhání nedávaly. Nebo již se ně— nému, suďte sirotku, zastaňte vdovy.
_
které zpět po satanášovi obrátily. I. Is. 1, 17.
Tim. 5, 9—15.
Toto praví Hospodin: Ciňte soud a
spravedlnost, a vysvobozujte utištěného
2. Příkladové pravých vdov.
násilím z ruky násilníka: a příchozího,
Judith: viz knihu téhož jména, zvlá a sirotka, a vdov nezarmucujte, aniž
ště pak: Jud. 8, 4—8; 11,18. 19; (jich) utiskujte neprávě: a krve ne
13, 23—26; 15, 9—12; 16, 25. 26; vinné nevylévejte na místě tomto.
Ruth: Ruth 3, 10. 11; Annaz'Luk.
Jer. 22, 3.
2, 37.
Vdovy, a sirotka, a příchozího, a
chudého neutiskujte: a zlého muž bra
3. Vdovy a sirotky máme zvláště
t-ru svému nemysli v srdci svém. Zach.
podporovali.
7, 10.
Vdově a sirotku nebudete škoditi.
Vdovy měj ve cti, kteréž pravé vdo
II. Mojž. 22, 22.
vy jsou. I. Tim. 5, 3.
Hodovati budeš v slavnosti své, ty,
Náboženství čisté a nepoškvrněné u
syn tvůj i dcera, služebník tvůj i děv Boha a Otce toto jest: navštěvovati
ka, levíta také, ipříchozí, sirotek a vdovy a sirotky v souženích jejich,
vdova, kteříž v branách tvých jsou.
a nepoškvrněného ostřihati sebe od to
V. Mojž. 16, 14.
hoto svéta. Jak. 1, 27.
Nepřevrátíš soudu příchozího a si
rotka,_ aniž vezmeš v základ roucha 4. Bůh sa'm ubezpečuje vdovy a si
rotky zvláštní svou ochranou, a hrozí
vdovy. V. Mojž. 24, 17.
utiskovatelům přísnými tresty.
Kdyžbys žal obilí na poli svém, a

zapomenulbys snopu,
nevrátíš se,
abys jej vzal: ale necháš, at' vezme
příchozí, a sirotek, a vdova; aby po
žehnal tobě Hospodin Bůh tvůj při
všelikém díle rukou tvých. V. Mojž.
24, 19.
Kdyžbys vyplnil desátek ze všech
ourod svých, léta třetího desátků dáš
levítovi, a příchozímu, a sirotku, a
vdově, aby jedli v branách tvých, a
nasyceni byli. V. Mojž., 26, 12.
Vysvobozoval jsem chudého křičící
ho, a sirotka, kterýž neměl spomocní
ka. Požehnání zahynouti majícího při
cházelo na mne, a srdce vdovy potě
šoval jsem. Job 29, 12. 13.
Odepřel-li jsem, co chtívali, chudým,
a oči vdovy nechal-li jsem čekati: je
dl-li jsem skyvu svou sám, a nejedl-li

Urazíte-li vdovy asirotky, a jábudu
slyšeti křik jejich: rozhněvá se pr
chlivost má, a zbiji vás mečem, a bu
dou manželky vaše vdovy, a synové
vaši sirotci. II. Mojž. 22, 23. 24.
Pán činí soud sirotku a vdově, mi
luje příchozího, a dává jemu živnost
i oděv. V. Mojž. 10, 18.
Zlořečený, kdož převrací soud pří
chozího, sirotka a vdovy. I řekne ve

škeren lid: Amen. V. Mojž. 27, 19.
Vdově jeho požehnaje požehnám:
chudé jeho chlebem nasytím. Žalm
131, 15.
HOSpOdÍn ostříhá příchozích, sirotka
a vdovy se ujímá: a cesty hříšníků
rozptyluje. Žalm 145, 9.
Pán nepohrdne prosbou sirotka; ani
vdovou, když bude Vylévati řeč lkání.

Věčnost beží. — Večeře Páně.

Zdaliž slze vdovy nesstupují
]. křik její na toho, kterýž je
5 líce zajisté vstupují až do
?án, jenž slyší, nebude se v
šiti. Sir. 35, 17—19.

na líce,
vyvádí ?

nebe, a
nich tě

_
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Nepovolávejž mne v prostřed dnů
mých: ješto od národu do národu léta
tvá jsou. A ty, Pane, na počátku
založil jsi zemi, a dílo rukou tvých
jsou nebesa. Onať zahynou, ty pak

Zpravíte-li dobře cesty své, a sna
žnosti své: učiníte-li soud mezi mu
žem a bližním jeho: nebudete-li pří
:hozího, sirotka a vdovy utiskovati,
mi krve nevinné vylévati na místě
*omto, a nebudete-li za bohy cizími
:hoditi ke zlému sobč samým: bydliti
budu s vámi na místě tomto, v zemi,
kterouž jsem dal otcům vašim, od vč—

zůstaneš,

ků až na věky. Jer. 7, 5-7.
Zanech sirotků svých, já učiním,

Bůh tvůj, vSione, od pokolení až do
pokolení. Zalm 145, 10.
Ten, kterýž jest živ na věky, stvo
řil všecky věci spolu. Bůh sám jest
spravedlivý, a zůstává nepřemožený
král na věky. Sir. 18, 1.
Od věku až do věků hledí a nic
není divného před obličejem jeho. Sir.
39, 25.

On jest před věkem, a až na věky:
aniž jest mu co přidáno, ani umen
šeno, &nepotřebuje nižádného rady. Sir.
42, 21. 22.
Zdaž nevíš, aneb jsi neslýchal? Bůh
věčný jest Hospodin, kterýž stvořil
končiny země; nezemdlí, ani unaven
bude, aniž jest vystižení moudrosti
jeho. Is. 40, 28;
Kdo to dělal a učinil, volaje rodin
od počátku? Já Hospodin, první i po—
slední já jsem. Is. 41,' 4.

aby živi byli: a vdovy tvé ve mne
doufati budou. Jer. 49, 11.
A přistoupím k vám k soudu, a
budu svědkem rychlým zločincům, a
cizoložníkům, a křivopřísežníkům, a
kteříž s outiskem zadržují mzdu ná
jemníka, (utiskují) vdovy a sirotky, a
potlačují příchozího, aniž se bojí mne,
praví Hospodin zástupů. Mal. 3, 5.
Běda vám, zákonníci a Fariseové,
pokrytci: neboť zžíráte domy vdov,
dlouhé modlitby říkajíce, protož těžší
soud ponesete. Mat. 23, 14; Mar. 12,
40; Luk. 20, 47.

Věčnost boží.
Veliký jsi Pane na věky, a po vše
cky věky království tvé. Tob. 13, ]
Aj Bůh veliký, převyšující umění
naše: počet let jeho nevystižitelný. Job

a všecko jako roucha zvet—

šeií: ajako oděv změníš je, a\změ
něna budou: ty pak tentýž jsi, a léta
tvánepřestanou. A ku kterému kdy
z angelů řekl: Seď na pravici mé,
dokudž nepoložím nepřátel tvých za

podnoží noh tvých. Žalm101, 25—28;
Žid. ], 10—13.
Kralovati bude Hospodin na věky,

Ty Hospodine na věky zůstaneš, a
trůn tvůj do národu a národu. Jer. 5, 15.
Zdali ty nejsi od počátku Hospo
9, 8.
dine Bože můj, Svatý můj, a neze
' Rada Hospodinova zůstává na věky. mřeme? Hospodine, v soud položil jsi
Zalm 32, 11.
jej: a silného, abys potrestal nás, za
Trůn tvůj, Bože, (trvá) na věky ložil jsi ho. Hab. 1, 12.
Králi věků nesmrtedlnému, nevidite
věků. Žalm 44,
Prvé než učiněny byly hory, a než dlnému, samému Bohu, čest a sláva
způsobena jest země, a okršlek zem— na věky věků. Amen. 1. Tím. 1, 17.
Jedno pak toto nebuď vás tajno, nej
ský , od věků až na věky jsi ty Bůh.
milejší, že jeden den u Pána jest jako
Žalm 89, 2.
Tisíc let před očima tvýma jako tisíc, a tisíc let jako jeden den. II.
den včerejší, kterýž ppminul: a (jako Petr 3, 8.
jedno) bdění v noci. Zalm 89, 4.
Jáť jsem Alfa a Omega, počátek a
Připravena jest s_tolicetvá zdávna: konec, praví Pán Bůh, kterýž jest, &
kterýž byl, a kterýž přijíti má, vše
od věčnosti ty jsi. Zalm 92, 2.
Ty Hospodine na věky zůstáváš: a mohoucí. Zjev.v1, 8; srov. v. 17; 22,1.
památka tvá od národu do národu.
Večeře Páne.
Viz: nejsvětější svá<

36,

Hospodin zůstává na věky. Žalm

Žalm 101,13.

tost oltářm'.
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Velikomyslnost. — Věrnost lidská.

Velikomyslnost

či velikodušnost

kteříž ostříhají přikázaní jeho, do tisi

záleží v nezkalene' a ustavíčne' dobroti
cího kolena. V. Mojž. 7, 9.
vostí Ic nepřátelům, nepamatující na učí
Boží skutkové dokonalí jsou, a vše
ne'ná příkoří a nepráví a jevící se ve cky cesty jeho soudové: Bůh věrný a
skutcích lásky í k protímzílcům.
'beze vší nepravosti, spravedlivý a pří—
mý. V. Mojž. 32, 4.

1. Jí stáváme se Bohu mílýmí a podo
bny'mí.

Já. pravím vám:

Milujte nepřátely

své, dobře čiňte těm, kteříž vás nená
vidí, a modlete se za ty, kteříž vám

protivenství činí, a utrhají vám: aby
ste byli synové Otce svého, jenž jest
v nebesích: jenž slunci svému velí
vcházeti na dobré i na zlé: a déšť
dává. na spravedlivé i na nespravedlivé.
Nebo milujete-li (toliko) ty, kteří vás
milují, jakou odplatu míti budete?
Zdaliž i publikáni téhož nečiní? A
budete-li pozdravovati toliko bratří
svých, což více činíte? Zdaliž i pohané
toho nečiní? Buďtež vy dokonalí, jako
i Otec váš nebeský dokonalý jest. Mat.

Pravé jeho jméno Ilospodinovo, a
všickni jeho skutkové jsou věrní. Žalm
32, 4.
I bude spravedlnost pásem beder je
ho: a víra pi'epásánim ledví jeho. Is.
11, 5.
Králové uzří, a povstano'u knížata,
a klaněti se budou pro Hospodina,
protože věrný jest. Is. 49, 7.

Milosrdenství Hospodinova, že jsme
do konce nevyhynuli: nebo nezhynula
smilování jeho. Nová na usvitě, mno
há. jest víra tvá, (Bože). Pláč. 3, 22.23.
Jestliže někteří z nich nevěřili , zda
liž nevěra jejich věrnost boží vyprá
zdní? Řím. 3, 3.

Věrnýť jest Bůh, kterýž nedopustí
vás pokoušeti, ale učiní s pokušením
také prospěch, abyste mohli snésti. I.
2. Jí nakloníme sobě protivníky.
Kor. 10, 13.
Jestližeby lačněl nepřítel tvůj, na
Věrný jest, kterýž vás povolal: kte
krm jcj: žíznil-liby, dej mu vody píti: rýž- to také učiní. I. Tes. 5, 24.
nebo uhlí řeřavé shromáždíš na hlavu
Věrný jest Bůh, kterýž vás utvrdí
jeho, a Hospodin odplatí tobě. Přísl. a ostříhati bude od zlého. II. Tes. 3, 3.
24, 21. 22.
Pakli vyznáme hříchy své, věrnýť
Nezastávejte se sami nejmilejší, ale jest a spravedlivý, aby nám odpustil
dejte místo hněvu; nebo psáno jest: . hříchy naše, a očistil nás od všeliké
Mně pomsta, ját odplatím, praví Pán. nepravosti. I. Jan 1, 9.

5, 44—48.

Ale lační—li nepřítel tvůj, .nakrm jej,
žízní—li, dej mu píti; nebo to číně, uhlí

řeřavé shrneš na hlavu jeho. Nedej
se přemoci zlému, ale přemáhej zlé
dobrým. Řím. 12, 19. 20. 21.
3. Prílcladové velíkomyslností.

Josef ku svým bratřím: I. Mojž. 50,
15. 20; David k Samuelovi: I. Král.
24, 4. 23; 25, 17—25; k Semejovi:
II. Král. 19, 18. 23; Achab k Bena
dadovi: III. Král. 20, 32. 33; Kristus
k nepřátelům svým.
1. Věrnost bOŽÍ záleží v jistém vypl
nění zaslíbení božích, jakož i v nezmění
tedlnostíjeho rad, soudů a pravdivostijeho
výroků.

Hospodin Bůh tvůj jest Bůh silný
a věrný, ostříhající umluvy a milosr
denstVÍ těm, kteříž milují ho, a těm,

Viz též : pravdomluvnost boží.

ll. Věrnost lidská.
ní.

1. Povzbuzení

Muž věrný velmi chválen bude; ale
kdo chvátá. zbohatnouti, nebude bez
viny. Přísl. 28, 20.
Zachovej víru příteli v chudobě je
ho, abys se i v dobrých věcech jeho
veselil. V čas soužení jeho zůstaň
mu věren, abys i v dědictví jeho spolu
dědicem byl. Sir. 22, 28. 29.
“Kdo pronáší tajné věci přítele, ztra
Cuje víru a nenalezne přítele podlé
vůle své. Sir. 27, 17.

2. Příkladové věrností k lidem.
Eliezer:

I. Mojž.

24;

Josef egypt—

ský: I. Mojž'. 39; RuthkNoemi: Ruth
1, 15—17; IllicholkDavidovi: I. Král.
19; C'husaí, Isaz' a Abísaí k Davidovi:

Veselost. — Vězňové.

H. Král. 17,

15. 21;

Eliseus k Eliá—

šovi: IV. Král. 2, 2—6.

Veselost, veselá mysl. 1. Dle pod
nětu svého jest více neb méně slušná
neb dovolená.

Hospodine, v síle tvé radovati se
bude král: a nad spasením tvým ve
seliti se bude náramně. Žalm 20, 2.
Pane, ty jsi plesání mé. Žalm
31, 7

Duše má veseliti se bude v Hospo
dinu: _a kochati se bude nad spasenim
jeho. Žalm 34, 9.
Potěšil jsi mne Hospodine činy svý
mi: a v skutcích rukou tvých plesati
budu. Žalm 91, 5.

Ty Hospodine vyvádíš trávu doby
tku, a bylinu k službě lidské. Abys
vyvedl chléb ze země: a víno aby ob
veselilo srdce člověka: aby vyjasnil
tvář (svou) olejem: a chléb (aby) sr
dce člověka posilnil. Žalm 103,14.15.
Učiniltě s námi veliké věci Hospodin:
učinění jsme veselici se. Žalm 125, 3.
Světlo Spravedlivých obveseluje. Přísl.
13,

9.

'

Spravedlivý

_

chváliti

a veseliti se

bude. Přísl. 29, 6.

A veselil jsem se ze všech věci:
nebo předcházela mne ta moudrost, a
nevěděl jsem, že všech těch věcí jest
matkou. Moudr. 7, 12.
Nemá hořkosti obcování její (mou
drosti), ani tesknosti bydlení s ní, ale
veselost a radost. Moudr. 8, 16.
Bázeň Páně jest sláva, a chlouba: a
veselí, i koruna plesání. Bázeň Páně
obveseluje srdce, a dává veselí, i ra
dost, a dlouhost dnů. Sir. ], 11. 12.

Koruna moudrosti jest bázeň Páně,
kteráž přináší ouplný pokoj, a užitek
zdraví. Sir. 1, 22.

Žena statečná obveseluje muže své
ho, a léta života jeho naplní pokojem.
. Bohatého pak i chudého srdce do
bré, každého času obličej jejich veselý
jest. Sir. 26, 2. 4.
Víno od počátku k obveselení stvo
řeno jest, a ne k opilství. Plesání
duše a srdce jest víno mírně pité. Sir.
31, 35. 36; Zach. 10, 7.
Víno a hudba obveselují srdce: a
nad to obé milování moudrosti. Sir.
40, 20.
Encyklopaodío.
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2. Povzbuzení k slušné veselosti.
Ať se veselí hora Sion, a plesají
dcery iudské pro soudy tvé, Hospodi
ne. Žalm 47, 12.
V den dobrý požívej dobrých věcí,
& zlého dne se vystříhej. Kaz. 7, 15.
Vesel se tedy mládenče v mladosti
své, a v dobrém budiž srdce tvé, ve
dnech mladosti tvé . . . . ale věz, že
pro všecky ty věci přivede tě Bůh k
soudu. Odejmi hněv od srdce svého,
a odvrať zlost od těla svého. Nebo
mladost a. rozkoš jsou marné věci.
Kaz. 11, 9. 10.
Chval a. vesel se dcero sionská;
nebo aj já přicházím, a budu bydliti
u prostřed tebe, praví Hospodin. Zach.
2, 10.

3. Slušná

veselost zachovává zdraví,
a prodlužuje život.
Srdce veselé obveseluje tvář: v tru
chlivosti mysli trati se srdce. Přísl.
15, 13.

Mysl veselá činí věk kvetoucí: (ale)
duch smutný vysušuje kosti. Přísl.l7,22.
Veselost srdce, tať jest život člově
ka, a poklad—bez nedostatku svatosti:
a plesání muže jest dlouhověký život.
Sir. 30. 23.
Jasné srdce také dobré při jídle
jest: nebo jidlo jeho pilně se odbývá.
Sir. 30, 27.
4. Příkladové dovolené veselosti.

Národ israelsky' při korunováni Ša

lamouna: III. Král. 1, 40;

Davadv

naději někdejšího z mrtvých vstání:
Žalm 15, 9; nad vyslyšením modlitby

své: Žalm 27, 6.7;

34,9;

70, 23;

nade tvory božími: Žalm 91,5.
Viz též: radost, zármutek.
VČZŘOVČ. 1. Nevinných

vězňů ne

opouští Hospodin.
Byl Hospodin s Josefem, a slitovav
se nad ním, dal mu milost u vladaře
nad žalářem. I. Mojž. 39, 21.
Moudrost (věrná) prodaného spra
vedlivého (Josefa) neopustila; ale od
hříšníků vysvobodila ho: a sstoupila
s ním do jámy a v okovách ho neopu
stila. Moudr. 10, 13. 14.
Duch Hospodinův nade mnou, pro
45
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tože Hospodin pomazal mne: k zvěsto
vání tichým poslal mne, abych léčil
skroušené srdcem, a kázal jatým pro
puštění. a zavřeným otevření. Is. 61,1.
Angel Páně otevřel v noci dvéře
žaláře, a vyvedl je (apoštoly). Sk. ap.
5, 19; srov. 12, 17.
Strážný vsadil jc (Petra a Síláše)
do hlubšího žaláře, a sevřel nohy je
jich kládou. Tedy o půl noci, Pavel
a Silas modlíce se, chválili Bol-.a: i
slyšeli je ti, kteříž byli v žaláři. Na
jednou pak se stalo veliké zemětřesení,
tak že se pohnuli základové žaláře; a
hned se všecky dvéře otevřely, a všech
okovy spadly. Sk. ap. 16, 24—26.

2. Povinnosti ku vězňům.
I povstali muži, nahoře jmenovaní,
a vzavše zajaté všecky, kteříž nazí
byli, přiodíli kořistí: a když je zoblá
čelí, a zobouvali a občerstvili pokr
mem a nápojem, a pomnzalí pro una
vení, a péči o ně měli: kteřížkolí cho
diti nemohli, a byli mdlí na. těle, vsa
dili je na hovádka, a odvedli je do
Jericha města palmového k bratřím
jejich, a sami navrátili se do Samaří.
II. Par. 28, 15.
Chodil Tobiáš ke všem, kteříž byli
v zajetí, a napomenutí spasitedlná dá
val jim.- 'l'ob. 1, 15.

Není-líž raději toto půst, kterýž
jsem vyvolíl? Zruš svazky bezbožnosti,
rozvaž snopky obtěžující: propust ty,
kteříž utištěni jsou, na svobodu a. vše
liké břímě roztrhni. Is. 58, 6.
V žaláři jsem byl, a přišli jste ke
mně:
kdy jsme tě viděli nemo
cného, aneb v žaláři, a přišli jsme k
tobě? . . . Pokudž jste to učinili jedno
mu z bratří těchto mých nejmenších,
mně jste to učinili. Mat. 25, 3G,39.40.

A Petr zajisté ostříhán byl v ža
láři. Modlitba pak se dála bez pře
stání od církve k Bohu za něj. Sk.
ap. 12, 5.
Dejž milosrdenství domu Onesiforo
vu; nebo často mne občerstvoval, a
za. okovy mé se nestyděl. II. Tim.
1, 16.
Pamatujte na vězně jako na spolu
vězně, "a obtížené, jakož_i na ty, kteří
Ještě v těle přebývají. Zid. 13, 3.

3. Včzňové byli :

Josef: I. Mojž. 39, 20; číšník a pe
kař Faraonův: I. Mojž. 40, 2; bratří
Josefovi: I. Mojž. 42, 17 ; Achinoam
a Abz'yaz'l,ženy Davidovy: I. Král. 30,

5; Joachaz: IV. Král. 23, 33 a j.;
Jan Křtitel: Mat. 14, 3; Petr: Sk. ap.
12, 3; Stěpán: Sk. ap. G, 12;

Jakub:

12, 1; Jason:

apoštol

17, 6; Tobiáš

s ostatním lidem: Tob. ], 2; Israels'tz'
v Babyloně: Bar. 6 , 2; Pavel a
Sz'lae: Sk. ap. 16, 244—26.
Víno. Vínopožívá-li se ho střídmě, občer
stvuje člověka,jinak škodí těla i duši.

Když pil Noe víno, opil se, a ob
nažen jest v stanu svém. I. Mojž. 9, 21.
Vína a všeho, což opíjeti může, ne—

budete piti, ty i synové tvoji (Leví
tové), když vcházíte ,do stánku svěde
ctví, abyste nezemřeli: nebo přikázaní
věčné jest to po rodech vašich. III.
Mojž. 10, 9.
Bujná věc (jest)

víno, a. bouřlivé
(jest) opilství: kdožkoli v těch věcech
kochá se, nebude moudrým. Přísl. 20, 1.
Kdo miluje víno, a tučné věci, ne
zbohatne. Přísl. 21, _17.
Komu běda? Címu otci běda?
Komu svády? Komu jámy? Komu
bez příčiny rány? Komu červenost
očí? Zdaž ne těm, kteříž neme
'škají při víně, a snažní jsou u vypí
jení číší? Nehled' na víno, když se
žlutá, když se stkví v sklenici barva
jeho: vcházíť lahodně, ale naposledy
jako had uštípne, & jako bazilišek roz
lije jed. Oči tvé hleděti budou na
cizí (ženy), a. srdce tvé mluviti bude
převrácené věci. A budeš jako ten,
kterýž spí u prostřed moře, a jako
snem pojatý zprávce lodi, ztratě veslo,
u díš: Bili mne, ale nebolelo mne: tahali
mne, a já nic necítil: kdy procitnu,
a. opět naleznu víno? Přísl. 23, 29—35.
Běda, kteříž vstáváte ráno, abyste
chodili po opilství, a pili až do večera,
tak že vínem hoříte. Is. 5, 11.
Nepobízej těch, kteříž jsou pilní
vína: nebo mnohé zahubilo víno. Oheň
zkušuje železa tvrdého: tak víno viniti
bude srdce pyšných v opilství pité.
Rovně jako život lidem, jest víno v
střízlivosti: budeš-li je píti mírně, bu

Víra.

deš střízliv. Jaký jest život toho,
kterýž si škodí vínem? Sir.31, 30—33.
Víno od počátku k obveselení stvo
řeno jest, a ne k opilství. Plesání
duše a srdce jest víno mírně pité.
Zdraví duše i těla je střídmý nápoj.
Víno mnoho pité činí popouzení, i
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zjeveno? Proto nemohli věřiti, neb opět
řekl Isaiáš: Oslepil oči jejich: azatvr
dil srdce jejich, aby neviděli očima, a
srdcem nerozuměli, a neobrátili se,
abych jich neuzdravil. Jan 12, 37—40.
Smiluji se, nad

kým se smiluji:

&.

milosrdenství pronáším, nad kým se
slituji. Protož není na tom, kdo chce,
hněv, i pády mnohé.
I—Iořkost duše
jest víno mnoho pité. Sir. 31, 35—39. ani na tom, kdo běží, ale na Bohu,
Neopíjejte se vínem, v němž jest
kterýž se smilovává. Řím. 9, 15. 16;
chlipnost: ale naplněni buďte Duchem srov. 11, 5—8.
Jakož i vy někdy jste nevěřili Bohu,
svatým. Ef. 5, 18.
Nepí již více vody, ale užívej skro— ale nyní milosrdenství jste došli pro
vně vína pro svůj žaludek, a své ča jejich nevěru: tak i oni nyní neuvěřili
sté nemoci. I. Tim. 5, 23.
pro vaše milosrdenství, aby i oni (ně
Viz též: nestřz'dmost, opilství.
kdy zase) milosrdenství došli. Zavřel
zajisté Bůh vsecko v nevěře, aby se
Víra. 1 Jest božská ctnost, v kte nade všemi smiloval. Řím. 11, 30—32.
réžto k1esfan osvícen za „pravé má vše
Poněvadž v boží moudrosti nepoznal
cko, což Bůh.-zjevil, a čemu velí pmva'
světskrze moudrost Boha: zalíbilo se
mrkev vě-r
ití.
Bohu skrze bláznovství kázaní spaseny
Víra (jde) ze slyšení, slyšení pak učiniti věřící. I. Kor. 1, 21; 15, 10.
Doufání máme skrze Krista k Bohu:
skrze slovo Kristovo. Řím. 10,17.
Jest víra nadějných věcí podstata, ne že bychom dostatečni byli mysliti
něco sami ze sebe, jakožto sami ze
důvod neviditedlných. Žid. 11,1.
sebe, ale dostatečnost naše jestz Boha..
2. Víra jest milost boží.
II. Kor. 3, 4. 5
Pakli zakryto jest evangelium naše
V ten čas promluviv Ježiš, řekl:
Chválím tě Otče, Pane nebe i země, před těmi, kteříž hynou, zakryto jesti
že jsi skryl tyto věci před moudrými
před nevěřícími, jeiichžto mysli bůh
a opatrnými, a zjevil jsi je maličkým. tohoto světa Oslepil, aby se jim neza
Ano Otče: neb se tak líbilo tobě. svítilo světlo evangelium slávy Kristo
vy, kterýž jest obraz boží. II. Kor.
Mat. 11, 25. _26.
,
Dí jim (apoštolům) Ježíš: Vy pak
Nepřestávám díků činiti z vás, při
kým mne býti pravíte? Odpověděv Si
mon Petr, řekl: "Ty jsi Kristus, Syn pomínaje vás na modlitbách svých:
Boha živého. A odpovídaje Ježíš, řekl aby Bůh, Pána našeho Ježíše Krista
mu: Blahoslavený jsi Simone, synu Otec slávy, dal vám ducha moudrosti
Jonášův: nebo tělo a krev nezjevilo a zjevení, v poznání jeho, osvícené
tobě (toho): ale Otec můj, kterýž jest oči mysli vaší, abyste věděli, která jest
v nebesích. Mat. 16, 15—17.
naděje povolání jeho, a jaké bohatství
Kdo má, bude jemu dáno, a bude slávy dědictví jeho v svatých. Ef. 1,
hojněji míti: ale kdo nemá, i to, což 16—18.
Milostí spaseni jste skrze víru,
má, bude od něho odjato. Mat. 13,12.
Řekli apoštolé k Pánu: Plidej nám a to ne sami z sebe: dar zajisté boží
jest (to); ne z skutků, aby se někdo
viry. Luk. 17, 5.
Žádný nemůže přijíti ke mně, leč nechlubil. Ef. 2, 8. 9.
Pro tu příčinu klekám na kolena
Otec, kterýž mne poslal, přitáhne jej:
svá k Otci Pána našeho Ježíše Krista,
a já ho vzkřísím v den nejposlednější.
Jan 6, 44.
aby vám dal podlé bohatství slávy své,
Ačkoli (Pán Ježíš) tak veliká zna. posilněnu býti skrze Ducha svého mocí
na vnitřním člověku, aby Kristus pře
mení činil před nimi, neuvěřiliv něho:
býval skrze víru v srdcích vášich,
tak se naplnila řeč Isaiáše proroka,
kterouž pověděl: Pane, kdo uvěřil sly abyste v lásce vkořeněni & založeni
šení našemu? a rámě Páně komu jest jsouce, mohli pochopiti se všemi sva—
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Víra.

tými, která jest širokost, a dlouhost, 'dectvi vydávají, že odpuštění hříchů
& vysokost, a hlubokost, i- poznati lá vezmou skrze jméno jeho všickni, kte
sku Kristovu, převyšující všelikou vě říž věří v něho. Sk. ap. 18, 43.
domost, abyste naplněni byli ve všeli
Především berte štít víry, kterýmž
kou plnost boží.- Ef. 3, 14. 16—19. byste mohli všecky šípy ohnivé nešle
chetníka
uhasiti. Ef. 6, 16.
Vám jest dáno pro Krista, abyste
Měl víru, a dobré svědomí, kteréžto
netoliko v něho věřili, ale také pro něj
někteří odvrhše, utonuli s vírou. I.
trpěli. Filip. 1, 29.
.
Bůh nás vysvobodil, a. povolal po Tim. 1, 19.
Bez víry pak nemožno Bohu se lí
voláním svým svatým, ne podlé sku
tků našich, ale podlé uložení svého, biti.' Nebo kdo k Bohu přistupuje,
(& podlé) milosti, kteráž dána jest nám musí věI-iti, že Bůh jest, a že těm, kte
skrze Krista Ježíše před časy věků. říž ho hledají, odplatitelem jest. Zid.
II. Tim. 1, 9.
Byliť jsme zajisté i my někdy ne

smyslní, nevěřící, bloudící, sloužíce
rozličným žádostem a rozkošem, živi
jsouce v zlosti & závisti, hodni nená
visti, vespolek se nenávidíce. Ale když
se ukázala dobrota a vlídnost Spasitele
našeho, Boha, ne z skutků spravedlno
sti, kteréž jsme my učinili, ale podlé
svého milosrdenství spascny nás učinil
skrze obmytí druhého narození, a ob
novení Ducha svatého. Tit. 3, 3—5.
Všeliké dání výborné, a každý dar
dokonalý s hůry jest, sstupující od
Otce světel, u něhož není proměnění
ani z proměnění zastínění. Jak. 1, 17.

11, 6.

A totoť jest přikázaní jeho: Aby
chom věřili ve jménu Syna jeho, Je
žíše Krista, & milovali jedni druhé,
jakož nám dal přikázaní. I. Jan 3, 23.
Kdo věří v Syna božího, máť svě
dectví boží v sobě: kdo nevěří Synu,
činí jej lhářem, nebo nevěří svědectví,
kteréž vysvědčil Bůh o Synu svém.
Kdo má Syna, máť život: kdo nemá
Syna, nemá života. Tyto věci píši
vám, abyste věděli, že máte život vě
čný, kteřížto věříte ve jménu Syna
božího. 1. Jan 5, 10. 12, 13.
4. -Víra však má se ve skutcích
jevitz'.

V Kristu Ježíši ani obřízka nic ne
platí, ani neobřízka: ale víra, kteráž
zvláště pak v Krista Pána.
skrze lásku působí. Gal. 5, 6.
Kdo uvěřil a pokřtěn bude, spasen
Co prospěje, bratří moji, praví-li
bude: kdož pak neuvěří, bude zatra kdo o sobě, že má víru, nemá-li sku
cen. Mat. 16, 16.
tků? Zdaliž jej bude moci víra spasi
Kdo věří v Syna, má život věčný: ti? Tak i víra, nemá-li skutků, mrtvá
ale kdo jest nevěřící Synu, neuzří ži
jest v sobě. Ale dí někdo: Ty máš
vota, nýbrž hněv boží zůštává na něm. víru a já mám skutky; ukaž mi víru
Jan 3, 36.
svou bez skutků, a já tobě ukáži ze
Totoť jest dílo boží, abyste věřili
skutků víru svou. Ty věříš, žejeden jest
v toho, kteréhož on poslal. Jan 12, 44. Bůh; dobře činíš; i zlí duchové věří a
Otec sám miluje vás (apoštoly), pro třesou se. Ale chceš-li věděti, ó mar—
tože vy jste mne milovali, a uvěřili ný člověče, že víra bez skutků jest
jste, že jsem já od Boha vyšel. Jan mrtvá? Jak. 2, 14. 17—20.
16, 27.
Abraham, otec náš, zdali ne ze sku
Tyto věci jsou napsány (v evange tků ospravedlněn jest, obětovav syna
lium), abyste věřili, že Ježíš jest Kri svého Isáka na oltář? Vidíš-li, že víra
stus, Syn boží, & abyste věříce, život nepomáhala skutkům jeho; a že ze sku—,
měli ve jménu jeho. Jan 20, 31.
tků víra dokonalá jest? Jak. 2, 21. 22.
A (strážný žaláře) vyved' je (Pavla
Vidítež-li, že ze skutků ospravedlněn
a Sílasa) ven, řekl: Páni, co mám
bývá člověk, a ne z víry toliko? Jak.
činiti, abych byl spasen? A oni řekli: 2, 24.
Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen
5. Moc živé víry.
ty, i dům tvůj. Sk. ap. 16, 30. 31.
A vstoupiv (Ježíš) na lodičku, pře
Jemuž (Ježíši) všickni proroci svě

3. Povinnost a potřeba víry vůbec,

Víra.

plavil se, a přišel do města svého (Ka
farnaum). A aj přinesli mu šlakem
poraženého, ležícího na loži. A viděv
Ježíš víru jejich, řekl šlakem poraže
nému: Doufej synu, odpouštějí se tobě
hříchové tvoji. Mat. 9, 1. 2.
Ježíš pak obrátiv se, a uzřev ji
(ženu krvotočnou), řekl: Doufej dcero,
víra tvá tě uzdravila. I zdráva uči
něna jest žena v tu hodinu. Mat. 9, 22.
A když vše] do domu, přistoupili
k němu slepí. I díjim Ježíš: Věříte-lí,
že vám to mohu učiniti? Rkou jemu:
Ovšem Pane.
Tehdy dotekl se očí
jejich, řka: Podlé víry vaší staniž se
vám. I otevřeny jsou oči jejich: a
pohrozil jim Ježíš, řka: Hleďtež, ať
žádný (o tom) nezví. Mat. 9, 28—30.
A všecko, začkoli byste prosili na
modlitbě, věříce, vezmete. Mat. 21, 22.

A řekl jemu (slepému) Ježíš:
hlédni, víra tvá tě uzdravila.

Pro
Luk.

18, 42.

Kolikož pak koli přijali ho, dal jim
moc býti syny božími, těm, kteříž věří
ve jménu jeho. Jan 1, 12.

[ řekl jim Ježíš! Jáť jsem chléb
života; kdo přichází ke mně, nebude
lačněti, a kdo věří ve mne, nebude

žízniti nikdy. Jan 6, 35.
Kdo věří ve mne, tomu, jakož dí
písmo, poplynou z těla řeky vody živé.
Jan 7, 38.
Rekl jí Ježíš: Já jsem vzkříšení, i
život:

kdo věří ve mne,

byť také

umřel, živ bude: a každý, kdojest živ,
a věří ve mne, neumře na věky. Jan
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dávají, že odpuštění hříchů vezmou
skrze jméno jeho všickni, kteříž věří
v něho. Sk. ap. 10, 43.
Bůh, jenž zná srdce, vydal jim
svědectví, dav jim Ducha svatého, jako
i nám, a neučinil žádného rozdílu mezi
námi a nimi, věrou očistivsrdce jejich.
Sk. ap.»15, 8. 9.
Nestydím se za evangelium; moc
zajisté boží jest k spasení každémuvě
řícímu, Židu předně, i Reku. Rím.
], 16.
Ale nyní bez zákona zjevena jest
spravedlnost boží, osvědčena zákonem
i proroky. Spravedlnost pak boží (při—
chází) skrze víru Ježíše Krista ke
všem a na všecky, k_teříž věří v něho,

neboť není rozdílu. Rím. 3, 21. 22.
Bůh z víry ospravedlňuje národy.
Gal. 3, 8.

Milostí spasení jste skrze víru; Ef.
2, 8.

