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„Zákon starý slavným byl & veškerou moudrosť všech mudrců po
hanských tak přesnhíd, jak moudmsť božská přesnhú. lidsk0u.“

Fr. Sušil dle Il. Kor. 3, 9.



ří'ipomenutí.

"ímto spisem má býti posloužíno p. t. duchovenstvu, učitelům
náboženství ustanoveným při školách středních a věřícím vůbec
toužícím po jasném vědění nejdůležitějších náuk víry a mravů za
hrnutých v dějinách zjevení Božího Starého Zákona.

Jako pomůcek u sestavení a uspov'adaní této „RUKOVĚTI“
bylo obzvláštěpoužito těchto děl: Handbuch zur Erkliirung
der hl. Geschichte des alten Testamentes von Joh.
J. Il. Schumacher, Dějiny zjevení Božího v starém
Zákoně zčcštil Matěj Procháska, c. kr. učitel gymn. v
Brně.Spisů: Lehrbuch der Kath. Religion von Dr. K. Mar
tin, die Kath. Religionslchrc nach ihrem ganzen Um
fa n gcc v on J. (] au me, Generalvikar der Dióccse Nevers, Časopis
kat. Duchovenstva a Pastýř Duchovní, upotřebínov části
aj_iologetickě.

V Uh. Hradišti v den ss. Cyrilla a Methoděje 1882.

Fr. V. Perútka.



Pojem božského zjevení & jeho dějin.

Zjevením vyrozumíváme odhalení věcí skrytých aneb ozná
mení včeí dosud neznámých. Bůh zjevil se znamená tedy, že
rozumným tvorům svým se oznámil či poznati dal. Poznání to děje
se buď přírodou a hlasem svědomí; zjevení se Boha přírodou
(totiž stvořením, zaehovúváním a řízením světa) a hlasem svědomí
sluje zjevením Božím přirozeným či prostředným; anebo půso
bením Boha ve tvory rozumné slovem i skutkem, a to zoveme
zjevevímBožímnadpřirozeným čili bezprostředným a jest
obsahem dějin božského zjevení. '

Dějinami božského zjevení vyrozumíváme pořádné vylíčení
všeho, co Bůh k naší spáse od počátku světa až do založení církve
Kristovy zjevil.*)

Bůh vícekríite se zjevil a sice poprvé prarodičům v ráji, pak
areiotei, Mojžíšem, proroky, posléze svým jednorozeným Synem,
Ježíšem Kristem.

Boží zjevení, kíeróž od stvoření světa až do narození Ježíše
Krista lidstvu bylo dáno, sluje božským zjevením starého
za k ona; to však, jehož se nám dostalo Kristem l'ánem a ss. apoš
toly, zovemebožskýmzjevením nového zákona,**)

*) Dějiny zjevení Božího slovou těž dějepravou biblickou, ana bi
ble čili písmo sv. nejpřednějším jejich jest pramenem. Jakožto protiva dějin
světských slují dějinami svatými, jednak pro své zřídlo totiž písmo sv.,
jednak pro obsah svůj posvátný.

l""“)Pozm'íní Boha a jeho úcty z přirozeného zjevení Božího pošlé sluje
přirozenéBoha poznáníčili přirozeně náboženství; poznání Boha a jeho
úcty z nadpřirozeného zjevení pochodíeí nazývá se náboženství nadpři
r o zené, positiv nó (kladně—).A'ěčlověk již přirozeným světlem svého rozumu
o bytu živého, osobného Boha nad vší poehyhnosf přesvědčiti se může n sit-e
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Pojem a rozvrh dějin božského zloroní St. Z.

Dějiny božského zjevení starého zákona jsou pořádně vylíčení
všeho, co Bůh k našemu spasení od stvoření světa až do narození
Páně zjevil.

Dějiny ty dělí. se na dvě hlavní doby (epochy).
I. Doba od stvoření světa až do povolání Abraha

ma, t.j. od ]. 4000 př. Kr. až do ]. 2000 př. Kr., čili ěa s spo
lečné přípravy na Spasitele. Dobata slovetaké prazjeve
ním, protože začíná stvořením světa, jímž Bůh'poprvě se zjevil

II. Doba od Abrahama-až do Krista Pána, od]. 2000
př.Kr. až do jeho narození, čili d oba z vláštní přípravy, t. j.
přípravy potomkův Abrahamovýeh, z nichž Vykupitel pojíti mÍ-l.

ze stvoření, zachování a řízení světa, z hlasu vlastního svědomí a z obecné
víry všech národů, nicméně jest mu nadpřirozeného zjevení Božiho nezbytně za
potřebí. Kdyby člověk neměl než přirozený cíl t. j. kdyby byl toliko stvo
řen k poznání Iloha a blaženosti jeho přirozeným silám a schopnostem napu
sobenému, nebylo by nadpřirozené zjevení jemu zbytečně, ani vzhledem k cíli
přirozenému, neboť pro přirozenou cbabost ducha lidského nelze mn bez veliké
námahy, bez obtíže a bez nebezpečí klamu a bludu nabytí poznání věeí bož
ských, kleréhož ku dosažení cíle přirozeného mu zapotřebí jest. K takovému
po pravdě pátrání nedostává se mnohým ani schopnosti, ani řasu, any pozemské
práce &.trudy nezřídka všechny jejich sily a chvíle zpotřebují. 'l'onln nasvědčují
dějiny. Mezi národy starého věku nejmvíeenějšími byli jednotlivci, kteříž 0 pod
znání pravdy a nápravu náboženských pojmův a představ svého času všemi se
zasazovali silami. A aj sám Sokrates mezi Řeky a ('ieero mezi l'timany nebyli
prosti mnohých bludů vzhledem k poznání věcí božských.

Než Bůh vytknul člověku víl nadpřirozený, nadpřirozenéBoha po-'
znání a věčnou člověka blaženost. Vzhledem k tomuto cíli nadpřirozenému bylo
člověku nezbytně zapotřebí nadpřirozeného zjevení. 'l'oho cíle aby
člověk došel, musí po něm toužiti, ho poznatii s prostředky k němu vedoucími.
Takové ale poznání si nemůžeme zjednati pouhým rozumem; k tomu potřebu
jeme světla (nadpřirozeného), božského zjevení. „Jakož psáno jest: Čeho oko
nevídalo ani neho neslýchalo, ani na srdce lidské nevstoupilo, (vzhledem k tomu)
co připravil Bůh těm, kteří jej milují —- nám pak to Bůh zjevil skrze Ducha
svého.“ (I. Kor. 2, 9, 10.)

Ze nadpřirozené božské zjevení možnějest o. člověkulze je
poznati, kdož by o tom pochyboval? Možné jest ono vzhledem k Bohu, an
jsa přírody a duchu pánem neobmezeným může zákony přirozenými jen potud
vázán býti, pokud sám jimi vázati se- obce, i může tudíž také spůsobem nad
přirozeným a mimořádným v přírodu a ve člověka působili & k němu mluviti.
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Doba ta má dvojí občasí:
1. ()bčasí zvláštní přípravy od Abrahama až do Mojžíše,

nazvané zje ve ním arciote ckým, jelikož rodinámarciotcův
VIV

bylo svěřeno & jimi rozsn'ováno.
2. Občasí zvláštní přípravy od Mojžíše až do Krista

Pána, nazvané zjevením Moj ž íšovým, kterýmž národ židovský
došel samostatnosti. .

()bčasí to hlavní čili tato perioda opět dělí se na něko
lik menších občasí.

Či by se jemu nedostávalo prostředků, jimiž by člověku zjevení své poznati
dal ? Možnéjest vzhledem ku člověku, jemuž aneb pro něhož Bůh se zjevil.
Může-li člověk v náboženském poznání návodem a učením druhého člověka
prospívati, čím více jest mu to možno učením a návodem samého Boha? Či by
mu bylo nemožno, poznati zjevení Boží?

Zjevení Boží poznáváme po jistých známkách,kteréžjsou zá
porné (negativně) a klad né _(positivné). První vyžadují, aby ani v naukách
zjevení ani ve spůsobě, jak bylo oznámeno, sděleno, ničeho nebylo, co by Bo
ha bylo nedůstojno, nohodno (n. p. lež, nenávist k lidem, zneuctění jména Bo
žího). Kladné známky zjevení Božího vyžadují, aby zjevení samo sebou bylo
vznešené a činy Božskými najmě zázraky a proroctvími ztvrzeno.

Pravý zázrak jest zjev neb čin v přírodě vnější, jenž síly přírodní pře
sahá a tudíž v samé působnosti božské moci přírodu ovládající původ má.
Proroctví jest opovídání budoucích událostí, jež člověk svým přirozeným po
znáním přmlvídati nemůže. Jak zázrak na božské moci, tak proroctví zakládá
se na božské vševědouenosti, tudíž i zázrak i proroctví jest neomylnou pečetí
božské pravdy teho zjevení, s nímž souvisí. An člověk na Bohu, svém
tvůrci a pánu všechen závisí a rozum stvořený pravdě ne'stvořeně naprosto
podrobenjest, povinností to naší, abychom božské zjevení znám
kami božského původu opatřené vnímavou a věřivou duší
ochotně poznávali a obsahjehojako zárodek míru a blaženosti
v srdci neporušený zachovali. Člověk,jenž svůj rozumpravděnestvo
řeně božskému zjevení věřivě podrobuje, nejedná proti rozumu, alebrž velmi
rozumně. Jako vůle své nemohu lépe užívati, než když ji vůli Boží podrobují,
tak i rozum jedná sebe velmi důstojně, když se zjevením Božím totiž výroky
neo'mylného vždy rozumu — Boha— souhlasí a tím jasnějšího, dokonalejšího &.
jistějšího poznání pravdy božské dochází. Pravdu ale aby člověkpoznal, k tomu
stvořen jeho rozum.

Podobně všechny ostatní lidské vědy, pokud jejich vymoženosti na prav
dě spočívají, s božským zjevením dokonale shodují se, anat pravda pravdě ne'
muže na odpor býti; a lidské vědě jest to se slávou největší, když slouží vědě
božské. Kdekolvčk učiněny byly pokusy, lidskou vědu n. p. vědy přírodní v
nelad a. nesouhlas ano i v odpor uvésti se zjevením božským, osvědčili se vel
mi mělkými a lichými aneb ozřejmělo, že núuky božského zjevení nebyly správ
ně pochopeny.
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Pramen dějin žjwení Božího.
3.

0 knihách písma sv., zvláště St. Z.

Vf

l. Písmo sv. čili bible jest sbírka knih, které z vnuknutí
Ducha svatého od ss. mužů sepsány a za slovo Boží od církve
katolické uznány a vyhlášeny byly.

Veškeré písmo sv. dělí se na dvě části: na písmo sv. starého
zákona a na písmo sv. nového zákona; starý zákon má 45 knih
a nový má 27 knih.