6. Jiní výtečm' oučz'nkové živé víry.

Uvěřil Abram Bohu, a počteno jest
mu to k spravedlnosti. I. Mojž. 15, 6;
Rím. 4, 3. 19; Gal. 3, 6; Jak. 2, 23.
Blahoslavená (jsi), žes uvěřila. Luk.
1, 45.
Jako Mojžíš povýšil hada na poušti,
takt musí povýšen býti Syn člověka;
aby žádný, kdo věří v něho, nezahy
nul, ale měl život věčný. Nebo tak
Bůh miloval svět, že Syna svého je
dnorozeného dal,“ aby žádný, kdo v ně
ho věří, nezahynul,

ale měl život vě—

čný. Neboť neposlal Bůh Syna svého
11, 25. 26.
na svět, aby soudil svět, ale aby spa
“Amen, amen pravím vám, kdo věří sen byl svět skrze něho. Kdo věří
ve mne, skutky, kteréž já činím, i on v něho, nebude souzen: ale kdo ne
věří, již jest odsouzen; neb nevěří ve
činiti bude; a větší nad ty činiti bude:
jméno jednorozeného Syna božího. Jan
nebo já jdu k Otci. Jan 14, 12.
Tato pak znamení následovati budou 3, 14—18.
Amen, amen, pravím vám, že kdo
ty, kteříž uvěří: Budou ve jménu mém
zlé duchy vymítati, novými jazyky mlu slyší slovo mě, a věří tomu, kterýž
viti, hady bráti, a jestližeby co jedo mne poslal, má život věčný, a nepřijde
vatého pili, neuškodí jim; na nemocné na soud: ale přešel ze smrti do živo
budou ruce vzkládatí, a (ti) se dobře ta. Jan 5, 24.
míti budou. Mar. 16, 17. 18.
Tato jest vůle Otce mého, kterýž
mne poslal, aby každý, kdo vidí Syna,
U víře ve jménu jeho utvrdilo
tohoto, jehož vy vidíte a znáte, jméno a věří v něho, měl život věčný, a já
jeho; a víra, kteráž jest skrze něho, ho vzkřísím v den nejposlednější. Jan
„
dala celé toto zdraví před obličejem 6, 40.
Amen, amen, pravím vám: kdo věřl
všech vás. Sk. ap. 3, 16.
Jemuť všickni proroci svědectví vy ve mne, má život věčný. Jan 6, 47
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Víra.

Tentoť jest pak život věčný, aby pakliby se odtrhl, nebude se líbiti duše
poznali tebe samého pravého Boha, a ? mé. Zid. 10, 38.
kteréhož jsi poslal, Ježíše Krista. Jan
Praví písmo: Aj, zakládám na Sio
17, 3.
nu kámen nejpřednější,
uhelný, vy—
Protož známo vám buď, muži, bratří, braný, drahý, a kdo v něj uvěří, ne
že skrze toho zvěstuje se vám odpu bude zahanben. ]. Petr 2, 6.
štění hříchů, a ode všeho, od čehož
Kteřížto mocí boží ostříhání býváte
jste nemohli skrze zákon Mojžíšův ospra skrze víru k spasení, kteréž připraveno
vedlněni býti, skrze toho každý, kdo jest, aby zjeveno bylo v čas poslední.
věří, ospravedlněn bývá. Protož vizte, V kterémžto se radovati budete, mali
ať na vás nepřijde, což povědíno jest čko se nyní (pokud třeba) v rozličných
v prorocích: Vizte potupenci, a divte' pokušeních rmoutíce, aby zkušení víry
se, a zahyňte, nebo já dělám dílo za vaší mnohem dražší nad (pomíjející)
dnů vašich, dílo, o kterémž neuvěříte, _ zlato (kteréž se v ohni zkušuje) nale
kdyby vám kdo vypravoval. Sk. ap. zeno bylo k chvále a slávě i ke cti
13, 38—41.
při zjevení Ježíše Krista; kteréžto ne
Vydal Bůh Krista v (čas) shovívání vidčvše milujete, v kteréhož také nyní
božího, k ukázaní spravedlnosti své v nevidouce, věříte, věříce pak radovati
času tomto: aby sám spravedlivý byl, se budete radostí nevymluvnou a sla
i ospravedlňující toho, kdož jest z víry vnou, docházejíce konce víry své, spa
Ježíše Krista. Rím. 3, 26.
sení duší. ]. Petr 1, 5—9.
Tomu pak, kdož nedělá, ale věří
Jemužto odpírejte silní u víře, vě
douce, že se tomu, kteréž na světě
v toho, kterýž ospravedlňujebezbožné
ho, bývá počtena víra jeho k sprave jest, našemu bratrstvu, též utrpení děje.
dlnosti , podlé uložení milosti boží. ]. Petr 5, 9.
Řím. 4, 5.
Kdo jest, jenž přemáhá svět, leč
Ospravedlněni tedý jsouce z víry, kdo věří, že Ježíš jest Syn boží? I.
Jan
5, 5.
pokoj mějme s Bohem skrze Pána
našeho Ježíše Krista. Rím. 5, 1.
Konec zákona jest Krístus,_ k spra 7. Základ víry jest Bůh a jeho do
vedlností každému věřícímu. Rím.10,4. konalosti, zvláště pak jeho moudrost
a pravdomluvnost.
Bůh naděje naplniž vás všelikou ra
Věřte v HOSpodina Boha svého,
dostí, a pokojem u víře, abyste se roz
hojnili v naději, a v moci Ducha sva a bezpečni budete: věřte prorokům
tého. Řím. 15, 13.
jeho, a všecko se šťastně povede. II.
Vědouce, že nebývá člověk ospra Par. 20, 20.
vedlněn ze-skutků- zákona (t, j. cere
Pravé jest slovo Hospodinovo, avvši
monialního zákona židovského), nýbrž ckni skutkové_jeho jsou věrní. Zalm
skrze víru v Ježíše Krista (t. j. nábo 32, 4; srov. Zalm 118, 160.
Ale což, jestliže někteří z nich ne
ženství jeho), i my v Krista Ježíše
věříme, abychom ospravedlnění byli z věřili? Zdaliž nevěra jejich věrnost
víry Kristovy, a ne z skutků zákona, boží vyprázdní? Odstup_to.
Neboť
protože nebude ospravedlněn ze sku .jest Bůh pravdomluvný. Rím. 3, 3. 4.
tků zákona žádný člověk. Gal. 2, 16.
Víra (jde) ze slyšení, slyšení pak
Spravedlivý z víryjest živ. Gal.3, 11. skrze slovo Kristovo. Rím. 10, 17.
Všecky věci pokládám býti škodou,
I my díky činíme Bohu bez přestání,
pro vyvýšenou známost Ježíše Krista, že příjavše od nás slovo slyšení bo
Pána mého, pro nějž jsem všecko ztra žího, přijali jste je, ne jako slovo lid
til, a mám jako za lejno, abych Krista
ské, ale (jakž v pravdě jest), (jako)
získal, a v něm nalezen byl, nemající slovo (samého) Boha, kterýž působí v
svou spravedlnost, kteráž jest z záko vás, jenž jste uvěřili. I. Tes. 2, 13.
na, ale tu, kteráž jest z víry v Krista
Řeč má i kázaní mé nebylo v dů
Ježíše, kteráž jest z Boha spravedlnost vodných slovech lidské moudrosti, ale
v
dokázaní ducha a moci; aby víra
u víře. Filip. 3, 8. 9.
Spravedlivýpak můj z víry živjest: vaše nebyla. založena na moudrosti

Vlažnost. '— .Vlidnost.

lidské, ale na

moci boží.

]. Kor.

2, 4. 5.

Mluvíme moudrost boží v tajen'iství,
kteráž jest skryta, kterouž Bůh ' před
věky k slávě naší (zjeviti) uložil. I.
Kor. 2, 7.

Ne z vůle lidské pi'ineseno jest on
dy proroctví, ale Duchem svatým jsou
ce nadchnuti mluvili svatí boží lidé.
II. Petr 1, 21.
Jestliže svědectví lidské přijímáme
svědectví boží většít' jest;
nebo toť
jest svědectví boží, kteréž jest větší,
že vysvědčil o Synu svém. Kdo věří
v Syna božího, máť svědectví boží v
sobě: kdo nevěří Synu, činí jej lhá
řem, nebo nevěří svědectví, kteréž vy
svědčil Bůh o Synu svém. ]. Jan 5,9.10.
8. Povinností jest, víru svou a' zevnitř
slovy vyznávali.
Viz : vyznání víry.
9. Po'íkladové živé a pevné ví?-g.
Tří mládenci v ohníve' pecí : Dan. 3,
12—25; mnozí ]sraels'tí za času krále

Antiocha: I. Mak. ], 63—67; Matka
tía'š a synovéjeho: I. Mak. 2,15 atd.;
sedm bratíí makabejských s mdtkou: II.

Mak. 7, Štěpán: Sk ap. 6, 7, Pavel:
Žid. 10, 39, Fil. 2, 17; II. Kor. 4,
4 atd. Viz též: nevěra, vJznání víry.
Vlažnost. Viz: \netečnost.

Vlídnost iestchovánípravidlům slušnosti
přiměřené — ohledem na křesťana způ
sobne', vzdělávající poctivost v řeči a v

jednání, jíž člověk zalíbení dochází u
Boha i lidí.
].

ni

ná, jenž v ústech necvičených ustavi
čná bude. Sir. 20, 21.
Nekáznému mluvení ať nezvykají
ústa tvá: jest zajisté v něm slovo hří
chu. Sir. 23, 17.
Člověk navykly'r slovům hánlivým,
po všecky dny své nebude vycvičen.
Sir. _23, 20.

Hořkost duše jest víno mnoho pité.
Smělost z opilství jest nemoudrého ou
raz, umenšuje síly a dělá rány. Při
kvasu na víně nekárej bližního: & ne
pohrdej jím při veselosti jeho: slov
hánlivých neříkej jemu: a nedotírej
naň upomínáním. Sir. 31, 39—42.
Mluv, kdož jsi starší v letech: ne—
bot' na té sluší první slovo pilným
uměním, a nepřekážej hudbě; Kde
není slyšení, nevylévej řeči, a nevyná
šej se nevhodně moudrostí s'vou. Sir.
32, 4— 6.
Před přátely styd se za řeči hánlivé:
a když dáš, neomlouvej. Sir. 41, 28.
_ Žádná řeč zlá nevycházej z úst va
šich: ale jestli dobíá k vzdělání víry,
aby dala milost poslouchajícím. Ef.
4, 29.
b) při domluvě.

Jíst pak jsem i já sám o vás, brn
tří moji, že vy jste plni milování, na
plnění jsouce všelikým uměním, tak
že můžete jeden druhého napomínati:
ale však- psal jsem vám, bratří, poně—
kud směleji, jako ku paměti “vám'při

váděje, podlé milosti, kteráž mi jest
dána od Boha, abych byl služebníkem
K1lsta Ježíše mezi národy, posvecuje

Velí se.

evangelium
ráž mi jest božího,
dána odpodlé
Boha.milosti,
Řím. klte
Láska trpělivá jest, dobrotivá jest; ' 14—16.

láska nezávidí, nečiní nic na chloubu,
nenadýmá se, není cti žádostivá, ne—
hledá, co jejího jest, nezpouzí se, ne
mysli zlého. I. Kor. 13, 4. 5.
Bratří! Mírnost vaše známa buď
všechněm lidem. Kterékoli věci jsou
pravé, kterékoli poctivé, kterékoli spra
vedlivé, kterékoli svaté, kterékoli milé,
kterékoli dobré pověsti, jestli která
chvála kázně, na ty věci myslete. Fil.
4, 5. 8.

2. Její projevy (známky)
a) v obcování.

Člověk nemilý jest jako báika mar

Bratří, byl-liby člověk i v nějakém
hříchu zachvácen,

vy kteříž jste

duf—

chovní, poučte takového v duchu ti
chosti, prohlédaje (každý) sám k sobě,
abys i ty nebyl pokoušen Gal. 6, 1.
Aby se nestala v nečas. Viz svrchu:
Sir. 31, 39—42.
a) L' ostatním chování prokazuje se ve
skrz

mz'nw'.

_

Ozdoba zlatá jest opatrnému učení,
a jako náramek na ramenu pravém.
Noha blázna kvapí do domu bližního:
a člověk zběhlý ostýchá se osoby mo
cného. Sir. 21, 24. 25.

Vnuknutí boží. — Vražda.
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Není dobré zachovati všeliký stud:

a ne všechněm se všecko líbí u víře.
Sir. 41, 20.
Styďte se za mlčení před pozdravu
jícími. Sir. 41, 25.
Před přátely styď se za řeči hán
livé. Tutéž v. 28.

3. Ježíš přede sal na'm příklady
vl dnosti.
Viz Luk. 14, 8—10; 15, 1—3;
srov. Sk. ap. 23, 26.
4. Příkladové vlídnostz'
Abraham a Jakob: I. Mojž. 13, 8;
33, 3. 14.
Vnuknuti boží jest milost, kterouž Bůh
rozum osve'cujea vůli k dobrému podněcuje.

1. Máme na ně dbáti.
Známo vám činím, že žádný, kdo
Duchem božím mluví, nezlořečí Pánu

Ježíši: a' žádný nemůže říci: Pán Je
žíš, jediné skrze Ducha svatého. I. Kor.
12, 3; srov. Mar. 9, 38.
Nejmilejší, ne každému duchu věřte,
ale zkušujte duchů, jsou-li z Boha,
nebo mnozí. falešní proroci vyšli na
svět. I. Jan 4, ].

2. Jakož _i následovali jich.

V. Mojž. 5, 17; Mat. 5, 21; 19, 18;
III. Mojž. 19, 16.
Ty také víš, co jest mi učinil Joab,
syn Sarvie, a co učinil dvěma knížatům
vojska israelského, Abnerovi, synu Nér,
a Amasovi, synu Jether: kteréž zabil
a vylil krev (jako v čas) války (v čas)
pokoje, a skropil krví boje pás svůj,
kterýž měl na bedrách svých, a obuv
svou, kterouž měl na nohách svých.
Učiníš tedy vedlé moudrosti své a
nedáš vstoupiti šedinám jeho pokojně do
hrobu. III. Král. ?, 5. 6.
Muže krví a lstivého v ohavnosti
mít-i bude Hospodin. Zalm 5, 7.
Synu můj, jestližeby tě lákali hří
šníci, nepřivoluj jim: jestližeby řekli:
Pojď s námi, ouklady čiňme krvi, po
léknčme v skryté léčky nevinnému, bez
příčiny pohlt'me ho jako peklo živého,
a celého jako toho, jenž sstupuje do
hrobu. Všelijaké drahé zboží najdeme,
naplníme domy své loupeží. Drž s námi
los, a nechť jest jeden měšec všech nás.
Synu můj, nechodiž s nimi, zdrž nohu
svou od stezek jejich. Nebo nohy jejich
ke zlému běží, a pospíchají, aby vylili
krev. Přísl. ], 10—16.
Nebudete-li příchozího, a sirotka, a
vdovy ut'ukovati, ani krve nevinné vy
lévati na místě tomto . . . . bydliti budu
s vámi na místě tomto a t. d. Přísl.

Dnes uslyšíte-li hlas jeho, nezatvr—
7, 6. 7. Srov. v. 9.
zujte srdcí svých. Zalm 94, 8.
Ohraťtež se na domlouvání mé: hle
2. Bůh přísně tresce vraždu.
pronesu vám ducha svého, &' ukáži

vám slova svá. Poněvadž jsem volala,
& odpírali jste; vztáhla jsem ruku svou,
anebylo, kdoby pohleděl: pohrdli jste
všelikou radou mou, a domlouvání
mého zanedbali jste: já také k zahy
nutí vašemu smáti se budu, a posmí
vati se budu, když přijde na vás to,
čeho jste se báli. Přísl. 1, 23—26.
Vražda jest násilně a zúmyslu způso
bene' bezz'z'votz' blz'žm7zo.

1. Jest veliký zločin.
' I řekl Hospodin k Kainovi: Co jsi
učinil? hlas krve bratra tvého volá ke
mně z země. I. Mojž. 4, 10.
'Nezabiješ. II. Mojž. 20, 13.
Nevinného a spravedlivého nezabiješ:
nebo v ošklivosti mám bezbožného. H.
Mojž. 23, 7; srov. II. Mojž. 20, 13;

Řekl Hospodin k Kainovi: Co jsi
učinil? hlas krve bratra tvého volá ke
mně z země. Protož nyní zlořečený
budeš na zemi, kteráž otevřela ústa

svá, a přijala krev bratra tvého zruky
tvé. Když budeš vzdělávat-iji, nebude
dávati tobě užitků svých: tulákem a po
běhlým budeš na zemi. I řekl Kain

kHospodinu: Většíť jest nepravost má,
nežli abych odpuštění zasloužil. Hle
vyháníš rnne dnes od tváři země, aod
tváři tvé krýti se budu, a budu tulá
kem a poběhlcem na zemi, protož každý,
kdož nalezne mne, zabije mne. I. Mojž.
4, 10—14.
Kdobykoli vylil krev lidskou, vylita
bude krev jeho: nebo k obrazu božímu
učiněn jest člověk. I. Mojž. 9, 6.
Kdoby udeřil člověka, chtěje ho za
biti, smrtí ať umře. Jestližeby kdo

Vrchnost duchovní. — Vrchnost světská.

z oumyslu zabil bližního svého a skrze
ouklady: i od oltáře mého odtrhneš
jej, aby umřel. II. Mojž. 21, 12. 14.
Vražedlník vedlé svědků trestán bude :
]; svědectví jednoho žádný nebude od
souzen. Nevezmete výplaty od toho,
kterýž vinen jest krví; on ihned umře.
IV, Mojž. 35, 30- 31.
Sest věcí jest, které nenávidí Ho
spodin . . . . rukou vylévajících krev ne
vinnou. Přísl. 6, 17.
Clověka, kterýž násilí činí krvi duše,
byť až na onen svět utekl, žádný ho
nezadrží. Přísl. 28, 17.
Když rozmnožíte modlitbu, nevysly
ším, nebo ruce vaše jsou plny krve.
Isai. 1, 15; srov. 59, 1, 23. 7; Ezech.
22, 2. 4. 6. 12; Os. 4, 1—3.
Bázlivým pak, a nevěřícím, a pro
klatým, a vražedníkům, a smilníkům,
a čarodějníkům, a modlářům, ivšechněm
lhářům, bude díl jejich v jezeře, kte
réž hoří ohněm a sirou, jenž jest smrt

druha. Zjev. 21,3.
3.
Jsou
kdež patří
dovo:
leno
jest, však
zabitípřípadnosli,
biz'ního. Sem
a) Spravedlivá obrana : donucení.
Jestliže zloděj vylamuje dům, nebo
podkopavaje bylby stížen, a jsa raněn
umřelby: ten, kdo ho ranil, nebude
vinen krví. II. Mojž. 22, 2.

b) Te'ž vrchnosti mají právo,
zločince na hrdle.

trestati

Kdobykoli vylil krev lidskou, vylita
bude krev jeho: nebo k obrazu božímu
učiněn jest člověk. ]. Mojž. 9, 6.
Kdoby udeřil člověka, chtěje ho za
biti, smrtí ať umře. II. Mojž. 21, 12;
srov. II. Mojž. 21, 23; III. Mojž. 24,
21; V. Mojž. 19, 11. 12.
Viz též, co se vypravuje a zabití Joaba :

III. Král. 2, 28—34.
Prorok řekl k Achabovi: Toto praví
Hospodin: že jsi propustil muže ho
dného smrti z ruky tvé, budet život
tvůj za život jeho, a lid tvůj za lid
jeho. III. Kral. 20, 42.
Za jitra hubiti budu všecky hříšníky
země: abych vypudil z města Hospo
dinova všecky, kdož páší nepravost.
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poněvadž všecky tyto ohavné věci činil,
Smrtí umře, krev jeho bude na něm
Ezech. 18, 10. 13.
Knížata nejsou k strachu dobře činí
cím ale zle činícír_n. Protož chceš-li se ne

báti mocnosti? Cín dobře, abudeš míti
od ní chvalu; boží zajisté služebník
jest, tobě k dobrému. Pakli zle činiti
budeš, boj se; neboť ne nadarmo nosí
meč; boží zajisté služebník jest, mstitel
zuřivý nad tím, kdož zle činí. Řím.
13, 3. 4.

Kdo mečem zabije, musí mečem zabit
býti. Zjev. 13, 10.
c) Tči ve spravedlivé válce smí zavra
žditi bojovník protistojícího nepřítele svého.

Jos. 1,' 1 atd.; 10, 6 atd.; I. Král.
15, 1 atd.; I. Král. 30, 1 atd. Srov:
válka.
]. Vrchnost duchovní. Viz duchovní
zpravce.

II. Vrchnost světská.

Jí se míní

řádná a náležitá mocnost v státu; kteréž
přísluší zákony dávati, nad zachováním
jich bdíti a to k časnému prospěchu
poddaných.

1. Každá vrchnost jest od Boha usta
novena, a jest na místě božím.
Nebude žádný rozdíl osob, tak ma
lého (sprostého) vyslyšíte, jako velikého
(vzácného), aniž přijmete čížkoli osoby,
nebo soud boží to jest. Jestli že pak
něco nesnadného zdálo se vám býti,
vzneste na. mne, a ja to vyslyším. V.
Mojž. 1, 17.
Josafat přikázal soudcům: Vizte, jak
co činíte, nebo nevedete soudu lidského,
ale Hospodinova, a cožkoli souditi bu
dete, na vás se obrátí. II. Par. 19, 6.
Řekl David mužům svým: Budiž mi
milostiv Hospodin, abych nečinil té věci

Pánu mému,Pomazanému Hospodinovu,
abych vztáhl svou ruku na něj, neb
pomazaný Hospodinůvjest. I. Kral.24, 7.
Skrze mne králové kralují, ati kteří
pravo ustanovují, spravedlivé věci na
řizují. Skrze mne knížata panují, a
mocní (všickni soudcové zemští) usa
zují spravedlnost. Přísl. 8, 15. 1'6.

Dana jest vám (králové) moc, tu
kterouž máte od Pana, a síla od Nej
Zplodil-liby pak syna lotra prodavače vyššího, kterýž tázati se bude skutků
krve . . . zdaž bude živ? Nebude živ, vašich, imyšlení zpytovati. Moud. 6, 4.
Zalm 100, 8.
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V ruce boží jest moc nad zemí:
a (Bůh) vzbudí užitečného zprávce časem
(svým) nad ní. Sir. 10, 4.
Poznají živí (lidé), že Nejvyšší pa
nuje nad královstvím lidským: a že
komužkoli bude chtíti, dá (je), a někdy

Davida otce mého: já pak jsem mlá
denec maličký (nezkušený), ani vyjití
ani vjití svého neznaje . . . Dej tedy
služebníku tvému srdce k umění scho
pné, aby lid tvůj souditi mohl, aroze—
znáti mezi zlým a dobrým. Nebo kdo
itoho nejponíženějšího člověka usta bude moci souditi lid tento tvůj tak
noví nad ním. Žalm 112, 7. 8.
nmohý. I líbilo se to Hospodinu, že
Ježíš pravil Pilátovi: Nemělbys proti Salamoun žádal za takovou věc. III.
mně moci žádné, by tobě nebylo dáno Král. 3, 7—10; srov. Il. Par. ], 10.
s hůry. Jan 19, 11.
Nyní králové srozum_ějte: vyučujte
se, kte'rí soudíte zemi. Zalm 2, 10.
Každá duše mOCnostem vyšším pod
dána buď. Neboť není mocnosti, je
K vám, ó králové, jsou tyto řeči
dině od Boha: a kteréž jsou, ty od mé: abyste se učili moudrosti a ne
Boha zřízeny jsou. A protož kdo se padali. Nebo kteříž ostříhati budou
mocnosti protiví, božímu zřízení se pro spravedlivých věcí spravedlivě, ospra
tiví. Kteříž se pak protiví, tit' sobě vedlnění jsou: a kteříž se učiti budou
odsouzení dobývají. Řím. 13, ]. 2.
těm věcem, naleznout, coby odpověděli.
Služebníci, budte poslušni pánů těle— Budtež tedy žádostívi řečí mých: Mi
sných s bázní a třesením vsprostnosti
lujte je a budete míti umění. Moudr.
srdce svého, jako Krista: ne na oko 6, _10—12.
sloužíce, jako lidem se líbíce, ale jako
Zádal jsem, a dán jest mi smysl, a
služebníci Kristovy činíce vůli boží vzýval jsem Boha, a vše] ve mne
ze srdce. Eles. 6, 5—7.
duch moudrosti. A předložil jsem ji
Poslušni buďte zprávců svých, a nad království, a stolice královské a
poddání buďte jim. Oniť zajisté bdčjí bohatství za nic jsem položil u přiro
(nad vámi), jako počet mající vydati za vnání k ní. Moudr. 7., 7. 8; srov. 9,
duše vaše, aby to s radostí činili, a ne 1—12.
Soudce moudrý souditi bude (mou
s_stýskáním: neb to není užitečné vám.
Zid. 13, 17.
dře, šťastně) lid svůj, a vladařství roz
umného stálé bude. Jakýž jest soudce
2. Vrchností jest třeba.
lidu, takoví jsou i služebníci jeho.
Král
nemoudrý přivede na zkázu lid
Odpověděl Mojžíš Hospodinu: Opatř_
Hospodin, Bůh duchů všelikého těla svůj, ale města osazená budou opatr
(dárce všelikého života) člověka, kte ností mocných. Sir. 10, 1—3.
-rýžby byl nad množstvím tímto: a mohl
4. Va'clmostz'nemají nikdy zapomínaií,
vycházeti a vcházeti před nimi , (kte
že Bůh 'estPánem jejich, jemuž jednou
rýžby byl jejich vůdce) a vyvesti je,
a uvesti: aby nebyl l-id Hospodinův počet klzístí budou z ouřadova'm' svého.
Sliby čiňte, a plňte Hospodinu Bohu
jako ovce bez pastýře. lV. Mojž. 27,
15—17.
svému všickni, kteříž vůkol něho při
Toho času nebylo krále (pořádné nášíte dary I—Iroznému,a tomu, kterýž
vrchnosti, zprávce, soudce) v Israeli, odjímá ducha knížatům (sílu), hrozné
ale jedenkaždý, co se mu za dobré mu u všech králů zemských (před nímž
vidělo, to učinil. Soudc. 17, 6; srov. se třesou králové zemští). Zalm 75, 12.
13. Viz též svrchu: Přísl. '8, 15. 16.
21, 24.
Jako rozdělení (potůčkové) vod, tuk
Kdež není zprávce (dobré zprávy),
tut' lid padne: ale tuť jest zachování jest srdce královo v ruce Hospodino
(vznik, štěstí), kdež jsou mnohé .dobré vě: kamžkoli bude chtít-i, nakloní ho.
Přísl. 21, 8.
rady. Přísl. 11, 14.
Slyšte králové, a rozuméjte, učte se
3. Vrclmosiz'jsou pom'nny, zjednali sobě soudům končin země. Nachylte uší,
moudrost a umění.
vy , kteříž vládnete nad množstvím,
A nyní, Hospodine Bože, ty jsi uči & zalibujte sobě v houiích národu.
nil, aby kraloval služebník tvůj místo Nebo dána jest \'ám moc ta, kterouž
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máte od Pána, a síla od Nejvyššího,
kterýž tázati se bude skutků vašich,
a myšlení zpytovati. Poněvadž jsouce
služebníci království jeho, nesoudili jste
právě, aniž iste zákona Spravedlnosti
ostříhali, ani podlé vůle boží chodili.
Hrozně a brzce ukáže se vám: ne
bo nejtvrdší soud na těch, jenž
představeni jsou jiným, vykonán bude.
Chatrnému zajisté propůjčuje se mi_\
losrdenství: ale mocní m'ocné muky
trpěti budou.
Nebudet' zajisté dbáti
na osobu žádného Bůh, ani se ostý
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nil, a jednostejně pečuje o všecky.
Moudr. 6, 8.
V plenkách jsem vychován a sta
rostmi velikými. Zádný zajisté z krá
lův jiného počátku narození neměl.

Jednostejné tedy jest přicházení vše
chněch k životu, ijednostejné odchá
zenj. Moudr. 7, 4—6.
Cím jsi větší, tím se více ponižuj
ve všech věcech, a nalezneš milost
před Bohem. Sir. 3, 20.
6. Vrchnosti mají obzvláště o sprave

dlnost se snažítz'.
chati velikosti něčí: nebo malého i ve—
Spravedlivý jest Hospodin, a spra
likého on učinil, a jednostejně pečuje
o všecky. Ale silnějším silnější na vedlností miloval: na pravost s libostí
stává trápení. Moudr. 6, 2—9.
patří obličej jeho. Zalm 10, 8.

Neříkej : Jak jsem mocný, aneb kdo
mne podmaní pro mé skutky: nebo
Bůh mstitel mstíti bude (tvou nešle
chetnost). Sir. 5, 3; Is. 40, 21—23.
Rekl Daniel: Bud jméno Páně po

Milujte spravedlnost, kteříž soudíté
sami, smýšlejte o Pánu v dobrotě a v
sprostnosti srdce hledejte ho. Moudr.

žehnáno od věku až na věky, nebo
moudrost a síla jeho jsou. A on mění
časy i věky: přenáší království i usta
novuje krále, dává moudrost moudrým,
a známost rozumějícím umění. Dan. 2,
20. 21; srov. 4, 14.
A vy páni též —také čiňte jim (slu
žebníkům, mějte se k nim upřímně ala
skavě) odpouštějíce pohrůžky, vědouce,

dary.

že i jejich i váš Pán jest v nebesích:
a přijímání osob není u něho. Ef. 6,9.
Na bedrách svých má napsané jmé
no: Král králů, Pán pánů. Zjev. 19,16.
5. Vrchnosti mqjt' býti pamětlivy křeh
kosti a mdloby své lidské a tudíž býti

poníženy a pokorný.
Hle i mne jako tebe učinil Bůh, a
a z téhož bláta já také sformován
jsem. Job 33, 6.
Zdali ten, jenž nemiluje soudu, může
uzdraven býti? a kterak ty toho, ježto
spravedlivý jest, tak velice potupuješ?
Toho, kterýžto říká králi poběhlče
(nevážný, nešlechetný), kterýžto nazývá
vývody bezbožníky. Kterýžto nepřijímá
osob, knížat, aniž poznal mocnáře,
když rozepři vedl proti chudému: ne
bo dílo rukou jeho jsou všickni. Job
34, 17—19.
Nebudet' zajisté dbáti na osobu žá
dného Bůh, ani se oslýchati velikosti
něčí: nebo malého

1, 1.
Viz také:

spravedlnost, přý'z'ma'm'osob,

7. V'rcfmost má mírná býti, pokud se
to může díti bez porušení spravedl
nosti.

Jako řvání lva, tak strašlivý jest i
hněv krále: a jako rosa na bylinu,
tak i ochotnost jeho. Přísl. 19, 12.
Milosrdenství apravda ostříhají krále,
a milostivostí utvrzuje se trůn jeho.
Přísl. 20, 28.
Ty panovníče mocný, s tichostí sou
díš a s velikou zdrželivostí zpravuješ
nás: nebo máš moc, kdyžbys chtěl.
Takovými pak skutky vyučil jsi lid
svůj, že ten, kdož jest spravedlivý, také
vlídný býti musí, a „dobré na
děje učinil jsi syny své, protože soudě,
dáváš místo ku pokání v hříších.
Moudr. 22, 17—19.
Když nám dáváš kázeň, nepřátely
naše mnohonásobně'šviháš, abychom
tu rozsuzujíce dobrotu tvou bedlivě
rozvažovali: a kdyžbychom souženi
byli, ,nadáli se milosrdenství tvého.
Moudr. 12, 22.

8. Obzvláště mají vrchností nábožen
ství chrániti a si ho vážítz'.

A řekl k Áronovi: Co tobě učinil
lid tento, žes uvedl naň hřích převe
liký? II. Mojž. 32, 21; III. Mojž. 24,
i velikého on uči— 10—14._
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Přiblíživl se pak čas smrti Davidovy,
přikázal Salamounovi synu svému, řka:
Já vcházim na cestu vší země (již
umírám).
Posilniž se, a buď muž.
A zachovávej přikázaní Hospodina
Boha svého, abys chodil po cestách je
ho, abys ostříhal ustanovení jeho, a
přikázaní jeho i soudu, i svědectví, ja
kož psáno jest v zákoně Mojžíšově;
abys porozuměl všemu (abys moudře
činil všecko), což činíš a k čemužkoli
se obrátíš. Aby potvrdil Hospodin
řečí svých, kteréž mluvil o mně (aby
naplnil to, což mi zaslíbil), řka:

Bu— jest, a jejížto knížata ráno jedí.

dou-li ostříhati synové tvoji cest (po
vinností) svých, a chodili (chovati)
přede mnou v pravdě (Upřímě) z ce
lého srdce svého, z celé duše své, ne
bude tobě odjat mužz stolice israelské.
III. Král. ?, 1—4.
\
I stala

se i—ečHospodinova

lovství svého, vypíše sobě knihu zákona
tohoto: a budet jej míti při sobě, a
čísti jej po všecky dny života svého,
aby se naučil báti se Hospodina Boha
svého, a ostříhati slov, a obyčejů po
svátných (ustanovení) jeho, kteří v zá
koně přikázáni jsou. Aniž se pozdvihuj
srdce jeho pýchou nad bratří jeho, aniž
se uchyluj od přikázaní na pravo aneb
na levo, aby za dlouhý čas kraloval,
on, i synové jeho nad Israelem. V.
Mojž. 17, 15—20.
Běda tobě země, jejížto král pachole

k Sala

mounovi, i-koucí: Dům tento (co se
týče domu), kterýž mi stavíš, věz, jestli
že budeš choditi v pi*ikázaních mých,

Ale
blahoslavená; země, jejížto král urozený,
(z rodu šlechetných předků pošlý, a též
jako oni šlechetný) jest, a jejížto kni
žata jídají časem svým (v čas náležitý)
pro posilnění, a ne pro ožralství. Kaz.
10, 16. 17.
Kdoby pak pohoršil jedno z mali
čkých těchto, kteréž ve mne věří, lépe
by jemu bylo, aby zavěšen byl žernov
osličí na hrdlo jeho, a pohřížen byl do
hlubokosti mořské. Mat. 18, 6.
Ve všech věcech sebe samého vy
dávej za.příklad dobrých skutků, v učení,
v celosti, v vážnosti. Tit. ?, 7.

&. činiti soudy mé, a ostříhati všech
přikázaní mých chodě co živ jsa podlé
nich: utvrdim (silným) řeč svou tobě,
kteroužjsem mluvil Davidovi, otci tvému.
A budu bydliti u prostřed synů israel"
Viz také : příklad.
ských a neopustím liduv svého israel—
ského. Tedy vystavěl Salamoun ten 10. Toliko hodnýmabohabojným mužům
dům, a dokonaljej. ILI.Král. 6, 11—14. maji panovníci svěřili ouřad vrchno
Sienský.
Příklady zbožných panovníků : David:
Opatř pak ze všeho lidu muže mo
11. Král. s, 2. 5; Šalamoun: 111. Král.
8, 22; Asa: 5, 41. 12; Ezechiáš: IV. cné a bohabojnég v nichž byla pravda,
Král. 18, 3—7; Josia'š: IV. Král. 23; a_kteří by nenáviděli lakomství, a usta
Josafat: II. Par. 17, 34; král Ninive: nov z nich tisícníky, setníky i pade—
Jon. 3, 6—8
sátníky a desátníky, kteříby soudili lid
každého času. II. Mojž. 18, 21; srov.
9- VrchnOsiijsou povinny, poddaným IV. Mojž. 11, 16. 17.
dobrý příklad dávati.
Mojžíš pravil k lidu: Nemohu sám
Toho toliko ustanovíš nad sebou, snésti prací vašich, abřemena, asvárv.
kohožby Hospodin Bůh tvůj vyvolil Vydejte z sebe muže moudré a umělé
z počtu bratří tvých. Nebudeš moci a kterých obcování bylohy zkušeno v po
z jiného národu člověka učiniti sobě koleních vašich, ať ustanovím je nad
krále, kterýžby nebyl bratr tvůj. A když vámi knížaty. Tehdy odpověděli jste
bude ustanoven, nerozmnoží sobě koní, mi: Dobrá jest ta v_ěc, kterouž chceš
aniž z'ase uvede lidu do Egypta, po učiniti. I vzal jsem z pokolení vašich
zdvižen jsa počtem jezdců; poněvadž muže moudré a znamenité, a ustanovil
Hospodin přikázal _vám, abyste nikoli jsem je knížaty nad vámi, totiž tisí
tou cestou více se nevracovali. Nebude cníky, setníky, padesátníky a desátníky,
také míti mnoho žen, kteréžby k sobě kteříby učili vás v jedné každé věci.
přiloudily mysl jeho, aniž také příliš I přikázal jsem jim řka: Slyšte, a což
mnoho zlata a stříbra shromažďovati spravedlivého jest, sudte; nechť jest
bude. Když pak scdne na stolici kní on domácí aneb příchozí. Nebude žádný
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rozdíl osob, tak malého (prostého člo—
věka)vyslyšíte jako velikého ' (vzácného,
znamenitého muže): aniž přijmete číž
kolí osoby, nebo soud boží (věc důle
žitá) jest. Jestližeby pak něco ne
snadného zdálo se vám býti, vzneste
na mne, a já to vyslyším. _V Mojž.
1, 1—2. 17.

Příjemný jest králi služebník roz
umný: ale hněvivost jeho nenžitečný
(ten který mu hanbu činí) trpěti bude.
Přísl. 14, 35.

Jest také jedna zlá věc, kteroužjsem
vidél před sluncem, jenž jako skrze
poblouzení pochází od knížete. Totiž
postaveného blázna v důstojenství vy
sokém a bohaté, ani sedí dole (v níz
kosti beze všeho vyššího ouřadu).
Viděl jsem služebníky (lidi, ješto za
vic nestojí, než aby sloužili), na ko
ních a knížata, ani chodí pěšky jako
služebníci. Kaz. 10, 5. 7.

11. Vrchnosti a panovníci nemají dáti
sluchu špatným rcídcům, nýbrž mají
rady toliko dobrých následovali.
Výstražnz' pf'z'kladove' toho jsou:
kní
žata amonz'ts'tz',jenž radili Hanonoví: Il.
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ny budou komory všelijakým skutkem
drahým a nejkrásnějším. Muž moudrý
jest silný, a muž učený, mocný a silný.
Nebo o rozšalnosti vede se válka, a
bude vysvobození (vítězství), kdež jest
mnoho rad (moudrých rádců). Přísl.
24, 1—6.
Kteří říkají bezbožnému (neSprave
dlivému): Spravedlivý jsi: klnouti bu—
dou je lidé a budou v ohavnosti po—
kolením. Přísl. 24, 24.
Podlé možnosti své šetř se bližního
svého, a s moudrými v radu vcházej
i s opatrnými rozmlouvání mívej. Sir.
,

12. Zbožným panovníkům a vrchno
stem přislíbena jest časná i věčná
blaženost.
Ve všech cestách (těch taženích)
svých David opatrně počínal, nHospo
din byl s ním. I. Král._18, 14.
Posilněn jest tedy Salamoun, syn
Davidův v království svém a Hospodin
Bůh jeho byl s ním a zvelebil ho vy
soce. II. Par. 1, 1.

Hospodine, kdo bude přebývati v
stánku tvém: aneb kdo odpočine na
Král. 10, 3—7; mladí rádcove' Roboa hoře svaté tvé? Ten, kdož chodí bez
moví: IlI. Král. 12, 8—11; Aman, rá
poškvrny & činí spravedlnost.
Kdož
dce Assverův: Est. 3, '8—11.
mluví pravdu z srdce svého. Kdož
Blahoslavený ten muž, který neodšel nečinil lsti jazykem svým: aniž činil
(nechodí, nepostupuje) po radě (po bližnímu svému zlého, a pohanění ne
smyslu, po vůli) bezbožných, a na ce— přijal proti bližním svým. V nivec
stě hříšníků nestál (nestojí, zlé nečiní, přiveden jest před očima jeho zlostný,
jako oni) a na stolici mocného naka bojící se pak Hospodina oslavuje. Kdož
žení (lépe posměvačů t. ctnosti a ná to, což přísahá bližnímu svému, drží a.
boženství) neseděl (žádného s nimi spo neklamá, kdož peněz svých nedal na
lichvu, a darů proti nevinnému nepři
lcčenství nemá). Zalm 1, 1.
Kdež není zprávce (dobré zprávy), jímal: kdož činí to, nebudet' pohnut
na věky. Žalm 14, 1. 5.
tuť lid padne: ale tuť jest zachování
Krále toho, kterýž soudí v pravdě
(vznik, štěstí), kdež jsou mnohé dobré
chudé, trůn na věky utvrzen bude.
rady. Přísl. 11, 14.
Ohavní jsou králové, kteříž činí bez Přísl. 29, 14.
Ten, kterýž chodí v Spravedlnostech
božně; nebo spravedlností utvrzen bývá
trůn. Vůle králů jsou spravedliví a mluví pravdu, kdo zamítá lakomství
rtové: kdož upřímé věci mluví, milo z útisku a vytřásá ruce své od všelid
kého daru, kdo zacpává uši své, aby
ván bude. Přísl. 16, 12. 13.
Nerozněcuj se k následování mužů neslyšel rady krve, a zavírá oči své,
tenť
zlých, aniž žádej bývati s nimi. Nebo aby neviděl a nežádal zlého;
o loupežích přemyšluje srdce jejich, a jako na výsostech přebývati bude;
rtové jejich mluví lost. Moudrostí vy jako hradové skal vysokost jeho: chléb
stavěn bude dům (hospodářství) a opa jemu dán jest, rady jeho věrné jsou.
trností upevněn. Skrze umění naplně Is. 33, 15. 16.
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pomoc utečete: a kde zanecháte slávy
své, abyste nebyli skloněni pod okovy,
a se zbitými abyste nepadli? Ve všem,
a' věčně.
tom není odvrácena prchlivost jeho,1_
Výstražné příklady toho jsou: Abz'me ale ještě ruka jeho vztažena. Is. 10,
lech: Soudc. 9, 5. 23—25. 28.52—54.
1—4; srov. 14, 18—20.
.
58; Achab: III. Král. 21, 17—21 a
Dome Davidův (královská čeledi),
22, 34—38; Jeroboam: III. Král. 13, toto praví Hospodin: Suďte ráno soud,
4 ; Saul: I. Par. 10, 13. 14; Amasias: a vychvacujte násilím utíštěného z ru
II. Par. 25, 27; srov. Sir. 49, 5—7. ky násilníka: aby snad nevyšlo jako
Viděl jsem to pod sluncem, ana na oheň rozhněvání mě, & rozpálíloby se,
místě soudu bezbožnost kraluje, a na a nebylby, kdoby uhasil pro zlost sna
místě spravedlnosti nepravosť. I řekl žnosti, pro nešlechetnost předsevzetí
jsem v srdci svém: Spravedlivéhoí
(skutků vaších). Jer. 21, 12.
A když přivedli pátého (bratra Man
bezbožného soudíti bude Bůh, a čas
každé “věcí tehdáž bude. Rekl jsem kabejského), trápil jej. A on pohleděvl
dále v srdci svém o synech lidských na něho, řekl: Ty moc nad lídmi'
(že to tak zde dopouští Bůh pro lidi), maje, a jsa porušítedlný (smrtedlný),*
aby zkusil jich Bůh. Kaz. 3, 16—18. činíš co chceš, a však nedomnívej se,
Poněvadž jsouce služebníci království žeby národ náš od Boha opuštěn byl.
jeho (božího), nesoudílí jste právě, Ale trpělivě (maličko) počkej, a uzříš
aniž jste zákona spravedlností ostříhalí, velikou moc jeho, kterak tebei símě
ani podlé vůle boží'chodilí. Hrozně tvé trápili bude. Ty pak nemni, že
a brzo ukáže se vám: nebo nejtvrdší ti to bez pomsty projde, protože jsi se
soud na těch, jenž představeni jsou pokusil proti Bohu bojovati. II. Mak.
jiným, vykonán bude. Chatrnému (pro 7, 15—17. 19.
Kdo křívdu druhému činil, vezme
stému, nízkého řádu člověku) zajisté
propůjčuje se milosrdenství: ale mocní to, což neprávě učinil (odměnu své
mocné muky utrpěti budou. Ale síl nepravosti vezme): a neníť přijímání
nějším silnější nastává trápení. Moudr. osob u Boha. Kol. 3, 25.

13. Bezboz'né a nespravedlivé pano
vníky a vrchnosti trestá Bůh časně

6, 5—7.. 9.

Stolíce vůdců pyšných zkazil Bůh,
a vsadil tiché místo nich. Sir. 10,17.
Mnozí mocnáři seděli na trůnu, a
ten, 0 kterémž se nenadáli (na něhož
ani myšleno nebylo) , nesl korunu.
Mnozí mocní potlačení jsou velmi, a
slavní vydání jsou v ruce jiným. Sir.
11, 5. 6.

Hospodin k soudu přijde, aby soud
a počet držel s, starci lidu svého, a s
knížaty jeho a di: Vyť jste spásli vi
níci mou a loupež chudého v domě
vašem. Proč slíráte lid můj a tváře
chudých melete: dí Pán Bůh Hospodin
zástupů. Is. 3, 14. 15.
Běda, těm, kteří ustanovuií práva
nepravá, a kteří píšice (právní výpo
včď, ortel), nespravedlnost napsali. Aby
potlačili v soudu chudé, a násilí činili
při ponížených lidu mého; vdovy aby
byly kořist jejich, a sirotky aby lou
pílí. I což učiníte (sobě počnete) v
den navštívení (pomsty boží) a bídy
zdaleka přicházející? Ke komu se o

14. Bůh často dopouští na potrestání
lidu, že pamg'z' bezbožné vrchnosti.
Když Bůh půjčí pokoje, kdo jest,
ježtoby odsoudil? jakžby skryl svůj
obličej, kdo jest, jcžtoby spatřil jej,
kdyžby jej skrylí nad národy i nade
všemi lidmi? Kterýžto činí, aby kra
loval člověk pokrytec pro hříchy lidu.
Job 34, 29. 30.
A dám pacholata (knížata) jejich a
zženilí (správcové) panovatí budou nad
nimi. Is. 3, 4; srov. Kaz. 10, 16.

15. Příkladové dobrých panovníků.
Davz'd:

Sir. 49, 5;

Šalomoun: 111,

Král. 3, 1 atd.; Samuel: I. Král. 12,
1. 3. 4; Ezechiás': IV. Král. 18, 4;

II. Par. 29, 1-5;

Josafat: II. Par.

19, “5 atd.; Josiás': II. Par. 34, 1
atd.; Nehemiáš: II. Esdr. 5, 1 atd.;
víz Sir. 44, 1 atd.; 45, 46. 47. 48.
49; Šimon makabq'ský:
4 atd.
Viz též: poddané.

I. Mak.

14,

Vroucnost. — Všetečnost.

Vroucnost. Viz: horlivost.
Vrtkavost. Vz'z,:nestálost.

Všemohoucnost boží.
Na počátku stvořil Bůh nebeazemi.
]. Mojž. 1, 1.

Řekl

Hospodin Abrahamovi:

Ját'

Bůh všemohoucí, chodiž přede mnou,
&.budiž dokonalým. I. Mojž. 17, 1.

A řekl Hospodin Jakobovi: Já Bůh
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nebo on řekl, a učiněna_jsou: on roz
kázal, a stvořena jsou. Zalm 32, 6—9.
Hospodine, Bože zástupů, kdo jest
podoben tobě? kdo jest tak mocný ja
ko jsi ty Hospodine a pravda tvá jest
vůkol tebe. Ty panuješ nad mocí
mořskou; pohnutí pak vlnjeho ty skro—
cuješ. Ty jsi snížil jako raněného
pyšného: ramenem moci své rozptýlils
nepřátely své. Tváť jsou nebesa, a
tvá jest země, okršlek země a plnost

všemohoucí. I. Mojž. 35, 11; srov.
IV. Mojž. 11, 23.
jeho ty jsi založil: půlnoční stranyi
moře tys stvořil. Tábor a Hermon
HOSpodin Bůh váš, on!! sám jest
Bůh bohů, a Pán panujících, Bůh ve ve jménu tvém plesati budou. Tvé
liký a mocný, a hrozný, kterýž osoby rámě s mocností (jest přemocné). Upe
nepřijímá., ani béře darů. V. Mojž. 10, vněna budiž ruka tvá, a povýšena buď
17; srov. 32, 39.
pravice tvá. Zalm 88, 9—14.
Vyznávejte se Pánu, synové israelští,
Jedním dechnutím mohli zbiti býti
&před obličejem národů chvalte ho:
protivenství trpíce od samých svých
skutků, & rozptýleni jsouce skrze du
nebo proto rozptýlil vás mezi národy,
kteříž neznají ho, aby jste vy vypra— cha moci tvé: ale všecky věci u míře
vovali divné věci jeho, a je naučili, že a počtu, a u váze spořádal jsi. Ve
není jiný Bílh všemohoucí krom něho. liká zajisté síla při tobě samém zůstá
Tab. 14, 3. 4.
vala vždycky: a moci ramene tvého
Mardocheus řekl: Pane, Pane králi kdo odolá? Moudr. 11, 21. 22; srov.
12, 17. 18'.
všemohoucí, v moci tvé zajisté všecky
Všickni obyvatelé země u něho za
věci položeny jsou, a není, kdoby mohl
Odolati vůli tvé, kdyžby ty uložil, aby nic počtení jsou: nebo podlé vůle
vysvobozen byl Israel. Nebo ty jsi své činí všecky, tak v mocech nebe
učinil nebe i zemi, a cožkoli zavírá se ských jako u obyvatelích zemských: a
pod okrškem nebeským, a Pánem jsi není, kdoby se zpíčil ruce jeho, ařekl
všech věcí, aniž jest, kdoby odolal ve .jemu: Proč jsi to učinil? Dan. 4, 32.
lebnosti tvé. Esth. 13, 9—11.
U lidí jest to nemožné: ale u Boha
Hospodin jest moudrý srdcem , a všecko jest možné. Mat. 19, 26; Mar.
10, 27; Luk. 18, 27.
silný v moci: kdo se kdy protivil je
Abba, Otče, všecko jest možné tobě.
mu, a měl pokoj? Kterýžto přenesl
Mar. 14, 36.
hory, .a. nevěděli ti, kteréž podvrátil
Nebude
nemožné u Boha všeliké
v prchlivosti své; kterýž pohybuje zemí
8 místa jejího, a sloupové její třesou slovo. Luk. ], 37.
se; kterýžto přikazuje slunci, a nevy—
v
V
,
„ :
:
'
Vsetecnost jest nezmzena naklonnost
chází; a hvězdy zavírá jako pod pe
k
vyzvída'ní
věcí,
kteréž
se
nás
nic ne
četí: kterýž roztahuje nebesa sám, a
kráčí na vlnách mořských; kterýž činí ty'čz'a kteréž znáti nám není potřebí.
Vyšších věcí nad sebe nehledej, a
Arktura, a Oriona, a hvězdy Kuřátka,
silnějších nad sebe neskoumej: ale což
& vnitřní hvězdy při straně polední;
přikázal tobě Bůh, o tom vždycky pře
kterýžto činí hvězdy veliké, a to ne
vystižitedlné a divné, jimž není počtu.
mýšlej, a ve mnohých skutcích jeho ne
Job 9, 4—10.
bývej všetečný. Není zajisté potřebí
Slovem Hospodinovým nebesa utvr
tobě_ viděti očima svýma těch věcí, kte
zena jsou: a dechem úst jeho všecka l'éŽ skryty jsou. Zbytečných věcí ne
mocjejich. therýž shromažďuje jako zpytuj mnohonásobně, a při mnohých
v láhvici vody mořské: klada v po skutcích jeho nebývej všetečným. Nebo
kladnicích propasti. Boj se Hospodina
mnohé věci nad rozum lidský ukázány
všecka země: a třeste se před ním jSou tobě. Mnohé také svedlo domnění
Všickni obyvatelé okršku zemského;
jejich, a v marnosti zadrželo smysly
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Vševědoucnost boží.

jejich. Srdce tvrdé naposledy zle se
l_ílítibude: a kdož miluje nebezpečen
ství, zahyne v něm. Sir. 3, 22—27.

Bože, ty znáš nemoudrost mou: &
provinění má nejsou skryta před tebou.
Žalm 68, 6.
Vpístraz'ní přa'kladove' všetečnosti : Eva :
Zdali ten, kterýž vštípil ucho, ne
I. Mojž. 3, 4—6; Lotova manželka: bude slyšeti? aneb, kterýž způsobil
19, 26; Dům: 34, 1. 2; Herodes: 23, oko, nešetří (nevidí)? Žalm 93, 9.
8. 9; učenm'cíPáně: Jan 21, 21. 22;
HOSpodine, zkusil jsi mne, a seznall
Sk. ap. ], 6. 7.
jsi mne: ty jsi seznal sednutí mě, i
Viz také : zvědavost.
povstání mé. Porozuměl jsi myšlením
mým zdaleka: stezku mou, i provázek
Vševědoucnost boží. Bůh vidí, slyší můj (odpočívání) vyskoumal jsi. A
a ví všecko.
všecky cesty mé předzvěděl jsi: nebo
Hospodin řekl Mojžíšovi: Viděl jsem není řeči na jazyku mém. Aj hle Ho
trápení lidu mého v Egyptě, a křik spodine, ty jsi seznal všecky věci, nej—
jeho slyšel jsem pro tvrdost těch, kte poslednější i staré: tys stvořil mne,
říž jsou ustanoveni nad robotami. II. a vložils na mne ruku svou. Divné
Mojž. 3, 7.
učiněno jest umění tvé ze mne: zmo
Vím myšlení jeho, co bude činiti cnilo se a nebudu moci k němu. Žalm
'
dnes, prvé nežli uvedu jej do země, 138, 1—6.
kterouž jsem mu zaslíbil. V. Mójž.
Neníť ukryta ani ta kost má před
31, 21.
tebou, kterouž jsi učinil v skrytě: &
Bůh jest Hospodin umění (ví vše podstata má v dolejšícll stranách země.
cko), a jemu připravuje se (jsou zje Ještě nedokonalého mne viděly oči tvé,
a v knize tvé všickni zapsáni budou,
vna_.tajná) myšlení. I. Král. 2, 3.
()lověk vidí to, což zevnitř jest,
dnové působeni budou, a žádný vnich.
Hospodin pak hledí k'srdci. I. Král. Žalm 138, 15. 16.
16, 7 ; III. Král. 8, 39.
'
Na všelikém místě oči Hospodinovy
Všecka srdce zpytuje Hospodin, a Spatřují dobré lidi i zlé. Peklo a za
všem myšlením mysli rozumí. I. Par.
tracení před Hospodinem: čím více sr—
28, 9.
dce synů lidských? Přísl. 15, 3. 11.
Oči zajisté Hospodinovy spatřují vše
Oči Páně patří na ty, kteříž se ho
cku zemi, a dávají sílu těm, kteříž sr
bojí, a on zná všeliký skutek člověka.
Sil'. 15, 20.
dcem dokonalým věří vněho. II. Par.
16, 9.
'
.
Neříkej: Skryjí se před Bohem, a
Končiny světa spatřuje: a všecko, z výsosti kdo na mne zpomene? Sir.
16, 16.
což jest pod nebem, vidí. 28, 24.
Zdaž on nešetří cest mých, a všech
Každý člověk, kterýž přestoupá lože
své, pohrdaje duší svou, a řka: Kdo
kroků mých nepočítá? Job 31, 4.
Oči jeho hledí na cesty lidské, a mě vidí? Však tmy obkličují mne, a
všecky kroky jejich on zpytuje. Job stěny přikrývají mne, a žádný mne
34, 21; 36, 6.
nevidí: koho se ostýchám? na hříchy
K skončení přijď nešlechetnost hří mé nikoli nezpomene Nejvyšší. A ne
rozumí,
že všecko vidí oko jeho, nebo
šníků a zpravovati budeš spravedlivého,
ty, kterýž zkušuješ srdce a ledví Bože. vyhání od sebe bázeň boží taková bá
Žalm 7, 10.
zeň člověka, a oči lidské bojí se ho:
S nebe sezřel Hospodin, viděl vše a nepoznal, že oči Páně mnohem více
jasnější jsou, nežli slunce, kteréž spa
cky syny lidské. Žalm 32, 13 atd.
Pane, před tebou všecka žádost má: třují všecky cesty lidské, & hlubokost
propasti, i na srdce lidská hledíce do
a ]kání mé není před tebou skryto.
Žalm 37, 10.
skrytých stran. Nebo Pánu Bohu vše
Jestliže jsme zapomenuli na jméno cky věci prvé, nežli stvořeny jsou,
Boha svého, a jestliže jsme vztahovali známé jsou: taki po dokonání spa
ruce své k bohu cizímu: zdaliž Bůh třuje všecky věci. Sir. 23, 25—29.
Skutkové všelikého těla jsou před
nebude vyhledávati toho? nebo on zná
ním, a není nic skrytého před očima
skrytosti srdce. Zalm 43, 21. 22.
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Všudypřitomnost boží.
folio. Od věku až do

věku hledí,

&

nic není divného před obličejem jeho.
Sir. 39, 24. 25.

Propast a srdce lidské vyskoumal:
n chytrosti jejich vyrozuměl. Poznal
zajisté i Pán všeliké umění, a vzezřel
na znamení věků, zvěstuje věci, kteréž
minuly, i ty, ješto přijíti mají, a zje
vuje šlépěje skrytých věcí. Nepomíjí
|10žádné myšlení, a neukrývá se před
ním nižádná řeč. Sir. 42, 18—20.
Běda, kteříž jste hlubocí srdcem,
abyste před Hospodinem skryli radu;
klerýcbžto jsou na tmách skutkové, a
říkají: Kdo nás vidí, a kdo nás zná?
Převrácené jest to vaše myšlení. Sir.

ného před očima Páně: ale všecky věci
jsou nahé a odkryté _očím toho, o
kterémž jest řeč naše. Zid. 4, 13.
Trestalo—liby nás i to _srdcc naše,
většíť jest Bůh nežli srdce“ naše, a zná
všecko. I. Jan 3, '20.

Všudypřitomnost boží.
Což tedy domnívati se máme, že
v pravdě Bůh bydlí na zemi? nebo
jestliže nebe, anebesa nebes obsáhnouti
tebe nemohou, čím méně dům tento,
kterýž jsem vystavěl? III. Král. 8, 27;
II. Par. G, 18.

v ži
nežlis
a za
tebe.

Bych pak chodil u prostřed stínu.
smrti, nebudu se báti zlého: nebo
ty (Hospodine) se mnou jsi. Zalm 22,4.
Kam půjdu od ducha tvého? a kamž
před tváří tvou uteku? Jestližebych
vstoupil na nebe, tam jsi ty: pakli
bych sstoupil do hrobu, přítomen jsi;

.či mé patří na všecky cesty jejich:

“vzal—libychkřídla svá na usvitč, a bydlil
bych v končinách moře: _i tamt ruka

29, 15.

Di-íve, nežli jsem tě spůsobil
votě, znal jsem tebe: a dříve,
vyšel z života, posvětil jsem tě,
proroka v národech dal jsem
Jcr. l, 5.

nejsouť skryty od tváři mé, a nebyla
skryta nepravost jejich před očima
mýma. Jer. 16, 17.
Já Hospodin, kterýž zpytuji srdce, a
zkušuji ledví. Jer. 17, 10.
Zdaž se ukryje muž v skrejších: a
já ho neuzřím? dí Hospodin. Jer.
23, 24.

Veliký v radě a nevystiizitedlný my
šlením: jehožto oči otevřené jsou na
všecky cesty synů Adamových, aby
udplatiljednomukaždému podlé cest jeho,
a podlé ovoce nálezků jeho. Jer.
32, 19.

A však (vzdechla Susanna) lépe mijest
bez skutku upadnouti v ruce vaše, nežli
hřešitipřed obličejem Páně. Dan. 13, 23.

I dí Ježíš Fariseům: Vy jste, ješto
se sami spravedliví činíte před lidmi:
ale Bůht' zná srdce vaše: nebo což
jest u lidí vysokého, ohavnost jest před
Bohem. Luk.

16, 15.

.

Nyní víme, že víš všecko, a není
tobě potřebí, aby se kdo tebe tázal;
skrze to věříme, že jsi od Boha vyšel.
Jan 16, 30.

Modlíce se, řekli (apoštolé):
Ty
Pane, kterýž znáš srdce všech, ukažiž,
kteréhož jsi vyvolil z těchto dvou. Ten
pak, kterýž zpytuje srdce, ví čeho žádá
duch. Řím. 8, 27.

Neníť žádného
Encyklopedie.

'

stvoření ncviditedl

tvá provodí mne: a držeti mne bude
pravice tvá. I dím-li: Snad tmy při
kryjí mne: noc osvícení mé (jest) v
rozkošech mých. anm 138, 7—11.
Na všelikém mí'stě oči Hospodinovy
spatřují dobré lidi i zlé. Přísl. 15, 3.
Duch Páně naplnil okršlek země: a
to což zdržuje všecko, má známost
hlasu. Moudr. 1, 7.

Toto

praví Hospodin:

Nebe jest

stolice má, země pak podnož noh mých:
který tedy jest ten dům, kterýž mi
vzděláte, aneb kteréž jest to místo od
počívání mého. ls. 66, 1.
Zdaliž jsem já Bůh toliko zblízka,
dí Hospodin ? a ne Bůhizdaleka? Zdaž
se Likryjemuž v skrejších: a já neuzřím?
dí Hospodin, zdaliž nebe i země já nena
plňuji? dí Hospodin. Jer. 23, 23. 24.
Byt' i'sstoupili až do pekla, i odtud

má ruka vyvede je:

a pakli. vstoupí

až na nebe, i odtud strhnu je, a jest
lizeby se schovali na vrchu Karmélu,
odtud přehledávaje vezmu je: a pakliby
se skryli před očima mýma v hlubinč
mořské, tam přikáži hadu a štípati je
bude; a odejdou-li do zajetí před ne
přáteli svými, tam přikáži meči, &
zbije je: a položím oči mě na ně ke
zlému a ne k dobrému. Amos 9, 2—4.
Bůh učinil lidské pokolení, aby hle
duli jeho, zdaby snad se ho domnkali,
46
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Vychovám'. -

neb nalezli, ačkoli není daleko od je
dnohokaždého z nás; nebo v něm živi
jsme, a hýbeme se i trváme. Sk. ap.
17, 27. 28.
Zvláště pak jest Bůh blz'zelcspravedli
vým, jakož byl: Abrahamovi: I. Mojž.
21, 22; Isa'lcovz': 26, 3; Jakubovi:
31, 3; ]lIoJžz'šovz':II. Mojž. 3, 12; Je
remiášovz': Jer. 1, 8. 19; jiným spra
vedlivým .' IV. Mojž. 14, 9; srov. Přísl.
8, 31.

Vychování.

Vychování dz'telcjest n'j

důležz'te'jšz'zaměstnání rodičů.

Výklad.

bude jím. Kdo učísyna svého, k zá—
visti popudí nepřítele, 'a u prostřed pl'á
tel chlubiti se bude jím. Umřel otec
jeho, a jakoby neumřel: nebo podo
bného sobě zůstavil po sobě. Za ži—
vota svého viděl jej, a veselil se z
něho: při smrti své není zarmoucen,
aniž zahanben jest před nepřátely.
Nebo zůstavil obránce domu proti ne—
přátelům a přátelům, kdoby se (jím)
dobrým odplácel. Za duše synů uvíže
rány své, a ku každému hlasu zkor
moutí se střeva jeho. Kůň neokro
cený bude tvrdoústý, a syn rozpustilý
bude povážlivý. Lahoď synovi, a na
žene ti strachu: pohrávej s ním, aza
rmoutí tebe. Nelíněvej se s ním, abys
neželel, a naposledy—neztupěli zubové
tvoji. Nedávej mu moci v mládí, a
nepřehlídej obmyslu jeho.
jeho z mládí, a bí boky jeho, dokudž
jest malý, aby se snad nezatvrdil, &
nevěřil tobě, a mělbys bolest duše.
Uč syna svého, a pracuj na něm, aby

Syn moudrý obveseluje otce: ale
syn bláznivý jest zármutkem matce své.
Přísl. 10, 1.
Syn moudrý (přijímá) cvičení otco
vo: ale kdož jest posměvač, neslyší,
když se mu domlouvá. Přísl. 13. 1.
Kdo šetří metly, nenávidí syna své
ho: ale kdo ho miluje, včas jej tresce.
Přísl. 13, 24.
Tresci syna svého, abys nezoufal:
k zabití pak jeho nepřikládej duše své. Ímrzkostí jeho uražen nebyl. Sir. 30,
1—13.
Přísl. 19, 18.
Přísloví jest: Mládenec (kráčeje) dle ' Dcera jest tajné bdění otce, a péče
cesty své, také když se sstará, ne o ní odjímá sen: aby snad v mladosti
uchylí se od ní. Přísl. 22, 6.
své nepřestarala se, a bydlíc s mužem
v nenávist neupadla: aby někdy po
Bláznovství přivázáno jest “k srdci
pacholete, ale metla kázně vyžene je. škvrněna nebyla v panenství svém, &
Přísl. 22, 155

Neodjímej od pacholete kázně: ne
bo budeš-li je mrskati metlou, neumře.
Ty je metlou mrskati budeš: a duši
jeho Z pekla vysvobodíš. Přísl. 23,
13.

14.

_

v otcovském domě nebyla nalezena tě
hotná: aby snad bydlíc s mužem ne
přestoupila, aneb jistě neplodná nebyla.
Nad dcerou smilnou upevni stráž, aby
někdy neuvedla tě v posměch nepřáte
lům, pro utrhání v městě, a vytejkám'
obce a nezahanbila tě v množství lidu.

Vyučuj syna svého, a oběerství tě,
a dá rozkoš duši tvé. Přísl. 29, 17.
Sir. 42, 9—11.
Otcové, nepopouzejte synů SVýChli
Máš-li syny, cvič je, a shýbej je z
mládí jejich. Máš-li dcery, opatruj hněvivostí, aby nebyli malomyslní. Kol.
tělo jejich, a neukazuj veselé tváři své 3, 21.
Setrvejte v kázni: Bůh se vám uka
k nim. Vdej dceru, a veliký skutek
uděláš, a člověku rozumnému dej jí. zuje jako synům; nebo který jest syn.
Sir. 7, 25—27.
jehož by netrestal otec? Pakli iste bet
Nad dcerou, kteráž se neodvracuje, kázně, kteréžto všickni oučastni jsou:
upevni stráž: aby naleznouc příležitost tedy jste cizoložůata, ane synové. Zid.
neužívala sebe: ode vší nestydatosti 12, 7. 8.
Více v článcích : rodičové, dítky.
očí jejich šetř se, a nediv se, nebude—li
na tebe dbáti. Sir. 26, 13. 14.
Výklad, výklad písma svatého. 1)
Kdo miluje syna svého, často jej Co jest: I. Mojž. 40, 8; V. Mojž. 1.
mrská, aby se radoval v posledním ča 5; Soudc. 7, 15; Job 13, 17; Sir,!
su svém, a nemakal dveří bližních. 47, 18; Mar. 4, 34; I. Kor. 12, 10.1
Kdo cvičí syna svého, bude chválen 30; 14, 26. 28; 2) nevyhnutelný: Il.I
Z něho, a mezi domácím chlubiti se Petr 3, 16; 3) zvláštní dar milost!l
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Vykoupení. — Vykupitel světa.

boží: Mat. 13, 11; 4) v Starém Zá— nešlechetnosti vaše propustil jsem mat
koně zůstaven jest kněžím: V. Mojž. ku vaši. Nebo přišel jsem, a nebylo
28, 30; Mal. 2, 7 , v Aoove'mpak apošto— muže: volal jsem, a nebyl, kdoby sly
lům: Mat. 13 ; Luk. 10, 16; jeho svaté šel. Zdali ukrácena a maličká učiněna
církví, t. j. nástupcům apoštolů: Mat. jest ruka má, abych nemohl vykoupítí?
16, 18; 18, 17; 28, 20; Sk. ap. 20, aneb není ve mně moci k vysvobození?
18; Ef. 4, 11. 13. 14; II. Petr 1, Is. 50, 1. 2; srov. 52, 2. 3.
20. 21; I. Tim. 3,15;5,17.
Tys Hospodine otec náš, a Vykupi
tel náš, (toť jest) od věku jméno tvé.
Vykoupení vůbec, t. i. osvobozeníod Is. 63, 16.
zle'ho. 1. Bůh vysvobozuje sve' ode všeho
Neuvoď nás v pokušení, ale zbav
zlého.
nás od zlého. Amen. Mat. 6, 13; Luk.
11, 4.
Vykoupít' IIOSpodin duše služebníků
svý,ch a ne7ajde žádný (z těch), kte
Umí Pán pobožné z pokušení Vytr
říž doufají v něho. Žalm 33, 23.
hnouti, nepravých pak ke dni soudu
Hospodin ušetří chudého a nuzného: dochovati k mučení. II. Petr 2, 9.
& duše chudých spaseny učiní. Z li
byli od Boha od roz
chev a z nepravosti vyprosti duše je 2. Vysvobození
lz'čného zlého.

jich. Žalm 71, 13.14.

A rozpominali se, že Bůh spomocník
jejich jest: a Bůh nejvyšší že Vyku
pitel jejich jest. Žalm 77, 35._

Lot od záhubg/ Sodomslcých: I. Mojž.

19, Israels'tz'zEgýpta: II. Mojž. 14;
18, 7; V. Mojž. 7, 8; 9, 26; 15,
Ty jsi HOSpodine naděje má: a Nej— 15; 21, 8; 24, 18; oII. Esdr. 1, 10;

vyššího položil jsi za

outočíště své.

Žalm 90, 9.

U Hospodina jest milosrdenství:

a

hojné u něho vysvobození. Žalm 129, 7.
Spravedlivý bude z ouzkosti vysvobo
zen: a za něho vydán bude bezbožný.

19, 9; “Israels'tz' od nepřátel:

Žalm 77, 35; Sir. 50, 26; Luk. 1,
74; jmenovitě od Sisary: Soudc. 4, 5 ;
od

hfadz'anz'tských: Soudc.

7, 7,

od

Chaldejských: Is, 35, 10; od AssJr
ských: viz 48,23;
Israelštz' od velzhe'

Přísl. 11, 8.

nouze: Esth.1 atd; Žalm 76,16;

Toho, kdož se“ bojí Pána, nepotká
zlé, a v pokušení zachová ho Bůh, a
vysvobodí jej od zlého. Sir. 33, 1.
Vychvacuješ ty, kteříž očekávají na
tebe Pane, a vysvobozuješ je z rukou
národů. Sir. 51, 12.

ze zajetí: I. Esdr. 1 atd.; 18. 36,18;
43, 1. 14; 44, 2 atd.; 48, 17 atd.;

Neboj se, nebo já jsem stebou:

10, 11; 68,19; 70,23;128,134.154;54,
19; Jeremiáš: Pláč3, 58; Josafat: II

neuchyluj se, nebo já jsem Bůh tvůj:
posilnil jsem tě, a pomohl jsem tobě,
a přijala tě pravice spravedlivého mého.
Is. 41, 10.

Neboj se červe Jakobův, kteříž jste
\ jako zemřelí z Israele: já spomohu
\ tobě, praví HOSpodín: a Vykupitel tvůj
_Svatý israelský. Is. 41, 14.
Toto praví Hospodin, Vykupitel váš,
Svatý israelský: Pro vás poslal jsem
do Babylona, a strhl jsem závory vše
cky, i Chaldejské lodími svými chlu
bící se. Is. 43, 14 a 49, 26.

,

Moudr.

Toto pravi Hospodin: Jakýž jest to

David od pronásledovnz'ků Sazdových : I.

Král. k. 16, 17. 18; z jiných nebezpe
čenstvzí: II. Král. 4, 9; III. Král. 1,

29; Zalm 25, 11;

102, 3. 4;

143,

Par. 18, 31; tři mládenci v ohníve'peci!
Dan. 3, 19; Daniel a' iámylvove': Dan.6,
21 atd. ; Pavel od velkých nebezpečenstvz':

II. Kor. 2, 10; odpronásledování: II.
Tim. 3, 11; 4, 17; Icřesťane'odnepřá
telských a zlých lidí: II. Tes. 3, 2.

Vyku itel světa. Kaistus Pa'n jest
pravý
ykupitel světa.
a) On se nazývá Vykupitelem v pz'sme'
svatém.

Neboj se červe Jakobův, kteříž jste
jako zemřelí z Isracle: já Spomohu

, lístek zapuzení matky vaší, kterýmž
_ jsem ji propustil? aneb 'kdo jest věři

tobě, praví Hospodin aVykupitel tvůj,
Svatý israelský. Is. 41,14.

'.tel můj, jemuž jsem prodal vás? Aj

Toto praví Hospodin Stvořitel tvůj,
Jakobe, a působce tvůj 46lítaeli: Neboj

ij neplavostmi svými prodáni jste, a. pro

"o
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Vykupitel světa.