Starý zákon hlásá všechno, co Bůh učinil a zjevil od stvoření
světa až do narození Spasitelova.

Zjevení předkřesťanské sluje „starým zákonem“, poněvadž
Bůh s lidem židovským zvláštní smlouvu uzavřel najmě zákonem
na hoře Sinai daným, kteráž jednak vůli a přislíbení Boží, jednak
povinnosti lidu obstihuje. Zákon nový jest tolikěž úmluvou,“již
Bůh ne s jediným národem, nýbrž s veškerým člověěenstvem pro
střednictvím Krista Ježíše uzavřel.

Knihy starého zákona dle obsahu rozvrhujíse na:
A. 21 dějepravných, B. 7 uěebných a C. 7 prorock'ých
knih. 

A. Knihy dějepravně jsou: 5 knih Mojžíšových,kniha
Josue,kniha soudcův, kniha Ruth, 4 knihy králův (první dvě slují také
Samuelovy), dvě knihy kroniky ěili paralipomenon (t. j. věcí vyne
chaných), kniha Ezdrášova & Nehemiášova, kniha Tobiášova, kni
ha Judit, kniha Esther, 2 knihy Makabejské.

Knihy dějepravné líčí stvoření světa a vše, čím Bůh svě spra
vedlivé, svaté, milosrdné a moudré řízení světa objevil a obzvláště,
jak se zachoval ku svému vyvolenému lidu vůbec a k jednotlivcům
a celým rodů'n lidu toho zvlášt. Co od počátku světa až do smrti
Mojžíšovy se stalo, jest obsahem 5 knih Mojžíšových, kteréž řec
kým ná'zvem pentateuch slují. První z těchto knih —Genesis—
vypravuje: stvoření světa a člověka, jeho hřích, potopu, rozptýlení
pokolení lidského; pak povolání a děje Abrahamovy, děje Izákovy,
Jakobovy & jeho synův až do smrti Josefovy v Egyptě. Kniha ta
má 50 kapitol ěi hlav.
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V druhé knize Exodus nazvané ve 40 kapitolách llCl svato

pisec její vlastní své příběhy, vyjití z Egypta, průchod lidu rudým
mořem, cestu jeho k hoře Sinai, zákonodání, zpronevěření lidu. —
Třetí kniha — Leviticus, o 27 kapitolách — popisuje ustanovení
o obětech, kněžích a levitech jakož i povinnosti, jež jim bylo ko
nati. —

Čtvrtá kniha — Numeri — má kapitol 36 a jedná o sčítá
ní lidu, o cestě jeho pouští Faranskou, o vyslání vyzvědačův, 0 do
bytí Zájordanska a 0 příběhu Balaamově. — Kniha pátá—Deute
ronomium- opět-uje zákon již daný, připomíná posledních řečí Moj
žíšových k národu židovskému, posledního jeho požehnání a úmr—
tí. Kniha obsahuje 34 kapitoly. Patero knih Mojžíševýeh zoveme
také zákonem — thorah —, protože v nich obsažena jsou všechna
přikázání od Boha Mojžíšem lidu israelskěmu daná.

Šestá kniha St. Z. slove knihou Jesue, jenž ji sepsal; v ní
vypravuje Josue o zázračném přechodu řekou Jordanem, () dobytí
města Jerieha, o porážce 31 králův a kmenů kananejských a o
jiných důležitých dějeeh. Kniha obstihuje 24 kapitoly.

Sedmá kniha ——kniha soudcův —»—líčí dějiny soudeův,již
lid řídili až do času Ileliho vysvobodivše ho z rukou Amonitův,
Moabitů, Madianitův, Filištinských a jiných nepřátel. Štěstí střídá
se s neštěstím, kteráž Israelské přikvačilo na pokutu jich nevěr
nosti. Má kapitol 21.

Pak následuje kniha. Ruth o 4 kapitolách. V ní vypravuje
se 0 příběhu zbožně a cnostně vdovy, Ruth nazvaná. kteráž byla
pramateří krále Davida a tudíž iSpasitclovou.

4 knihy králův a dvě knihy kroniky. Dvě z prvnějších
slevou knihami Samuelovými, an v nich líčí se rod Samuelův a
Samuel obyčejně za spisovatele jejich se pokládá. První kniha má
kap. 31 a líčí příběhy Samuelovy, I'leliho a synů jeho, vyvolení
Saula za krále, činy jeho, zavržení, nešťastný konec. Druhá kniha
o 24 kapitolách popisuje povýšení Davidovo na stolec královský,
jeho 40letě panování, hřích a pokání, vzpouru a pokutu Absolo
novu a jiných nezdárnýeh dětí Davidových. ——Kniha třetí ve 22
kapitolách zvěstuje konec krále Davida, nastolení Šalomouna,
krále nejmoudřejšího, na počátku zbožného, posléze i modloslužeb—
nosti oddaného; slávu chrámu Šalomounova, rozdělení říše jeho na
království judskě a israelské; život čtyř králů judských a osmi
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králův israelských, jakož i život, působnost u nanebevzetí proroka
Eliáše.

Ve čtvrté knize o 25 kapitolách doěítáme se dějin ostatních
králů judských a israelských, modlářství lidu, zasleužených za to
trestů Božích, divův Elisea proroka, zajetí assyrského a babylons
kého začátek a konečné odvedení obyvatelů do ehého zajetí uza
vírá knihu tuto.

Dvě knihy kroniky -—paralipemenon -—letopisy dobu králů
judských líčící a doplňující mezery v předchozích knihách králů.
První ve 29 kap. podává rodokmeny a různé příběhy od Adama
až do ěasu Davidova, ])ruhá kniha ve 36 kap. opětuje dějiny všech
králův judských a israelských.

Když zajetí babylonské 70 let bylo trvalo a Jerusalem od
Peršanů byl vzat, rozkázal jich král Cyrus, aby židé navrátivše
se do vlasti své a. do Jerusalema, město i chrám opět zbudovali.
Tomu nasvědčují dvě knihy Ésdrášovy, z nichžto první v 10
kapitolách líčí návrat lidu ze zajetí, zbudováníchrámu za velekněze
Josua a knížete Zorohahele, usilování Esdrášovo o obnovu boho
služby a () zdělání ústavy pro židy. Druhá kniha sluje také Nc
hemiášova, protože bud od něho jest sepsána aneb že skutky
jeho popisuje; ve 13 kapitolách vypravuje spisovatel o vystavení
a zasvěcení zdí Jerusalemských, o pokání lidu a obnově zákona.

Pak následují v bibli některé knihy, jiehžto tresť nenese se
k celému lidu Božímu, alebrž k jednotlivým jen osobám, spanilým
to vzorům cuosti pro rozličné stavy a poměry lidské. Takovou kni
hou jest kniha 'l'obiášova; ve lil kapitolách hlásá děje zbožného
Tobiáše, jenž se ženou svou jest vzorem řádného manželstva; v ní
nalézá poučení manžel, manželka i dítě; napomíná, že ve štěstí
prosti máme býti všeho přepychu, v neštěstí nemáme se oddávati
malevěrnesti, v dobách dobrých i zlých máme Boha držeti se ajeho
milovati; také učí, že andělé o lidi péěi mají, je střehouce a modlitby
jejich Bohu přednášejíce.

Kniha Juditina v lti kap. dává.svědectví o rekovných skut
cích zbožné vdovy Judity, kteráž otčinu sprostila nátisku assyrské
ho a lidu svému dopomohla k pokoji želanému.

Kniha Estheřina 0 kap. 16 popisuje, jak královna Esther
vysvobodila židy od záhuby, již nepřítelem Amanem zahreženi byli.
Bylať Esther pobožnou a moudrou manželkou krále Assuera, ana



11——

konala, co manželu svému pohanskému byla povinna, ale také toho
dbala, čeho národ její židovský od ní byl žádal.

Poslední knihy dějepravné vzaly název od rodu bratří Maka
bejských. První z nich líčí v 16 kapitolách slavné činy kněze
Matatiaše a jeho synů Judy Makabea, Jonathy a Šimona — hájíeích
samostatnost národní i náboženskou oproti nepřátelům lidu. Spolu
svědčí o smlouvě národa židovského s Římany a Spartany. — Druhá
kniha Makabejská opětuje mnohé věci z první knihy, pak vypravuje
o udatnosti zbožného kmeta Eleazara jakož i o mukách sedmi
bratří makabejských a matky jejich podstoupivších strašnou smrť
pro Boha, zákon a svobodu víry. Má kapitol 15._

B. Knihy uěebné podávají pravidla, předpisy, tytýži pří
klady k dobrému zřízení mravů.

První mezi nimi místo zaujímá kniha. Jobova o 42 kapito
lách. V knize té popisují se těžké zkužby Jobovy, zámožného kní
žete v zemi Hus nazvané, jeho podivuhodná trpělivost v strastech,
hádka. s nezbytnými jeho přátely tvrdícími, že časné neštěstí jest
pokutou hříchu. Kniha Jobova skýtá. útěchu všem na duši i na
'těle zkormouceným; zároveň vyniká nad ostatní knihy St. Z. jasnou
náukou o budoucím z mrtvých vstání a hříchu dědičném.

Žaltář jest sbírka žalmu, jež po větším dílc sepsal zbožný
král David. Dle obsahu rozeznáváme žalmy chvály Boží, díků,
žalmy prosebné. V těch velebí se spanilé cnosti božské; žalmy"! !
kajiené, označující skronšcnoumysl hrlsnlkovu; žalmy naučné,
mravná pravidla hlásající; žalmy mesiášské, ku Spasiteli se od
nášející. Všech žalmů jcst mo, z nichž více než 70 Davidovi při
pisuje se. [ Šalomoun, syn Davídův, zůstavil nám 3 knihy, kteréž
z vnuknutí Božího sepsal. Přísloví jest název první knihy; v 31
kap; dává naučení lidem rozliěného stavu, po výtce těm, kdož usi
lují o p'avou cnosť, nápravu života a úctu Boží; uěít, jak hříchu
se varovati a dobrých skutků píleti můžeme i máme. — Kniha
druhá sluje Kazatclem (ceclesiastes); ve 12 kap. líě' veškeru
světa marnivost' a napomíná, abychom věcí časných se zřeknouce
toliko Bohu a cnosti živi byli. — Třetí kniha slovo Vclepísní
čili písní všech písní. V 8 kapitolách opěvuje Šalomounobrazem
lásky smyslné spojení nebeského ženicha Krista Pána s církví, jeho
božskou chotí aneb vroucně zasnoubení božského ženicha s každou
věřivou duší.



Kniha moudrosti o 19 kap. povzbuzuje stísněné Boha cti
tele k naději v pomoc i ochranu božskou; velebí moudrost, ana
od Boha pochází; pak uěí, že konec spravedlivých bude blaženým,
konec bezbožných přenešťastným; i nazývá modlosluželmost poše
tilostí, bláznovstvím.