“Vydán jest pro hříchy naše, a vstal
z mrtvých pro ospravedlnění naše. Řím.
43, 1.
4, 25.
Proč Kristus, když jsme ještě mdlí
Vykupitel náš, Hospodin zástupů
jméno jeho, Svatý israelský. Is. 47, 4. byli, podlé času za bezbožné umřel?
Maria porodí syna, a nazůveš jméno Neb sotva kdo za spravedlivého umí
jeho Ježíš: on zajisté vysvobodí lid rá: ale snad za dobrého odvážilby se
svůj od hříchů jejich. Mat. 1, 21.
někdo umříti. Dokazujeť pak Bůh lá.
Syn člověka nepřišel, aby mu bylo sky své k nám: nebo když jsme ještě
slouženo, nýbrž aby sloužil, i aby ži hříšníci byli, podlé času umřel Kristus
vot svůj dal na vykoupení za mnohé. za nás: mnohem tedy více nyní, ospra
Mat. 20, 28; Mar. 10, 45.
vedlněni jsouce krví jeho, osvobozeni
ím.
Nepotřebujít' zdraví lékaře, ale kteří budeme od hněvu skrze něho.
se zle mají: nebť jsem nepřišel volat 5, 6—9.
spravedlivých, ale hříšných. Mar. 2, 17;
Skrze něho vy jste v Kristu Ježíši,
Mat. 9, 13; I. Tim. 1, 15.
kterýž jest nám učiněn od Boha mou
Jedenť jest zajisté Bůh, jeden také drostí, i spravedlnosti, i posvěcením,
prostředník mezi Bohem a lidmi, člo i vykoupením. I. Kor. 1, 30.
věk Kristus Ježíš. I. Tim. 2, 5.
Za všecky umřel Kristus, aby i
Víte, že on se proto zjevil, aby sňal kteří živi jsou, již ne sami živi byli,
hříchy naše. I. Jan 3, 5.
ale tomu, kterýž za ně umřel, z mr
tvých vstal. II. Kor. 5, 15.
0) On nás vysvobodil od nevědomosti
a bludu.
V němžto (Kristu)_máme vykoupení
(Kristus přišel) aby posvítil těm, skrze krev jeho, odpuštění hříchů po
dlé
bohatství milosti jeho. Ef. ], 7.
kteříž ve tmě sedí, a v stínu smrti:
V němžto máme vykoupení skrze
k zpravení nohou našich na cestu po—
krev jeho, a odpuštění hříchů. Kol.
koje. Luk. 1, 79.
1, 14;
Bylo světlo pravé, kteréž osvěcuje
Oniť zajisté sami o nás vypravují,
každého člověka přicházejícího na tento
jaký jsme příchod měli k vám, a kte
svět. Jan 1, 9.
Tentoť pak jest soud: že světlo při rak jste se obrátili k Bohu, od model,
šlo na svět, a milovali lidé více tmu, abyste sloužili Bohu živému a pravé
nežli světlo; nebo skutkové jejich byli mu, a očekávali syna jeho 3 nebe
(kteréhož vzkřísil z mrtvých), Ježíše,
zlí. Jan 3, 19.
Já jsem světlo světa; kdo mne ná. kterýž vysvobodil nás od budoucího
sleduje, nechodí ve tmě, ale bude míti hněvu. I. Tes. 1, 9. 10.
Dal sebe samého za nás, aby nás
světlo života. Jan 8, 12.
Já světlo přišel jsem na svět: aby vykoupil od všeliké nepravosti, a oči
žádný, kdo věří, ve mne, nezůstal ve stil sobě lid vzácný, následovný dobrých
skutků. Tit. 2, 14.
tmě. Jan 12, 46.
Kristus skrze vlastní krev všel je
Jáť jsem tě oslavil na zemi: dokonal
jsem dílo, kteréž jsi mi dal, abych dnou do svatyně a nalezl vykoupení
věčné. Nebo jestliže krev kozlů a bý
je činil. Jan 17, 4.
Já jsem proto přišel na svět, abych ků a popel jalovic pokropujíc poškvr
svědectví vydal pravdě. Jan 18, 37. něných, posvčcuje (jich)k očištění těla:
čímž více krev Kristova, kterýžto skrze
(9 On nás osvobodil od víny a trestu
Ducha svatého sebe samého obětoval
hříchu.
nepoškvrněného Bohu, vyčistí svědomí
Ospravedlněni bývají dar'mo' skrze naše od skutků mrtvých, k sloužení
milost jeho, pro vykoupení, kteréž jest Bohu živému? Zid. 9, 12—14.
Víte, že ne porušítelnými věcmi,
skrze Krista Ježíše, jehož Bůh vydal
za smírce skrze víru v krvi jeho, a zlatem nebo stříbrem vykoupení jste z
ukáznní spravedlivosti své', pro odpu svého marnotratného obcování dle ot
štční předešlých hříchů. Řím. 3, 24. 25. covského ustanovení: nýbrž drahou krví

se, nebo vykoupil jsem tě, a povolal
jsem tě jménem tvým: můj jsi ty. Is.

Vypínavost. -— Vyznání víry.

Krista, jakožto Beránka nevinného a
nepoškvrněného. I. Petr 1, 18. 19.
Kristus jednou za hříchy naše umřel.
I. Petr 3, 18.
Kterýž jest na pravici boží, pohltiv
smrt, abychom života věčného dědicové
učinění byli: všed do nebe,\ poddav_
sobě angely, i mocnosti, i síly. I. Petr
3, 22.

Na to se ukázal Syn boží, aby zka
zil skutky ďáblovy. I. Jan 3, 8.
d) H[áme Bohu děkovatí za vykoupení,
ale též v životě svém se co vykoupení
osvědčovatí.
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Cesta blázna přímá před očima je
ho: ale kdo jest moudrý, slyší rady.
Přísl. 12, 15.
Viděl jsi člověka, jenž sám sobě

zdá se býti moudrý? Více než on
naději bude míti nemoudrý . . . .
Zdá se lenivému, že jest moudřejší
nežli sedm mužů, kteříž mluví moudré
průpovědi. Přísl. 26, 12. 16.
Jest rod, kterýž zdá se sobě býti
čist, a však není obmyt od nečistot
svých. Rod, jehož vysoké jsou oči,
a víčka jeho vzhůru vyzdviž ená. Přísl.
30, 12. 13.
Povýšení očí mých nedávej mi, a
všelikou žádost zlou odvrať ode mne.
Sir. 23, 5.
Běda, kteříž jste moudří v očích
svých; a sami před sebou opatrní. Is.

Skrze něho vy jste v Kristu Je
žíši, kterýž jest nám učiněn od Boha
moudrostí, i spravedlností, i posvěce
ním i vykoupením. I. Kor. 1, 30.
Vykoupení. jste za velikou mzdu. 5, 21.
.
Oslavujtež a noste Boha v těle svém.
Pravíce se_ býti moudrými, učinění
I. Kor. 6, 20.
jsou blázni. Rím. 1, 22.
Poněvadž jeden za všechny, tedy
Nebuďte opatrní sami u sebe. Rím.
všickni (v něm) zemřeli: a za všechny 12, 16.
umřel Kristus, aby i, kteří živi jsou,
V pokoře jedni druhé za vyšší, nežli
již ne sami sobě živi byli, ale tomu, sami sebe držte. Fil. 2, 3.
kterýž za ně umřel, i z mrtvých vstal.
Viz též : hrdost, pýcha.
.
II. Kor. 5, 14. 15.
Vytrvalost. Viz .- stálost.
My nepřestáváme modliti se za vás
Vyvolení jsou ti, kteréž Bůh k životu
. abyste děkovali Bohu Otci, kterýž
hodné nás učinil dílu losů svatých v věčnému povolal, zvláště pak tí, kteříž
světle; kterýž vytrhl nás z moci te následujz'ce povolání jeho, pravým životem
mnosti,_ a přinesl do království Syna se stali povolání toho hodní. K vyvo
milování svého, v němž máme vykou leným se čítají: Lid israelsky' a pra
V. Mojž. 4 , 7; I.
pení skrze krev jeho, a odpuštění hří otcové jeho:
Par. 17, 11—13; I. Král. 6, l. 10;
chů. Kol. 1, 9. 12—14.
Jestliže po -přijetí známosti pravdy angelé: Luk. 20, 36; I. Tim. 5, 21;
dobrovolně hřešíme, již nám nezůstává křesťanévůbec: II. Tes. 2, 13;. Tit. 1,
oběti za hříchy, ale hrozné nějaké 1; I. Petr 2, 9 ,' svatí božz'_: Mat. 24,
očekávání soudu, a prudkost ohně, kte 22; 25, 34; Luk. 18, 7; Rím. 8, 33;
rýž stráví protivníky. Zid. 10, 26. 27. Kol. 3, 12; Ziev. 17, 14. Vyvolených
K tomu jste povoláni, poněvadž i jest málo: Mat. 20, 16; 22, 14; pro
Kristus trpěl za nás, pozůstavív nám tože se přemnozí povolati nedají: Mat.
příklad, aby jste následovali šlepějí 22, 3. 5; jiní pak s milostí boží spolu
nepůsobí: v. 10, 11; I. Kor. 15, 1. 2.
jeho. I. Petr 2, 21.
Kdo praví, že v něm zůstává, máť, O vyvolení k víře, ku spravedlnosti a k
jakž on chodil, i sám choditi. [. Jan životu věčnému víz : Předřz'zenz';. srov. svaté.
2, 6. Viz též: Krista.
Vyznání víry. 1. Povinnost 'est víru
Vypinavost. Viz: vysokomyslnost.
svou vůbec, zvláště pak v rista co
Vysokomyslnost.
Povaha její .a vý Spasitele vždycky, bez bázně vyznávati,
a to slovy i skutky.
straha před ní.
Kdožkoli vyzná mne před lidmi, toho
Nebývej moudrý sám u sebe : ,ale
i já vyznám před Otcem svým, jenž
boj Se Boha,
a_ odstup od zleho.
jest v nebesích. Mat. 10, 32.
Přísl. 3, 7.,
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Vyznání hříchů.

Chtěl-liby kdo život svůj zachovati,
ztratí jej: pakliby kdo ztratil život
svůj pro mne a pro evangelium , za.
chováť jej. Mar. 8, 35.
Kdožkoli se styděti bude za mne a
za slova má v tomto pokolení cizolo
žném a hříšném: i Syn člověka styděti
se bude za něj, když přijde v slávě
Otce svého s angely svatými. Mar. 8,
38 ;. srov. Luk. 9, 26; 12, 8. 9.

Nestydím se za evangelium; moc
zajisté boží jest k spasení _každému
věřícímu, Zidu předně, i Řeku. Rím.1,16.
Budeš-li vyznávati ústy svými Pána
Ježíše a v srdci svém věřiti, že ho
Bůh vzkřísil z mrtvých, spasen budeš.
Řím. 10, 9.
Zdá-li se kdo sobě prorokem býti,
nebo duchovním, poznej, že co vám
píši, jsou přikázaní Páně. Pakli toho
kdo nepoznává, nebude poznán. I. Kor.
14, 37. 38.
Bojuj dobrý boj víry, dosáhni života
věčného, k němuž jsi povolán, a pro
nějž jsi vyznal dobré vyznání před
mnohými svědky. Přikazujit' tobě před
Bohem, kterýž všecko obživuje, a před
Kristem Ježíšem, který svědectví vydal

pod Pontským Pilátem, dobré vyznání,
abys ostříhal přikázaní boží bez po
škvrny, bez ouhony až do příští Pána
našeho Ježíše Krista. I. Tim. 6, 12—14.
Budeme-li (s ním) trpěti, budeme s
ním také kralovati: pakli (ho) zapře—
me, i on nás zapře. II. Tim. 2, 12.
Kdožkoli . vyznával, že Ježíš jest
Syn boží: Bůh v něm zůstává a on
v Bohu.- 1. Jan 4, 15.

kázaní I'lospodinovo , a proviniliby,
vyznají hřích svůj, -a navrátí summu
hlavní, a nad to pátý díl tomu, proti
komuž zhřešili. IV. Mojž. 5, 6. 7.
Nestyď se vyznati hříchů svých, a
nepoddávej se každému člověku pro

hřích. Jest zajisté stud, kterýž uvo
zuje hřích, a jest stud, kterýž uvádí
slávu a milost. Sir. 4, 31. 25.
Neospravedlůuj se před Bohem, neb
on jest znatel srdce: a při králi ne
chtěj vidín býti moudrým. Sir. 7, 5.
Vyznávejte se tedy jedni druhým
z hříchů svých, & modlete se za sebe
vespolek, abyste spasení byli; mnolíoť

zajisté může modlitba spravedlivého
ustavičná. Jak. 5, 16.
_Pakli vyznáváme hříchy vvé, věrnýť
jest (Bůh) a Spravedlivý, aby nám
odpustil hříchy naše, a očistil nás od
všeliké nepravosti. I. Jan 1, 9.

2. Příklaďové na to.
I řekl Kain k HOSpodinu:

Většíť

jest nepravost má, nežli abych odpu
štění zasloužil. I. Mojž. 4, 13.
Tedy teprv rozpomenuv se ouřednílc
nad čzs'm'ky a řekl: Vyznávám
svůj. I. Mojž. 41, 9.

hřích

, I poslal Farao, a povolal Mojžíše a
Arona, řka k nim: Zhřešil jsem také
nyní: Hospodin jest spravedlivý: ale
já a lid můj bezbožní jsme. II. Mojž.
9_, 27.

Když (veliký kněz) vyčistí svatyni, i
stánek i oltář, ať obětuje kozla živého:
a vlože obě ruce “na hlavu jeho, at
vyznává všecky nepravosti synů israel
ských a všecky viny i hříchy jejich:
2. Krista Pána vyznali:
kteréž vinšuje hlavě jeho, vypustí ho
Jan před vyslanci vysoké rady: Jan skrze člověka zřízeného, na poušť. III.
1, 26 atd.; Petr: Mat. 16,16; Sk. Mojž. 16, 20. 21.
ap. 2, 22 atd.; Mar. 8, 29; Jan 6,
Jestliže pak i z těch někteří zůsta
70; Marta: Jan 11, 27; Petr a Jan: nou, chřadnouti budou pro nepravosti
Sk. tip. 3, 13 atd.; 4, 1 atd.; apoštole' své v zemi nepřátel svých, a pro hří
v_ůbec: Sk. ap. 4, 31. 33; 5, 40—42;
chy otců svých i své trápení budou:
Stěpán: Sk. ap. 7, 52. 55. 58; Pa dokavadž nevyznají nepravosti svých
vel: Sk. ap. 23, 11.
i předků svých, kterýmiž přestoupili
proti mně a chodili proti mně. III.
Vyznání hříchů. 1. Potřeba toho
Mojž. 26, 39. 40.
a povzbuzení k tomu.
Přišli Israelštz' k Mojžíšovi a řekli:
Zhřešili
jsme, že jsme mluvili proti
Mluv k synům israelským: Muž ne
bo žena, kdyžby učinili ze všech hří Hospodinu a proti tobě, modl se, ať
Chů, kteříž se přiházívají lidem, a odejme od nás hady. I modlil se Moj
skrze nedbánlivost přestoupiliby při— žíš za lid. IV. Mojž. 21, 7.

Výživa, — Vzkládáni rukou.
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I řekli synové israelšti k Hospodinu:
Zlířešili jsme, odplať ty nám, jakkoli
se tobě líbí: toliko nynívysvoboď nás.

byli od něho křtěni v řece Jordáně,
vyznávajíce hříchy své. Mar. 1, 5;
Mat. 3, 5. 6.
Sk. ap. 10, 15.
Publikán stoje zdaleka, nechtěl ani
I řekl Saul: Zhřešilť jsem; navratiz
očí k nebi pozdvihnouti, ale bil se v
se synu můj Davide; neb nikoli více prsy své, řka: Buď milostiv mně hří
šnému. Luk. 18, 13.
tobě zlého neučiním, proto že drahá
byla duše má před očima tvýma dnes:
A mnozí z věřících přicházeli, vy
nebo zřejmé jest, že jsem bláznivě dě znávajíce a vypravujíce skutky své.
lal, a že jsem neznal příliš mnohých
Sk. ap. 19, 18.
věcí. I. Král. 26, 21.
Výživa. Viz: chle'b.
I řekne David k Náthanovi: Zhře—
Vzdělání bližm'ho dobrým příkladem
šilt' jsem Hospodinu. I řekl Náthan
k Davidovi: Hospodin také promíjí jest povinností křesťana.
hřích tvůj: neumřeš. II. Král. 12, 13.
Tak svěť světlo vaše před lidmi, ať
I řekl David k Hospodinu, když vidí skutky vaše dobré, a slaví Otce
viděl angela bijícího lid: Jáť jsem, našeho, jenž jest v nebesích. Mat.
kterýž jsem zhřešil; jáť jsem neprávě 5, 16.
Církev měla po všem Judstvua Ga—
učinil; tito, jenž jsou jako ovce, co
lilei, a Samařsku pokoj, a vzdělávala
učinili? Nechť se obrátí, prosím, ruka
tvá (raději) proti mně, a proti domu se, chodíc v bázni Páně, a naplňovala
otce mého. II. Král. 24, 17.
se potěšením Ducha svatého. Sk. ap.
9, 31.
I řekl David k Bohu: Zhřešil jsem
Protož následujme toho, co jest ku
příliš, že jsem to učinil; prosím, ode—
jmiž nepravost služebníka svého, neboť pokoji: a co slouží k_ vzdělání, (toho)
jsem nemoudře učinil. I. Par. 21, 8. vespolek ostříhejme. Rím. 14, 19.
Esdreás' pravil: Bože můj, hanbím
Jedenkaždý z vás zalibuj se bližní
se a stydím se pozdvihnouti tváři své mu svému k dobrému, ku vzdělání.
k tobě: nebo nepravosti naše rozmno Řím. 15, 2.
Kdo prorokuje, mluví lidem ku
žily se nad hlavou naší, a hříchové
naši vzrostli až k nebi. I. Esdr. 9, 6. vzdělání, inapomínání, ipotěšeuí. I.
Nehemiás' pravil: Vyznávám 'hříchy Kor. 14, 3.
Když se sejdete, má jedenkaždý z
synů israelských, jimiž hřešili proti
tobě: já i dům otce mého hřešili jsme. vás (buďto) žalm, (aneb) má učení,
II. Esdr. 1, 6.
(aneb) má zjevení, (aneb) má jazyk,
David pravil: Hřích svůj oznámil (aneb) má (dar) vykládání: všecko ať
jsem tobě: a nepravosti své neukryl se děje ku vzdělání. I. Kor. 14, 26.
Učte a napomínejte samý sebe žalmy,
jsem (před tebou). Rekl jsem: Vy
znám na sebe nepravost svou Hospo— zpěvy a písničkami duchovními, s mi
dinu: & ty odpustil jsi bezbožnost hří— lostí zpívajíce v srdcích svých Bohu.
Kol. 3, 16.
chu mého. Žalm 31, 5.
Napomínejte se vespolek a vzdělá
Nepravost svou budu vyznávati: a
mysliti (na smíření) pro hřích svůj. vejte jeden druhého. I. Tes. 5, 11.
Vy nejmilejší, vzdělávejte se na nej
Zalm 37, 19.
Daniel modlil sekBohu, řka: Zhře světější víře vaší, v Duchu svatém se
modlíce.
Jud. 20.
šiliť jsme, nepravost jsme činili, bez

božnostjsme páchali, a odstoupili jsme:
a uchýlili jsme se od přikázaní tvých
a soudů. Neposlouchali jsme služební
ků tvých proroků, kteříž mluvili ve
jménu tvém králům našim, knížatům
našim, otcům našim, i všemu lidu ze
mě. Dan. 9, 5. 6.

I vycházela k němu (Janovi) všecka
krajina judská i všichni Jerusaléms'ti, a

Vzkládáni rukou

byl obyčejný obřad

při obětech (; žehnání a sve'cenz'na stav
kněžský: jakož i v novém zákoně Duch
svatý udělován byl vzkládánim rukou.

Jakob vztáhl ruku pravou, vložil ji
na hlavu Eiraima, mladšího \ bratra:
levou pak na hlavu Manassesa, kterýž
starší věkem byl, přeloživ ruce. I

požehnal synům Joselovým. I. Mojž.
48, 14. 15.
Pi'ivedeš i tele před stánek svěde
ctvi. I vloží Aron i synové jeho ruce
na hlavu jeho. ]I. Mojž. 29, 10; srov.
IlI. Mojž. 1, 4; 3, 2.
A když pojal Mojžíš Josue, postavil
jej před Eleazarem knězem, i přede
vším množstvím lidu. A vzloživ ruce
na hlavu jeho, -všecko opětoval, což
byl přikázal Hospodin. IV. Mojž. 27,

a od knížat kněžských, a zabit býti
a třetího dne z mrtvých vstáti. Mat.
16, 21.
Jako byl Jonáš v břiše velryby tři
dní a tři noci: takť bude Syn člově
ka v srdci země tři dni a tři noci.
Mat. 12, 40.

A když sstupovali s hory (Tábor),
přikázal Ježíš učenníkům, řka: Žádné
mu nepravte (o tom) vidění, dokudžby
Syn člověka nevstal z mrtvých. Mat.
17, 9.

22. _ 23.

Pán Ježíš objímaje je (maličké), a
vzkládaje na ně ruce,

hnání.Mar. 10,16.

Když z mrtvých v'stanu, předejdu
dával jim pože— vás do Galilee. Mar. 14, 28.

Vyvolili (apoštolé) Štěpána, muže
plného víry a Ducha svatého . . . Ty
postavili před obličejem apoštolů: a
(oni) modlíce se, vzkládali na ně ruce.
Sk. ap. 6, 5. 6.

Vzkládali na ně (Pavla a Sílasa)
ruce, a oni přijali Ducha svatého. Sk.
ap. 8, 17; srov. 13, 3.
A když Pavel na ně vzkládal ruce,
přišel na ně Duch svatý, a mluvili
jazyky a prorokovali. Sk. ap. 19, 6.
Nezanedbávej milosti, kteráž jest v
tobě, kteráž ti dána jest skrze proro
ctví, se vzkládáním rukou kněžských.
I. Tim. 4, 14.
Nevzkládej rukou rychle na žádného,
aniž bud' cizích hříchů oučasten. I.
T im. 5, 22.
Pro kteroužto příčinu napomínám
_tebe, abys opět vzbudil milost boží,
kteráž jest v tobě skrze vzkládíiní ru—
kou mých. II. Tim. 1, 6.
]. Vzkříšení Páně. 1. Předpovčděno
jest: a) Davidem.
Nezanecháš duše mé v hrobě: aniž
dáš svatému svému viděti porušení.
Žalm 15, 10.

Ježíš řekl Židům:

Zrušte

chrám

tento, a ve třech dnech jej zase vzdě—

lám. Jan 2, 19.
Maličko, a již neuzříte mne, a opět
maličko, a uzříte mne; neb jdu k Otci.
Jan 16, 16.

2. Vzkříšení Kristovo bylo rozličnými

obrazy naznačeno:
a)

v starém zákoně:

v_i/jitim Noe

z

archy: I. Mojž. 8, 16; povýšením Jo
sefa ze žaláře: I. Mojž. 41, 37; vy
svobozenímsz'z'z'še od utonutí: II. Mojž.
2, 5. 6 ; roztrhnutim pout Scmsonovy'ch:

Soudc. 15, 14; 16, 9; vzkříšením roz
ličných mrtvých; jakvž: syna vdovy v

Sareptě: III. Král. 17, 19; pacholíka,
jejž Eliseus vzkřísil: IV. Král. 4, 32;
muže, jenž hozen byl do hrobu Eli
seova: IV. Král. 13, 21; osvoboženim
Daniele zjámy lvove': Dan. 6, 22; vi
(le'nim Ezechiela: Ezech. 37, 1; zvláště
pak Jonášem v břiše ryby: Jon. 2, 1;
Mat. 12, 40.
b) v novém

zákoně:

Vzkřzs"em'm La—

zara: Jan 11, 44; mládence Naimslge'lzo:
Luk. 7, 11; dcery Jairovy: Mat. 9, 25.

3. . Ježíš

Kristus

vstal skutečně

:: mrtvých.
Ale že byl prorok, a věděl, že při
A aj zemětřesení stalo se veliké:
sahou zavázal se jemu Bůh, že z plo—
nebo angel Páně sstoupil s nebe, a při
du ledvi jeho posadí na stolici jeho:
stoupiv, odvalil kámen, a posadil se
předzvěděv mluví o vzkříšení Kristovu,
na
něm. Byl pak obličej ' jeho jako
nebo ani v pekle není zanechán, aniž
tělo jeho vidělo porušení. Sk. ap. 2, blesk a roucho jeho jako sníh, A pro
27. 30. 31.
strach jeho zděsili se strážníci a učí
něni jsou jako mrtví.
I promluviv
b) Ježíšem Kristem samým.
angel, řekl ženám: Nebojte se vy:
Počal Ježiš učennikům svým ozna neboť vím, že Ježíše, kterýž byl ukři
movati, že musí jíti do Jerusaléma, a žován, hledate. Neníť ho tuto; vstalť
mnoho trpčti od starších & zákonníků, jest zajisté, jakož byl řekl: Pojďte,

a vizte místo, kdež byl položen Pán.
Mat. 28, 2—6.
Angel řekl ženám: Nebojte se! Je
žíše hledáte Nazaretského, ukřižované
ho: vstalť jest, není ho tuto; aj místo,
kdež jej byli položili. Mar. 16, 6.
A nalezly kámen od hrobu odvalený.
Aj všedše (do hrobu): nenalezly těla
Pána Ježíše. I stalo se, když byly
proto na mysli zkormouceny, aj dvá
muži stáli vedlé nich v rouše stkvoucím.
Když pak se bály, a tváři k zemi schý
lily, řekli k nim: Co hledáte živého
mezi mrtvými? Neníť ho tu, ale vstalť
jest: rozpomeůte se, kterak mluvil k
vám, když byl ještě v Galilei. Luk.
24, 2—6.

Bůh pak iPána vzkřísil, i nás vzkřísí
mocí svou. I. Kor. 6, 14.
_
Skrze Krista. věříte v Boha, jenž ho

vzkřísil z mrtvých, a dal mu slávu,
aby víra vaše i naděje byla v Bohu.
I. Petr 1, 21.
b) Synu samému.

.

Odpověděl Ježíš ; a řekl jim: Zru
šte chrám tento, a ve třech dnech jej
zase vzdělám. Jan 2, 19.

7.

Vzkříšení Ježíšovo jest základem
víry v nas'e vzkříšení.

Viz svrchu.

Jestliže duch toho, kterýž vzkřísil
Ježíše z mrtvých, přebývá v vás:
(tedy) který vzkřísil Ježíše Krista z
mrtvých, tenť obživí i smrtedlná těla
4. Skutečnost z mrtvých vstání Páně
vaše, _pro přebývajícího v vás Ducha
stvrzena jest mnohým objevením se po jeho. Rím. 8, 11.
jeho smrti.
Poněvadž se káže o Kristu, že z
Zjevil se: Alagdalene': Mar. 16, 9;
mrtvých vstal, kterakž někteří mezi vá
Jan 20, 16; nábožny'm ženám: Mat. mi praví, že není vzkříšení z mrtvých?
28, 9; Petrovi: Luk. 24, 34; dvěma Nebo není-li vzkříšení z mrtvých, _ani
Kristus nevstal z mrtvých, tedyť jest
učenníkůmv Emaus: Luk. 24, 13—32;
marné kázaní naše, a marná jesti vím
učmmíkům v Jerusale'me', když Tomáš
nebyl přítomen: Luk. 24, 36; Jan vaše, a bylibychom shledání i křiví
svědkové boží; nebo svědectví jsme
20, 19; všem učenm'lcům, když i Tomáš
byl přítomen: Jan 20, 26—29; učen pověděli proti Bohu, že vzkřísil Krista.
m'kům u jezera Tiberiadské/w: Jan 21 ; z mrtvých, kteréhož nevzkřísil, jestliže
mrtví z mrtvých nevstávají. Nebo
více než 500 učennz'kům: I. K0r.15, 6;
apoštolovíJakubovi: I. Kor. 15, 7; na jestliže mrtví z mrtvých nevstávají, ani
Kristus nevstal. A nevstal-li Kristus
hoře Olivetské před na nebe vstoupením
z mrtvých, marná jest víra vaše, nebo
svým: Mar. 16,_ 19. 20; Sk. ap. 1,9;
I. Kor. 15, 7.
ještě jste v hříších vašich. Tedyt'i
ti, kteříž zesnulí v Kristu, zahynuli.
5. Vzkříšení Kristovo dosvědčují
Jestliže toliko v tomto životě naději
apoštolé.
máme v Kristu, bídnější jsme než vši
Toho Ježíše vzkřísil Bůh, čehož my ckni lidé. Ale nyní Kristus vstal z
mrtvých, prvotiny těch, kteříž zesnulí.
všickni svědkové jsme. Sk. ap. 2, 32.
Původce života jste zabili, kteréhož Nebo zajisté skrze člověka smrt, skrze
Bůh vzkřísil z mrtvých, čehož my člověka »i vzkříšení z mrtvých. A ja
kož v Adamovi všickni umírají, tak i
svědkové jsme. Sk. ap. 3, 15.
Počteno bude (nám) k spravedlnosti, _ skrze Krista všickni obživeni budou.
když budeme věřiti' v toho, kterýž I. Kor. 15, 12—22.
vzkřísil Ježíše Krista, Pána našeho,
Kterýž vzkřísil Ježíše, vzkřísí i nás
z mrtvých, jenž vydán jest pro hříchy s Ježíšem, a postaví s námi. II. Kor.
4, 14.
naše, a vstal z mrtvých pro osprave
Požehnaný Bůh a Otec Pána našeho
dlnění naše. Řím. 4, 24. 25.
Ježíše Krista, kterýž podlé velikého
6. Vzkříšení Krista z mrtvých připi
milosrdenství svého znova zplodil nás
suje se a) Otci.
k naději živé, skrze vzkříšení Ježíše
Krista
z mrtvých, k dědictví neporuši
Jehožto Bůh vzkřísil, zprostiv (ho)
tedlnému a nepoškvrněnému a nevn—
bolesti pekla, jakož nemožno bylo, aby
dnoncímu, kteréž se chová v nebesícll
držím byl od něho. Sk. ap. 2, 24—32.

vám, kteřížto mocí boží ostříháni bý
váte skrze víru k spasení, kteréž při
praveno jest, aby zjeveno bylo v čas
poslední. 1. Petr 3, 5.

8. Vzkříšení Ježíše ma' nás povzbu
zovatz' k toužení po nebi.
Pohřbeni jsme spolu s Ježíšem skrze
křest ve smrt abychom jako Kristus
vstal z mrtvých skrze slávu Otce, tak
i my v novotě života chodili. Rím. 6 4.
Bratří moji, i vy umrtveni jste zá
konu skrze tělo Kristovo: abyste byli
jiného, kterýž z mrtvých vstal, abychom
ovoce nesli Bohu. Rím. 7, 4.
' Jestli jste s Kristem povstali, těch
věcí, kteréž svrchu jsou, hledejte, kdež
Kristus jest, sedě na pravici boží; o
věci, kteréž svrchu jsou, pečujte a ne
(o tý), kteréž jsou na zemi. Nebo
zemřeli jste, a život váš skryt jest s
Kristem v Bohu. Kol. 3, 1—3.

Hospodinovu: a pustila mne u prostřed
pole, jenž bylo plné kostí: & obvedla
mne okolo nich vůkol: bylo pak jich
velmi mnoho na svrchku pole, a byly
suché náramně. I řekl ke mně: Synu
člověčí, coť se zdá, budou-Ii živy kosti

tyto? I řekl jsem: Pane Bože, ty víš.
I řekl ke mně: Prorokuj o kostech
těchto, a rci jim: Kosti suché, slyšte
slovo Hospodinovo. Toto praví Pán
Bůh kostem těmto: Aj já vpustím v
vás ducha, a živy budete. A dám na
vás (zase) žíly, a učiním, že zroste na
vás maso, & otáhnu vás koží: a dám
vám ducha, a živy budete, a zvíte, že
já jsem Hospodin. ] prorokoval jsem
tak, jakž mi byl rozkázal: i stal se
zvuk, když jsem já prorokoval, a aj
pohnutí: a přistoupily kosti k kostem,
jedenkaždá k spojení svému. A viděl
jsem, a aj žíly a maso na nich vzešlo:
a roztažena jest na nich kůže povrchu,

Bůh pak (dárce) pokoje, kterýž ve— ale ducha

likého pastýře ovcí, Pána našeho Je
žíše Krista, skrze krev smlouvy věčné
zmrtvých vzkřísil, učiniž vás ke všemu
dobrému způsobné , abyste činili vůli
jeho: konaje v vás, což by se líbilo
před ním, skrze Ježíše Krista, jemuž
jest sláva na věky věků. Amen. Zid.
13, 20. 21.

11.Vzkříšení těla z mrtvých (obecně):

1. Tvrdí se v písmě svatém:
a) Starého zákona:
Vím, že vykupitel můj živ jest,
že v poslední den z země vstanu:

neměly.

1 řekl ke mně:

Prorokuj k duchu, prorokuj synu člo
věčí, a rci duchu: Toto praví Pán
Bůh. Ezech. 37, 1—14.
A mnozí z těch, kteříž spí v prachu
země, procítí: jedni k životu věčnému,
a druzí ku pohanění, aby je viděli
vždycky Dan. 12, 2.
Jeden z synů Makabejských již duši
vypustiti maje, takto řekl: Ačkoliv ty,
nešlechetníče, v přítomném životě nás
zabijíš: & však král světa nás pro zá
lkony jeho umrlé k životu věčnému
vzkřísí. II. Mak. 7, 9.

a
a

zase oblečen budu kůží svou, a v těle
svém uzřím Boha svého. Kteréhož uzřím

já sám, a oči mé spatří jej, a ne jiný:
složena jest ta naděje má vlůnu mém.
Job 19, 25—27.
Živi budou mrtví tvoji, zbití lmoji
zase vstanou: probuďte se, a chvalte,
kteříž bydlíte v prachu: nebo jako rosa
světla rosa tvá, a zem obrů strhneš ku
pádu. Isai 26, 19.
Uzříte (to), a radovati se bude srdce
vaše, a kosti vaše jako bylina pučiti
se budou; iseznána bude ruka Ho
spodinovn. sluhám jeho, a rozhněvá se
na nepřátely-své. Isai 66, 14.
Učiněna jest nade mnou ruka Ho
spodinova, a vyvedla mne v duchu

Čtvrtý Makabejský blízek jsa smrti,
takto řekl: Milo jest těm, kteréž lidé
na smrt vydávají, naděje, kteráž jest
od Boha, očekávati, že zase od něho
vzkříšení budou: ty pak nebudeš míti
vzkříšení k životu. II. Mák. 7, 14.
Řekla matka Makabejských: Stvo
řitel světa, jenž utvořil narození člo
věka, akterýž nalezl všech věcí počátek,
i ducha, i život vám zase z milosrden—
ství navrátí, jakž vy nyní sami sebe ne—

vážíte pro jeho zákon. II. Mak. 7, 23.
b) Nového zákona.

0 vzkříšení pak mrtvých zdaliž jste
nečtli, co jest povědíno od Boha, kte
rýž dí vám: Ját' jsem Bůh Abra
hamův, Bůh Isákův a Bůh Jakobův?
Neníť Buh (Bohem) mrtvých, ale ži

Vzkříšení těla;

vých. Mat. 22, 31. 32. srov. Mar.
12, 26. 27; Luk. 20, 37. 38.
A hrobové se otvírali, a mnohá těla
svatých, kteříž byli zesnulí, vstala. Mat.
27, 52.

Amen, amen pravím vám, že při
chází hodina, a nynít'jest, kdyžto mrtví
uslyší hlas Syna božího: a kteří uslyší,
živi budou. Nebo jako Otec má život
sám v sobě: _tak dal i Synu, aby měl
život v samém sobě; a dal jemu moc
činiti soud, nebo Syn člověka jest.
Nedivtež se tomu , neboť přichází
hodina,“ v kteroužto všickni, kteříž v
lu'obích jsou, uslyší hlas Syna božího;
i půjdou, kteříž dobře činili, na vzkří
šení života: kteří pak'zle činili, na vzkří
šení soudu. Jan 5, 25—29.
Tat-ot pak jest vůle toho, kterýž mne
poslal, Otce: abych ztoho, co mi dal,
ničehož neztratil, ale vzkřísil to v den
nejposlednější. Jan 6, 39.

Řekla jemu Marta:

Vím, že vstane
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Ježíše zmrtvých, přebývá v vás: (tedy)
který vzkřísil Ježíše Krista zmrtvých,
tent' obživí i smrtedlná těla vaše, „pro
přebývajícího v vás Ducha jeho. Rím.
s,. 11.
Bůh pak i Pána vzkřísil, i nás vzkřísí
mocí svou. 1. Kor. 6, 14; I. Kor.
15, 12—22.
Vědouce, že kterýž vzkřísil Ježíše,
inás s Ježíšem vzkřísí, a postaví svámi.
II. Kor. 4, 14.
Víme zajisté, že bude-li stánek náš
pozemský tohoto přebývání zbořen, má
me (za něj) stavení od Boha, příbytek
ne rukou udělaný, věčný v nebesích.
II. Kor. 5, 1.
Kristus promění tělo ponížení našeho,
aby připodobněno bylo k tělu jasnosti

jeho,

podle působení, kterýmž také

může podmaniti sobě všecky věci. Filip.
3, 21.
Nechcemeť, bratří, abyste nevěděli o
těch, kteříž zesnuli, abyste se (nad nimi)

při vzkříšení v den nejposlednější. Jan

nermoutili, jako ijiní,

11, 24.

naděje.

Tedy někteří mudrci epikurejští a
stoičtí hádali se s ním, a někteří řekli:
I co chce tento plískač povědíti? Jiní
pak: zdá se býti zvěstovatel nových

kteříž nemají

Nebo'jestliže věříme, že Ježíš

umřel, az mrtvých vstal: tak Bůhity,
kteříž skrze Ježíše zesnulí, přivede s ním.
Neb toto vám pravíme slovem Páně,
že my, kteříž živi jsme, kteří ostaveni
jsme do příchodu Páně, nepředejdeme
těch, kteříž zesnuli. Nebo sám Pán
s rozkazem, a s hlasem archangela, a
s troubou boží sstoupí s nebe, a mrtví,

bohů; nebo jim vypravoval o Ježíšovi a
o z mrtvých vstání. Sk. ap. 17, 18.
Uložil den, v kterémž souditi bude
svět v spravedlnosti, skrze muže, kte
réhož (k tomu) zřídil, dávaje víru všem, kteříž jsou v Kristu, vstanou první.
vzkřísiv ho z mrtvých. Uslyševše pak Potom my, kteříž živi jsme, kteříž po
o vzkříšení z mrtvých, někteří se po zůstaveni jsme, spolu s nimi uchvácení
smívali, a někteří řekli: Budeme tě o budeme do oblaků vstříc Kristu v po
tom podruhé slyšeti. Někteří pak muži ' větří, a tak vždycky s Pánem budeme.
přidržíce ho, uvěřili: mezi kterýmiž i I. Tes. 4, 12—16.
Věrné slovo: nebo jestliže jsme s ním
Dionysius Areopagita, a žena jménem
Damaris a jiní s nimi. Sk. ap. 17, zemřeli, spolu s ním iživi budeme.
31—34.
II. Tim. 2, 11.
Učeníokřtu, též o vzkládání rukou,
Věda pak Pavel, žeby jedna strana
byla Saduceů, a druhá Fariseů, zvolal a vzkříšení z mrtvých, i o soudu vě
čném. I viděl jsem mrtvé ; velikéi
v radě: Muži bratří, já jsem Fariseus,
synFariseův: pro naději a vzkříšení malé, stojící před obličejem trůnu, a
z mrtvých jsem já souzen. Sk. ap. 23, 6. otevříny jsou knihy: a jiná kniha ote
Maje naději vBohu, že bude vzkří vřína jest, kteráž jest (kniha) života;
šení spravedlivých i nespravedlivých, i souzeni jsou mrtví z těch věcí, kteréž
kteréhožto i oni sami očekávají. Sk. ap. byly psány v knihách podlé skutků
24, 15.
jejich. Zjev. 20, 12.
Což se za věc k víře nepodobnou
dítz'se bude mocí
soudí u vás, že Bůh mrtvé křísí? Sk. 2. Vzkříšení mrtvých
boží.
ap. 26, 8.
Z rukou smrti vysvobodím je, z smrti
Jestliže pak duch toho, kterýž vzkřísil
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Vzpomenutí.

vykoupím je: budu smrt tvá, ó smrti,
hryzení tvé budu peklo: potěšení skryto
jest od očí mých. Os. 13, 14.

Jako otec mrtvé křísí, a obživnje:
tak i Syn, kteréž chce, obživuje. Jan
5, 21.

'měsíce, a jiná jasnost hvězd. Nebo
hvězda od hvězdy se dělí jasností. Tak
(bude) i vzkříšení z mrtvých. Rozsívá
se v porušení, vstane v neporušitelnosti ;
rozsívá se v nesličnosti, vstane v slávě;
rozsívá se v nemoci, vstane v moci, roz
sívá se tělo hovadné, vstane tělo ducho

Nedivtež se tomu, neboť přichází
hodina, v kteroužto všickni, kteříž v
hrob'ích jsou, uslyší hlas Syna božího.
Jan 5, 28.
Jestliže pak duch toho, kterýž vzkří
sil Ježíše z mrtvých, přebývá v vás:
(_tedy)' který vzkřísil Ježíše Krista z
mrtvých, tenť obživí i smrtelná těla
vaše, pro přebývajíciho v vás ducha
jeho. Řím. 8, 11.
Bůh paki Pána vzkřísil, i nás vzkřísí

vní. Jest-li tělo hovadné, jesti duchovní,
jakož psáno jest. I. Kor. 15, 35—44.
Všickni zajisté vstaneme z mrtvých,
ale ne všickni budeme proměněni. V. 51.
Kristus promění tělo ponížení našeho,
aby připodobněno bylo k tělu jasnosti
jeho, podlé působení, kterýmž také může
podmaniti sobě všecky věci. Fil. 3, 21.
Když pak se ukáže Kristus, život
váš, tehdy i vy se ukážete s ním v slávě.

mocí svou. [. Kor. 6, 14.

Kolos. 3, 4.

Vědouce, že kterýž vzkřísil Ježíše,
i nás s Ježíšem vzkřísí, a postaví s
vámi. II. Kor. 4, 14.
Jestliže věříme, že Ježíš umřel a z
mrtvých vstal: tak Bůh i ty, kteříž
skrze Ježíše zesnulí, přivede s ním. ].
Tes. 4, 13.

a ještě se neukázalo, co budeme. Vímeť,
že když se ukáže, podobní jemu bu
deme; nebo viděti jej budeme tak, jakž
jest. I. Jan 3, 2.

Nejmilejší, nyní jsme synové boží:

]. Vzpomenutí na Boha jest povinností.

Na všech cestách svých přemyšluj o
3. Stav vzkříšených spravedlivých jing/'
něm, a onť zpravovati bude kroky tvé.
bude než nynější, tělo jejich bude osla— Přísl. 3, 6.
veno, ale rozdílné dle zásluh.
Pamatuj také na stvořitele svého a
Viz: Mat. 22, 24—30; Mar. 12, na jeho přikázaní ve mladosti své,
19—25; Luk. 20, 28—36.
prvé než na tě přijde čas trápení, a
Stkvíti se budou spravedliví, a jako přiblíží se léta, o nichž díš: Nelíbí mi
jiskry ve třtí probíhati se budou. se. Kaz. 12. l.
Moud. 3, 7.
, Po všecky pak dny života svého v
A mnozí z těch, kteříž"_spí v prachu
paměti měj Pána Boha. Tob. 4, 6.
země, procítí; jedni k životu věčnému,
David praví: spatřoval jsem Hospo
a druzí ku pohanění, aby je viděli dina před očima svýma vždycky. Zalm
vždycky. Ale kteřížučení budou, stkvíti
15, 8.
se budou jako blesk oblohy: a kteříž
Jestliže jsem na tě pamětliv byl na
spravedlnosti vyučují mnohé, jako hvěz ložci svém, v jitřních časích přemy
dy na věčné věky. Dan. 12, 2. 3.
šlovati buduo tobě. Zalm (52, 7.
Ale řekne někdo: Kterak vstanou
V den soužení svého hledal jsem
mrtví? aneb v jakém těle přijdou? Boha, rukama svýma v noci proti němu.
Nemoudrý, co ty rozsíváš, nebývá oži Zpomínal jsem na Boha, a kochal jsem
veno, lečby prvé umřelo. A co rozsí— se. Žalm 76, 3. 4.
váš, nerozsíváš tělo, kteréž bude, ale
“. Vzpomenuti na poslední ve'cz'člo
holé zrno, buďto pšenice neb kteréžkoli
jiné. Bůh pak dává jemu tělo, jakž věčí jest velmí spasítelne'.
chce, a jednomu každému semeni vlastní
0 by moudří byli, a rozuměli, a k
tělo. Není každé tělo jednostejné tělo: posledním věcem prohlédali. V. Mojž.
32, 29.
ale jiné zajisté (jest) lidské, jiné pak
hovadí, jiné ptačí, a jiné rybí. A(jsou)
Aj krátká léta míjejí, a cestou, kterouž
těla nebeská, a těla zemská: ale jináť se zpět nenavrátím, se beru. Job 16, 23.
(jest) sláva nebeských, a jiná zemských.
Dej mi znáti Hospodine konec můj,
Jiní (ješt) jasnost slunce, jiní.. jasnost a počet dnů mých jaký jest; abych

sz'vání Boha. — Zahálka.

viděl, čeho mi se nedostává.
38,

Žalm

5.

Lépe jest jíti do domu pláče, nežli
do domu hodování: proto že se v onom
připomíná konec všech lidí, a kdo živ
jest myslí, co potom bude. Kaz. 7, 3.
(Protož) byl-Iiby člověk mnoho let
živ, a ve všem tom veselilby se, rozpo
mínati se má na čas temný, a na mnohé
dny: kteříž když příjdou, trestány bu
dou předešlé věci z marnosti. Kaz. 11, 8.
Ve všech skutcích svých pamětliv
buď na poslední věci své, a na věky
nezhřešíš. Sir. 7, 40.
V den dobrých věcí, nezapomínej
na zlé: a v den zlých věcí nezapomí
nej na věci dobré. Sir. 11, 27.
Pamatuj na hněv v den skonání, a
na “čas odplaty v obrácení tváři. Sir.
18, 24.

Pomni na poslední řeči, a přestaň
nepřátelství provozovati. Sir. 28, 6.
Nedávej v zármutek srdce svého,
ale zapuď jej od sebe, a pomni na
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poslední věci. Nezapomínej: neb není
navrácení , a tomu nic neprospěješ, a
sám sobě zlé nečiníš. Pamětliv buď
na osud můj : nebo takový bude i tvtfj :
mně včera, tobě dnes. Sir' 38, 21—23.

A řekla jsi:

Na věky budu paní:

nepoložila jsi toho na srdce své, aniž
jsi zpomněla na poslední věci své. Jes.
47, 7.
Viz též: poslední' soud.

Vzývání Boha.„ Podněcuie sek němu:

I. Par. 16, 29; Zalm 49, 15; 94, 6;
Is. 55, 6; Jon. 1,6.14; Tob. 11, 7;

Bar. 41, 21; 6, 5. 6; Mat. 4,10;
6, 8. 9; Luk. 4, 8; 11, 1; Sk. ap.
22, 16. Vyslyšeno bývá: II. Král. 18,
38; Jer. 29_, 12; Joel 2, 32; Sk.
ap. 2, 21; Rím. 10, 12. 13. Pří/cla
(love': služebník Abrahamův: I. Mojž.
24, 12; Jakob: 32, 9; 33, 20; ]lIojžz'š

a Aron: IV. Mojž. 16, 22; 19, 6.16.
Viz také klanění se.

Vzýváni svatých.

Viz svatí.

Z.
Zabíjení bližního. Viz vražda.

Zabulon, syn patriarchy Jakoba zLíe,
a praotec pokolení Zabulon: I. Mojž.
30, 20; 35, 23; II. Mojž. 1, 1. 3;
šel s otcem a syny svými do Egypta:
I. Mojž. 46, 14; srov. IV. Mojž._26,
26 ; Jakobovo o něm proroctví: LMojž.
49, 13.

Zahálka.

1. Výstraha před ní.

()lověk rodí se ku práci, a pták k lé
tání. Job 5, 7.

Nouzi působila ruka ulevující, ruka
puk silných zbohacuje jej. Přísl. 10, 4.
Kdo dělá zemi svou, nasycen bude
chlebem: ale kdož následuje zahálky,
blazen jest. Přísl. 12, 11.
Kdo dělá zemi svou, nasycen bude
chlebem: ale kdož následuje zahálky,
naplněn bude nouzí. Přísl. 28, 19.
Ráno rozsívej símě své, a u večer
nepi-estávej ruka tvá, nebo nevíš, které
lépe vzejde, to-li, či ono, a pukli obé
Spolu, lépe bude. Kaz. 11, G.

Aj tatoť byla nepravost Sodomy, ae
stry tvé, pýcha, sytost chleba a hojnost,
& prázdnost její a dcer jejich: a ruky,
nuznému a chudému nepodávali. Ipo
zdvihli se, a činili ohavnosti přede
mnou: a odňaljsem je, jakož jsi viděla.
Ezech. 16, 49. 50.
Když lidé zesnulí, přišel nepřítel jeho,
a nasil koukole mezi pšenici, a odešel.
Mat. 13, 25.
Při jedenácté hodině vyšed (hospo
dář), nalezl jiné, ani stojí zahálejíce;
iřekl jim: Proč vy tu stojíte celý den
zahálejíce? Mat. 20, 6; srov. 3.
Neužitečného služebníka uvrzte do
temností zevnitřních: tamť bude pláča
skřipení zubů. Mat. 25, 30.
Když jsme byli u vás, to jsme vám
přikazovali: že nechce—likdo dělati, aby
také ncjedl. II. Tes. 3, 10.
Mladších vdov varuj se. Nebo když
se v chlipnost vydají proti Kristu, vdá—
vati se chtějí. Spolu pak jsouce i za
hálčivé, učí se choditi po domích: a
netoliko za-hálčivé, ale jsou i štěbetné
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Zahynuti. — Základ.

i všetečné ínluvíce, což nesluší. I. Tim.
5, 11. 13.

'
2. Následkove' zahálky.
Zahálka byla příčinou: hříchu prvo
tního: I. Mojž. 2. (Jan Zlat.); že lid
iSl'nBlSkýupadl v modloslužebnost: II.
Mojž. 32, 6; zahálka byla nepravost

Sodomy a Gomorrhy: Ezech. 16, 49;
" Dalily pozbyl Samson své síly:
Soud. 16, 23 ; ze zahálčivosti byl sve
den David k cizoložství a Salomon k
modloslužebnosti: II. Král. 11 , 2;
III. Král. 11, 17.
Vz'z též:: pracovitost, lenost.

Zahynuti věčné viz: zatracem'.
Zachariáš.

Tohojména naleza' se více

mužů v písme' sv. Nejznamem'tcý'ší jsou.

1) Syn Jeroboama, králisraelský, po
šestiměsíčném bezbožném panování od
nástupce svého Selluma zavražděn: I'V.
Král. 14, 29; 15, 8—10.
2) Nejvyšší kněz ,' syn- a nástupce
Joj ady (Barachiáše), byl od krále J oáše
pro horlivost svou v chrámě zavražděn:
II. Par. 24, 20 atd.; srov. Mat. 23,
35; Luk. 11, 51.
3) Prorok Zachariáš, syn Barachiášův,
vnuk Addosa: I. Esdr. 5, 1; Zach. 1,
1, byl současník proroka Aggea, s nímž
se. byl navrátil 'ze zajetí babylonského:
Žalm 111, 1; Esdr. 5, 1; 6, 14;
Aggeus 1, 1; Zach. 1, 1; a počal

prorokovati vdruhém roce krále Daria
(Hystaspesa): Zach. 1, 1 atd.; vprvním
dílu proroctví svých (k..1—8.) mluví
zvláště v obrazech ozpůsobu obnovení
království božího, ve druhém (k. 9—14)
v řečeclí prorockých o pádu
tovládné. '

říše svě

4. Zachariáš, kněz, otec Jana Křtitele:
Luk. 3, 2, a manžel Alžběty: I, 5,
jemuž se zjevil angel Hospodinův (Ga
briel v. 19), předpovědčv mu narození
syna: 1, 8 atd.; byl však od angela pro
své pochybování o pravdě pi'ípovědi
jeho némotou potrestán: v. 20; man
želka jeho Alžběta počala: v. 24; srov.

v. 36, a navštívena'jest 'od Marie
panny: v. 40; předpovědění angela vy
plnilo se: v. 57 atd.; a Zachariáš určil
synu svému jméno Jan: v.' 63; srov.
v. 13; načež rozvázán jest jazyk jeho
k Velcbení- Boha: v. 64, 67 atd.

Zajeti národu židovské/zo. Čtyry jsou
nad jiná důležitější zajetí, a sice: 1.
Zajetz' assyrslce' za Facee, krále israel—
sl'xa'ho od 77zeglatly'alasara,
kdež oby

vatelé severovýchodní krajiny pak i celé
Galilee, do Assyríe odvedeni byli: IV-.
Král. 15, 29. (ok. 740 př. Kr.). Za
krále Oseás'e odvedl pak král Salma
nassar obyvatele ostatní říše israelské
v zajetí do Assyrie: IV. Král. 17, 6;
18, 11. (ok. 720 př. Kr.). 2. Zajetz'ba
bylmzsképwm'zaJ oakima, krále j udského,
od Nabuchodonosora, jenž odvedl ,krále
s mnohými velkými do Babylonie, onoho
však s uložením poplatku opět propu
stil: II. Par. 36, 6 (ok. 606 př. Kr.).
3. Zajetz' babylonské druhé za krále Joa—

china, syna Joakima italského, když
Nabuchodonosor krále a nejvznešenější
obyvatele do Babylonie odvedl: IV.

Král. 24, 10—16; II. Par. 36, 10
(ok. 600 př. Kr.). 4. Zaietz' babylonské
třetí _za krále Sedeciáše od Nabu
chodonosora skrze vůdce Nabuzardana,
kdež po rozkotání Jerusaléma málo oby

vatelů zůstalo v Jemsalémě: IV. Král.
25, 8—12; II. Par. 36, 17. 18 (ok.
588 př. Kr.). Poněvadž cílem posledních
těchto tří odvedení byla Babylonie, na
zývá se proto zajetí toto babylonským,
kteréž 70 let trvalo (od 606 př. Kr.
— 536 př.Kr.): Jer. 25, 11; 29, 20;
Dan. 9, 2; Zach. 1, 12.

'Základ.

Základ církvejest Kristus,

potom z' apoštolové jeho a mezi těmi zvlá—

šte' Petr.

Jáť pravím tobě , že ty jsi Petr, a
na té skále vzdělám církev svou, a brány
pekelné jí nepřemohou. Mat. 16, 18.
Žádný nemůže jiného základu polo
žití, mimo ten, kterýž položen jest,
jenž jest Kristus Ježiš. I. Kor. 3, 11.
Již nejste hosté a příchozí: ale jste
(spolu) měšťanésvatých, a domácí boží,
vzděláni na základ apoštolů, a proroků,
kdež jest nejhlubší úhelní kámen sám
Kristus Ježíš; na nčmžto všecko sta
vení (příslušně) vzdělané, roste v chrám
svatý v Pánu. Efes. 2, 19—21-.
A zed' městská (nového Jerusaléma
t. j. církve) mající základů dvanácte,
a na nich dvanácte jmen dvanácti apo
štola Beránkových. Zjev. 21, 14.
Viz též : Petr.

Zaklínání. _ Zaměstnání.

Srov.: kámen úhelní.
Zaklínáni.

Viz čarodějnictm'.

Zákon. Viz přikázání.

Zápalnó Oběti (zápaly). Jedna z nej
slamzejčz'ch obe'tz' v

bohoslužbě

levt'tíckc',

při kteréž zvíře obe'tnz' cele' se spálila.

1. Oběti zápalné konali :

Noe: I. Mojž. 8, 20; Abraham: I.
Mojž.“22, 2; Jethro: Il. Mojž. 18,12;
Balck: IV. Mojž. 23, 1; Josue: Jos.
8, 30, 31; Samuel-' I. Král. 7, 9 ; Saul:
]. Král. 13, 9; David: II. Král. 6, 17.
18; Salomon: III. Král. 3, 4; král
Moabitských: IV. Král. 3, 27; Job:
Job 1, 5.
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Milosr'denství jsem chtěl a ne oběť,
a umění boží, více nežli zápaly. Os. 6, 6.

Pakli obětovati mi budete zápalné
oběti a dary vaše, nepřijmu (jich): a
na sliby tučných věcí vašich nepopa
třím. Amos. 5, 22.
Jdouce učte se, co jest (to): Milosr
denství chci, a ne oběti.

Nebo—nepři—

šel jsem volat spravedlivých, ale hří
šných. Mat. 9, 13.
Kdyby jste věděli, co to jest: Milo
srdenství chci a ne oběti: nikdy byste
nepotupovali těchto nevinných. Mat.
12, 7.
Milovati Boha z celého srdce, a ze
všeho rozumu, a ze vší duše, i ze vší
síly: a bližního jako sebe samého, větší
jest nade všecky zápalné i jiné oběti.
Mar. 12, 33.
Oběti' zápalné (a oběti) za hřích
nelíbily se tobě. Svrchu pověděv: Obětí
a darů, a zápalů a (obětí) za hřích
nechtěl jsi, aniž ' se tobě líbí, kteréž
podlé zákona obětovány bývají. Žid.

2. Příjemně'ší než oběť zápalná jest
Bohu zachováváníjeho přikázaní ; pro
tož nemá zalíbení v obětech bezbožných.
Řekl Samuel: zdaliž chce Hospodin
zápalů a obětí, a ne raději, aby bylo
posloucháno hlasu Hospodinova? Lepšíť 10, 6. 8.
jest zajisté poslušenství, nežli oběti:
Zaměstnání jesti s namáháním spo
:: uposlechnouti více, nežli obětovati jená činnost, mající nějaký účel vytknutý,
tuk skopců. I. Král. 15, 22.
jehož dosáhnouti se snaží.
Obětí a darů nechtěl jsi; ale uši
1. K šťastnému výsledku potřebí boží
dokonal jsi mi. Oběti zápalné a (oběti)
pomoci a požehnání jeho.
za hřích nežádal jsi. Žalm 39, 7.
Požehnal (prvním rodičům) Bůh, a
Kdybys byl chtěl oběť, dalbych (jí)
byl ovšem: (ale) zápalůnelibuješ sobě. řekl: Rosťtež a množte se a naplňte
zemi, a podmaňte ji, a panujte nad
Oběť Bohu (příjemná) duch zkormou
cený: srdcem zkroušeným a pokorným rybami mořskými, a nad ptactvem ne
]lože nepohrdneš. Žalm 50, 18. 19.
Ostříhej nohy své vcházeje do domu
božího, a přibliž se, abys slyšel. Mno
hem zajisté lepši jest poslušenství, nežli
oběti bláznů, kteříž nevědí, co činí
zlého. Kaz. 4, 17.
K čemu jest mi množství oběti va

ších, di Hospodin? Syt jsem: zápal
ných oběti skopců, a tuku krmných
hovad, a krve telat, a beranů, a kozlů,
nechci.

Is. 1, 11.

Já Hospodin miluji soud, a v nená
visti mám loupež (i) v zápalné oběti:
a dám (jim) dilo jejich v pravdě, a
Smlouvu věčnou učiním s nimi. Is. 61,8.
K čemuž mipřinášíte kadidlo zSáby
n libě vonící třtinu z země daleké?
Zápalové vaši nejsou mi příjemní, a
oběti vaše nelíbí se mně. Jcr. 6, 20;
srov. Jer. 14, 12.

beským i nade všemi živočichy, kteří.
se hýbají na zemi. I. Mojž. 1, 28.
Nebude-li Hospodin stavěti domu, na

darmo pracuji, kteříž stavějí jej.

Ne

bude—liHospodin ostříhati města, nadar
mo bdí, kdož ostříhá_ ho. Daremné jest

vám před svítaním vstávati: vstávejte
když posedíte, (vy) jenž jíte chléb bo
lesti. Když dává (Bůh) svým milým
sen. Žalm 126, 1. 2.

2. Máme s Bohem počíti všeliké za
městnání své, v něm pokračovat?: a
skončiti.
Ve všech těch věcech pros Nejvyššího,
aby řídil v pravdě cestu tvou. Přede
všemi skutky předcházej tě slovo pravé,
a před všelikým činem rada stálá. Sir.
37, 19. 20.
Mistře, přes celou noc pracovavše

Zapírání.

735

Viz též příběh o mučennické smrti
sedmi bratří Makabejských a matky
jejich. II. Mak. 7.
3. Vystřihejme se zbytečného a nebez
Kdožby zapřel mne před lidmi, toho
pečného zaměstnání.
ijá, zapřímť před Otcem svým, jenž
Vyšších věcí nad sebe nehledej a jest v nebesích. Mat. 10, 33.
silnějších nad sebe neskoumej: ale což
Viz: příběh o zapření Krista od
přikázal tobě Bůh, o tom vždycky pře— Petra. Mat. 26, 69 atd.
mýšlej, a ve mnohých skutcích jeho
Kdo není se mnou, proti mně jest:
nebývej všetečný. Sir. 3, 22.
a kdo neshromažďuje se mnou, rozpty
Zbytečných věcí nezpytuj mnohoná luje. Luk. 11, 23.
sobně, a při mnohých skutcích jeho
Kdoby mne zapřel před lidmi, za
nebývej všetečným. Sir. 3, 24.
přín bude před angely božími. Luk.
'Srdce tvrdé naposledy zle se míti 12, 9.
bude: a kdož miluje nebezpečenství,
Ale však i mnozí z knížat uvěřili
zahyne v něm. Sir. 3, 27.
v něho: ale pro Farisey nevyznávalí
O věc, kteráž tebe neobtěžuje, ne (toho), aby nebyli ze školy vyvržení;
hádej se: a v soudu hřešících nestavej. nebo milovali slávu lidskou více, než
Synu, at' nejsou v mnohých věcech či- * slávu boží. Jan 12, 42. 43.
nové tvoji: a budeš-lí bohatý, nebudeš
Věrné slovo: paklí Krista zapřeme,
bez viny. Nebo budeš-li stíhatí, nedo— i on nás zapře. II. Tim. 2, 12.
stihneš, a jestliže předběhneš, neutečeš.
Viz také : odpadnutí od víry; vyznání
Jest člověk (bezbožný), ješto pracuje, m'ry.
a pospíchá, a trápí se, a tím méně
lll. Zapírani sebe samého záleží v
bude míti hojnost. Sir. 11, 9. 10. 11. krocení tělesných žádostí k nabytí vlády
nic jsme nepopadli: ale k slovu tvému
rozestru síť. Luk. 5, 5.

Viz : práce.

ducha nad tělem.

1. Zapírání Boha.
Farao odpověděl: Kdo jest Hospodin,
abych poslechl hlasu jeho, a propustil
Israele? Neznámt' Hospodina, a Israel'e
nepropustím. II. Mojž. 5, 2.
Řekl nesmyslný v srdci svém: Není

Boha.Za1m 13,1.

Reklt' nemoudrý v srdci svém: Ne
nít Boha. Porušení jsouce (lidé), a
zohaveni v nepravostech (svých)í
není, kdoby činil dobré. Zalm 52,1. 2.
Zapřeli Hospodina, a řekli: Neníť
on, aniž přijde na nás zlé; neuzříme
meče a hladu. Proroci u vítr mluvili,
a odpovědí (boží) nebylo v nich; pro
tož tyto věci přihodí se jim. Toto
praví Hospodin Bůh zastupů. Protože
jste mluvili slovo to, aj ja dávám slova
má, v ústech tvých voheň, a lid tento
v dříví, a zžíře je. Jer. 5, 12—14.

". Zapiráni víry.

Naprosto se za

povídá zapíratz' víry své.

Viz příklad Eleazarův, jenž netoliko
mladým, ale i všemu národu pamatku
smrti své za příklad ctnosti a statečno
sti (ve víře) pozůstavil. II. Mak. 6,
18—31.

]. Potřeba a příkaz toho.
Ježíš řekl učenníkům svým: Pojdte
za mnou, a učiním z vas rybáře lidí.
A oni hned spustivše sítě, šli za ním.
Mat. 4, 19. 20.
Kdo nalezne život svůj, ztratí jej:
a kdo ztratí život svůj pro mne, na
lezne jej. Mat. 10, 39.
Tehdy řekl Ježíš učenníkům svým:
Chce-li kdo za mnou přijíti, zapří sebe
sám, a vezmi kříž svůj, a nasleduj
mne. Mat. 16, 24.
Řekl mu Ježíš: Chceš—lidokonalým
býti, jdi, prodcj co máš, a rozdej chu
dým, a budeš mít-i poklad v nebi; a
pojď, & následuj mne. Mat. 19, 21.
Jde-li kdo ke mně, a nemá. v nena
vistí otce svého, imateře, i ženy, i
synů, i bratří, i sester, a ještě i života
svého, nemůže býti mým učenníkem.
A kdož nenese kříže svého, a nejde za
mnou: nemůže býtí mým učenníkem.
IJllk. 14, 26- 27.
Kdožkoli bude hledat život svůj za

chovati, ztratit jej : a kdožkoli jej ztratí,
obživíť jej. Luk. 17, 33.
Tresci tělo své, a v službu (je)

Zármutek.

podrobují, abych snad, an jiným káži,
sám nebyl zavržen. I. Kor. 9, 27.'
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Nebo mnohé zármutek zahubiv, a není—
užitku v něm. Sir. 30, 24. 25.
_

Pro pomluvu mrtvého plač hoř
ce za jeden den, a potěš se pro zá
Abraham: I. Mojž. 12, 1 a 22; Jo— rmutek, a čiň kvílení podlé zasloužení
sef: I. Mojž. 49; Susanna: Dan. 13; jeho za jeden den, neb za dva pro
Nebo od zármutku chvátá
Eleazar: II. Mak. 6, 19. 20; Pavel: utrhání.
II. Kor. 12.
smrt, a přikrývá sílu, & zármutek sr—
Viz též: mrtvenz', přemáhám', krocenz' dce skloňuje šíji. Sir. 38, 17—19.
Nedávej v zármutek srdce svého,
sebe.
2. Příkladové

zapíránz' sebe samého.

Zármutek jest neliby'cit, jenž povstává
z žive'ho představení
nebjiž zakušeného.

si zlého nastávajz'cz'ho

1. Pro časné nehody nemáme se příhš
oddávali zármutku , protože škodí
zdraví; Hospodin pak jest pomocník
sklíčeny'ch.

Nermuťte se a neplačte!
. Ne
rmuťte se, nebo radost Hospodinova
jest síla naše! Nermuťte se. II. Esdr.
8, 9. 10. 11.

Smiluj se nade' mnou, Hospodine,
nebo jsem soužen: zkormoutilo se ho
řem oko mé, duše má i tělo mé.
Nebo sešel bolestí život můj a léta má
od úpění. Zemdlena jest v chudobě
síla má: a kosti mé zkormouceny jsou.

Žalm 30, 10.11.
Blízko jest Hospodin těm, kteříž sou
ženého jsou srdce: a ponížené duchem
spaseny učiní. Mnoháť jsou (také)
soužcní spravedlivých, ale ze všech
těch vysvobodí je Hospodin. Žalm 33,
19, 20.

Bůh uzdravuje ty, jenž jsou skrou
šeného srdce: a zavazuje rány jejich.
Žalm 146, 3.
Truchlivost v srdci muže sníží ho,
ale řečí dobrou obveselen bude. Přísl.
12, 25.
Srdce veselé obveseluje tvář: v tru
chlivosti mysli trati se srdce. Přísl.
15, 13.

Mysl veselá činí věk květoucí: (ale)
duch smutný vysušuje kosti. Přísl.
17,

Jako mol rouchu a červ dřevu:
tak zármutek člověka škodí srdci. Přísl.
25, 20.

Zármutku nepoddávej duše své, &
netrap sám sebe radou svou. Sir.
30, 22.

Zármutek zapuď
Encyklopaedío.

daleko od

sebe.

ale zapuď jej od sebe: a pomni na
poslední věci. Nezapomínej: neb není
navrácení, a
sám sobě zle
Zármutek,
působí stálé

tomu nic neprospěješ, &
učiníš. Sii. 38, 21. 22.

kterýž jest podlé Boha,
pokání k spasení: ale
zármutek světa způsobuje s'mrt. II
Kor. 7, 10.

.řzP kladové zármutku.
Řekla Rebeka k'Isákovi: Slyšte mi
se živu býti. pro dcery Heth: vezme-li
Jakob ženu z národu této země, nechci
živa býti. I. Mojž. 27, 46; srov.
26, 35.
'
Jakob roztrh roucha, oblekl se v
žíni, pláče syna svého za dlouhý čas.
I. Mojž. 37, 34; srov. 43, 6.
Jonathas zarmoutil se pro Davida,
protože ho zhaněl otec, jeho. I. Král.
20, 34.
Zarmoutil se pak David , protože
zabil Hospodin Ozu. II. Král. 6, 8.
Když pak uslyšel král“ David o těch
věcech, zarmoutil se velmi. II. Král.
13, 21.
I řekl král Nehemíás'ovz': Proč obli

čej tvůj jest smutný, poněvadž nevi
dím, že bys byl nemocen? Neníť to
darmo, ale něco nevím, co těžkého jest
na srdci tvém. I bál- jsem se velice
a náramně. II. Esdr 2, 2.
To když uslyšel Mardocheus, roztrhl
roucho své, a_oblékl se v žíni, posy
pav hlavu popelem: a_.u prostřed mě
sta na ulici hlasem velikým křičel,
ukazuje hořkost mysli své. Esth. 4, 1.
I počal se rmoutiti velmi Tobiáš, :"
Anna, manželka jeho, s ním -:_ a počali

obá dva plakati; protože v denurčitý
nenavrátil se syn jejich k nim.

10,3.

Tob.

l3ídný učiněn jsem a shrben jsem
dokonce: celý den chodím zarmoucený.

Žalm37,7; 41,6.
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Zarytost. — .Zatraceni věčně.

Zarmoucen jsem v cvičení svém: a
zkormoucen- jsem pro _křik nepřítele
'a pro nátisk hříšníka. Zalm 54, 3. 4.
Nad potřením dcery lidu mého po
třín jsem, a zarmoucen, užasnutí pod

Petr vyšed ven, plakal hořce. Mat.
26, 75.
'

jalo mne. Jer. 8, 21.
I stalo se, když uslyšel král Antio
chus ty řeči, lekl a pohnul se velice:

Neopomíjej plačících potěšovati, a
s kvílícími choď. Sir. 7, 38.
Pakli toho neuposlechnete, v skrytě
kvíliti bude duše má nad pýchou (vaší):
kvílíc, kvíliti bude, a vyvede oko mé
slzu, že zajato jest stádo Hospodinovo.
Jer. 13, 17.
Plačte s plačícími. Řím. 12, 15.
Abych nemusel plakati ' mnohých,
kteříž prvé hřešili, a nečinili pokání
z nečistoty, a ze smilství, a z nesty
datosti, kterouž zpáchali. II. Kor. 12,21.
Zarytost. Viz: zatvrzelost.

a padl na "lože, 'a upadl zármutkem v
nemoc, že se nestalo jemu, jakž byl
myslil. 'I byl tu drahně dnů: neb se
obnovoval v něm zármutek veliký, a
soudil že umře. I svolal všecky přá
'tely své, a řekl jim: Odstoupil sen od
očí mých, a padl jsem a poražen jsem
srdcem pro pečlivost: a řekl jsem v
srdci svém: V jak veliké soužení při
šel jsem, a v jaké vlny zármutku, v
němž nyní jsem; ješto jsem býval ve
sel a milován v mysli své. I. Mak. 6,
8—11.
Zarmoutivše se učennícz' velmi,

po

čali každý z nich říkati: Zdali já jsem
“to, Pane? Mat. 26, 22.
Ježíš počal se rmoutiti a teskliv býti.
Mat. 26, 37.
Mám veliký zármutek, a ustavičnou
bolest v srdci svém. Řím. 9, 2.

3. Máme se rmoutiti nade hříchy
svými.
Poněvadž trpělivý jest Pán. Čiňme
z toho pokání a odpuštění jeho s plá
_čem žádejme: neboť nebude hroziti
Bůh tak jako člověk, aniž rozpáli se
k hněvu tak jako syn člověka Judith
8, 14. 15.
Ustávám

v oupění svém, zmývám
každé noci lože své: slzami svými
smáčím postel svou. Žalm 6, 7.
Život svůj oznámil jsem tobě: po
ložil jsi slzy mé před obličejem svým,
jako i v zaslíbení svém. Zalm 55, 9.
Toky vod vydaly oči mě: že_ne
ostříhali (lidé) zákona tvého. Zalm
118, 136.
'
.Hlas na cestách sl-yšán jest, pláč a
kvílení synů israelských: poněvadž ne
pravou učinili cestu svou, zapomněli
.na Hospodina, Boha svého. Jet. .3, 21.
S pláčem přijdou, a v milosrdenství
zase. přivedu je. Jel-. 31, 9.
- _!Obraťte se ke mně celým srdcem
svým s postem, pláčem i s kvílením.

4. Máme téz" truchlítí nad neštěstím
bližního.

Zásluhy

Kristovy.