Poslední učebnice St. Z. jest kniha Sirach (ecclesiasticus);
v 51 kap. líčí všeliká pravidla na zařízení mravného života, jakož
i moudrosť a chvály hodné skutky předků.

C. Bůh vševědoucí tytýž zjevil zbožným mužům St. Z. věci
budoucí, kteréž pak lidu měli ohlásiti. Muže věci příští z vnuknutí
Božího opovídající nazýváme proroky. Všechna proroctví nejsou
sepsána v knihách zvláštních; některá z nich roztroušena jsou po
jednotlivých spisech St. Zák., jiná však zaznamenána jsou v knihách
vlastních; a těchto posledních máme 17 v písmě sv. Nenít' ale pro
roctví jediným knih těchto obsahem; v nich nezřídka (loěítáme se
i věcí kárných, napomenutí a nástrah, jež činili proroci těm, k nimž
od Boha byli posláni. lllavní tresf knih prorockých prohlédá ku
Kristu Pánu, k jeho početí, narození, životu, zázrakům, učení, utr
pení, k církvi jím založené. Kromě těch věcí budoucích předpoví
dali takě události, kteréž ještě za jejich časů se shěhly, aby tím
více ozřejmilo se i skutečnění věcí oněch vzdálených. Podle objemu
spisů prorockých rozeznáváme proroky větší a menší. K oněm pa
tří: Isaiáš, Jeremiáš s Baruchem, Ezechiel a Daniel; k těmto: Oseáš,
Joel, Amos, Abdiáš, Jonáš, Micheáš, Nahum, llabakuk, Sofoniáš,
Aggeus, Zachariáš a. Malachiáš.

Isaiáš uvádí v (ili kapitolách nejhlavnější události a tajem
ství církve křesťanské jakož i jejího starozákonného obražu »-—ví
ry židovské. Ká'á syny israelskě z bezbožnosti, modloslužehnosti,
Opovídá trest Boží oběmu království a rozličným krajinám zahra
ničným. Zvěstuje povolání pohanů k nauce kristově, církev kře
sťanskou a život Spasitelův tak zevrubně (loličnje, že evangelistou
St. Z. sluje. ——

Jeremiáš ve 52 kap. dává svědectví, že úřad svůj více než
42 let mezi syny israelskými konal, ze zatvrzelosti je káral, tísně
nepřítelem lidu spůsobené opovídal, zejmena. stroskotání města. Před
povídal obnovu chrámu, vykoupení Kristovo, povolání pohanů do
církve Kristovy. Toť psáno od Baruoha soudruha a. písaře prorokova;
svě žalozpěvy složil Jeremiáš ještě zvláště ve 4 kapitolách.



Dodatkem knihy Jeremiášovy jest kniha B ar uchova v 6 kapito
lách. Spisovatel v ní dáva židům naučení,jak v zajetí se chovati mají,
aby došli od Boha odpuštění hříchů ' a trestů jakož i dřevního štěstí.

Ezechiel s králem Jechoniášcm odveden byl do zajetí ba
bylonského, kdež od pátého roku svěho zajetí až do 27. úřad pro
rocký konal. Předpovídal zkázu Jerusalema i chrámu, zajetí bab.,
záhubu pohanských národu, osvobození židů ze zajetí, povolání a
obrácení pohanu, poslední doby na konci světa. Co do podstaty
těch proroctví shodují se s Jeremiášovymi, avšak zahalena jsou
temnou rouškou učení a obrazu tajuplných, aby vlastitý smysl
těch proroctví neozřejměl Uhaldejským a tím. spíisolvem jim nebyla
dana příležitost shrdati věcmi posvátnými.

Daniel, potomek rodu královského, osvobodil v zajetí babyl.
cuduou Susanna od smrti: vyložil králi sny o soše a zázračném
stromu; líčí pak vidění i-tyř zvířat, vidění škopce a kozla, ruky
píšící a zahubu krále. Balthasara; vypravuje zjevení času od příští
Páně až do jeho smrti, proroctví 70 těhodnů; opovídá zahynutí
dřevních říší světových a založení říše messiášovy na zříceninách
jejích. Kniha Danielova má l-l kapitol. .

l'roroci menší: Useás, jest z nejstarších proroků, písma
sv. nám zustavivších. \'e 1—1kap. líčí nevěrnost' Israelských k Bohu
obrazem zapuzcné cizoložnice, trestá je pro modloslužebnost'., vy
hrožuje hroznými tísněmi a napomíná, by pravou kajieností k Panu
zase se obrátili. _

Joel ve 4 kap. opovídá. spustošení Judstv-, napomíná k po
kání, oznamuje boží soud a vylití Ducha sv.

Amos působil obzvláště v říši israelské; této předpověděl
zajetí assyrske, jakož i království judskému zajetí babylonské; na
konci knihy šíří se o vysvobození a obnovení království domu
Davidova. Toť obsahem 9 kapitol.

Abdiáš obmezil proroctví sve jednou kapitolou; zvěstuje
zpustošení Idumejským.

Jonáš ve 4 kap. hlásá vlastní osudy a pokání pohanských
Ninivet'anů, k nimž od Boha byl poslán.

Micheáš horlil za krále Ezechiáše proti modloslužebnosti
a jiným nepravostem knížat a lichých proroků, opovídál záhubu a
zajetí království obou, vybavení lidu ze zajetí Cyrem, příchod za
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slíbeného Vykupitele, ZijClli'l- narození jeho v Bethlémě. Kniha
skládá se ze 7 kapitol.

Nahum prorokoval za Ezechiášc opětuje Jonášovy polírůžky.
Jelikož ale nebyl s povzbuzení ku pokání města Ninive, zvěstuje
záhubu městu a celé říši assyrské, což vypsáno ve 3 kapitolách.

IIabakuk působil po smrti Nallumově. Tři kapitoly jeho kni
hy svědčí o prorokově horlení proti nepravostem synův israelských,
o spoustě Jerusalemské a země zaslíbené jakož io svobodě židův
po zajetí. Dojemný chvalozpěv opovídá budoucí soud a spásu.

Sot'oniáš srazoval za krále Josiáše od modloslužby, a ne
pravosti pobádaje ku kajienosti; vyhrožoval nekajícným židům tresty
přikvaěivšími Amonity, Moabity a Assyrské; předpovídal strosko
tání sv. města, vysvobození ze zajetí a z otroctví dáblova Kristem.
Kniha složena ze 3 kapitol. ——

Aggeus židy ze zajetí propuštěné pobádá, by chrání přes
všechny závady nepřátelské opět vystavili, chrám ten bude slav
nější prvního, an Spasitel z rodu Zorobabelova pošlý v něm bude
oběto 'án. Toť obsaženo ve 2 kapitolách.

Zachariáš, kněz a učitel lidu, opětuje téměř všechno, co
proroci dřevní byli hlásali. Povzbuzuje ku zdělání chrámu, vystřihá
židy hříchů praotcův, kteréž doznaly pokut přetěžkých; mluví pak
o ětverém mocnářství věku starého dokládaje, že k'álovství Kristo
vo na onom bude zbudováno. Konečně se rozepisuje o životě a
utrpení Páně. Věci ty snešeny jsou ve 14 kapitolách.

Malachiáš, nejposlednější pret-ok, ve 4 kapitolách ká “á
nevděk židů k Bohu, vytýká kněžím jich nepravosti a předpovídá,
že přestanou oběti a kněžstvo Aronovo a jejich místa že zaujme
oběť čistá a Bohu přelíbezná t. j. oběť mše sv.; těší příchodem
Páně ajeho předchůdce; zalirožuje nepravosti židův neúrodou, při
pomíná den soudný, jehož věstitelem bude Eliáš přivodíeí židy před
koncem světa ku Kristu.

Již starý zákon mimo psané slovo měl také tradici čili
ústní p odání, jimiž některé pravdy náboženské od pokolení ku
pokolení se šířily; toť vysvítá z výroku Mojžíšova, an před smrti
svou takto mluvil k synům israelským: „Rožpomeň se na dny staré,
považ veškerých pokolení: otaž se otce svého, a oznámí tobě: star
ších svých a povědí tobě.“ Neřekl tedy: „Čtěte knihy mé, pátrejte
v dějinách prvých věkův, jež sepsav zůstavuji 'ám.“ Aě povinností
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jich bylo v knihách těch čítati, bez ústněho poučení či podání otcův
a předkův zajisté nebyli s náležitě porozumční knihám zděděným.

Ncstaěiloť Mojžíšovi záz'aky pouze vypravovati, nýbrž za pří
kladem arcioteů budoval pomníky, ustanovil slavnosti na památku
svych divův a nařídil židům, aby dětem význam věcí těch vysvět
lili a na paměť uváděli. (5 Mojž. 6, 2().) Nač ale toto opatření,
kdyby všechno bylo sepsáno? Již tedy stary" zákon dvojí měl p 'a
men božského zjevení: písmo a tradici. Nejinak má se věc iv N.
Zákoně.

(chrubně uváděti knihy N. Z. na tomto místě nezdá se nám
byti vhodne; (lá-li Bůh, stane se tak až v Rukověti k. N. Zákonu).

Sbírka všech knih St. i N. Zákona zove „písmo svaté“ t.
knihy z'nadchnutí Ducha sv. sepsané a od církve slovem Božím
uznané; aneb dle řeckého jazyka říkáme jimi „Biblí“ ěili knihy,
poněvadž jsou nade všecky knihy, ze všech knih nejvzácnější, nej
hodnověrnější, nejužitečnější. „Písma svatá“, dí sv. Řehoř, „jsou jako
psaní, jež Stvořitel Bůh poslal tvorům svým“.(Ep. 8-1:od Theodoret.)

Všechnyknihy písma sv. jsou sepsány z nadchnuti
Ducha svatého, t. j. Duch sv. jich spisovatele ku psání nejprvé
povzbudil, pak co by psáti měli, jim urěil, je při psání osvěcoval,
vedl a tak jim napomáhal, že to, co napsali, vlastně a opravdově
slovo Boží jest. A v tom smyslu dí sv. Pavel: „Všeliké písmo
od Boha vdechnutó užitečně jest k učení . . . “ (2. Tim. 3,
16) a sv. Petr Ap. praví: „Ne z vůle lidské přinešeno jest pro
roctví,ale Duchem svatým jsouce nadchnuti mluvilisvatí
Boží lidé.“ (2. Petr. 1, 21).

H 0 dn ov ě r n 0 st písma sv. zakládá se na p r a v os t i (přesnosti)
& neporušenosti jeho, t. j. všechny knihy písma skutečně od
těch spisovatelů původ mají, jimž se přiosobují a od svého vzniku
až na doby naše nižádně změny podstatné nevzaly. Toho tu některé
důvody!