1. Způsobily

kleslému člověčenstvu spasení :
ím.
3, 13. 24; 11, 5. 6. 2. Zásluhy Krí

stovy mají nesmírnou cenu: Řím. 5,
20; neboť nabýváme jimi a) smíření
s Bohem: Jan 1, 17; Fil. 2, 8; b)od
puštění hříchů: Kol. 1, 14 ; c) synovství

boží: Jan 15, 5. 8; Ef. 1, 2. 5; d)
blaženost věčnou: Jan 3, 16. 17; Řím.
5, 8. 9. 10; 6, 23.
Zasvěcení jest posvátný úkon, kterými
ne'co Bohu ku zvláštnímu užívání se po
sve'cuje. Svěcení bývají: kněží: II. Mojž.

29, 1; levíte': IV. Mojž. 8, 6 atd.;
jiné věci: Jakub zasvětil Hospodinu
"kámen, na kterémž při svém paměti
hodném vidění odpočíval: I. Mojž. 28,
18; posvěcena jest také archa úmluvy:
II. Mojž. 40, 9; chrám v Jerusalémě:
IH. Mojž. 8, 1 atd.; I. Esdr. 6, 16;
zeď jerusalémská: H. Esdr. 12, 27.
Zášť. Viz: nenávist.
Zatracení věčné.
Tím se míní pře—
žalostny' stav nepcavy'ch na věčnosti.

1. Jest osudem ďábla a následovníků
jeho.
Viz knihu Maudr. k. 5.
I vyjdou, a uzří mrtvá těla mužů,
kteříž přestoupili proti mně: červ je
jich neumře, a oheň jejich neuhasne.:
i budou až do sytosti viděním všeli
ikému tělu. 18.. 66, 24.
Plévy páliti bude (soudce) ohněm
neuhasitedlným. Mat. 3, 12; Luk.
.3,- 17.

Zatvrzelost.

Syn'ové pak království vyvržení bu
dou do temnosti zevnitřní: tamť bude
pláč a skřipení zubů. Mat. 8, 12;
Vyjdou angelé, a oddělí zlé z pro
středku spravedlivých, a uvrhou je do
peci ohnivé: tamť bude pláč a skřipění
zubů. Mat. 13, 49. 50.
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pozváni byli, nebyli 'hodni.- Mat. -22,
8; srov. Luk. 14, 16 atd.
Kdo uvěří a pokřtěn bude, spasen
bude: kdož pak neuvěří, bude zatra

cen.Mar. 16,16.

Kdo věří v něho, nebude' souzen:
ale kdo nevěří, již jest odsouzen: nebo
Jestliže tě ruka tvá, aneb noha tvá nevěří ve ' jméno jednorozeného Syna
*
pohoršuje, utni ji, a vrz od sebe: lépe božího. Jan 3,18.
jest tobě vjíti do života mdlému, aneb
Pakli ještě zakryto jest evangelium
kulhavému, nežli dvě ruce aneb dvě naše před těmi, kteříž hynou, zakryto
n0ze majícímu uvrženu býti do věčné jest před nevěřícími', jejichžto mysli
ho ohně. A pakli tě oko tvé pohor bůh tohoto světa' oslepil, aby'ise jim
šuje, vylup je a vrz od sebe: lépe nezasvítilo evangelium .slávy. Kristovy,
jest tobě jednookému vjíti do života, kterýž jest obraz boží. II, Kor. 4, 3'.4.
nežli obě oči majícímu uvrženu býti
Antikrista příští jest podlé působení
do pekelného ohně. Mat. 18, 8. 9;
satanova se vší mocí a “divy, i lž-ivými
5, 29. 30; Mar.“ 9, 42. 44.- 46.
zázraky, a se všelikým podvodem ne
Potom řekne (soudce) i těm, kteříž pravosti při těch, kteří-ž zhyno'n': pro
nalevici budou : Odejděte ode mne zloře tože nepřijali lásku pravdy, aby spa—
čení do ohně věčného, kterýž jest připra— seni byli. Proto jim pošle Bůh půso
ven ďábluaangelům jebo. Mat. 25, 41. bení bludu, aby věřili lži. II. Tes.- 2,
Pozdvih pak (hohatec v pekle) očí 9. 10. Viz: peklo.
svých, jsa. v mukách; uzřel Abrahama
Zatvrzelost srdce jest stav hň'šný,v
z daleka, a Lazaravlůnu jeho, a zvo kteie'mžto hř'zšm'lc': úmyslu v hříchu trvá,
lav řekl: Otče Abrahame, smiluj se odporzg'z'c v's'elíke'mu lepšímu poznání a
nade mnou, a pošli Lazara,“ ht omoči spasitelnému napomínám'.
konec prstu svého v vodě, a ochladí
1. Zatvrzelost srdce vzniká ze ále'mele
jazyk můj: nebo se mučím v tomto
člověka, pohrdajz'a' poskytovanou sobě
plameni. Luk. 26,123. 24.
Bůh hřešícím angelům neodpustil, mzlostí, což pak nazvz'ce má za násle
dek odeprem' této milosti.
ale pekelnými provazy je do pekla
Já zatvrdím srdce Faraonovo, a ne
strhnuv vydal k mučení, aby k sou
propustí lidu. II. Mojž. 4, 21; srov.
du chováni byli. II. Petr 2, 4.
II.; Mojž. 10, 1. 2 a 14, 4.
Jata jest šelma, a s ní falešný pro
Hospodinovo zajisté usouzení bylo,
rok, kterýž činíval divy před ní, jimiž
soudil ty, kteříž přijali znamení šelmy. že se zatvrdila srdce jejich, a že bo
Uvrženi jsou za živa do jezera olmi jovali proti Israelovi, a padli, a neza
vého, hořícího sirou. Zjev. 19; 20.
sloužili žádné milosti, a zahynuli, ja
Sstoupil oheň od Boha s nebe, a kož byl přikázal _Hospodin Mojžíšovi.
spálil je: a ďábel, kterýž je svodil, Jos. 11, 20.
I osvědčoval Hospodin proti Israe
uvržen jest do jezera ohně'a síry, kdež
i šelma i falešný prorok mučeni budou lovi a Judovi, skrze všecky proroky Ia
Vidoucí, řka: Odvraťte se od' cest
ve dne i v noci, na věky věků. Zjev.
20, 9. 10.
svých zlých, a ostřihejte přikázaní mých
Bázlivým pak a nevěřícím, a pro a ustanovení vedlé všeho zákona, kte
klatým a vražedlníkům, a Smilníkům, rýž jsem dal otcům vašim, a jakž jsem
a čarodějníkům, a modlářům“a všech (jej) kázal vám skrze služebníky své
něm lhářům bude díl jejich v '.jezeře, proroky-. A však neposlechli, ale za
kteréž hoří ohněm a sirou; jenž jest tvrdili šíji svou, jako (zatvrdili) šíje
smrt druhá. Zjev. 21, 8.
otcové jejich, kteříž nechtěli poslou;
Hospodina Boh'a svého. IV. Král.
2. Každý si sám musí přičísti vinu chati
17,13514.
zairacenz' svého.
Slyštež mne vy tvrdého srdCe, kteó
Svatba zajisté hotova jest: ale kteří říž daleko jste od" spravedlnosti. "Blí
47*
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Závist,

zkou jsem učinil spravedlnost mou,
nevzdálí se, a spasení mé nebude me
škati. Is. 46, 12. 13.
Hospodine, oči tvé patří na víru:
bil jsi je, a nebolelo jich: potřels
je, a nechtěli příjímati kázně: zatvr
dili tváři své nad skálu, a nechtěli se
navrátiti. Ale já jsem řekl: Snad jsou
chudí a blázniví, neznajíce cesty Ho
spodinovy, soudu Boha svého. Půjdu
tedy k předním, a mluviti budu jim;
neb oni poznali cestu Hospodinovu,
soud Boha svého: a aj tito vesměs
více rozlámali jho, roztrhali svazky (tvé),

Jer. 5, 3—5.

Ty podlé zatvrzelosti své a nekají
cího srdce shromažďuješ sobě hněv ke
dni hněvu, a zjevení spravedlivého sou
du božího.
ím. 2, 5.
Srov. : nekajz'cnost, tvrdos'ý'nost.

ZáVlSt jest nevole plynoucí ze štěstí
bližního, z čehož žádne'mu zkáza nepochází.

1. Ohavnosl její.
Nejez s člověkem závistivým,

a ne
žádej pokrmů jeho: nebo jako hádač
aneb snů vykládač domnívá se o tom,
čehož nezná. Jez a pí, dí tobě: ale
mysl jeho není s tebou (nepřejeť toho).
Přísl. 23, 6. 7.

2. Výstraha před zatvrzelosti a tresty

na ní.

Obřežtež neobřízku srdce svého, a
šíje své nezatvrzujte více. V. Mojž.
»10, 16.

Dnes uslyšíte-li \ hlas jeho, glezatvr
zujte srdcí svých. Žalm 94, 8; Zid. 3, 7.
Muž bezbožný nestydatě zatvrzuje
tvář svou: ale kdož u'přímý jest, na
pravuje cestu svou. Přísl. 21, 29.
Běda tomu, kterýž. odporuje tvorci
svému. Is. 45, 9.
Toto praví Hospodin zástupů, Bůh
israelský: Aj, já uvedu na město toto,
a na všecka města jeho, všecko zlé,
kteréž jsem mluvil proti němu: nebo
zatvrdili šíji svou, aby neposlouchali
řečí mých. Jer. 19, 15.
Mluvil proti nám Pán všecky tyto
zlé věci, kteréž přišly na nás: a ne
prosili jsme tváři Pána Boha našeho,
abychom se navrátili jedenkaždý z nás
od cest našich nejhorších. I bděl Pán
ve zlých věcech, a přivedl je na nás:
neb spravedlivý jest Pán ve všech
skutcích SVých, kteréž přikázal nám.
Ale neposlouchali jsme hlasu jeho,
abychom chodili v přikázaních Páně,
kteráž dal před tváři naši. Bar. 2,

7—10.
A stane se, že jakož mluvil, a ne
slyšeli; tak volati budou, a nevyslyším,

pi'aví Hospodin zástupu. Zach. 7, 13.
Jerusaléme, Jerusaléme, kterýž zabí
jíš proroky, a kamenuješ ty, kteříž k
tobě posláni jsou: kolikrát jsem chtěl
shromážditi syny tvé, jako slepice shro
mažďuje pod křídla kuřátka svá, a ne
chtěl jsi. Mat. 23, 37.

Clověk, kterýž chvátá zbohatnouti,
a jiným závidí, neví, že nouze na něj
přijde. Přísl. 28, 22.
Závistí ďábelskou přišla smrt na
okršlek země (na svět). Následují pak
ho ti, kteříž jsou 3 strany (t..ďábla).
Moudr. 2, 24. 25.
Aniž s tím, ješto závistí chřadne,
cestou půjdu: nebo takový člověk ne
bude účasten moudrosti. Moudr. 6, 25.
Nebude poznán v dobrých věcech
(v štěstí) přítel, a nezatají se ve zlých
(aniž se v neštěstí tají) nepřítel. V
dobrých věcech člověka, nepřátelé jeho
jsou v zármutku: a v zlé příhodě
(v neštěstí) jeho poznán jest přítel.
Sir. 12, 8. 9; srov. 37, 12—14.
Přišedše ti (dělníci), kteříž byli při
jedenácté hodině přišli, vzali jedenka
ždý po penízi. Přišedše pak i první,
domnívali se, žeby více měli vzíti: ale
vzali i oni jedenkaždý po penízi. A
vzavše reptali proti hospodáři. Řkouce :
Tito poslední jednu hodinu toliko dě
lali, a rovné jsi je nám učinil, kteříž
jsme nesli břímě dne i horka. A on
odpovídaje jednomu z nich, řekl: Pří—
teli, nečiním tobě křivdy: však jsi z pe
níze denního smluvil se mnou? Vezmiž,
což tvého jest, a odejdi: chci pak i
tomuto poslednímu dáti jako i tobě.
Aneb zdaliž mi nesluší v mém učiniti,
což chci? čili oko tvé nešlechetné (zá
vistivé) jest, že já jiným tak dobrý

jsem? Mat. 20, 9—15.
Byl syn jeho starší (bratr marno—
tratného syna) na poli: a když při
cházel a přibližoval se k domu, usly
šel zpívání a tanec. I povolav jedno
ho z služebníků, otázal se ho, co by

Závět.
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to bylo. A on řekl jemu: Bratr tvůj
přišel: i zabil otec tvůj tučné tele, že
ho zdravého zase přijal. I rozhněval
se on, slyše to, a nechtěl tam vjíti.
Tedy otec jeho vyšed počal ho pro

Josefa: I. Mojž. 37, 18—20; odsou—
zen jest Daniel do jámy lvové: Dan.
6; též i Kristus Pán ze závisti vydán
jest od Fariseů a knížat kněžských v
smrt: Mat 27, 18. 22. 23.
siti. A on odpověděv, řekl otci své—
V pravdě blázny zabijí hněvivost,
mu: Aj, tolik let sloužím tobě, a ni a maličkého morduje závist. Job 5, 2.
Závistí ďábelskou přišla smrt na
kdy jsem přikázaní tvého nepřestoupil,
a však nikdy jsi mi nedal ani kozelce: okršlek země (na svět). Moudr. 2, 24.
abych také s přáteli svými hodoval:
Nebuď učiněn místo přítele (2 při
ale když syn tvůj tento, kterýž prožral tele) nepřítelem bližnímu svému: nebo
statek svůj s nevěstkami, přišel, zabils vytýkání a pohanění jako dědičně ob
jemu tele tučné. Luk. 15, 25—30.
drží zlý; tak i každý hříšník závistivý
A jakož (pohané) nedbali Boha míti a dvojího jazyka. Sir. 6, 1.
Zivot těla, zdravi srdce: ale hnis
v známosti: takž také Bůh vydal je
v převrácený smysl, aby činili to, což kostí (v kostech) jest závist. Přísl.
14, 30.
nesluší, jsouce naplnění vší nepravosti,
zlosti, smílstvem, lakomstvím, nešle
3. Příkladové nenávisti mimo již
chetností, plní závisti atd. Řím. 1,
uvedené.
28. 29.

Jakožto ve dne poctivě choďme: to
tiž ne v hodování, a v opilství, ne v
smílstvech a v nestydatostech, ne v
sváru a v závisti: ale oblecte se v
Pána Ježíše Krista. a péče o_tělo ne
mívejte podlé žádostí jeho. Rím. 13,
13. 14.

Láska trpělivá, jest, dobrotivá ' jest:
láska nezávidí, nečiní zlé, nenadýmá
se, není ctižádostivá, nehledá., což jest
jejiho, nezpouzí se, nemysli zlého. Ne
raduje se z nepravosti, ale spolu ra
duje se pravdě. I. Kor. 13, 4—6.
Zjevnít' (neb známíť) jsou skutkové

těla; jenž jsou: cizoložství, smilství
závist a těm podobné věci: o
kterýchž vám předpovídám, jakož jsem
i prvé pravil, že kdož takové věci činí,
království božího dědictví nedojdou.
Gal. 5, 19—21.
Nebývejme marné chvály žádostiví,

jedni druhých popouzejíce,

a jedni

dru'hým závidíce. Gal. 5, 26

Zádáte anemáte: zabijíte i závidíte,
a nemůžete dosáhnouti: vadíte se a
bojujete, a však toho, oč usilujete,
nemáte, protože raději Boha za to ne
prosíte. Jak. 4, 2.
Složte všelikou zlost, a všelikou lest
a pokrytství, a závisti, i všecka utr
hání. I. Petr 2, 1.
2. Následkové závisti.
Ze závisti zabil Kain Abela, bratra
svého: I. Mojž. 4, 4-—6; prodali bratři

Elistz'ns'tz' záviděli Isákovi bohatství
jeho, a zacpali všecky studně, jež slu
žebníci otce jeho Abrahama vykopali.
I. Mojž. 26, 13—15. Ráchel vidouc
se být-i neplodnou záviděla sestře své:
I. Mojž. 30, 1; Saul záviděl Davidovi
válečnou slávu: I. Král. 18, 8.
ZÍWČt, poslední vůle.

I dal Abraham všechny věci, který
míž vládl, Isákoví: synům pak ženin
dal dary, a oddělil je od Isáka, syna
svého, když ještě sám živ byl, k stra—
ně východní. I. Mojž. 25, 5. 6.
A když Jakob dokonal přikázaní,
kterýmiž syny učil, složil nohy své na
lůžko, a umřel: i přiložen jest k lidu
svému.—I. Mojž. 49, 32.

Když Tobiáš nadál se, že jest mo
dlitba jeho vyslyšána, aby měl umříti,
povolal k sobě Tobiáše, syna svého,
a řekl jemu: Slyš synu můj slova úst
mých, a je v srdci svém, jako základ
založ. Když vezme Bůh duši mou,
pochovej tělo mě: a v poctivostí míti
budeš matku svou po všecky dny ži
vota jejího. Tob. 4, 1—3.
Synu a ženě, bratru a příteli, nedá
vej moci nad sebou v životě svém: a
neodevzdávej jinému jmění svého : abys
snad neželel, & neprosil o ně.

Doku'dž

jsi živ, a dýcháš, at tebe nepromění
žádné tělo. Nebo lépe jest, aby sy
nové tvoji prosili tebe, nežli abys ty
hleděl v ruce synům svým. Ve všeli
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Zázrak

řekl jemu: Mistře, víme, že jsi od
Boha přišel (jako) učitel: nebo žádný
den „dokonání dnů života. tvého., a v čas nemůže těch divů činiti, kteréž ty činíš,
skonání svého rozděl dědictví své. Sir. Iečvby Bůh byl s ním. Jan 3, 2.
33, 20—24.
Sel za ním zástup veliký, nebo vi
Kde jest testament, potřebí jest, aby dělí divy, jež činil nad těmi, kteří ne
k' tomu přikročila smrt toho, kdož te— mocní byli. Jan 6, 2.
stament udělal. Nebo testament těch,
Ti lidé, uzřevše dív, kterýž byl uči
kteříž zemřeli, pevný jest: jinak není nil Ježíš , pravili: Tentoť jest jistě
platný, dokud živ jest ten, který testa Prorok, kterýž má přijíti na svět. Jan
ment udělal. Zíd. 9, 16. 17; srov. 6, 14.
Gal. 3, 15.
Řekli jemu:, Jakéž pak ty znamení
Zázrak jest vůbec nadpřirozený výjev činíš, abychom viděli, a tobě věřili? co
děláš? Jan 6, 30.
v přírodě kterýž se z přirozených sil při
Ze zástupu mnozí uvěřili v něho, a
rodnich vyv'oditi nedá, a tudíž činnost boží
bezprostřední tu působící předpokládá. pravili: Zdali Kristus, když přijde, více
divů činiti bude, než které tento činí?
1. Bůh _koná často zázraky, aby vše Jan 7, 31; srov. 11, 47. 48.
mocnost, moudrost, dobrotu a pravdo
Mnohé zajisté i jiné divy činil Ježiš
mluvnost svou řádně zobrazil a zdůvo
před obličejem učenníků svých, kteříž
dnil; též uděluje lidem moci, zázraky nejsou psání v knize této: ale tyto
činiti , aby je ztvrdil co vyslance své. jsou napsány, abyste věřili, že jest
Viz seslání Mojžíšovo: 11. Mojž. \ Kristus Syn boží, a abyste věříce, život
4, 24—9.
měli ve jménu jeho. Jan 20, 30. 31.
Toto tedy pravíHospodin': Po tomto
Kdybych byl nečinil mezi nimi skutků,
poznáš, 'že já “jsem Hospodin: aj ude jichžto žádný jiný nečinil, neměliby
řím holí, kteráž jest v ruce mé, vodu hříchu: ale nyní i viděli, í nenáviděli
řeky, a obrátí se v krev. II. Mojž. 7, mne i Otce mého. Jan 15, 24.
Běda tobě Korozaim, běda tobě Bet
17; srov. 16, 12.
I spadl oheň Hospodinův, a spálil saído: nebo kdyby v Týru & Sidonu
obě—t'zápalnou, i_dříví , i kamení , též
činění byli divové, kteříž činění jsou
i.,prsť„i vodu, kteráž byla ve strouze, ve vás, dávnoby byli v žíni a popeli
strávil. Což když uzřel veškeren lid, pokání. číníli. Ale však pravím vám:
padl na-ztvář . svou, a řekl: Hospodin, Týru a Sidonu lehčeji bude v den
ont jest Bůh, Hospodin, ont jest Bůh. soudný, nežli vám. A ty Kafarnaum,
HI. Král, 18, 38. 39.
zdaž se vyvýšíš až k nebi? Až do
Isaiáš řekl Ezechíášovi: Toto bude pekla vstoupíš: nebo kdyby v Sodomě
znamení od Hospodina, že učiní Ho činění byli divové, kteříž jsou činění
spodin věc, kterouž mluvil: Chceš-lí, v tobě, snad by byli zůstali až do to
aby postoupil dále stín o deset čárek, hoto dne. Mat. 11, 21—23.
číli- .aby se vrátil zpátkem o tolikéž 2. Přehled zázraků v pismě svatém
stupňů?“ Volal tedy Isaiáš prorok k
obsažených.
Hospodinu, avrátil stín po čárkách, po
&) V starém zákoně:
nichž již byl sešel na hodinách slune
Největší v oči bijící zázrak bylo stvo
čnich' Achazových zpátkem o deset
i'eni světu, a ustavičnězachovávání jeho :
stupňů. IV. Král. 20, 9. 11.
Rekl Pán Ježíš učenníkům svým: I. Mojž. 1; dívem vysvobodil Bůh Noe
Co se bojíte, malověrní? Tehdy vstav ma s rodinou jeho 2 .potopy: I., Mojž.
8.;,zma'tl řeč stavitelů věže babylon—
přikázal větrům a: moři, a. stalo se uti
ské: I. Mojž. 11; divy, jež tvořil Bůh
šení veliké.. Mat. 8, 26.
Když: byl na den sváteční veliko— skrze Mojžíše před východem a po vý
noční .v Jerusalémě, uvěřili mnozí ve chodu Israelských z Egypta: II. Mojž.
jméno jeho, vidouCe jeho divy, které 7, 8; 9, “10 atd. K divům se též čítá:
činil. Jan 2, 23.
Sloup oblakovy' a ohnivý: II. Mojž. 13,
Nikodém přišel k Ježíšovi v noci, a 21. 22; projití mořemrudým: Il. Mojž.
kých prácech svých .buď převyšující.
Nedávej poškvrny v slávu svou. V

Zázrak. '

Mat. 12,10; služebníkasetníkova: Mat.
8, 13; hluchoněmé/io: Mar. 7 , 32;

14; křepelky a manna na poušti: II.
Mojž. 16; voda ze skály: II. Mojž. 17;
potrestání vzpoury proti Alojžíšovi: IV.
Mojž. 16; kve'toucí hůl Aronova: IV.
Mojž. 17; ohniví hadove' na 'p0ušti, a
uzdravení z uštknutí jejich: IV. Mojž.
21; zachování ode'vu Israelsky'ch za je

syna úředníka královského v Kefarnaum:
Jan 4, 46; ženu dvanácte let krvotol:

trpící: Mat. 9, 20; Mar. 5, 25; Luk.
8, 43;

V. Mojž. 29, 5; vydobytí zaslíbené zeme':

Jos. 3; 6; 10; zázrakove', které se při
hodily s archou od Filistínských uko
řistěnou: I. Král. 5; zázrakove', kteří
se stali s Eliášem: III. Král. 17; 18;
IV. Král. 1, 9; 2, 8; zázrakove' Eli
seovi: IV. Kral. 2, 19; 3, 15; 4; 5,
10 atd.; 6; 7; 8; 13, 14; veliká po—
rážka Assyrsky'ch pod Sennacheribem:
IV. Král. 19, 35; zázrak se slunečními
hodinami Achaze: lV. Král. 20, 11;
uzdravení slepého Tobiáše: Tob. 11,
13; zachování Daniele a soudruhů jeho
v peci ohnivé: Den. 3; Danielova za
chování v jámě lvové: Dan. 14; zacho
vání Jonáše v břiše ryby: Jon. 1, 2;
údalost s Heliodorem: II. Mach. 3, 25
atd.; narození Jana Křtitele; Luk. 1.

Proměnění vody ve víno na svatbě v
Káni: Jan 2 ; vzkříšení tři mrtvých,

totiž: dcery knížete školy Jaira: Mat.
9, 25; Mar. 5, 36; Luk. 8, 49; syna
vdovy v Naim: Luk. 7, 11; Lazara:
Jan 11. Navrácení zraku šesti slepým,
totiž: dvěma u Mat. 9, 27 ; zase dvě

ma: Mat. 20, 30; slepému: Mar.
8, 22; slepému od narození: Jan 9.
ďáblem

posedlých,

dva: Mat. 8, 28; srov. Luk. 8, 30;
jiného, který byl slepý a němý: Mat.
12, 22; posedlého : Mat. 17, 14 atd.,
Mar. 9, 16 atd.; Luk. 9, 38; jiného:

Mar. 1, 23; Luk. 4,

malomocných: Luk. 17, 12 atd.; srov.
Mat. 11, 5; Luk. 7, 22. Utis'il bouři
na moři: Mat. 8, 24; chodil po moři:

Mat. 14, 25; proměnil se: Mat. 17, 2;
Mar. 9, 1; Luk. 9, 28; nasytil něko
lika chleby a rybičkami veliké množství
lidu: Mat. 14, 19; Jan 6, 10; Luk.
9, 12; Mar. 6, 43; Mar. 8, 5; Mat.
15, 32; zatratil neúrodný strom fz'lmvý:
Mat. 21, 19; Mar. 11, 13; dotekl se
ucha .Malchovaa uzdravil jej: Luk. 22,
50. Při smrti jeho stalo se zatmění:
Mat. 27, 45 atd.; jehozmrtvy'ch vstání
a zemětřesení při něm: Mat. 28, 2
atd.; Mar. 16, 1 atd.; Luk. 24, 1 atd.;
Jan 20, 1atd.; vstoupilna nebesa: Luk.
24, 50; Sk. ap. 1, 2;

poslal slz'bene'ho

Ducha svateho: Sk. ap. 2. Ježíši jiné
mnohé divy činil před obličejem učenníků
svých, kteříž nejsou psání v písmě

svatém. Jan 20, 30.

Zázrakove', jež Kristus Pán konal:

Osvobození sedmero

uzdravil malomocne'ho: Mat. 8,

2; Mar. 1, 40; Luk. 5,12; pak deset

jich čtyrycetiletého pobytí na poušti:

b) V novém zákoně.
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33;

dceru

ženy kananejské: Mat. 15, 22; Mar.
7, 24; konečně Marii: Luk. 8, 2;
Mar. 16, 9. Ježíš chodě po Galilei
uzdravoval nemocné a slabé: Mat. 4,
23; srov. Mar. 1, 34; Luk. 8, 2.
Uzdravil zázračně tchyni Simonovu: Mar.
1, 31; Mat. 8, 15; dnou zlámane'ho:

Mar. ?, 3; Luk. 5, 18; Mat. 9, 1;
ženu, kteráž měla ducha nemoci 181ét:
Luk. 13, 11; člověka vodnatelne'ho; Luk.
14, 2 atd. ; člověka s uschlou rukou:

c) Zázraky,

ktere'ž apoštole' činili, aneb
na nich se staly.

Sv. Petr uzdravil

chrome'ho, kterýž

seděl u dveří chrámu oalmužnu prose:
Sk. ap. 3, 1 atd.; scházelo se do Je
rusaléma množství 2 blízkých měst, při
nášejíce nemocné a od duchů nečistých

trápene', kteříž všickni uzdravování byli:
Sk. ap. 5, 16; angel Páne' vyvedl apo.
štoly ze žaláře: 5, 19; když kázal Filip
v Samaří, pozorovali zástupové na to,
co pravil, jednomyslně poslouchajíce,
&vidouce divy, kteréž činil. Nebo du
chové nečistí z mnohých, kteříž je měli,
křičíce hlasem velikým vycházeli. Mnozí
pak šlakem poraženi a kulhaví uzdra
veni jsou :_ 8, 6—8. Petr uzdravil
Eneás'e šlakem poraženého: 9, 33 atd.;
vzkřísil Tabithu zmrtvých: 9, 40; ve—
liký div bylo obrácení Saida: 9, 1 atd;
oslepení Elymáše: 13, 8 atd.; Pavel
uzdravil v Lystře chrome'homuže: .14,
7 atd.; de'večku, ducha věštího mající:
16, 16 atd.; Pavel a Silas podivně
byli zproštění _okovů: 16, 26. Bůh
[ nemalé divy činil skrze ruce Pavlovy:

Zboži. -— Zdravi.
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tak že"i šátky a pásky s jeho těla na
nemocné nosívali, ' a odstupovaly od nich
nemoci, a zlí duchové vycházeli: 19,
11 atd. Pavel vzkřísilv Troas Eutycha :
20, 9 atd.; odmrštil hada od sebe, nic
zlého neutrpěv: 28, 3 atd.; uzdravil
Publia a jiné nemocné na ostrově Malt-ě:
28, 8 atd.
ZbOŽÍ.

Viz statkove'.

Zdraví. 1. Jest ncy'dražši statek po
zemský.

Plesání mládenců (jest) síla jejich : a
důstojnost starců šediny. Přísl. 20, 29.
Lepší" jest chudý zdravý, a silný,
nežli bohatý mdlý a trápený neduhem.
Zdraví duše v svaté spravedlnosti lepší
jest než všeliké zlato a stříbro; a tělo
silné než bohatství nesmírná. Není bo

hatství nad bohatství zdraví těla: a
není potěšení nad radost srdce. Lepší
jest smrt nežli hořký život; a odpočinutí
věčné'nežli nemoc trvající. Sir. 30,
14—17.
2. Máme pečovati

o zdraví své a

dlouhý život ctny'm životem
Muži krví a lstiví nedojdou polo
vice dnů svých. Žalm 54, 24.
Nebývej moudrý sám u sebe: ale
boj se Boha, a odstup od zlého: toť
zajisté bude zdraví životu tvému, a
svlažení kostí svých. Přísl. 3, 7. 8.
Blahoslavený člověk, kterýž nalézá
moudrost, a “kterýž oplývá opatrností.
DlouhOst dnů (jestiť) v pravici její, a

v levici její bohatství a sláva. Přísl.

3,13.16.

.

veselí, i radost a dlouhost dnů. Sir.
l, 12.
Nenasycené jest oko lakomého vpo
dílu nepravosti: nenasytíť se, až istráví
a vysuší duši svou. Sir. 14, 9.
Víno a ženy činí odpadlcemi moudré,
a uvádějí trest na smyslné, a kdož se
připojuje k nevěstkám, nešlechetný bude,
hnis ačervy zdědí jej, a vyhlazen bude
na příklad větší, a odňata bude z počtu
(živých) duše jeho. . . . Kdo se raduje
z nepravosti, zhaněn bude: a kdo ne—
návidí kázně, ukrátí se mu života: a
kdo nenávidí žvavosti, uhašuje zlost.
Sir. 19, 2. 3. 5.
Bdění o “bohatství vysuší tělo, a pře
mýšlení odejme sen: přemýšlení !: před—
zvědění (budoucích věcí) odvracuje mysl,
a nemoc těžká střízlivou činí duši. Sir.
31, 1. 2.

Ne všechněm všecko užitečné jest,
a ne každé duši všecko se líbí. Nebuď
při žádném hodování lakotný, a ne
pouštěj se do každé krmě: nebo z mno
hých pokrmů bude nemoc, a lakotnost
přiblíží se až k pohnutí žluči. Pro
obžerství mnozí zemřeli a kdo střídmý
jest, přiloží (sobě) života. Sir. 37,

31—34.
A hned ranil Herodesa anděl Páně,

protože nedal cti Bohu: a od červů
sežrán, zdechl. Sk. ap. 12, 23.

3. Péče o zdraví nemá bJiz prilišná a
ouzkostlevá

A kdo z vás přemýšleje, může při
dati ku postavě své loket jeden? Mat.
6, 27.

Zdaliž neprodávají dvou vrabců za
penízek, a jeden z nich nepadne na
zem, bez otce vašeho? Vaši pak (i)
vlasové na hlavě všickni sečtení jsou.
pelyněk, “"aostré jako meč na obě straně
ostrý. Nohy její sstupují k smrti, a. Protož nebojte se: lepšíť jste vy nad
mnoho vrabců. Mat. 10, 23—31.
do pekla pronikají krokové její . . . .
Oblecte se v Pána Ježíše Krista,
Vzdal od ní cestu svou, a nepřibližuj
a nemějte péče o tělo podlé žádostí.
se ke dveřím domu jejího . . . A želel
Řím. 13, 14.
bys naposledy, kdyžbys zhubil maso
4. Též o život a zdram' bližního
své a_ tělo své. Přísl. 5, 3—5. 8. 11.
máme pečovali.
Bázeň Hospodinova přidá dnů: aléta
bezbožných ukrácena budou. Přísl. 10,
Když pak vše] do Kafarnaum (Je
27; srov. 9, 10. 11.
žíš), přistoupil k němu setník, prose
Nehorletež o smrt bludem života ho, a řka: Pane, služebník můj leží
svého, aniž uvozujte“ (na sebe) zahy doma šlakem poražený, a zle se trápí.
nutí skutky rukou svých._Moudr. 1,12. AI dí mu Ježíš : 'Já přijdu, 'a uzdravím
Bázeň Páně obveseluje srdce, a davá ho. Mat. 8, 5—7.

Plást strdí tekoucí jsOurtové nevěst
ky, a skvělejší nad olej (jest) hrdlo její
Poslední pak, věci její hořké (jsou) jako

Zdržellvost. — Zisk.

Ježíš pak svolav učenníky své, řekl:
Líto mi zástupu; nebo již tři dni tr
vají se mnou, a nemají, coby jedli: a
rozpustiti jich lačných nechci, aby ne
zahynuli na cestě. Mat. 15, 32.
Viz te'ž: Mat. 25, 31 atd.; jakož
podobenství o člověku, jenž na cestě z Je
rusale'ma do Jericho upadl mezi lotry:

Luk. 10, 30—37.
Viz těž : le'kař, nemoc.

Zdrželivost od pokmm'c. Máme se
zdržeti od dovolených pokrmů, kdyby po
"va'ním jich mdly' se horšil.

Eleazar pravil: Nesluší na náš věk
stavěti se: aby (snad) mnozí z mlá
denců, domnívajice se, že Eleazar, v
devadesáti jsa letech, k životu cizozem
ců přistoupil: též za příčinou mého
pokrytství, a pro malou chvíli poruši
tedlného života podvedeni nebyli: a
já abych skrze to nedošel poškvrnění a
prokletí mé starosti. II. Mak. 6, 24. 25..
Nekaž pro pokrm díla božího. Vše
cko zajisté čisté jest: ale zlé jest to
člověku, kterýž jí s pohoršením (bli
žního). Lépe jest nejísti masa, a ne
píti vína, ani (čehokoli) toho, na čemž
se bratr tvůj uráží, aneb horší, aneb
zemdlívá. Rím. 14, 20. 21.
Pohoršuje-li pokrm bratra mého,
nebudu jísti masa na věky, abych bra
tra svého nepohoršil.' I. Kor. 8, 13.
Zdvořilostv
Viz: mravopočestnost,
vlídnost.

Zebedeus, manžel Salome, otec apo
štolů Jakoba staršího a Jana: Mat. 4,
21; Mar. 1, 19; srov. Mat. 10, 3;
20, 20; 26, 37; 27, 56: Mar. 3, 17;
10, 35; Luk. 5, 10; Jan 21, 2.
Zemětřesení.

]. Jest znamení moci

boží.

I řekl Eliášovi HOSpodin: Vyjdiž,
a stůj'na hoře před HOSpodinem: a
aj HOSpodin jde tudy, a vítr veliký a
silný podvracující hory, & roznášející
skály (šel) před HOSpodinem: ale 'ne
byl v tom větru HOSpodin, a po větru
pohnutí (země): ale nebyl v tom po
hnutí_.Hospodin. III. Král. 19, 11.
Moudrý jest (IIOSpodin) srdcem, a
silný v moci: kdo se (kdy) protivil
jemu, a měl pokoj? kterýžto přenáší
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hory, a nevědí ti, jež podvracuje v prf
chlivosti své: kterýž pohybuje zem1
3 místa jejího, a sloupové její třesou
se. Tob. 9, 4—6.
HOSpodin shlédá na zem, a činí,
aby se třásla: dotýká se hor, a kouří
se z nich. Zalm 103, 32.
A v tu hodinu stalo se zemětřesení
veliké: a desátý díl města padl: a
zbito jest (v tom) zemětřesení sedm
tisíců lidí, a jiní zstrašeni jsou, a
vzdali slávu Bohu nebeskému. Zjev.
11, 13.

2. Zemětřesení jest též znamení hněvu
božího.
Nebe zbouřím: a pohne
místa svého, pro rozhněvání
zástupů, a pro den hněvu
jeho. Is. 13, 13.
Od HOSpodina zástupu

se země z
IIOSpOďna
prchlivosti

navštíveno
bude hromem, a zemětřesením, a zvu—

kem velikým vichru a bouře, a pla
menem ohně zžírajícího. Is. 29, 6.
Povstane národ proti národu, a krá
lovství proti království: a budou mo
rové, a hladové, a zemětřesení po mí
stech. Mat. 24, 7; Mar. 13, 8.
Zemětřesení uvádí se : za krále Oziáše:
Amos 1, 1; Zach. 14, 5; při ukřižo

vání Krista Pána:

Mat. 27, 51;

za

času, kdyz" Pavel a Sz'tas byli v žaláři:

Sk. ap. 16, 26. Viz ještě: Zjev. 6,
12; 16, 18.
Zemřelí. Povinnosti k ním.

1. Těla zemřelých máme pochovati.
Viz: pohřeb.

2. Za ně se modliti.
Svaté a spasitelné jest myšlení za
mrtvé se modliti, aby od hříchů zpro
štěni byli. u. Mak. 12, 46.
3. ]lIa'me truchlz'ti nad zemřelými.
Viz: smrt.

4. Poslední vůli jejich věrně plniti.
Viz: závět.

Zisku žádost. Viz: zištnost.
Zisk, vůbec užitek nebo prospěch, jejž
nám přinášejí skutkové naši.
1. Úasny' prospěch bývá pohříchu svr
chovaný účel mnohých.
Za to měli, že jest hřička život náš,
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Zištnost soběcká.

a obcování života že jest způsobeno
k zisku, a že musejí odkudžkoli, také
i ze zlého zisku hledati. Moudr. 15,12.
Dnes nebo zejtra půjdem'e do (toho
neb) onoho města, & pobudem tam
celý rok, a budeme kupčiti, a získáme:
ješto nevíte, co zejtra bude. Jak. 4,
13. 14.

2. Nejlepší a nejvznešenější jest zisk
duševní — Kristus.
Co jest platno člověku, byť všecken
svět získal a na své duši škodu trpěl?
Aneb jakou dá člověk výměnu za duši
svou? Mat. 16, 26.
Mně živu býti Kristus jest, a umí'íti
zisk. Filip. 1, 21.
Jestiť zisk veliký, pobožnost s do
statečností. Tím. 6, 6

3. Vzdej se všeho a získáš duší

a Krista Ježíše.

Podobno jest království nebeské po
kladu skrytému v poli: jejž nalezna
člověk, skrývá, a radostí nad ním jde
a prodá všecko, což má, a koupí pole
to. Opět podobno jest království ne
beské člověku kupci hledajícímu dobrých
perel. Mat. 13, 44. 45.
Chceš-li dokonalým býti, jdi, prodej,
co máš, a rozdej chudým, a budeš
míti poklad v nebi; a pojď, následnj
mne. Mat. 19, 21.
Co mi bylo zisk, položil jsem sobě
pro Krista za škodu. Anobrž všecky
věci pokládám býti škodou pro vyvý
šenou známost Ježíše Krista, Pána
mého, pro nějž jsem všecko ztratil, a
mám jako za lejno, abych Krista zí
skal. Fil. 3, 7. 8.

4. Při zisku tomto jedině pravý po
koj a pravé blaho.
Kdo umřel, ospravedlněn jest od
hříchu. Jestližeť pak jsme zemřeli s
Kristem, věříme, že spolu s Kristem
také živi budeme. Řím. 6, 7. 8.
Jsa ode všech svoboden, učinil jsem
se všech služebníkem, abych jich více
získal. I učiněn jsem Zidům jako Zid,
abych Zidy získal; těm, kteříž jsou
pod zákonem (učiněn jsem), jakobych
pod zákonem byl (ačkoli nejsem sám
pod zákonem), abych získal t-y, kteříž
byli pod zákonem: těm (pak), kteříž

bez zákona byli (učinění), jakobych byl
bez zákona (ač nejsem bez zákona
božího, ale jsem v zákoně Kristově),
abych získal ty, kteříž bez zákona byli.
Učiněn jsem mdlým, (jako) mdlý, abych
mdlé získal. Všechněm všecko učiněn
jsem, abych všecky k spasení přivedl.
I. Kor. 9, 19—22.
Víme zajisté, že bude-li stánek náš
pozemský tohoto přebývání zbořen,
máme (za něj) stavení od Boha, pří
bytek ne rukou udělaný, věčný v ne
besích. II. Kor. 5, ].

Zištnost soběcká. 1. Zapovídá se.
Jedni udělují vlastních věcí, a bo
hatší bývají: jiní mocně berou cizí
věci, a vždycky v nouzi jsou. Přísl.
11, 24.
Kdo následuje lakomství, kormoutí
dům svůj: hle, kdož nenávidí darů,
živ bude. Přísl. 15, 27.
Neusiluj, abys zbohatl: ale opatr
nosti své ulož míru. Nepozdvihuj očí
svých k zboží, kteréhož míti nemůžeš:
nebo udělá sobě křídla jako orličí, a
zaletí k nebi. Přísl. 23, 4. 5.
Nebuď ruka tvá vtažená k brání, a
k dání skrčena. Sir. 4, 36.
Hleděli jste k více, a hle učiněno
jest méně: a vnosili jste do domu, a
rozdmýchal jsem to: pro kterou pří
činu praví Hospodin zástupů? Protože
dům můj pustý jest, a vy pospícháte
jedenkaždý do domu svého. Ag. 1, 9.
Blahoslaveněji jest dáti, nežli bráti.
Sk. ap. 20, 35.
Žádný nehledej, cojest jeho, ale co
jest druhého. I. Kor. 10, 24; Fil. 2, 4.

2. Projevení

zíštnostz' v příkladech.

Zz'štny'jen ku prospěchu sve'mu hledí:

I. Král. 30, 22; a když bližnímu po
máhá, hledí tolz'koksvémuprospěchu. Dar
nemoudrého nebude užitečný tobě:
nebo, oči jeho sedmeronásobné jsou.
Málo dá, a mnoho omluví: &.otevření

úst jeho jest' roznícenía Dnes půjčí
někdo, a zejtra upomíná; nenávistný
jest člověk takový: Sir. 20, 14—16;
srov. Přísl. 19, 6; Sir. 6, 7—10; zištný
příčinu zavdává ku vzpouře: Sk. ap. 19,

23 atd.; dopouští se zrády: Mat. 26,
14 atd.; dopouští se vraždy: Přísl. 1,
10—19; Ezech. 22, 12.

Zkoušení sebe samého. -— Zkušenost.

3. Příkladové zištností.
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Hospodin skoumá spravedlivého i bez—

božného, kdo všakvmiluje nepravost,
Abimelech: Soudc. 9, 1 atd.; s_ynove' nenávidí duše své. Zalm 10, 6.
Samuelovi: I. Král. 8, 3; Achab: III.
Zkusil jsi srdce mého, a navštívils
Král. 21, 1; Giezz': IV. Král. 5, 20 mocí: ohněm jsi mne zkusil, a není
atd.; Jora'm: II. Par. 21, 1 atd.; kní nalezena na mně nepravost. Zalm 16,3.
žata z'sraelska': Is. 1, 23; Ezech. 22,
Zprůbujž mne Hospodine, a zkus
27; Jidáš: Jan 12, 4—6; Felixe: Sk. mne: přepal ledví má a srdce mé.
op. 24, 26. 27.
Zalm 25, 2.
Viz též : lakomstvz' a lakotu.
Zkus mne, Bože, a poznej srdce
Zkoušení sebe samého jest zevrubně mé: taž se mne, a poznej stezky mé.
Zalm 138, 23.
srdce zpytovánz', sve'ho vnitřndzoz' zevnitř—
Jako zlata v peci zkusil jich, a jako
m'hoživota, jestli a pokud se srovnává
s zákonem božím.

zápalnou oběť přijal je, a časem bude
ohled na ně. Moudr. 3, 6.

Jest potřebné ku poznání sebe samého.
Přemýšlel jsem 0 dnech starých: a
léta dávná na mysli jsem měl. A roz
jímal jsem v nociv srdcí svém, a pře
mýšlel jsem, a Skoumal jsem v duchu
svém. Zalm 76, 6. 7.
Přemýšlel jsem o cestách svých: a
obrátil _jsem nohy své k svědectvím
tvým. Zalm 118, 59.
Synu, v životě svém zkušuj duše
své: a bude—línešlechetná, nedávej jí
mocí. Nebo ne všechněm všecko uži
tečné jest, a ne každé duši všecko se
líbí. Sir. 37, 30. 31.

Aj já přepustím je, a zkusím: nebo
což jiného učiním pro takový způsob
dceři lidu mého. Jer. 9,7.
Hospodine zástupů, ty jsi zkušovatel
spravedlivého, kterýž vidíš ledví i sr
dce. Jer. 20, 12.

Pilně ohledejme cest svých, a hle—
dejme, a navraťme se k Hospodinu.
Pláč 3, 40.
Zkus jedenkaždý díla svého, a tak!:
sám v sobě toliko chválu míti bude,
a ne v jiném. Nebo jedenkaždý své
břímě ponese. Gal. 6, 4—5.

Dej pozor na sebe, i na učení: v
tom trvej; nebo to číně, i sám sebe
spasena učiníš, i ty, kteříž tebe poslou
chají. I. Tim. 4, 16.
' Zkusíž pak sám sebe člověk, a tak
z toho chleba jez, a z kalicha pí. Nebo
kdož jí a pije nehodně, odsouzení sobě
jí a pije, jelikož nerozsuzuje těla Páně.
I. Kor. 11, 28. 29.

Sami sebe zkušujte, jste-lí u víře:
sami sebe ohledávejte. Cílí sami sebe
neznáte, že Kristus Ježíš jest v vás?
leč jste snad zavržení. II. Kor. 13, 5.
Viz: poznání sebe samého.

Zkoušky boží. 1. Hospodin zkouší
spravedlivé, aby svou víru, lásku a
naději osvědčilí a větší zásluhy nalezli,
zlé pak a bezbožné, aby je potrestal.

2. Zkoušky Hos odinovy slouží spra—
vedlivým k dobr mu, čistí je a posvě
cujz'jich, a vedou je k životu věčnému.
Chlubíme se také souženímí, vědouce,
že soužení trpělivost působí: a. trpěli
vost zkušení, zkušení pak naději, a na
dějeť nezahanbuje. Rím. 5, 3—5.
'
Víme, že mílujícím Bo_havšecky věci
napomáhají k dobrému. Rím. 8, 28.
Blahoslavený muž, kterýž snáší po
kušení: nebo když bude zkušen, ve
zme korunu života, kterouž zaslíbil
Bůh těm, jenž ho milují. Jak. 1, 12.
V kterémžto se radovati budete, ma
líčko se nyní v rozličných pokušeních
rmoutíce, aby zkušení víry vaší mno
hem dražší nad zlato nalezeno bylo
k chvále a slávě i ke cti při zjevení
Ježíše Krista. 1. Petr 1, 6. 7.
Viz:

bezbožní, pokušení, spravedlivz',

utrpení.

Zkušenost.
Mysl má zpytovala mnohé věcímou
dře, a naučil jsem se. Kaz. 1, 16.
Koruna starců jest mnohé umění, a.
sláva jejich bázeň boží. Sir. 25, 8.
Muž v mnohých věcech zkušený o
mnohých věcech přemýšleti bude: a
kdož se mnohým věcem naučil, vypra
vovatí bude rozum. Kdo není zkuše
ný, málo zná: kdož pak v mnohých
věcech byl, rozmnožuje zlost.
Kdo
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Zlé. — Zlohčování na ctl.

zkušen není, co ví? kdo jest zklamán:
pln bude šibalství. Sir. 34, 9—11.
Srdce zlé dá zármutek, a člověk
zkušený odolá jemu. Sir. 36, 22.

3. Bůh nenávidí zlého, nemůže tedy
býti původcem jeho.
Lži se vystříhati budeš. Nevinného

&spravedlivého nezabiješ : nebo v oškli
vosti mám bezbožného.
II. Mojž.
23, 7.
Budiž (tedy) bázeň Hospodinova při
vás, a & pilností všecky věci čiňte:
neboť není u Hospodina, Boha našeho,
nespravedlnosti, ani přijímání osob, ani
žádosti darů. II. Par. 19, 7.
Muži rozumní slyšte mne, odstup
zlost myšlení vašich od očí mých: př'e—
staňte převrácené činiti; učte se do od Boha nemilosrdnost, & od Všemo—
bře činiti: hledejte spravedlnosti, při— houcího nepravost. Ze jitra postavím
spějte ku pomoci potlačenému, sud'te se před tebou, a patřiti budu (k tobě):
sirotku, zastaňte vdovy.“ Is. ], 16. 17. nebo nejsi ty Bůh chtějící nepravost.
Pakliby bezbožný činil pokání ze Aniž bydliti bude vedlé tebe zlostný:
všech hříchů svých, kteréž činil, a aniž potrvají nespravedliví před očima
ostříhalby všech přikázaní mých, & či tvýma. Nenávidíš všech, kteříž 'činí
nilby soud a spravedlnost: životem živ nepravost: zahubíš všecky, kteří mluví
bude, a neumře. Ezech. 18, 21.
lež. Muže krví a lstivého v ohavnosti
míti bude I-Iospodin. Zalm 5, 5—7.
Uchyl se od zlého, & čiň dobré;
Miloval jsi spravedlnost, & nenávi
hlcdej pokoje & stíhej jej. I. Petr 3,
11; srov. I: Petr 3, 11.
děls nepravosti: proto pomazal tě Bože
Bůh tvůj olejem radosti nad spoluou
Viz též: bezboz'ne',nepravost, obcování.
častníky tvé. Zalm 44, 8.
2. Za zlé nemáme odplacovatz' zlým.
Oběti bezbožných ohavné (jsou) I—Io
Kdo odplacuie zlým za dobré, ne spodinu: (ale) slibové spravedlivých
odejdeť zlé z domu jeho. Přísl. 17, 13. líbezné. Ohavností jest I-Iospodinu ce
Neříkej: Odplatím se zlým: očeká— sta bezbožného: (ale) kdo následuje
vej na Hospodina, a vysvobodí tě. spravedlnosti, milován bývá od něho.
Přísl. 15, 8. 9.
Přísl. 20, 22.
Neříkej: Jak mi učinil, tak mu uči
V jednostejné pak nenávisti jsou u
ním: odplatím každému podlé skutků Boha bezbožník i jeho bezbožnost.
Moudr. 14, 9.
jeho. Přísl. 24, 29.
Nižádnému nepřikázal bezbožně či
Dobrořečte 'těm, kteříž vám proti
venství činí; dobrořečte & nezlořečte, niti, a žádnému nedal povolení k hře
šení. Sir. 15, 21.
žádnému zlého za zlé neodplacujte:
Žádný, když bývá pokoušen, neříkej,
opatrujte dobré, netoliko před_Bohem,
ale také přede všemi lidmi. Rím. 12, žeby od Boha pokoušen byl; nebo
14. 17.
Bůh nemůže ke zlému pokoušen býti,
Pracujeme dělajíce rukama svýma: sám pak (také) žádného nepokouší.
zlořečí nám, a my dobrořečíme; pro Jak. 1, 13.
Více viz: svatost boží a hřích.
tivenství trpíme, :! (mile je) snášíme.
]. Kor. 4, 12.
Zlehčování na cti děje se rozhlašo
Vizte, aby žádný žádnému zlého za vám'm skutečných aneb myšlmých vad
zlé neodplacoval: ale vždycky, co do— a chyb bližní/zo.
brého jest, čiňte sobě vespolek i vše
]. Neslušná věc jest zle/zčovati na cti
chněm. I. Tes. 5, 15.
druhého.
Neodplacujte zlého za zlé ani zlo
Ne každého člověka uvozuj do do
řečení za zlořečení, ale naproti tomu
dobrořečte; nebo k tomu povoláni mu svého: nebo mnozí jsou oukladové
jste, abyste požehnáním dědičně vládli. lstivého. Nebo jako vnitřnosti smrdu
I. Petr 3, 9.
tých (lidí) vyřihují, a jako koroptva
Zlé, tolik co hřích.

1. Zlého se máme varovatz', dobré
pak činiti.
Nebývej moudrý sám u sebe: ale
boj se Boha, & odstup od zlého.
Přísl. 3, 7.
Umejte se, čistí buďte, odejměte

Zloba.
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uvedena bývá do klece, a jako srna v
osidlo: tak i srdce pyšných, a jako
vyzvědač vida pád bližního svého. Sir.

a v zlosti jejich zahladí je: zahladí
je Hospodin Bůh náš. Zalm 93, 23.
Uzřít (to) upřímí, a veseliti se bu
11, 31. 32.
dou: va všelíká nepravost zaopá ústa
Když vyvržen byl zlý duch, mluvil svá. Zalm 106, 42.
Spravedlnost upřímého spravovati
němý. ] divili se zástupové, řkouce:
Nikdy se nic takového neukázalo v bude cestu jeho: ale pro bezbožnost
Israeli. Fariseové pak pravili: Mocí svou padne bezbožný. Přísl. 11, 5.
V zlovolnou duši nevejde moudrost,
knížete zlých duchů vymítá zlé duchy.
Mat. 9, 33. 34.
aniž bydliti bude vtěle, které poddáno
jest hříchům. Moudr. ], 4.
2. Bůh zlehčování zapovídá a tresce.
Navštívím zlosti na okršlku země,
Nebudeš hánce, ani tajný utrhač v a proti bezbožným (postavím) nepra
lidu. Já Hospodin. III. Mojž. 19, 16. vost jejich, a rozkáži přestati pýše ne
Nebuď nazýván klevetníkem, a jazy věřících, a hrdost silných snížím. Is.
13, 11.
kem svým nebuď polapen a zahanben.
Trestati bude tě zlost tvá, a odvrá
Nebo nad zlodějem jest hanba a žel,
a nad člověkem dvojího jazyka potu— cení tvé domlouvati bude tobě. Věz,
pení nejhorší: klevetník pak (má) ne a viz, že zlá a hořká věc to jest, žes
návist a nepřátelství, i pohanění. Sir. opustil HOSpodina, Boha svého, a že
5, 16. 17.
není bázně mé při tobě, praví Pán Bůh
Naučení úst (mých) slyšte synové: zástupů. Jer. 2, 19.
Cesty tvé a myšlení tvá to způso—
a kdo ostříhati bude ho, nezahyne rty,
aniž se pohorší skutky nejhoršími. V bily tobě: ta (jest) zlost tvá, jistě
marnosti své postížen bývá hříšník, a hořká, neb se dotkla srdce tvého. Jer.
pyšný a zlolajce pohorší se v nich. 4, 18.
Hodujme, ne v kvasu starém, ani
Sir. 23, 7. 8._
Ty pak mluv .. .. podobně staré v kvasu zlosti a nešlechetnosti: ale
ženy ať jsou v oděvu svatém, ne han v přesnicích upřímosti a pravdy. I.
livé, ani mnoho vína pijící, (ale) do Kor. 5, 8.
brému učící. Tit. 2, 3.
Tat' jest vůle boží, abyste dobře či-_
Odlož od sebe ústa nepravá, a rto níce k mlčení přivedli nevědomost ne- „
vé utrhaví ať jsou daleko od tebe.
moudrých lidí: jako (právě) svobodní,
Přísl. 4, 24.
a ne jako majíce svobodu za zástěru
K tomu, kterýž vynáší tajnosti, a zlosti, ale jako služebníci Boží. I. Petr
chodí lstivě, a rozšiřuje rty své, ne 2, 15. 16.
přiměšuj se. Přísl. 20, 19.
Viz: jazyk, pomluva.

Zloba či zlost lidská.
t'anyslne' páchání

2. Bůh napomíná nás, abychom vs'e
aku zlost složili.
Tím se mz'nz'

zle'ho.

1. Jest Bohu nanejvýš protivná, a on
trestá ji.

_

I řekl' (také) hrál k Semejovi: Ty
máš všecko zlé, kteréhož povědomo
jest srdce tvé, co jsi učinil Davidovi,
otci mému: navrátilť Hospodinu zlost
tvou na hlavu tvou. III. Král. 2, 44.
Bude nuznému naděje, nepravost pak
stoutí ústa svá. Job 5, 16.
At vezme konec nešlechetnost hří
šníků, a říditi budeš spravedlivého, jenž
zkušuješ srdce a ledví, Bože. Zalm
7, 10.

Odplatí jim (zlým) nepravost jejich:

Obmej od zlosti srdce své, Jerusa
léme, abys vysvobozen byl: dokavadž
zůstávati budou v tobě myšlení ško
dlivá? Jer. 4, 14.
Všeliká hořkost a hněv, i rozzlobení
se, i křik, irouhání buď o'djato od
vás se vší zlostí.
los. 3, 8.

Efez. 4, 315

K0—

Složte všelikou zlost, avšelikou lest,
a pokrytství, a závist, i všecka utr
hání. I. Petr 2, 1.
Odvrhnouce všelikou nečistotu a hoja
nost zlosti, s tichosti přijímejte vsaté
slovo, kteréž může Spasiti duše vaše.
Jak. ], 21.
Překladová zlosti: Lidé za časů Noe
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movýck : , I.

Zlodějstvi. _ Známost.
Mojž.

6,

5;

Gabaonite' :

Aj Bůh spasitel můj, doufanlivě či—

Soudc. 20, 12; Semej: II]. Král. 2,
44.; Amon: Esth. 8, 3; Jerusalem:

niti budu, a nebudu se báti: nebo síla
má, a chvála má. Hospodin, a učiněn
jest mi k spasení. Is. 12, 2.
Jer.
9, 9;
_Nz'm'vz'te': Jon. 1, 2;
Jer. 6, 7; Rím. 1, 29; Titus 3,
Navrátíte-li a spokojíte-li se, spasení
3; I. Mojž. 6, 5.
budete; v mlčení a v naději bude síla
vaše. I nechtěli jste. Is. 30, 15.
Zlodějství.
Viz krádež.
Hospodin dává ustálému moc: a těm,
Zlolání.
Viz potupovánz', hana.
kteříž nejsou, sílu a mocnost rozmnožuje.
ZlOSt.
Viz hněv, msta.
Is. 40, 29.
Zlořečení. Zapavz'dá se.
Ti, jenž doufají v Hospodina, síly
nabudou, dostanou peruti jako orlice,
Slyšeli jste, že řečeno jest starým:
Nezabiješl pakliby kdo zabil, hoden poběhnou a nebudou umdlévati, pů
bude soudu. Ale já pravím vám, že jdou, a neustanou. Is. 40, 31.
Oslaven jsem před očima Hospodi
každý, kdož se hněvá na bratra svého,
hoden bude soudu. Kdožby pak řekl novýma a Bůh můj učiněn jest síla
bratru svému, rácha, hoden bude rady. má. Is. 49, 5.
A kdožby řekl, blázne, hoden 'bude
_ Jestli Bůh s námi, kdo proti nám?
Rím. 8, 31.
pekelného ohně. Mat. 5, 21. 22.
Bděte, stůjte u víře, zmužile sobě
Kristus Pán, když mu zlořečili, ne—
zlořečil (zase), když trpěl, nehrozil, ale počínejte, o. posilňte se. I. Kor. 16, 13.
Všecko mohu skrze toho, kterýž mne
vydával se soudícímu ho spravedlivě.
posiluje. Fil. 4, 13.
I. Petr 2, 23.
Bůh vás dokonalé učiní, utvrdíi upe—
Neodplacujte zlého za zlé, ani zlo
řečení za zlořečení, ale naproti tomu vní. I. Petr 5, 10.
Píši vám mládenci, že jste silní, a
dobrořečíce; nebo k tomu povolánijste,
abyste požehnáním dědičně vládli. I. slovo boží zůstává u vás, a přemohli
jste zlostníka. I. Jan 2, 14.
Petr 3, 9. Viz: hánlz'vost, kletba.
ZmIIŽllOSt jest ctnost, kteráž podniká
2. Povzbuzem' k zmužilosti.
a' těžké věci

kážkám.

na

vzdo'r

všelz'kým pře

1. Křesťanská zmužilost jest dar boží
a ovoce živé víry a pevné naděje.
Síla má i chvála má jest Hospodin,
a učiněn jest mi k spasení. II. Mojž.15,2.
Oči Hospodinovy spatřují všecku zemi
a dávají sílu těm, kteříž srdcem' doko
nalým věří v nčho. II. Paral. 16, 9.
Očekávejž Hospodina, zmužile čiň:
a posilní se srdce tvé a očekávej Ho
spodina. Žalm 26, 14.
Sílu svou v tobě skládati budu, neb
Bůh ochránce můj jsi. Zalm 58, 10.
Bůh i'sraelský, onť dá moc asílu lidu
svému. Zalm 67, 36.

Má jest rada a pravost, má jest opa
trnost, má jest síla.. Přísl. 8, 14.
Silou (jest) upřímému cesta Hospo
dinova. Přísl. 10, 29.
Zoufáš-li ustálý jsa v den soužení,
zmenšena bude síla tvá.. Přísl. 24, 10.
Utíká bezbožný, an ho žádný ne
honí: ale spravedlivý jako lev smělý,
bez strachu bude. Přísl. 28, 1.

Posilňte se, a nechť neoslabnou ruce
vaše: nebo bude míti mzdu práce vaše.
II. Paral. 15, 7.
.Posilňtež se, a čiňte to pilně, abude
Hospodin s vámi v dobrých věcech.
II. Paral. 19, 11.
Držeti se bude spravedlivý cesty své,
a kdo jest čistých rukou, přidá sobě
síly.

Job

17, 9.

_

Zmužile sobě čiňte, & posilňte srdce
své všickni, kteříž doufáte v Hospodina.
Žalm 30, 25.
Posilňte se v Pánu, a v moci síly
jeho. Ef. 6, 10.

Ty tedy, synu můj, posilní se
v milosti, kteráž jest v Kristu Ježíši.

ILTim. 2, l.
Ještě jste neodporovali až do krVe,
proti hříchu bojujíce. Zid. 12, 4.
Znamení.
Viz zázrak.

Známost sebe samého. Potřebz'jest,
abychom dobře Znali nejen důstojnost a
předností své, nýbrž i slabostí a nedo

konalosti své.

Zorobabol. — Zoufalost'

Zdaliž člověk, přirovnáván k Bohu,
spravedliv (nalezen) bude, aneb nad
Stvořitele svého čistější bude muž?
Job 4, 17; srov. Job 9, 2. 3; 11,
4—6
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Nebo jedenkaždý své bříměponese. Gal.
6, 3—5.
Díme-li, že nemáme hříchu, sami
sebe svádíme, a není v nás pravdy.
Pakli vyznáme hříchy své, věrnýt' jest
Bůh a spravedlivý, aby nám odpustil
hříchy naše, a očistil nás od všeliké
nepravosti. Dime-lí, že jsme nezhře
šili, činíme jej lhářem a neníť u nás
slova jeho. I. Jan 1, 8—10.
Pravíš: Jsem bohatý a_mámhojnost,
a ničeho nepotřebuji: a nevíš, že jsi
ty bídný, a ubohý, a chudý, i slepý,
i nahý. Zjev. 3, 17.

Což jest člověk, aby nepoškvrněný
byl, a aby se spravedlivým ukázal na
rozen z ženy? Hle mezi svatými jeho
žádný neproměnitelný, a nebesa nejsou
čista před obličejem jeho. Cim více
ohavný a neužitečný (jest)člověk, kte
rýž pije nepravost jako vodu? Job 15,
14—16.
Proviněním kdo rozumí? Protož od
Příklad dakonale' známostí sebe same7w
tajných mých očist mne: a cizí odpusť
služebníku svému. Nebudou-li pano jest sv. Pavel: I. Kor. 4, 4; nedostatku
vati nade mnou, tehdyť nepoškvrněný pak známostí te': David: II, Král. 12,
l atd.; učennz'cz' Páne', zvláště Petr :
budu: a očištěn budu od provinění Mar. 14, 27. 29—31.
největšího. Zalm 18, 13. 14.
Moudrost opatrného jest porozuměti 2. Známostz'. té se nabývá zkoušením
sebe.
cestě své: ale nemoudrost bláznů jest
bludná. Přísl. 14, 8.
Viz článek ten.
Všecky cesty člověka zjevné jsou
Zorobabel, syn (vnuk) Salathiele,
očím jeho: Hospodin jest, jenž váží syna Jechoniášova: I. Par. 3, 17—19;
duchy. Přísl. 16; srov. 21, 2.
I. Esdr. 3, 2; při návratu Zidů ze
Spravedlivý nejprv na sebe žaluje: zajetí babylonského přijal od krále
(potom) přijde přítel jeho a stihati Cyra poklady chrámové od Nabucho
bude ho. Přísl. 18, 17_.
donosora naloupené, aby je donesl do
Kdo může říci: Cisté jest srdce Jerusaléma: I. Esdr. 1, 7 atd.; od
mé, čist jsem od hříchu? Přísl. 20, 9. vedl Zidy (pokolení Juda a Benjamin)
Viděl jsi člověka, jenž sám sobě 42,360 počtem nazpět do vlasti: I.
zdá se býti moudrý? Více než on na Esdr. 2, 1 atd.; v. 64 atd.; srov. II.
děje bude míti nemoudrý. Přísl. 26, 12. Esdr. 7, 7 atd.; v. 66 atd.; 12, 1
Není zajisté člověka spravedlivého zúčastnil se v dobývání oltáře k oběti
m zemi, kterýžby činil dobré a nehře zápalné: I. Esdr. 3, 2. 3; v slavnosti
šil. Kaz. 7, 21.
stánků: v. 4 atd.; a obstaral položení
Což pak vidíš mrvu v oku bratra základu ku chrámu: v. 8 atd.; srov.
svého: a v oku svém břevna nevidíš? I. Esdr. 5, 16; jejžto stavěl vzdor
Aneb kterak díš bratru svému: Nech všem překážkám od nepřátelských Sa
ať v'yvrhu mrvu z oka tvého: a hle maritánů jemu kladených: I. Esdr. 4,
břevno jest v oku tvém? Pokrytče, vy 1 atd.; a 5, 3 atd.; pak podporou
vrz nejprvé břevno z oka svého, a krále Daria šťastně dokonal: I. Esdr.
tehdy prohlédneš, abys vyvrhl mrvu 5, 2; 6, 1 atd.; srov. Sk. ap. 1, 1
atd.; Zach. 4, 6 atd.; chvála Zoroba
z oka bratra svého. Mat. 7, 3—5;
belova: Sir. 49, 13; viz též Mat. 1,
Luk." 6, 41. 42.
13; Luk. 4, 27.
Proč pak i sami od sebe nesoudíte,
co spravedlivého jest? Luk. 12, 57.
ZOUÍůlOSt jest nepravost zatvrzely'ck
Kdybychom sami sebe rozsuzovali, 'hřz'šnz'ků,jenž konečně se 'zbavujz' věž na
nebyli bychom zajisté souzeni. I. Kor.
dq'je v milost a v milosrdenství boží,
11, 31.
jakoby jim Bůh nemohl neb nechte'lodpustítí;
Domnívá-li se kdo, “že něco jest,
1. Zapovídá se co veliká urážka
nic nejsa, sám sebe svodí. Ale zkus
boží.
jedenkaždý díla svého, a takť sám v sobě
Bezbožný nevěří, by se měl navrá
toliko chválu míti bude, a ne v jiném.
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Zpupnost. — Zvyk.

titi z temností k světlu ohlídaje se se
všech stran na meč. Job 15, 22.
Bezbožný, když přijde na hlubinu
hříchů, pohrzí: ale jde za ním hanba
a pohanění. Přísl. 18, 3.
Ty synu člověčí, rci k domu isra

silnějších nad sebe neskoumej: ale což
přikázal tobě Bůh, o tom vždycky pře
myšluj, a ve mnohých skutcích jeho
nebývej všetečný. Není zajisté potřebí
tobě, viděti očima svýma těch věcí,
kteréž skryty jsou. Zbytečných věcí_
nezpytuj mnohonásobně, a při mnohých
skutcích jeho nebudeš všetečným. Ne
bo mnohé věci ukázány jsou tobě nad
rozum lidský. Mnohé také svedlo do
mnění jejich- marné, &.v marnosti za
drželo smysly jejich. Sir. 3, 22— 26.
Kteříž se byli sešli (učenníci), tázali
se ho, řkouce: Pane, v tomto-li času
navrátíš království israelské? I řekl
jim: Neníť vaše věc znáti časy neb
chvíle, kteréž Otec položil v moci své.

elskému: Tak jste mluvili, řkouce:
Nepravosti naše, a hříchové naši jsou
na nás, a v nich my chřadneme: kte
rakž tedy budeme moci živi býti?
Rci k nim: Zivť jsem já, praví Pán
Bůh: nechci smrti bezbožného, ale
aby se obrátil bezbožný od cesty své,
a živ byl. Obraťtež se od cest svých
nejhorších: a proč byste měli umříti,
dome israelský? Ezech. 33, 10. 11.
Navrať se ku Pánu, a odvrať se od
nespravedlnosti své, a velice měj v ne Sk. ap. 1, 6. 7.
'
Příkladové zvědavostí a škodlivosti
návisti ohavnost
Nezůstávej v
její: Eva: 1. Mojž. 3; Dina: I.Mojž.
bludu bezbožných. Sir. 17, 23. 26.
Což tedy k tomu díme? Jestli Bůh 34; Ozia's': II. Par. 26, 19; Herodes:
s námi, kdo proti nám? Kterýž ani Luk. 23, 8.
vlastního Syna svého nešanoval, ale za
ZVÍÍ&t&._ Užitečná zvířata máme ží
nás za všecky ho vydal: kterakž nám vz'tz' a chovatí, nikdy pak jich nemáme
také s ním všeho nedá? Kdo bude ža
trápití.
lovati na vyvolení boží? Bůh (jest),
lřekl Jakob: Víš, pane můj, že
kterýž je ospravedlňuje. Kdo jest, je
štoby (je) odsoudil? Kristus Ježíš (jest), dítky mám outlé, a ovce i krávy březí
kterýž za nás umřel, ano kterýž i z s sebou: kteréž přinutím-li vícek chůzi
mrtvých vstal, kterýž jest na pravici se uhnati, pomrou jednoho dne všecka
boží, kterýž se také přimlouvá za nás. stáda. I. Mojž. 33, 13.
Zákony z ohledu dobytka viz: II.
Řím. 8, 31—34.
Mojž. 23, 4—5. 12; srov. V. Mojž.
2. Příkladové zoufalostí.
22, 1. 2. 3. 4. 6. 7.
'Nezavížeš úst osla vymínajícího na
Řekl Kain k Hospodinu: Většíť jest
nepravost má, nežli abych odpuštění humně obilí tvé. V. Mojž. 25, 4; I.
Kor. 9, 9; III. Tim. 5, 18.
zasloužil. I. Mojž. 4, 13.
Ví spravedlivý (také) o duši dobytka
Vida Jidáš, kterýž jej zradil, žeby
odsouzen byl, želeje toko, navrátil zase svého, ale bezbožných střeva jsou ukru
třidceti stříbrných knížatům kněžským tná. Přísl. 12, 10.
Pilně poznávej obličej dobytka své
a starším, i—ka: Zhřešil jsem, zradiv
krev spravedlivou. Ale oni řekli: Co ho, a stáda svá ohleduj. Přísl. 27, 23.
Máš-li dobytek, dohlížej k němu: a
nám do toho? 'ty viz. A povrh stří
brné v chrámě, odešel: a odšed osi jestližet' jest užitečný, zanechej ho sobě.
Sir. 7, 24.
dlem se oběsil. Mat. 27, 3—5.
Pán Ježíš řekl Fariseům: Pokrytci,
Zpupnost. Viz: hrdost, pýcha a vy zdali jedenkaždý z vás neodvazuje v
sokomyslnost.
sobotu svého vola, neb osla od jeslí,
_
Zpytování sebe. Vz'z: zkoušení sebe. a n_evodí k napájení? Luk. 13, 15.
Cí z vás osel aneb vůl upadne do
Zvedenost. Viz: mravopočestnost.
studnice, a nevytáhne ho i hned Vden
' Zvědavost, :. j. žádost zvěde'nz've'cz' sobotní? Luk. 14, 5.
nových, ktere'z'to věděti ani není třeba,

ani neprospívá.

Vyšších věcí nad sebe nehledej, a

Zvyk jest časty'm opakovám'm nějakého
činu nabytá hbitost v konání jeho, buď si
dobrý

aneb

zly'.

Zlým

obyčejům těžko
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Žádost cti.
\

odvykatz'; nemáme tedy připustití, aby zle'
se stalo zvykem.

Přísloví jest: Mládenec (kráčeje) dle
cesty své, také když sstará, neuchýlí

nebo mnozí jsou pádové v něm. Sir.
23, 9.
Nekáznému mluvení ať nezvykají
ústa tvá; jest zajisté v něm slovo hří—
chu_. Sir. 23, 17.

se od ní. Přísl. 22, 6.