Náš svět vzdělaný nikterak sc nesnadí vzhledem ku pravosti
děl Platonových, Vergilových, Ciceronových aneb Caesarových;
obecný všech věků souhlas díla těchto veleduchů osobí jen jich původ
cům. Než svědectví mocnější a bezpečnější nás ujišťuje, že knihy
St. a N. Zák. _Bohem vdechnuté, skutečně těmi sepsány byly, jichž
jménem se lic,;ÍJsí. Kdož na osvědčenou pravosti děl oněch pohan
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ských spisovatelův obětoval aneh aspoň chtěl obětovati vlastní
svůj život? A aj! hožský původ (inspirace), pravosť a. neporušenost
písem sv. krví židův i křesťanů nad slunce jasněji osvědčeny jsou!
Písmo sv. porušiti, změniti vždy bylo věcí zhola nemožnou. Před
rozdělením říše (r. 975) židům nebylo možno písmo St. Zák. změ
nili. Jak by mohl někdo změniti knihu, kterouž denně měla v rukou
každá rodina, kterouž kněží o slavnosti stánků všemu lidu před
ěítali a. jako nejvzácnější-miroda poklad ve svatostánku střežili?
Dejme, že hy někdo o změnn'jakou takou se h_vl pokusil; nchyli
by ihned tisícovč naň kasali se? lieč toho nikde. ani vzmínečkv,
Tolikčž nemožnou byla každá změna písma sv. po rozdělení říše:
změně v jedné říši spůsobcné byla hy druha říše mocně se vze
přela. Ton příčinou pentatench Samaritanuv trcstí svou nejde ruz
no od onoho říše israelské a judskě. „_ Jestě nemožnější byla každai
změna písma sv. po příchodu l'aně. Od té duhy jestit' starý zákon
majetkem židův a křesťanův; změny jakekoliv strnna protivná
nikdy by mlčky nedopustila. ('o tu řečeno vzhledem ku St. Zák..
platí těž o písmě N. Z. ] to nemožno h_vlo změnili před rozkolem
řeckým.

Kniha jsoucí v rukou tisícerých nemůže změnu vzíti, jižhy
nmozí ihned nepozorovali. l'roto N. Z.,'jejž křesťané východní čítají
ve všem všudy se shoduje s oním, jehož bratří jich západní použí
vají. Že ale po neblahčln rozkolu změna žádná tu nemohla nade-_
jíti, nelze taktéž pochybovati; každé sebe nepatrnější změně vzepře
lat by se církev přesnosti a neporušenosti písma pílející. Závažným
písma neporušenosti důkazem ale jest úplná shoda knih svatých
převedených na jazyk národů rozmanitých.

Že i tradice čili ústně podání nemenší než písmo sv.
víry a úcty zasluhuje, vysvítá ze slov ap. Pavla: „Protož bratří,
stůjte a zachovávejte ustanovení, kterýmž jste se naučili, budto
skrze řeč.anebo skrze list náš.“ 2. Thess.2,14).
„ Většina knih št. Z. sepsána byla jazykem hebrejským.
Casem přeloženy knihy ty do rozličných jazyků. Nejznamenitčjším
překladem jest latinský _ vulgata nazvaný a sv. Jeronýmem
na sklonku 4. století vzdělaný; nazev vžal od všeobecného svého
rozšíření. Z vulgaty činěny mnohě písem ss. překlady do řečí
novějších.



Doba první.
Čas společného prí|navovaíní na Vykupitele čilí prozjevení.

Od stvoření světa až do povolání Abrahamova

(()d l. 4000 před Kristem až asi do 1. 2000 př. K.)

%. 4.

Přehled doby této.

Prazjevení zahrnuje základné děje, na nichž veškeré dějiny
zjevení Božího spočívají. Takovými jsou stvoření světa, stvoření &
prvotně vystrojení člověka, pád jeho, přislíbení Messiáše. Mimo
to obstihujei činnost Boží na veškeré člověčenstvo stej
nou měrou se vztahující, aby je k zaslíbené spáse připravila. Bůh
i před pádem čili hříchem člověka i po něm vychovával ho, otcov
sky s ním obcuje; avšak i hřích se rozmáhal, až konečně zkáza
vrcholu dostoupivší příčinou byla zahlazení veškerého pokolení lid
ského kromě Noema a jeho rodiny. Noe stal se pak praotcem
nového pokolení lidského, na němž jako dříve božská spravedlnost
tak nyní po přednosti božská jevila se shovívavost a trpělivost;
nebot ač spustlosť mravní v podniknutém stavení věže babylonské
roubavým pj'chem oproti Bohu se ukázala, neupustil Hospodin
přece od úmyslu spásy, nýbrž zmařil jich záměr zmatením jazyků,
načež následovalo dělení posavadního pokolení na rozličné národy,
jazyky a rozptýlení jeho po celé zemi. A třeba člověčenstvo na
množství narodil rozvětvené tak hluboko pokleslo, že tvoru od
stvořitele více rozeznati nemohlo, přece nemělo novou pomstou
Boží vyhlazeno, nýbrž pro spásu získáno a uspůsobeno býti, aby
kdysi spásu úplnou přijalo.

$. 5.

Stvoření světa.

(i, Mojžíšova 1— 2).

Stvoření světa odvěkým bylo úradkcm Božím; konečně když
se Bohu zalíbilo, uvedl svět vnějším projevením úradku své božské
vůle z ničeho v bytí čili jsoucnost. „Na počátku stvořil Bůh
nebe i zemi.“
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a) „Na počátku“ neznamená na počátku věčnosti, anať věč
nosť nemá ani počátku ani konce; alebrž „na poč—„zitku“nutno slyšeli
o počátku času, jelikož se světem i čas počal; nebot' před stvořením
světa nebylo nižádněho vystřídání těch změn, jež na tvorech po
zorujeme a tudíž nebylo ani času, kterýž není než měřítkem oněch
změn. Bůh tedy nestvořil svět v "ose, jakoby před stvořením světa
čas již byl býval, nýbrž s časem čili na po'nítku času. Svět tudíž
jest časný a pomijitelný; Bůh však jest věčný a nepomijitelný.
„Prvé než učiněny byly hory a než jest spůsobena země a. okršlck
zemský, od věků až na věky jsi Ty Bůh.“ (Žalm RS), 2).

„Jeden den u Pána. jest jako tisíc let a tisíc let jako jeden
den.“ (2. Petr 3, S.) Církev učí: „\'ěříme pevně a vyznáváme, že
Bůh sám jest věčný“ Sv. Augustin dí: „Chceš-li radost věčnou,
následuj toho, jenž jest věčný.“ ——Tudíž slova: „na počátku“ vy
vracují domněnku, jakoby od věků nějaká zde byla bývala hmota
čili látka, z níž svět potom jest učiněn. —-

b.) „Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi“.
„Stvořiti“ znamená: něco z ničeho učiniti. Svět nepovstal sám

sebou aneb nějakou nahodou, nýbrž Bohem; není také z bytosti
Boží samé ani —jak již pověděno — ze hmoty tak z 'aně věčně,
nýbrž pouhou vůlí Boží a. všemocným jeho slovem povstal z niče
ho čili byl stvořen.

„Prosím tě, synu, abys pohleděl na nebe a na zemi a na
všecky věci, které v nich jsou a poznal, že z ničeho Bůh učinil
je i pokolení lidské.“ (2. Makk. ?, 28.) —- Snešení apoštolské dí:
„Věřím v Boha otce všemohoucího, stvořitele nebe i_země.“

Slovům těm třeba tento smysl podložiti: nejen Otec alebrž
i Syn i Duch sv. stvořil svět, rovněž jako nejen Syn sam nýbrž
i Otec i Duch sv. svět vykoupil a jako ani Duch sv. sám svět
neposvěcuje, nýbrž i Otec i Syn s ním; nebot' všechny úkony, ji
miž Bůh na tvory působí, mají svůj původ ve společné všech tří
božských osob činnosti. Přece však každé osobě božské zvláštní dílo
se přivlastňuje: Otci stvoření, Synu vykoupení a Duchu sv. pos
věcení. Proto říkáme: Bůh otec nás stvořil, Bůh Syn nás vykou
pil, Bůh Důeh sv. nás posvětil.

c.) Proč stvořil Bůh svět? An Bůh sám sebou nejvýš
dokonalý & blažený jest, nemůže dokonalost jeho a blaženost býti
zvýšena tvor '; těch Bůh nepotřebuje.
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Písmo sv. odpovídá na onu otázku řkouc: „Všecko pro sebe sa
mého učinil Hospodin, také i bezbožného ke dni zlému. (Přísloví
113,4.) t,. j., aby svou božskou slávu, moc, moudrost, dobrotu, svá
tost i spravedlnost na nebi i na zemi, na tvorech rozumných i ne—
rozumných objevil. „Nebesa vypravují slávu Boží a dílo rukou jeho
zvěstuje obloha“ (Z. 18, 1).

„Každého, kterýž vzývá jméno mé, k slávě své stvořil jsem
ho, spůsobil jsem jej a učinil jsem ho“ (ls. 43, 7).

Sv. Augustin dí: „Ty o Pane! stvořil jsi nas pro sebe a ne
pokojné jest srdce naše, dokud neodpočívá v Tobě“

Avšak Bůh nestvořil svět toliko na slávu svou: nýbrž i na
blaženosti tvorů svých ——obzvláště lidí, aby, jak dí katechismus
Římský, tvory pokladů dobrotivo.s'ti své súčastnil. Můžeme také
říci, že Bůh svět viditelný pro člověka a člověka pro sebe stvořil.
Tvorovč nerozumní .slouží Tvůrci svému člověkem, jímž se kla
ní jemu, jímž ho velebí a jemu díky vzdávají. — Mnohým bylo
s podivcním, že svět, obzvláště nesčetná veliká tělesa nebeská pro
člověka, Věci veliké pro bytosť méně úhlednou učiněny jsou! Těm
dáváme na srozuměnou, že jediná lidská duše, obraz to Boží a ro
zumcm obdařená. bytosť duchová, před Bohem více cení se, než
všechna veliká, tělesa nebeská; že Bůh pro člověka svého jedno
rozcnéllo Syna obětoval; i jak by pak neměl pro člověka všechny
věci ve světě učiniti? a konečně, že svět byti pro člověka vjistém
zřcní stvořen byl za účelem výtečnějším, totiž po výtce ke slávě
Boží jest učiněn.

d.) .,Nebcm“ vyrozumívámc na tomto místě anděly čili 'íši
pouhých ducllův a látku těl nebeských krom země. Abychom an—
děly náležitě poznali, dlužno jejich přirozenost, počet, řád, stav
a činnost uvážiti.

l.) Andělů přirozenost. Anděléjsou použíduchové,jež
Bůh podle svého obrazu stvořil. P o u hými slevou duchy, ani jsou
bytosti pouze duchové. „Duchové nemají těla ani kosti.“ (Žid. ],
14.) (Luk. 24, 39).

Není jejich přirozeností, by jejich duch s tělem trvale se slou
čil, ač andělé podobu člověka na sebe přijati mohou, aby lidem se
zjevili a jim božskou vůli zvěstovali. Tomu nasvědčují mnohé pís
ma výroky. Andělé vyššími než lidé obdařeni jsou dokonalostmi;jsoutě
použí duchové a mají vyšší mohutnost poznávací i lepší než člověk vůli.
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2.) Počet and ělů — nám znám není. Množstvíjejich přesa
huje počet i lidí žijících i zemřelých i všech, již až do dne
soudného na zemi budou. Že andělů veliký jest počet, vysvítá Ze
slov písma sv. mluvících o zástupu andělů, o plncích — legioneeh
— duchů nebeských, o množství mnoha tisíců andělů atd. Jos. 5,
13, 5; Mojž. 23, 2., Mat. 26, 53.; Žid. 12, 2—3.„[ viděl jsem a
slyšel jsem hlas andělů mnohých kolem trůnu ——a počet jejich
byl tisíc'ové tisíců“ (Zjev. 5, II.)

3.) Řád andělův. Co do důstojnosti nejsou všichni andělé
sobě rovní, alebrž jest mezi nimi jakýsi řád, jak církev sv. oproti
Origenistům na druhém sněmu Cařihradském rozhodla. Písmo sv.
naznačuje rozdíl andělů názvy rozličnými je jmenujíc. Andělé dělí
se na devět kůrů, jichžto tři zvláštní hierarchii (řád posvátný) ěi
ní. První hierarchie zahrnuje: Cherubíny, Serafíny a trůny; druhá:
panstva, síly a mocnosti; třetí knížatstva, archanděly a anděly. Z
archandělů tři v písmě sv. zejména připomínají se: Gabriel (síla
Boží), Michael (bojovník Boží) a Rafael (lék Boží).

4.) Stav andělů. Andělé byli u veliké kráse a dokonalosti
stvořeni; než krása a dokonalost všech andělů nebyla stejná. Bůh
oštědřil všechny anděly dary nadpřirozenými a obzvláště milostí
posvětnou, jížto na přátely a syny Boží povýšeni byli. Tento stav
milosti byl přeblahým; nebot nedostávalo se jim ničeho, co by s
jejich přirozeností se neshodovalo a čeho by sobě řádem přiroze—
ným byli přáli. Blaženosti nadpřirozené čili patření na Boha tváří
ve tvář ovšem dosud účastni nebyli; blahota ta od Boha jim byla
přislíbena a božskou milostí jakož i svou poslušnosti měli si jí zaslou
žiti. Poslušensívíi pro anděly bylotě jediným prostředkem ku věčné
blaženosti. Za tou příčinou byli andělé z počátku podrobeni zkoušce,*)

*) Slovutní bohoslovci domnívají se,že Bůh dal andělům poznati nejen vtě
lení-se Syna svého nýbrž i potřebu, aby Bohočlověku klaněli se. Bohočlověku
klaněti se, považovali za. veliké a nesnesitelné sebe ponížení. V nevoli, že Slovo
věčné nepřijalo přirozenost andělskou, aby ji se svou božskou sloučilo, vzbou
řili se proti Bohu. (Joannes a sancto Thoma, Billerart, Suarez :: Silvius). Jich
náčelníkem byl Lucifer, snad nejkrásnější to anděl, jak název jeho to naznačuje.
Jiní bohoslovci záhubu zlých andělů připisují jediné závisti, kterouž pocítili
pro člověka stvořeuého podle obrazu Božího a Bohem za pána země ustanove
ného. Opět jiní za příčinu jich pádu mají pýchu a marnivost, kterouž své do
konalosti na odiv vystavovali, mníce, že tyto dokonalosti nevzali od Boha. ale
že jsou jejich vlastní zásluhou. (Iren. lib. 4. c. 78; Aug. lib. 2. c. 13) (\'iz %.16).
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jíž mnozí andělé nedostáli a proto své důstojnosti, zvláště milosti
posvětné zbaveni byli. Tito od Boha pak byli zavržení, poslušní
pak přehlaženého na Boha patření účastnými nčiněni.

5.) Čin n]osť andělů jest rozmanitá:
a.) Velebí a chválí andělé Boha neustále. Prorok

Isaiáš praví, že andělé bez ustání Bohu prozpěvuji: „Svatý, svatý,
svatý jest Hospodin, Pán zástupů, celá země jest plna velehy jeho“.
(Is. G.)

h.) Účastní jsou řízení světa. Křesťanskýmudřeckdy
si pravil: „V'eliké věci tohoto světa vidomého jsou v řízení andělům“

c.) Účastní jsou zjevení Božího ku blahu lidskémui
v N. i v St. Z. Anděl zjevuje se Abrahamovi, Lotovi, Jakohovi,
Tobiášovi, anděl předpovídá narození Janovo, vtělení se Syna Bo
žího; anděl zvěstuje narození Spasitelovo, napomíná sv. Josefa, aby
s dítětem a mateří jeho se utekl do Egypta a. t. d.

d.) Andělé bdí nad lidmi a ostříhají celé narody.
()ny čtyry anděly, kteříž ve zjevení Janově se jmenují (kap. 9.)
vyhlašuje sv. Řehoř papež za strážce národův: assyrského, baby
lonského, medského a perského. Prorok Daniel nazývá Michaele
strážcem l-[ebrejskýcln

()hzvláště hdí andělé nad církví katolickou. Má-li každá obec

křesťanská anděla strážného, jak bychom mohli pochybovati, že
jsou i andělé, již bez ustání o hlaho veškeré církve pečují. Sv.
Řehoř z Nyssy dí, že hlažení duchové podporují církev v neustá
lém hojí, který vede proti mocnostem tmy.

Zejména andělé devátého kůru určeni jsou k ochraně každého
člověka přicházejícího na tento svět; každý člověk má svého anděla
strážného, jenž mu božskou prozřetelností již od narození jest usta
noven. „l)ůstojnosť duše naší jest tak vznešená, že každá od na
rození anděla k ochraně obdržela,“ dí sv. Jeroným. Veliké jest
dohrodiní, jež andělé strážní poskytují lidem; neboť:

l.) vystříhají nás všelikého zla a doprovázejí nás po cestách
pozemských. Anděl přispěl Petrovi v žaláři, Tobiášovi na cestě do
země cizí, zbožné Juditě do ležení assyrského spějící.

?.) Andělé překážejí zloduchům, aby nám škodili: „Naše mdlo
ha, dí sv. Hilar, nemohla by bez přispění andělů strážných odolati
zlobě andělů zlých.“ Anděl pomáhal zbožné Saře (Job. B,), sv.
Františce, sv. Prokopovi, a. j. oprotiv útokům ďábelským.



it.) Andělé ponnihají v nouzi a opatřují pokrmem inzipojom.
Proroku Eliaši přinesl anděl na poušť chléb a vodu; andělé sloužili
Ježíšovi, když byl po 40 (iní a nocí se postil.

4_) Andělé varují a trestají hříšníka. Landelin, mladík zrodu
vznešeného výstrahami od anděla jemu danými z loupežníka učiněn
svatým kajicníkem, jejž Bůh darem zázrakův oslavil.

ó.) Andělé povzbuzují a podporují nás 11konání dobrých skutků.
Andělé jsou sloužící duchové vyslaní, abychom věčného života do
šli. Andělé vyvedli apoštoly z vězení a je napomínali, aby věrně
úřad svůj konali. “Jdouce zvěstujte lidu slova života.“

G.) Andělé orodují za nás u Boha a obětují jemu naše mo
dlitby a dobré skutky. „.lét'. jsem obětoval modlitby tvé Pzínu“, dí
anděl Rafael Tobiášovi.

?.) Andělé pomáhají nám v hodině smrti, sprovázejí nás k
soudu a pak do' věčné blaženosti. Při smrti člověka bývají útoky
ďáblovy silnější než kdy jindy; tu nam pomoci andělů zajisté velmi
potřebí jest. Sv. Martin skonal za líbezného zpěvu andělů, kterýž
učeníci jeho slyšeli. „Lazara — praví Kristus — andělé odnesli do
lůna Abrahamova.“

e.) Slova „nebe a zemi“ naznačují vesmír čili vše mimo
Boha.

f.) Slova „země pak byla pusté a prázdné“ ěclí proti
bludu, jakoby Bůh svět nebyl stvořil čili z ničeho učinil, nýbrž
toliko utvářil a uspůsobil. Proto sv. dějeprava líčí, jak Bůh stvo
řiv svět, utvářil, uspůsobil a uspořádal věci světa viditelného k
jejich účelu po zákonech přírodných, jež sám byl ustanovil. Mohli
ovšem Bůh všemocností svou zemi a veškeré tvorstvo její v oka
mžení způsobiti; než zalíbilo se moudrosti jeho delší doby k tomu
použíti, dílem aby přirozené síly, jež byl v prvky vložil, dle zako
nů jim vytčených a k cíli jim určnému dospěti mohly, neboť Bůh
bez potřeby zázraků nemnoží; dílem pak aby tím více ozřejmčlo,
že veškeré tvorstvo od něho jakožto tvůrce a způsoboe původ svůj
má jsouc jen jeho vůlí v bytí a život povoláno.