Clověk navyklý slovům
po všecky dny své nebude

Neuvazuj na sebe dvojí hřích, nebo
ani při jednom nebudeš bez trestu.

Sir. 23, 20.

hánlivým
vycvičen.

*

Sir. 7, 8.

Může-li změniti mouřenín kůži svou,
Nedopouštěj se žádného klamu, nebo \ aneb rys peřestost svou, i vy budete
ustavičnost jeho není dobrá. Sir. 7, 14. moci dobře činiti, naučivše se zlému.
Přísahání nechť nepřivykají ústa tvá, Jer. 13, 23.

Ž
Žádost cti přílišná čili ctižádost.
1. Vada to sebou a svými následky ne

návisti hodná. Výstraha před ní.
Nehledej od Pána vévodství, ani od

Věrou Mojžíš “dospělý jsa, zapřelv se

býti synem
11, 24.

dcery

Faraonovy.

Zid.

2. Na'sledkové ctižádostz' v příkladech.

krále stolice cti. Sir. 7, 4.
Kdož mnohých slov užívá, urazí
duši svou: a kdož sobě moc osobuje
neprávě, v nenávisti bude. Sir. 20, 8.
Každý, kdo se povyšuje, bude po—
nížen: a kdo se ponižuje, bude pový
šen. Luk. 14, 11.

Ctižádostivý způsobuje sobě potupu
a hanbu, jako Jason: II. Mak. 4, 7.
8. 20. 24; vrhá se v života nebezpe
čenství, jako: Kore, Dathan, Abiron,
Absolon, Alcimus, Achitofel: IV. Mojž.
16, 1—14; 11. Král. 15, 3; 4, 10;
Est. 3, 8. 9; 6, 12; I. Mak. 7, 5.
A ty Kafarnaum, kteréž jsi až do 25; II. Král. 17, 23; ctižádostivý pro
nebe zvýšeno, až do pekla budeš po následujea souží bližního: I. Král. 18,
25; Esth. 3, 6. 7. 10; II. Mak. 4,
hříženo. Luk. 10, 15.
Co jest u lidí vysokého, jest před 10; často je života zbavuje: I. Mák.
Bohem ohavnost. Luk. 16, 15.
7,16; 16, 13. 16; ctižádost způsobuje
Milovalí (lidé hříšní) slávu lidskou bouře a nepokoje: II. Král. 18, 6. 7;
více, než slávu boží. Jan 12, 43.
srov. Přísl. 16, 18; Sir. 27, 16.
Kterak vy můžete věřiti, jenžto je
dní od druhých chválu přijímáte, a 3. Ctíža'dost šeredná jest pro prostře
slávy, kteráž jest od samého Boha, ne dky, jichž používá Ic dosažení záměrů
svých.
hledáte? Jan 5, 44.
Užívá n. p. pomluvy, jako učinil Abso
Rovnomyslní vespolek jsouce , ne vy
soko myslete, ale k nízkým se myslí lon : II. Král. 15, 3.4; vraždy, jako Alci
mus, jenž tím hodnost nejvyššího kně
sklánějte. Řím. 12, 16.
Láska není cti žádostivá, nehledá co ze hleděl dosáhnouti: I. Mak. 7, 16;
jejího jest, nezpouzí se, nemyslí zlého. 16, 13. 16; aJoab, jenž probodl Ama
su: II. Král. 3, 26. 27; 20, 8—10;
I. Kor. 13, 5.
Nebývejme marné chvály žádostiví, plodí nenávist a pronásledbvánz' těch,
jedni druhých popouzejíce, a jedni dru kteříž v cestě _stojí ctižádostivým
zámyslům: Esth. 3, 5. 6; 5, 9. 13;
hým závidíce. Gal. 5, 26.
Nic (nečiňte) skrze svár, ani pro I. Mak. 9, l. 4. 34; lichocenz': II.
Král. 15, 5; uplácení: II. Mak. 4, 7.
matnou chválu. Filip. 2, 3.
Kdo sám sobě osobuje té cti: ale 8; rozbroje: IV. Mojž. 16, 1—14;
kdož povolán bývá od Boha, jako Áron. II]. Král. 1, 5; srov. I. Král. 18,
7—9; Esth. 6, 6—9.
Zid. 5, 4.
Encyklopaadio.
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Žádost zlého. — Žádosti zlé.
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Ještě jiní přz'lcladove' ctižádostž jsou :
učenm'cz'Ježíšovi: Mat. 18, 1; 19, 27;
20, 20—_—28;Luk. 9, 46. 48; 22,
24—27; Fan'sea've': Mat. 23, _4—-7;
6, 2; Luk. 14, 7.
Viz též: hrdost, pýcha, marnost

ŽádOSt zlého jest nám přirozená, a
sva'dz' nás často ke hřz'chům.

"aniž požádáš manželky jeho, ani slu
žebníka, ani děvky, ani vola, ani osla,
ani ničehož, což jeho jest. II. Mojž.
20, 17; V. Mojž. 5, 21.
Ještě maso bylo v zubích jejich, aniž
přestal takový pokrm: &hle prchlivost
Hospodinova vzbudivši se na lid, bila
jej ranou velikou příliš. I nazváno

jest to místo: Hrobové žádosti: nebo

_Řekl Hospodin : Nikoli více nebudu
tam pochovali lid, kterýž byl žádal.
zlořečiti 'zemi pro lidi: nebo smysl a Vyšedše pak z hrobů žádosti, přišli
myšlení lidského srdce ke zlému nakloně- . do I'Iaseroth, a zůstali tam. IV. Mojž.
na jsou od mladosti jejich: protož více 11, 33. 34. Viz 7, 21. 25.

nebudu bíti všeliké duše živé, jako
jsem učinil. I. Mojž. 8, 21.

Řekl nesmyslný v srdci svém: Není
Boha. Porušeni jsou (lidé) a zohaveni
ve snažení tvém: není kdoby činil do

Po žádostech svých nechoď, a od
vůle své odvracuj se. Vyplníš-li duši
své žádosti její, učiní tě v radost ne
přátelům tvým. Sir. 18, 30. 31.
A jsou jiní, jenž jsou (jako) mezi
trní vsáti: (to) jsou ti, kteříž s_lovo

bré, nemám jednoho. Zalm 13, 1 ;.
Žalm 52, 2.
slyší: alebídy světa a klamnost zboží,
' V nepravostech počat jsem: a v a žádosti jiných věcí vcházejíce udu

hříších počala mne matka má. Zalm
50,
Sedmkrát padne spravedlivý, a (za
Se) ' povstane; ale bezbožní padnou

šují slovo, a bývá. bez užitku. Mar. 4,
18, 19.

Nepanujž (více) hřích v vašem smr
telném těle, tak že byste poslouchali
žádostí jeho. Rím. 6, 12.
Zve, zl_é.'_Pří's_l.' 24, 16.
'
.
Což tedy díme? Zákon-liž jest hří
"Ví'm' zajisté, že ve mně, to jest v
inéln těle, nepřebývá. dobré; nebo chtění chem? Nikoli, alc hříchu jsem nepo
se mne přidrží: ale činění dobrého znal, leč _skrze zákon; nebo o žádosti
nenalezám. Nebo ne co. dobrého chci, bych nevěděl by zákon neříkal: Nepo
to činím: ale činím to zlé, kteréhož žádáš. Řím. 7, 7.
nechci. Pakli čehož nechci, to činím;
Nezcizoložíš, nezabiješ, nepokradeš,
již ne já to činím, ale hřích, který nepromluvíš křivého svědectví, nepo
přebývá ve mně. Nenalezám tedy (v žádáš, a jestli které jiné přikázaní v
sobě) zakon, že když chci činiti dobré, tomto slově to zavírá: Milovati budeš
přidrží se mne zlé; nebo libují sobě bližního svého jako sebe samého. Řím.
(sice) \; zákoně božím, podlé vnitřního 13, 9.
„Duchem choďte, a žádostí těla ne
člověka': ale vidím jiný zákon v ou
dech svých, kterýž odporuje zákonu vykonáte; Gal. 5, 16.
mysli mě,.a jímá-“mne pod zákon hří
Mládenčích žádostí se varuj: ale
cha, jenž jest v Oudech mých. Ne následuj spravedlnosti, víry, lásky a
šťastný já člověk! kdož mne vysvobodí pokoje s těmi, kteříž z čistého srdce
vzývají Pána. II. Tim. 2, 22.
z těla smrti této? Řím. 7,187—24.
Odkud mezi vámi bojové a svárové?
' Žádný, kd0ž bývá pokoušen, neříkej,
žeby od Boha pokoušen byl; nebo Zdali ne odtud? ze žádostí vašich,
kteréž
bojují v oudech vašich.? Žádáte
_Bůh nemůže ke zlému pokoušen býti,
a nemáte; zabíjíte i závidíte, a nemů—
Jak.
sám lpakl3 (také) žádného nepokouší. žete dosáhnouti; vadíte se a bojujete
Žddostem3těla máme odpírati, a je a nemáte, protože neprosíte. Prasíte,
. __, _)

a nebéřete, protože zleprosíte,

krotíti.

abyste

na své žádosti vynakládali. Jak. 4, 1—3.
Viz: panování nad sebou, smyslnost.
Nejmilejší,-prosím vás, abyste jakož-.
Žádosti
zlé. .Zlefho žádati, chtz'tz', to příchozí &. pohostinní zdržovali se
nem' datoleno.
'
od tělesných žádostí, kteréž bojují proti

Nepožádáš

domu

bližního

svého _:

duši. I. Petr 2,11.

Žárlivost. — Žena.

A totoť píšeme vám, abyste se ra
dovali, a radost vaše aby byla plná.
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Ženy v oděvu slušném, stydlivošti
a střízlivostí

se ozdobuite,

a' ne- _kade—

II. Petr 1,4.

řavy'mi vlasy, neb zlatem neb perlami,

Všecko,
žádost těla,
vota., kteráž
světa I. Jan

což jest na světě, jest
a žádost očí, a pýcha ži
není z Otce, ale jest ze
2, 16.

aneb drahým rouchem: ale jakž sluší
na ženy, kteréž ukazují pobožnost do
bry'mi skutky. I.“Tim, 2, 9. '10.
Mladice mají býti. opatrné, čistotné,

jest

střízlivé, péči mající 0 “dům, dobrotivé,
mužům svým poddané,-aby nebylo dá,—'
váno v porouhání slovo boží. Títvž, 5'.

Žárlivost

obyčejně nedůvodná

nedůvěra ve přítulnost a věrnost nehtere'
osoby. Onať jest velmi s'lcodná, kazí do

bre' a cudně paní a- svádí k

nenávisti

a mstyc'a'dostz'.

Sára řekla: Ty víš Pane, že jsem
nikdy nepožádala muže, a čistou jsem
zachovala duši svou od všeliké zlé, žá
dosti. Nikdy jsem se s hrajícími ne
směšovala: aniž jsem měla spolku s
těmi, kteříž v lehkosti chodí. Tob. 3,

Horlivost a prchlivost muže neod
pustí v den pomsty, aniž se upokojí
prosbami kohokoli, aniž přijme za vy
.
koupení dary velmi mnohé. Přísl. 6, 16. -17.
34. 35
Všelikou žádost (zlou) odvrať ode
Nežárli se ženou lůna svého, aby 'mne. Odejmi ode mne Ížádosti břicha
neukázala nad 'tebou zlost umění nešle— a žádosti k smilství' ať vnejímají mne,
chetného. Sir. 9, 1.
». duši nestydaté a nesmyslné nepoddá
Bolest srdce a truchlení jest žena vej mne. Sir. 23, 5. 6.
'
žárlivá. Při ženě žárlivé jest bič ja
Nebude nevěstka z dcer israelsky'ch.
zyka, se všemi se sdělující.
Sir. V. Mojž. 23, 17.
Smilství a všeliká nečistota neb la
26, 8. 9.
komství nebud' ani jmenováno mezi
Žebrota. Viz: chudoba, almužna.
vámi, jakož sluší na svaté; aneb mr—
Žena, pohlaví ženské a“). 1. Pohlaví
zkoSt, neb bláznové mluvení, neb šprý
ženské má vynikati bázni boží a ná * mování, kterážto věc jest nenáležitá,
božnostt'.
ale raději díkůčinění. Ef. 5, 3. 4.
Ženu statečnou kdo nalezne? Zda—
Totoť jest zajisté vůle boží, posvě
leka a z posledních končin jest cena cení vaše: abyste se zdržovali 'od smil
její.Přísl. 31,10.
ství, aby jedenkaždý z vás.'.uměl ná—'
Bázeň boží nade všecky věci se po dobou svou vládnouti v svatósti a ve
cti, ne v náruživosti žádosti, jakoi
stavila. Sir. 25, 14.
Není nedostatku v bázni Páně, a v pohané, kteříž Boha neznají, a aby
ní není třeba hledati pomoci.' Bázeň žádny nepřestíhal, ani oklamával v je
Páně jest jako ráj požehnání, a nad dnání bratra svého; nebo mstitel jest
všelikou slávu přikryl ji. Sir. 40, Pán toho všeho, jakož jsme vám před"
27. 28.
pověděli a osvědčili. Nebo nepovolal
Joachim pojal manželku jménem Su nás Bůh k nečistotě, ale ku pósvěcení.
sannu, dceru Helkiášovu, velmi krásnou A protož kdo tím pohidá, ne člověkem
a bojící se Boha: nebo rodičové její, pohrdá, ale Bohem, kterýž : dal Ducha
jsouce spravedliví, vyučili (též) dceru Svatého v nás. I. Tes. 4, 3— 8.
svou podlé zákona Mojžíšova. Dan.
3. Pohlaví ženské má též oděvem svJm
13, 2. 3.'
projevovatz' kázen a počestnost, a nemá
2. Mravopoc'estnost, stJdlivost a čistota
se oddávati marnosti a šperkovánz'
jsou pohlaví ženského nejvzácnější oz
Oděvem nechlub se nikdy, ani v den
doby/, protož mají zenJ predevším po cti své nevynášej se. Sir. 11, 4.
techto ctnostech toužitz'.
Oděv těla, a smích zubů, &- chod
Od všeliké zlé tvárnosti se zdržujte.
I. Tes. 5, 22.
') Žena ve smyslu manželky, viz: manžele.

člověka vypravují o něm. Sir. _19, 27.
I řekl HOSpodin. Proto, že se po
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žena.

zdvihly dcery sionské a chodily s vy
taženým krkem, a pokynujíce očima
chodily, a plesaly, chodily nohama svý
ma, a s pořádaným krokem kráčely;
oblysí Pán vrch hlavy dcer sionských,
a Hospodin vlasy jejich obnaží. V,
ten den odejme Pán okrasu střevíc; a
měsíčky, a řetízky, a zápony, a ná
ramky, a čepce, a kadeřadla, a pod
vazečky, a sponky, a voňavky, a ná
ušky, a prsteny, a drahé kameny na
čele visící, a proměnná roucha, a plá
štíky, a lněná roucha, &.jehly a zrca
dla, a roušky, a vínky, a letní pla
chetky. A bude za libou vůni smrad,
a za pás provázek, a za kadeřavé vla
sy lysina, a za živůtek žíně. Is. 3,

16—24.
Podobně iženy

v oděvu slušném,
stydlivostí a střízlivostí se ozdobujíce,
a ne kadeřavými vlasy, neb zlatem,
neb perlami, aneb drahým rouchem:
ale jakž sluší na ženy, kteréž ukazují
pobožnost dobrými skutky. I. Tim. 2,
9—10.
Žen ozdoba nebuď zevnitř splétání
vlasů, aneb obkládání zlata, aneb oblá—
čení šatstva: nýbrž člověk srdce, kte
rýž jest skrytý, v neporušitedlnosti po
kojného a krotkého ducha, jenžto jest
před obličejem božím bohatý.
Tak
zajisté někdy i svaté ženy, naději ma
jíce v Bohu, ozdobovaly se, poddány
jsouc'e vlastním mužům. I. Petr 3, 3—5.

4. Nemravná žena jest predmětem vše
obecné nenávisti.
Každá žena, kteráž jest smilná, jako
lejno na cestě pošlapána bude. Sir.
9, 10.

Otce i muže zahanbuje dcera smělá,
a od bezbožných nebude umenšena: od
obou pak bude neuctěna. Sir. 22, 5.
Poznání obličeje jejich odpovídá jim:
hřích svůj jako Sodoma hlásají, aniž

ho tají. jim
Bědabudou
duši zlé
jejich,
placeny
věci. nebo3
Is. 3,od
5. Výstraha před nešlechetny'mz'a smid
nýmz ženamz.

Nepozoruj na ošemetnost ženskou.
Nebo plást strdi tekoucí jsou rtové
nevěstky, a stkvělejší nad olej (jest)
hrdlo její. Poslední pak věcijejí hořké
(jsou) jako pelyněk, a ostré, jako meč

na obě straně ostrý. Nohy její sstu
pují k smrti, a do pekla pronikají kro
kové její. Po stezce života nechodí,
toulaví jsou krokové její, a nestižite
dlní. Protož nyní, synu můj, slyš mne
a neodstupuj od slov úst mých. Vzdal
od ní cestu svou a nepřibližuj se ke
dveřím domu cizího. Přísl. 5, 2—8.
Rcimoudrosti: Sestra má jsi: a opa
trnost jmenuj přítelkyní svou, aby tě
ostříhala od ženy cizí, a od postranní,
kteráž slova svá činí sladká. Přísl. 6,
23 atd.; srov. 9, 13—18.
Nedávej ženám statku svého: ani
bohatství svého ku shlazení králů.
Přísl. 31, 3.
A našel jsem, že hořčejší nade smrt
jest žena, kteráž jest (jako) osidlo
lovců a vrše srdce její, ruce její jsou
okovy. Kdo se líbí Bohu, uvazuje se
jí: ale hříšník jat bude od ní. Hle to
jsem shledal, řekl kazatel, jednoi dru
hé, abych nalezl příčinu, kteréž ještě
hledá duše má, a nalezl jsem. Muže
z tisíce jednoho našel jsem, ženy ze
všech nenalezl jsem. Kaz. 7, 27—29.
Nedávej ženě moci nad duší svou,
aby nevešla v mocnost tvou, a ty ne
byl zahanben. Nehleď na ženu mnoho
chtivou; aby snad neupadl v osidla
její. S tanečnicí nebývej ustavičný:
aniž jí slyš, abys snad nezahynul ou
činlivostí její. Nevzhlédej na pannu,
ahys snad nepohoršil se na kráse její.
Nedávej smílnicím duše své v ničemž;
abys neztratil sebe a dědictví svého.
Neohlídej se po placích města, aniž se
toulej po ulicích jeho. Odvrať tvář
svou od ženy vystrojené, a neohlédej
se na krásu (ženy) cizí. Sir. 9, 2—11.
Víno a ženy činí odpadlcemi mou
dré, a uvádějí trest na smyslné: a
kdož se připojuje k nevěstkám, nešle
chetný bude: hnis a červi zdědí jej,
a vyhlazen bude na příklad větší, a
odňato bude zpočtu (živých) duše jeho.
Sir. 19, 2. 3.
Všeliká rána jestiť zármutek srdce:
a všeliká zlost nešlechetnost ženy. A
všelikou ránu, ale ne ránu srdce spa
tří: a všelikou nešlechetnost, ale ne
nešlechetnost ženy. Sir. 25, 17. 19.
Není hněvu nade hněv ženy. (Více)
líbiti se bude bydliti se lvem , dra—
'kem , nežli bydliti se ženou zlou.

Zona.

Zlost ženy „proměňuje obličej její: a
zamračuje obličej svůj jako medvěd:
a jako pytel jej ukazuje. U prostřed
nejbližších jejích zaupěl muž její, a
slyše (o ní) zdychl maličko. Malát
jest všeliká zlost proti zlosti ženské,
los hříšníků připadniž na ni. Jako
vstupování písečné pro nohy starého,
tak jest žena štěbetná muži pokojnému.
Neohlédej se na krásu ženskou, a ne
požádej ženy pro sličnost. Zeny hněv,
a nestydatost, azahanbení veliké. Žena
má-li přednost, protivná jest muži své
mu. Srdce ponížené, a tvář smutná,
a rána srdce jest zlá žena. Ruce mdlé,
a kolena skleslá, jest žena, kteráž ne
blahoslaví muže svého. Od ženy stal
se počátek hříchu, a skrze ni umírá
me všickni. Nedávej vodě své prů
chodu, ani malého,

7. Příkladové

ochotných a službovol—
ny'ch žen.

Sára.- I. Mojž. 24, 17 atd.; báby
egyptské: II. Mojž. 1, 17; dcera Fa
raonova: II. Mojž. 2, 6; Rahab ocho
tně přijala zvědače Josuovy a chránila
je před pronásledováním nepřátel: Jos.
2; žena jedna zachránila posly k Da
vidovi ukryvši je: II. Král. 17, 19;
vdova v Sarepte' vzdor chudobě své
ochotně přijala proroka Eliáše: III.
Král. 17, 9 atd.; žena Sunamz'tka: IV.
Král. 4, 9. 10; Josaba, dcera krále

Jorama, sestra Ochoziášova: IV. Král
11, 2; Esther smilovala se nad osudem
lidu svého, a s nebezpečím života vy

svobodila jej: Esth. 5; María s Mar
tou pohostily Ježíše s velikou ochotno

ani zlé ženě svo— stí: Jan 12; Luk. 10, 38 atd.;

body vycházcti. Nebude-lit choditi po
ruce tvé, zahanbí tě před obličejem
nepřátel. Odetni ji od těla svého, aby
vždy tebe zle neužívala.
Sir. 25,
23—36.

Jako jho volů, kteréž se viklá, tak
i žena zlá: a kdož ji má, jest jako
ten, kdož uchopí štíra. Sir. 26, 10.
Smilství ženy po vyzdvižení očí, a
po víčkách jejích poznáno bude. Nad
dcerou, kteráž se neodvracuje, upevni
stráž: aby, naleznouc příležitost neuží
vala sebe. Ode vší nestydatosti očí
jejích šetř se, a nediv se, nebude-lína
tebe dbáti. Jako žíznivý pocestný k
studnici ústa otevře, a ze všeliké vody
nejbližší píti bude, proti všelikému kolu
se posadí, a proti všeliké střele ote
vře toul, dokavadž nezemdlí. Sir. 26,
12—15.

6. Příkladové nábožny'ch žen.

Ruth :Ruth [, 16 ; 2,12; vdovavSarep
tě: za Eliáše III. Král. 17, 10 atd. ;matka
makabqíská: II. Mak. 7; žena dvanácte
let na krvotok
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trpící:

Mat—. 9, 21;

Luk. 8, 48; Alžběta: Luk. ], 43;
]lIarz'a: Luk. 1, 38; prorokyne' Anna:
Luk. 2, 38; Ma'řz' Magdalena po po
ka'nz'; žena Kananejská : Mat. 15, 28;

Maria: Jan 11, 27 atd.; ženy u hro
bu:zMat. 28, 8 atd.; Mar. 16, 9 atd.;
žena jménem Lydia:
Sk. ap. 16,
14. 15.

uzřel

pak Ježíš i jednu vdovu chudíčkou, ana
vrhla dva penízky do pokladnice: Luk.
21, 2; ženy, kteřížto plakaly a kvílely
Ježíše: Luk. 23, 27; ženy u kříže sto
jící: Mar. 16, 1. 2; srov. 45, 27; v
Joppe pak byla jedna učennice, jmé

nem Tabitha. Ta byla plná dobrých
skutků a almužen: Sk. ap. 9, 36.

8. Příkladové moudrosti pohlaví
ženského.

Prorokyne' Debora soudila lid Israel:
Soudc. 4, 4; v opatrnosti Abigail: I.
Král. 25, 23 atd.; rozumná žena : The
kua: II. Král. 14, 2 atd.; moudrá že
na v Abele: II. Král. 20, 16 atd.;
Bethsabe': III. Král. 1, 15; královna

ze Saby: III. Král. 10, 1; Judith:
Jud. k. 8 atd.

9. Pňkhzdové ráznosti a srdnaiosiz'
pohlaví ženského.
Debora: Soudc. 4, 8. 9; Míchol,Da
vidova manželka: I. Král. 19, 11. 12;
matka makabejská: II. Mak. 7.
10. Příkladové

o atv-nosti a chytrosti

pohlaví ženského.
Opatrná byla Rebeka Jakoba v šat
Esaův oděvší atd.: II. Mojž. 27, 15
atd. ; Ráchel, jenž oklamala otce Lábana
bohy své domácí hledajícího : II. Mojž.
31, 34. 35 ; žena Putzfarova,jenž pomstila
se na Josefu zlomyslným způsobem: I.
Mojž. 39, 13 atd.; báby egyptské, jenž po

Žeň. — Život.
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mohly si z nesnáze své chytrou lží:
Život. 1. Lidský život jest pomije
II. Mojž. 1, 19; Jahel: Soudc. 4, 18;
Dalila: Soudc; 14, 16; lilie/tot: I. jící a krátký.
Král. 19, 13; žena v Thelma: II. Král.
Všíekni mřeme, a jako vody tratíme
14, 4; žena v Abete: II. Král. 17,18.
se do země, kteréž se nenavracují. II.
19; ony dvě a dítě se hádqjici ženy: 111. Král. 14, 14.
Král. 3, 16 atd.; Judith: Judith 10
Pohostínu jsem před tebou (ó Bože)
atd.; _Herodiae: Mat. 14, 8.
a příchozí jako i všíckní otcové naší.
Dnové (životu. našeho), naši na zemi
Zeň béře se často obrazně v písmě sva
jsou jako stín, a není žádného prodlou
tém ve smyslu: 1) ku království povola žení. I. Kron. 29, 15:
ného: Mat. 9, 37.38; 2) dokonánídíla
Dnové moji rychleji pominuli, nežli
Kristova na zemi : Jan 4, 35 ; čas odpla od tkadlce plátno přístříženo bývá, &
ty: Mat. 13, 30. 39; 3) žeň, co se
strávení jsou beze vší naděje.“ Rozpomeň
nesqje: málo dávati a mnoho žádati:
Luk. 19, 21; sítí a nežítí; klamatí se, o Pane, že jako vítr jest život můj,
a oko mě že více neuzří dobrých věcí-.
se: Mich. 6, 15.
Job 7, 6. 7.

Zert, žertovatí,

vtipný, vesely/'nápad,

hra, lcratochvz'te.

1. Nepravé a dva);myslné žerty jsou
zapovezene'.

Jako
střely,
kterýž
kdyžby

vinen jest ten, kterýž pouští
a kopí k smrti: tak i muž,
lstivě škodí příteli svému: a
postížen byl, di: Z žertu jsem

to učinil. Přísl. 26, 18. 19.
Aneb mrzkost, neb bláznové mluvení,
neb šprymování, kterážto věc jest ne
náležitá, ale raději díkůčinění. Ef. 5,4.

2., Ze života si tropiti hru, jest velmi
zahubné, a přivodí ty nejtmčí následky.
Ale 1. za to měli, že jest hříčka ži

vot nás,

a obcování života že jest

způsobeno k zisku, a že musejí od
kudžkolí, také i ze zlého zisku hledatí.
Moudr. 15, 12.

3. Především nemají rodičové žerto
vatz' se svými syny a dcerami.
Lahoď synovi, a nažene tí strachu:
pohrávej s ním, a zarmoutí tebe. Ne
smčjse s ním, abys neželel, a napo

.

'

Myť zajisté jsme včerejší a nic ne
víme, nebo jako stín dnové' naši jsou
na zemi. Job 8, 9.
Clověk narozený z ženy, krátký živ
jsa ča's, naplnčn bývá mnohými bída—
mí; kterýžto vychází jako květ, & se

třín bývá a utíká jako stín, a nikdy v
témž stava nezůstává. Job 14, l. 2.
Krátcí-jsou dnové člověka, jistý po
čet měsíců jeho u tebe jest (mu od
tebe odečtený); a položil jsi cíle jemu,
kteříž nebudou moci překročení býti.
Job 14, 5.
Všíekní dnové naší mizí a od hněvu
tvého hyneme, léta naše jako pavučina
počtena budou; všech dnů let naších
při některých jest toliko let sedmdef
sáte; jestli pak při mocných _(silnějšího
přirození) osmdesáte let, _a větší částka
jich, jest práce a bolest. Zalm 89, 9. 10.
I-103podin zná křehkost naši; rozpo
menul se, že praehjsme. Mdlýtě člověk
jako seno dnové života jeho, jako květ
polní tak vykvete; nebo duch (vítr)
přejde po něm anezíistaneť,

&.nepozná

více 'místa svého. Zalm 102, 14—16.
Člověk marnosti podrobenvjest; dno
vé jeho jako stín pomíjejí. Zalm143,4.
sáedy
. 10.neztupěli zubové tvoji. Sir. 30,
Co jest potřebí člověku větších věcí
nad sebou hledati, poněvadž neví, co
lidé. Dříve jméno k pokolení Juda
jemu užitečného jest v životě, jeho v
počtu dnů putování jeho, a v času,
přináležejících,
pak jménojudskému
těch, kteří
u zvláštnímu království
ná—
kterýž jako stín pomíjí. Kaz. 7, 1,
leželi, a konečně všeobecné jméno všech
Což nám prospěla pýcha? aneb-bo—
po zajetí'babylonském z Israele po hatství s chloubou co nám spomohlo?
zustalých. Viz: Juda,
Jerusalem, Pominuly ty všecky'věei jako stín, a
Israel a p.
jako posel, kterýž prudCe běží, a jako
Živnost. Viz: chte'b._
lodí, kteráž přechází zdutOu vodu; je
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jížto šlepěje, když přejde, nelze naležti, dá Pán Bůh tvůj. II. Mojž. 20, 12;
ani stezky dna jejího mezi vlnami, Mat. 15, 4; Ef. 6, 2.
aneb jako pták, kterýž letí skrze po—
Závaží budeš míti spravedlivé a pravé
větří, jehožto žádného nebývá nalezeno a korec jednostejný a pravý budeš míti;
znamení cesty (kudy letěl), ale toliko abys za mnohý čas živ byl na zemi,
kterouž Hospodin Bůh tvůj dá tobě.
zvuk křídel rozrážeje lehký vítr, apro
trhna násilím cesty povětří, hýbaje kří V. Mojž. 25, 5. „
I řekl Bůh k Salamounovi: Jestliže
dly přeletěl, a potom žádného znamení
nalezeno nebývá cesty jeho. Aneb pak choditi budeš po cestách mých a
jako střela, když vystřelena jest k mí budeš-li ostříhati ustanovení a přiká
stu smířenému, rozdělené povětří hned zanímých, jako chodil David otec tvůj,
zase se sbíhá, tak že nelze znáti kudy ' prodloužím dnů tvých (života tvého).
prošla; tak i my zrodivše Se i hned III. Král. 3, 14.
přestali jsme býti Moudr. 5, 8—13.
Synu můj, nezapomínej na zákon
Všeliké tělo jako seno zvetší a jako . můj a přikázaní mých ať ostříhá srdce
listí plodné na stromě zeleném. Jedno tvé. Dlouhosti zajisté dnů, i let života
se pučí 'a druhé prší, tak také roze i pokoje přidadí tobě. Přísl. 3, 1. 2.
ní těla a krve; jedno skonává a druhé
Bázeň Hospodinova přidává dnů; ale
se rodí. Všeliké dílo porušitelné na léta bezbožných ukrácena budou. Přísl.
10,
27.
posledy zhyne, a kdož je“ dělá, půjde
s ním. Sir. 14, 18—20.
Počet dnů lidských nejvíce jest sto 3. Nemáme z'ivi by'ti ro sebe, nybrz
pro Bob?.
let; jako krůpě je vody mořské počteny
Žádný zajisté z nás není sobě živ a
jsou a jako zrno písku tak jsou skro
žádný sobě neumírá. Nebo bud že
vná léta proti věčnosti. Sir. 18, 8.
Slyším hlas řkoucího: Volej ! I řekl jsme živi, Pánu (k vůli) živi jsme;
jsem: Co mám volati? (To, že) všeliké bud' že umíráme, Pánu umíráme; a tak
tělo jest tráva, a všeliká sláva jeho bud' že žijeme, buď že umíráme, Páně
jako květ polní. Uschla tráva a spadl jsme. Řím. 14, 7. 3.
květ, jakž jen vítr Hospodinův povane  Za všecky umřel Kristus; aby i ti,
na něj. V pravdě tráva jest lid! Vy kteříž jsou živi, již ne sami sobě živi
schla tráva, a spadl květ; ale slovo byli, ale tomu, kterýž za ně umřel,
Hospodina našeho zůstává na věky. iz mrtvých vstal. II. Kor. 5, 15.
Is. 40, 6—8.
Živť jsem pak již ne já (podlé své
Dím duši své: Duše, máš mnoho vůle), ale živ jest ve mně Kristus. Že
dobrého složeného na mnohá léta:. od pak nyní živ jsem v těle, živ jsem u
počívej, jez, pí, hoduj. I řekl jemu
víře Syna božího. Gal. 2, 20.
Kristus umřel za nás, abychom budto
Bůh: O blázne, této noci požádají duše
tvé od tebe, a to, cožs připravil, čí že bdíme, buďto že spíme, spolu s ním
bude? Luk. 12, 19. 20.
živi byli. I. Tes. 5, 10.
Nemáme zde místa zůstávajícího
4. Jakkoliv máme péčí míti 0 zacho
(stálého); ale onoho budoucího hledá vání zivota časného, 'edc máme ho

me Žid. 13,14.

.

Což jest život váš? pára jest, toví bJiz jej za oběťpoínziti, kdyz toho
z'a'dá vyšší povinnost.
která se na maličko v povětří ukazuje
Kdo ztratí duši svou pro mne, na
a potom zmizí. Jak. 4, 15.
Všeliké tělo jest (pomíjející jako lezne ji. Mat. 10, 39.
tráva), a všecka sláva jeho jako květ
Chtěl-liby kdo život svůj zachovati,
trávy, uschla tráva a květ její spadl. ztratí jej; pakliby kdo ztratil život svůj
I. Petr 1, 24.
* pro mne a pro evangelium, zachováť
jej. Nebo co prospěje člověku, by
2. Bůh zaslíbzl dlouhy zz'vot těm, všecken svět získal, a své duše škodu
kteří prikázaní jeho zachovávají.
trpěl? Aneb jakou dá člověk odměnu
Cti_ otce svého i matku svou, abys za duši svou? Mar. 8, 35—37.
dlouho živ byl na zemi, kterou tobě ,
Kdo bude chtíti život svůj zachovati,
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Pro mne, zachovát' jej. Luk. 9, 24.
'; Jde-li kdo “ke mně, a nemá v nená
visti (v menší vážnogi nežli mne) otce
svého, i mateře, i __žóúy,isynů, i'hra
tří, i sester & nad to i života svého,
nem'ůž býti učenníkem mým. Luk.
54, 26.

Kdo miluje život svůj, ztratit jej,
akdož nenávidí života svého na tomto
světě, k životu věčnému ostříhá ho.
Jan 12, 25.
Totoť jest přikázaní mé, abyste se
milovali vespolek, jakož i já. miloval
jsem vás. Většího milování nad to žá
dný nemá, než aby život svůj kdo po
ložil za přátele své. Jan 15, 12. 13.
Ale však nic na to nedbám; aniž
činím život svůj dražší než sebe, jen
abych běh svůj & to přisluhování slo
va božího vykonal, kteréž jsem přijal
od Pána Ježíše, k osvědčení evangelium
milostí boží. Sk. ap. 20, 24.
Odpověděl Pavel a řekl: I co činíte
plačíce a trápíce srdce mé? Však já.

'

netoliko svázán býti, ale i umříti ho
tovjsem v Jerusalémě pro jméno „Pána.
Ježíše. Sk. ap. 21, 13.
Po tomt jsme poznali lásku boží, že
on život svůj za nás položil; i myť
tedy máme (bylo-liby potřebí) za bra
tři život klásti. 1. Jan 3, 16.
Viz: život věčný.

Zivot věčný. ]) Úplné, neustálé bla
hoslavenství za hrobem, jehoz" požívají ti,
kteříž v milosti a v dobrém až do konce

setrvajz': Mat. 25, 34. 46; Jan 3, 15;
a j. m.; 2) takové nazývá se v písmě
sv. nebe: Mat. 5, 12; nové nebe: 11.
Petr 3, 13; blaženost: Sk. ap. 4, 12;
I. Tes. 5, 9;

nepomýejz'cz'dědictví:

I.

Petr 1, 4; věčná sláva: I. Petr 5, 10;
koruna života: Jak. 1, 12; koruna spra
vedlnosti: II. Tim. 4, 8: ráj: Luk.
23, 43; lůna Abrahamova: Luk. 16, 22;
Icrajz'navživých: Žalm 114, 9; města
boží: Zid. 11, 16; nebeský JemsaZém:

Zid. 12, 22.
žVdVůSt. Viz : jazyk, šte'betavost.