Země z počátku neměla svou podobu ani k'asu; bylatě pu
stá t. j. všechno halilo se po nějaký čas bez ladu a skladu tmou
hustou; a prázdná t. j. nebyla ještě opatřena ani rostlinami ani
zvířaty ani lidmi. Nebe nesluje prázdným, anoť anděly již bylo
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obydlenu. '.l'ážal-li by se kdo, proč Bůh již zpočátku zemi krásou
a zdobou vzácnou ne.—opatřil,tomu uvádíme na um tyto důvody:. 1.)
že tak se líbilo Boha v jeho věčném úradku; 2.) že bylo vhodne,
aby věci stvořené z nedokonalých na dokonalé dospěl '; B.) abychom
z toho poznali, jak všechno tvorstvo svou přirozeností ve svém
počinku, v rozvoji a v dokonalosti na Bohu závisí, a že na světě
mimo hřích není, co by od Boha nepocházelo; 4.) abychom vezdy
toho pamětlivi b_vli, že věškerá hojnost, jíž země oplývá, z ruky
spůsobem neviditelným žclmající vznik! a tudíž světu vlastně cizí
jest.

h.) „'l“my byly nad propastí.“ Propastí vyrozumívatijest
hluboké vodstvo zemi odevšad obklopující a s ní jednu kouli tvo
řící.'Čiré tmy pokrývaly propast, ano nebylo ještě světla a mlha
přehustá vody zahalovala. Podobná mlha i nyní tytýž za doby noční
pokrývá, řeky, jezera a moře. Tak asi i Bůh za všeobecné 'tmy
a noci, v níž veškerenstvo bylo pohrouženo, v klidu a míru zaha
loval propast tu nesmírnou hustým závojem mlhovým a onu pro
past v jejím útlém ještě mládí takořkauspávalpodpokrýv
kou mlhovon, kterouž ji oštědřil. „Kde jsi byl“, táže se tudíž Bůh
v knize Jobově (38, 4. 9.),“ když jsem zakládal zemi; když jsem
mu (moři) kladl oblak za oděv jeho, a obvinul je mrákotou jako
plenkami dětství?“

i.) „A Duch Boží vznášel se nad vodami.“ Duch Boží
jest třetí v Bohu osoba. — Duch sv., jenž zemi i vodu úrodnosti
a plodností uschopoval, aby pak na slovo Boží všeho druhu živo
číchově, ptáci, ryby a rostliny z ní pošli. Vznášení se Ducha sv.
jest také obrazem Ducha sv. sstupujícího na vodu sv. křestu, aby
jí moc očistnou udělil. Když Ježíš v Jordaně byl pokřtěn, sestoupil
naň Duch sv. v tělesné spůsobě holubice. A církev na bílou sobotu
vodu křestnou světíc modlí se, by Duch sv., jenž na počátku vzná
šel se nad vodami, sestoupil na vodu křestnou aji úrodnou &spů
sobilou učinil k obnovení a posvěcení člověka. Již tedy ve stvoře
ní světa nastíněno bylo vykoupení člověka.

Aby Bůh učení, že ze svobodné vůle svět'stvořil, nám učinil
přístupnějším, nechtěl hned všecko najednou tak uspořádati, jak
to před sebou vidíme, alebrž v jistých po sobě jdoucích dobách,
jež v dějinách stvoření dny nazývají se. (Bossuet).
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g. 6.

Den první ——stvoření světla.

a.) „I řekl Bůh: buď světlo. A učiněno jest svět
lo.“ Bůh nemluví jako člověk; Bůh řekl jest tolik jako: Bůh
chtěl, a co chtěl, stalo se. Lidé označují svou vůli řečí, rozkazem;
a proto dí písmo: Bůh řekl: buď světlo. Světlo stalo se Boží
vůlí. Světlo bylo tedy prvním dílem, prvním darem a dobrodiním
Tvůrcovým. Světlo, živel světelný — jest nejpotřebnější pod
mínkou všeho života; a co by bylo po veškerenstvu a kráse je
zdobící a po všech pokladech zemských, kdyby nebylo světla?
„Krása a ozdoba země byla by marnou, kdybychom jí nemohli
patřiti“ (Sv. Ambrož). ,

b.) Z čeho světlo se skládá, co jest světlo, nesnadno říci. Ně
kteří přírodozpytci míní, že světlo jest přejemnou látkou ze slunce
neb jiných těles světelných napořád prýštíeí. Jiným není světlo
nějakou látkou, nýbrž silou t. j. chvěním vzduchu, vlnícím se po
hyhováním látky vzdušné — undulaeí jež prý v sluuei vzniká,
a vzduchem pojí se a našeho zraku dotýká.

c.) Jako podstatu světla tak i jeho účinky a vlastnosti nelze
nám chápati. Nesmírně. jest. rychlost jeho šíření-se. Paprsek sluneč
ní za jednu vteřinu urazí cesty více než 40.000 mil (30.360 Min.).
Kdyby světlo tak rychle jako zvuk se rozšířovalo, potřebovalo by
14 let, aby od slunce až na zemi zavítalo, a aj! k tomu osm jen
minut jemu dostačí! —- Vývin a šíření se světla tolikéž jest
nepochopitelno; rozkládat“ se po veškerenstvu a tímto nesmírným
prostorem šíří se tak nesmírnou rychlostí, aby nesčetně věcí množ
ství od přemnohýeh osob touže dobou pozorováno a rozezmiváno
býti mohlo, a aby člověk slávy a veleby Tvůrcovy každým okami
hem dotud zakoušel a jí obdivoval, pokud zrak jeho se nese.

d.) Neméně obdivu hodna jest vlastnot' světla., že všemu před
mětenstvu barvitosti dodává a tím řádem je uspůsobuje, že je snad
no rozeznáváme; svčtlo tak říkaje odívá každý tvor rouchem jemu
vlastitým. Vše jest světle naznačeno; abychom něco nalezli, netřeba
se valně namáhati: barva zvěstuje nám, co hledame. A byl by
svět tak krásným a nám drahým a milým, kdyby světlo všechna
tá. díla Boží rozmanitými barvami nezdobilo?
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e.) Slovům: bud' světlo dlužno i ve smyslu duchovním rozu
mčti, ana naznačují také nadpřirozené světlo víry, jímž Bůh osvě
cuje náš rozum.

„Nebo Bůh, který řekl, aby z temnosti světlo zablesklo,
tenť zasvítl v srdcích našich, abychom osvíceni jsouce, poznali
jasnost božskou.“ (2. Kor. 9, G.) Jako tma předcházela světlo, tak
v člověku temnost hříchu předchází světlo milosti; s hříchem ro
díme se, ale Bůh praví na křtu sv.: buď světlo, a světlo vzchází
duchu zatemnělému. — Slova ta prohlédají také k onomu světlu
zázračnému, jež světlem slávy sluje, a kterým kdysi na Boha tváří
ve tvář budeme patřiti. Písmo sv. zajisté praví: „U tebe, o Bože,
jest studnice života a ve světle tvém uzříme světlo“ (Ž. 35. 10).
Proto blahoslavenci nebeští světlým bílým rouchem bývají oděni.

f.)I oddělil Bůh světlo od temnosti a nazval svět
lo dnem, tmu nocí. Sv. Augustin vyrozumívá tímto oddělením
světla od temnosti také odloučení dobrých andělův od zlých; dobří
andělé zkouškou věrnost Bohu osvědčivše do blaženosti věčné ihned

byli přijati; pyšní však andělé světla milosti byli zbaveni a do
temností pekelných zavržení.

g.) „1 stal se večer a jitro, den první“.
„Jaké to dny, o nichž tuto se mluví, nesnadno, nemožno říci,“

praví sv. Augustin. (De civ. Dei. lib'. [. c. ll.) Jelikož sv. církev
nerozhodla, co těmi dny vlastně máme rozuměti, volno nám mysli
ti si dny naše aneb i delší doby. *)

Ostatně jest dosud obyčejem církve, že den od večera počítá
počínajíc slavnosti nedělní a sváteční prvním večerem -- (primae
vesperae) čili večerem dne předchozího.

*) Dny obyčejné zamlouvají se tímto důvodem: V 1. kap. písma sv., kdež
šestkrát slůvko den se uvádí, nie nepřekúží, abychom je v obecném a přiroze
ném smyslu slyšeli. V 2. Mojž. 20. 9. 10. pak čteme: „Šest dní pracovati bu
deš . . . . sedmého dne sobota Hospodina Boha tvého jest.“

Mojžíš tedy klade totéž slovo chtěje naznačiti dny stvoření a dny oby
čejné. A nebylby Mojžíš, kdyby slovo to v lícní stvoření světa cos jiného než
dny obyčejné mělo znamenati takový slova význam nějak podotkl, aby zamezil
na vždy mylný pojem téhož rčení?



„<. 7.

Den druhý obloha.
, .

a.) Řekl také Bůh: „Buď obloha uprostřed voda
odděliž vody od vod“. Obloha ta,jest ether (tirmamentum) čili
obor vzdušný, jenž obkličuje zemi naši (atmosféra) a v němž na
hoře vody ve spůsobu páry t. j. mračen se vznášejí. Vzduchu toho
k životu rovněž tak jest třeba, jako světla. a proto vszch před
bylinstvem byl stvořen.

b.) llledíee za jasného počasí na oblolm pozorujeme, že jest
modrá a říkáme jí blankyt; modrost'. ta se zakládá na tom, že ve
vzduchu, jenž nás zvýší patnácti mil (11 Min.) obkličuje, veliká jest
vrstva lehkých částí vodopáry a tudíž vzduch jest měně průhledný.
Zatou příčinou odráží se paprsky sluneční a vyvinuje se barva
světlemodrá., obyčejná to barva vody zejmena hluboké.

I tu zračí se dobrota a ]n'ozřetelnosť božská. Bůh oblohu ne
chtěl barvou černou přiodíti, anat' jest, obrazem zármutku; barva
červená pro svou ostrost a bílá'taktěž byly nepříhodny; rudo
žlutou barvou opatřil červánky 'anní -— zorn; zelenou barvu dal
naší zemi; božská moudrost volila pro oblohu modrou barvu i pro—
to, aby hvězdy na. blankytu kroužící jasně rozeznány býti mohly.

c.) Vzduch není hlavníjen podmínkou všeho život-a, nýbrž on
jest také příčinou, že zvukem myšlenky ducha přání a tužby i city
srdce jiným dovedeme sděliti. Vzduch zvukem nám věstí, co v srdci
a mysli jiných se děje.. Bez vzduchu nemohli bychom vnímati mlu
vu svých bližníeh. Slyšíme-li však zvuk, jímž rty mluvícího se
dotkly vzduchu, víme ihned, eo duch jeho myslí, co srdce chce,
čeho si žádá. Vzduch tak říkajc jest páskou duchů. Jak podivu—
hodně zřídil vše Bůh! Kolik pocitů příjemných bylo by nám po
hřešovati, kdyby nebylo vzduchu!

d.) Vzduch jest také naším nejochotnějším poslem. Nadešel-li
čas, abychom na služby Boží do chrámu Páně se odebrali, není
třeba než aby se dalo znamení zvonem, jehož zvuky všechny far
níky do svatyně pozývající vzduch daleko široko roznáší. Vzduch
jest skutečným' sluhou Boha. i člověka. A zajisté hříchu bychom
dopustili se nadužívajíce věrného toho sluhy za nástroj bezbožných
slov, oplzlých písní! — Děkujme často neskončcně moudrému Tvůr
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ci, že oblohu a vše, co ona obstihuje, stvořil k naší službě. Kéž—
bychom tohoto dobrodiní s Boží milostí vezdy k jeho slávě a k
vlastnímu blahu upotřebovali!

š- *.

Den třetí: moře a země suchá.

Va.) „Řekl pak Bůh: Shromázděte se vody, kteréž
pod nebem jsou, vmísto jedno a ukaž se místo suché.“
[ stalo se tak. Země měla ploditi byliny a nésti ovoce všeho druhu,
měla lidem i zvířatům býti obydlím. Proto Bůh oddělil vody &shro
máždil je v řekách, jezerech a, moři. Jak Bůh chtěl, tak stalo se;
na. jeho slovo zaujala voda místa jí vykázaná. '

„()bklíčil jsem umře mezemi svými, a řekl jsem: až dotuďto
přijdeš, nepůjdeš dále a tuto rozrážeti budeš dutí vlnobití svého“.
(Job,-38, ltl— ll.)

Uspořádání moře taktéž svědčí o moudrosti a prozřetelnosti
božské. Stojí-li voda na jednom místě nepohybujíe se, kazí se-a
hnije. Tolikóž by voda mořská rozsáhlým uzavřená jsouc prostorem
hnila a. škodne párý šířila a tak by země nemohla býti obydlena,
kdyby se voda. nepohybovala. Než Bůh vadu tu zamezil, rozkázav
moři, aby bez přítrže se pohybovalo, a poslušné moře co den za
šest hodin veskere sve vodstvo od středu ku břehu žene a co den

Opět toutéž dobou od pobřeží k středu přivolává. Pohybování tomu
říkáme odtok a. přítok aneb odliv a. příliv. 6000 let opětuje se
podivuhodné to na moři divadlo!

Odtok &přítok moře zároveň křesťana připomíná nestálost a
změnu všeho, co na zemi jest. Život náš podobá se přítoku a od
toku: časem ho přibývá, časem ubývá; nic to stálého, radost prchá
za radosti, štěstí se v_ystřídává s neštěstím.

Jiným prostředkem oproti nákaze mořské vody jest sůl, jíž
moře jest naplněno; pohybováním moře udržuje se sůl nade dnem
mořským & bývá. odtokem a přítokem den co den v moři rozředěne,
čímž i čistotě vody mořské prospívá; jinak by moře zápachem
nesnesitelným i lidem i rybám škodilo & těmto'bydlištěm býti ne—
mohlo. — Moře skytá člověčenstvu i tu výhodu, že jím mezinárodní
obchod jest umožněn, Bůh nechtěl, aby jeden díl světa byl zcela
neodvislým a odloučeným od druhého; Bůh chtěl, aby všichni náro



dové _mezi sebou byli spojení, a spojení to usnadňuje moře. Věru
bez plavby nemožno by bylo národům bohatství a pokladů, cizozem
ských výrobkův a plodin vydobytí, všechny světa díly svým potře—
bám a rozkošem podrobiti! Neméně důležitou výhodu skytá nám moře
plavbou, ana umožňuje rozšiřování víry sv. evangelia mezi národy nej
vzdálenějšími. O smrtelníci, již jste kdysi úpěli v temnostech smrti,
vzdejte díky Pánu, že moře stvořil; neboť bez moře, bez plavby
snad byste dosud v noci bludu a klamu byli pohrouženi!

b.) „Ukaž se místo suché,“ Odděluje vodu a zemi chtěl
Bůh, aby země byla plodnou a úrodnou, vnadnou, okrášlena zelení,
bylinami a stromy všeho druhu opatřena, tvory živými naplněna
a tím řádem pro člověka na obývání uschopněna a uspůsobila; leě
Tvůrce zemi neozdobuje ihned veškerou okrasou, nýbrž ukazuje ji
z počátku nahou, prázdnou a pustou. Což jistě proto činí, abychom
znamenali, že zemi bez Boha nelze ploditi, abychom zemi nepova
žovali za dárkyni všech dober, jež plodí, alebrž abychom Boha
za původce všelikého požehnání, veškeré úrody měli.

c.) I řekl: „Zplod' země bylinu zelenou a t. d.“ Bůh
neotálel dlouho a přioděl zemi rouchem slavnostním, kobercem ze
leným. Proč medle volil tu Bůh barvu zelenou? Svěží zeleň návna
zuje pohled náš. Kdyby Bůh hávem bílým neb červeným zemi byl o
patřil, kdožby mohl snésti ustavičný lesk oné aneb ostrost' této? A kdy
by temnými ii byl přiodil barvami, neskýtal by pohled nám nižádné
radosti. „Bylinu a strom y“ dlužno tu slyšeti o veškerém rost
linstvu. „Bylinu činící silně.“ Bůh nejen že stvořil rostliny, on
je také zachovává a rozmnožuje. Ze semene rostlin plodí se nové
rostliny téhož druhu. Že símě spůsobem až úžasným se rozmnožuje,
koho by tajno bylo! Ku př. jilma dvanáctiletá mívá i 5000 zrnek
semenných.

Maje tedy člověk zření k jiným bylinám taktéž množstvím
semene se honosícím, téměř by domnívál se, že by byliny zemi ztrá
viti mohly. Než i tu jeví se prozřetelnost Boží, bezčetnému ptactvu
krmi z bylin a rostlin skytající; ano ptactvo co rok tolik ztráví, že
by bylinám za své vzíti bylo, kdyby je Bůh onou neobyčejnou
úrodnosti nebyl oštědřil. Na obratě kdyby bylinstvo tak se neroz
množovalo, zajisté by mnoho zvířat hladem zahynulo; taktéž by
veta bylo po bylinách, ano i mnohá zvířata ze země by zmizela
kdyby zvěřena hojněji se množila.



d.) „A stromy plodné nesoucí ovoce podle tvář
nosti své.“ Tak vznikly stromy všeho druhu ovocem rozmanitým
Opatřené. Stromy ovocné taktéž hlásají dobrotu a moudrost Boží.
Některé stromy nesou ovoce toliko jednou, jiné dvakrát za rok
a opět jiné takořka doby roku slučují: n. př. pomeranč plodí vy
vinuté květy, zelené i zralé ovoce. Plodnost a úrodnost stromů jest
nám jednak užitečna jednak poučna. Stromy silou svého ovoce k
zemi klonící se pozývají nás, abychom od nich velikosti Boží do
broty učili se, ji velebili a Bohu za hojné požehnání &úrodu vrouc
ně děkovali: ale však ony nám také výčitky činí, když darů Božích
požívajíce Tvůrci za ně neděkujeme. Vypravuje se o ctihodném
poustevníku, že pozoruje byliny, stromy, kře a květiny při cestě,
jíž se bral, přívětivě svou holí je tepal řka: „Ticho, ticho, ját již
Vám rozumím. že mně vytýkáte můj nevděk, jen ticho _—již mi
luji a velebím Toho, jenž vás pro mne učinil“ (Sv. František Bor
giáš). — I stromoví, jehož ovoce požívati nám nemožno, jest vele
užiteěno; nebot ovocem tím živí se množství ptactva a živočichů,
člověku nemálo prospěšných; lékařstvu skýtá všeliké léky, všeli
kémn umění rozmanité barvy a dřeva jeho upotřebiti lze spůsobem
rozmanitým; či tomu nenasvědčují naše příbytky, koráby, nářadí,
náčiní, topení a mnohé nástroje v životě nezbytné? A což mně
říci o pokladech a darech Božích, jež země ve své útrobě chová?
Věru člověk každým pohledem, každým krokem objevuje nových
darů, jež Bůh pro něho stvořil; všudy mu naznávati, že on jest
obzvláštním lásky Boží předmětem. Imohl by někdo patře na tuto
dobrotu a pečlivost Boží býti ku Tvůrci nevděčným? Trvám, že
to nemožno!

g. 9.

Den čtvrtý: stvořeni slunce, měsíce 3 hvězd.

„Řekl pak Bůh: Buďte světla na obloze nebeské,
at dělí den a noc a osvěcují zemi. —A učinil Bůh dvě
světla veliká, světlo větší, aby panovalo nade dnem a
světlo menší, aby panovalo nad nocí. I stal se večer
a jitro, den čtvrtý.“

a.) Slovům těm tak rozuměti jest, že světlo, jež Bůh hned
na počátku stvořil a které posud stejnou měrou na tvorstvo veškeré
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rozlito bylo, na čtvrtý den slunci měsíci a hvězdám jakožto nosi
čům světla bylo přiděleno, a tyto že nyní útvaru úplného dosahše
počaly pak účinky na zemi naši jevili. Slunce, světlo to větší, zda.
se býti koulí, kterou by silný člověk na rukou unčsti mohl; a
přece jen jedna ruka, ruka Všemohoucího ji udrželi a nosti může.
Slunce jest ll4krát větší než naše země, avšak pro vzdálenost
nesmírnou Z'ačí se býti nepatrným; a vzdáleno jest od nás více
než dvacet milionů mil. Slunce zahřívá a osvěeuje veškeru zemi
a nad zemí všechny planety ěili oběžnice okolo něho kroužící.
Kam slunce svými paprsky nedoráží, tam chladno a mrtvo, kde
ono nesvítí, tam tenmo a smutno. Slunce, jež na nebi obdivu
jeme, připomíná nám jine slunce, mnohem krásnější, jež milovati
máme —totiž slunce sp “avedlnosti, Ježíše Krista, našeho Spasitele,
jenž z lůna otce nebeského na zemi sstoupil, aby světlem sveho
učení nás osvítil, svou milostí posvětil a spasil. Jako slunce nebeské
nad dobrými i zlými se vznáší, všem tepla a světla udělujie, tak
se proudí všem ze slunce sp 'avedlnosti milost'. i pravda. I děkujme
Bohu, že slunce stvořil a co den jemu vyellázeti velí; ale děkujme
jemu více za to, že nmohem vzácnější slunce spravedlnosti neustále
osvěeuje církev božskou pravdou a milostí.

b.) Bůh vytkl slunci a měsíci úkol: „ať dělí den a n oc
i osvěcují zemi.“ A úlohu tu plní den co den. Světlo a teplo—
ta, jimiž tvorstvo ostatní plodným činí, snadnost, kterouž úkony
svě plniti můžeme, jsou dary slunce za dne. Než i noe není ne
prospěšnou. Zbavujíe nás pohledu na přírodu učí nás, že z ničeho
jsme učinění & připomíná nám, že světlo víry z temnoty nevěry
a bludu nás vymanilo. Noe skytá nam také potřebný pokoj a slad
ký spánek, aby síly naše k životu a práci se zotavily a okřepilý.

c.) Noc i tím prospívá, že vzduch ochlazuje, byliny a rostli
ny oživuje a zachovává. Kdyby slunce bez ustání svítilo, vysehla
a vysmahla by země. Avšak noo osvěžuje vzduch veškerému tvor.
stvu novou sílu skytnjíe. Noe přivodí také rosu dobročinnou. ana
nejen oku lahodí, nýbrž i došť mihraznje a byliny, osení a zeliny
obživuje.

d.) Že Bůh převelikě množství hvězd stvořil, ví kde kdo!
Jako kdysi Abrahama. tak, i nyní pozýva nás Bůh, abychom vzhů
ru- k nebesům zraky upírajíee seěítali hvězdy, možno-li nam. A tu
nelze než zvolati: „l)ivný jest na.výsosteeh llospodin!“ (Ž. 9. 2)—
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Mezi hvězdami rozeznáváme : l.) stá lice, postavení k sobě vespol
né valně neměnící; “l.) oběžnice či planety s družicemi svými
okolo slunce kroužící a jeho světla se účastnící; B.) vlusatico
čili komety, kteréž podlouhlým bělavým se vyznačují ohonem. Těch
nuřítali hvězdáři dosud asi sedmdesát. (ld pradávných času nejpr
vé prý v zemi Chaldejská stalo se zvykem, že ony hvězdy, jež
okem prostým rozeznati lze, na jistá souhvězdí (shvězdění) se
třídily, any svým seřaděním čili skupením podobu souměrných
ob'azcii objevují. Takových souhvězdí máme 108, z nichž dvanácté
tvoří zvířetník (zodiakus) čili onu dráhu, kterou slunce svým na
pohledným pohybováním rok co rok ubírati se zdá. Tím i vyhle
dávání hvězd nad míru se usnadňuje. — Na bezěetné nmožství hvězd
poukazuje, že jeden slovutný hvězdář dalekohledem na. prostoru
nikoliv příliš rozsáhlém načítal as 50,000 stálic; &ona bílá či boží
(mléčná cesta na nebi utvořena jest pouhými stálicemi, jež okem
prostým nemožno jest rozličovati. Jiný hvězdář J. W. Ressel, vy
čítal, že hvězda 61. v souhvězdí labutě neméně než 13,592.000
mil (l0,000.()00 Min.) od země jest vzdálena.

Tuto nesmírná hvězd od nás vzdálenost jest příčinou, že ony
no nám tak nepatrnými býti se zdají. A přece jak veliké jsou ve
skutečnosti!*)_ Čím větši, čím vzucšenější a mocnější jest jejich
Tvůrce! Táto rozsáhlá tělesa, ač se nám zdá, že na témže místě
nepohnutě trvají, přece ustavičně se pohybují v činnosti té neu—
stávajíce. Otáčejí se okolo své osy, jako kolo u vozu a současně
pohybují se okolo jiných těles okrouhlých. Každému tělesu vytčen
jest směr, kterým se pohybovati má a z něhož nelze vybočiti; a
jak rychle těleso to cestu vyznačenou vykonává, jest víře téměř
nepodobno. "ělcsa ta opatřena jsou silou, která bez přítržc vjisté
vzdálenosti od střediště jich odpuzuje a silou, jiz v stejném okruhu

1") Upotřobivše dalekohledu sebe většího i důkladnějšího shledámo, že
hvězdy, najmě stálice vždy stejně nepatrnými nám objevují se, což nasvědčuje
jich nesmírné vzdálenosti. Kdyby obyvatel naší zeměkoule do vzduchu 80 pO
vznésti a u výši 78 milionů hodin stanouti & odtud hvězdy pozorovati mohl,
neobjevily by se jemu skutečné ty spousty ohnivé jinak než jednotlivé body
svítící. Ač pravdě nepodobno, zakládá se věc na skutečném ukážu, jehož co
rok jsme očitými svědky. Okolo dne 10. prosince jsme více 78 millionů hodin
blíže hvězdám zdobícím severní část nebo než dne 10. června; nicméně nepo
zorujeme na těchto hvězdách ani stopy jakéhokoli zvětšení.
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ku středu svému tíhnou (centrifugalní, — centripetalni síla). Ojak
velik a mocen jest Bůh! Což jest člověk, že Bohu protiviti se osměluje!

Neustálé hvězd se pohybování a nesmírná toho rychlost jest
obrazem času pomijitelného. ltento nesetrva, okamžik za okamži
kem do moře pádí věčnosti. A taktéž i my rychlým krokem ač
toho nepozorujíce spěcháme s časem na věčnost, často ani nepo
mníce, že věčnost nám jest přeblízka.

„Ty spíš, dí sv. Augustin, a čas tvůj ubíhá.“ Sv. Ignát krá,
su nebes pozoruje zvolal: „Jak se mně hnusí země, patřím-li na
nebesal“ — Než velikost a krása nebe viditelného jest slabým jen
obrazem vznešenosti a krásy nebe neviditelného sídla blaženců
— jež Bůh proudem své libeznosti a blahoty občerstvuje.

„Synu můj, volá matka makkabejská, patř jen na nebesa“
A tak i ty člověče,jakýmkoli neduhem, jakoukoliv strasti zastiže
ný, upínej zraky své k těm výšinám nadzemským, kdež hojných
léků, hojných pokladů "nalezneš v odměnu svého strádání!

g. 10.

Den pátý: stvořeni zvířat ve vodě a ptactva.

Země již ozdobena byla bylinami všeho druhu; slunce měsíc
a hvězdy. osvěcovaly ji dčlíee den od noci; tu chtěl Bůh, by vody,
vzduch a země tvory živými byly opatřeny- l řekl: „Vydejte
vody plaz živoucí a ptactvo ať lítá nad zemí pod oblo
hou nebeskou.“'

I stalo se tak. 1 hned hemžilo se množství zvířat ve vodě a

ve vzduchu. Proto Tvůrčí dílo pátého duc nás vybízí, bychom
obdivovali všemocnosť a dobrotu Boží. Každý živočich nasvědčuje
velebě Tvůreově: „Ptej se ptactva a ono učí tě, ptej se ryb ve
vodě a vypravují tobě.“ (Job 12.) Patříme-li na moře, tu se nám jeví
ohromné množství živokův organických; mimo jiné znamenati jest
hybký rejd, těkot a život mořem hýbajících se živočichův od ma
linké medusy až po velikána velrybu. Největší tvor mořský též
i největší ze všech nyní žijících a známých živočichů jest velryba.
Délka její jest až úžasná., totiž 60 až 70 stop (20 ——23111.)
objem za ploutvemi hrudními 30 až 40 stop (10 — 13 m.) a celé
zvíře váží až i 1000 centů (500 kg.) Velryba jest přepodivně ne
foremná; hlava. obnáší celého těla třetinu a z ohromného tohoto
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balvanu hledí dvě maličkých očí. Nosní dírky, jimiž dýchá, jsou
prostřed hlavy, odkud vypouští vodotryskem proudy vody a páry.
Ocas dvacet čtyři stopy (8 m.) dlouhý a vodorovný jest velrybě
tou výhodou, že zdvíháním a shýbaním plavbu urychluje. — Před
ními okoučinami neboli ploutvemi hrudními jen 6 stop (2 m.) dlou
hými (zadních nemá) drží tělo své u rovnováze; neb jakmile vel
ryba raněna byvši dokonavá a ploutve ochabujíce z horizontalního
rozložení schlípějí, břichem převrtne se na horu. Obyčejnou plovajíc
rychlostí velryba urazí za hodinu čtyři míle, poraněna neb zastra
šena jsouc zrychlí běh až do neuvěříma. Síla její jest ohromná;
často vymrští se do výšky takovou prudkostí, že až celá z vody
vynoří se, někdy zase zdvihši ocas nehorázně mrska moře, že sly—
šeti plouskání až na půl míle (4 km.) vůkol. Ale přes velikou tuto
sílu svou velryba jest obyčejně bojácna; sebe menší pohyb zastraší
velikána, že okamžitě se ponoří. Podivný má velryba ústroj zubní.
Zuby má jen z mládí, později vyrostou jí v hořejší čelisti kolmé
desky rohové, které dospějí dělkyi 15 (48 cm.) a tlouštky při ko
řeni 12 palců (33 cm.). Jsoutě v obchodě jménem kostic známy.
Zvláštní ústroj ten jest zcela přistrojen potravě, jakou se velryba
živí. Nepožíváť větších mořských živočichů, nýbrž živí se nejmenší
mi tvory mořskými: medusami, měkkýši a p.; s tlamou na 12 stop
(4 m.) otevřenou plave po hladině mořské mezi těmito živočichy,
jichž převeliké množství uzavřením huby nachytá. Vodu pak s měk
kyši nabranou přes kostici vystříka, načež pozůstalé. zvířata, jichž
na tisíce a tisíce mezi ostmi utkvělo, jazykem na 10 stop (131/3 m.).
dlouhým a 8 centů (400 kg.) těžkým drtí a pak hltá. Pod koží asi
na půl palce tlustou naroste velrybě tuku (sádla) až na patnácte
palců, z čehož se vyvařujo tukovina neboli train. Tímto tukem jest
velryba ve vodě velmi lehkou a mrštnou, tuk ji chrání před skře
hnutím zimou, ale usnadňuje též její smrt', anť do tuku zarývá se
snadno smrtonosný kýr. — Lovení velryb děje se spůsobem tímto:
Z odměřenó dálky mrští kýrník v předu loďky stojící kýrem, jenž
se zaryjc do těla velryby, která rychlostí blesku se potopí i s ký
rem na laně přivázaným. Asi za 10 minut ——nebot' déle beze
vzduchu pod vodou nemožno jí vytrvati — ryba vynoří se na povrch,
načež druha, třetí a delší rana následuje. Bolestí týrané zvíře zu
řivě sobě počíná; hned přerychlou hledí plavbou nepřátelům vy
váznouti, hned zase vrhá. se na lodioe snažíc se loďku tělempře

3
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kotiti aneb ocasem do výše vrhnouti; přitom barví svou krví mořv
široko daleko. Konečně, když ubýváním krve bylo sesláblo, násle
duje křečovitý otřas celého těla a velryba převalivši se bříehem
na horu, mrtvolou jsouc nepohnutě na vodě leží. V té přitáhnou
lodice ku korábu, kdež pak po jedné straně řetězi připevněna byvši
visí. V šatech úsněných a botách na podešvech opatřených ostrými
ostny železnými, aby z kluzkého těla nezjížděli, chodí lovci po
velrybě jako po skále odřezujíce nožem a osekávajíce sekerou tuk
od masa, čímž výdělku na 5000 zl. docíleno. Když i kostnici ze
tlamy vybrali, spustí se trup do moře, kdež ptactvu a rybám tuč
nou ještě poskytuje potravu.

Obdivujeme-li Tvůrce prohledajíce ku tvorům velikým, neméně
jest nám jeho všemohoucnosť velebiti ve tvorech nepatrných;*)_
čemuž obzvlášt-ě množení se ryb nasvědčuje. Jediný sleď mívá 20
až 37000 vajíček; kapr co rok až 200,000. — Z toho jde, že mne
ho“a mnoho ryb jiným denně za pokrm hoditi se může a že vzhledem
ku množství jich nebývá.

Taktéž s podivením jest, že ryba ve studeném živlu, ve vodě
i pod ledovci moře polárního žije a krev její nezkřehne. I tu jest
nám žasnouti nad mocí a moudrostí Tvůrcovou. Kůže rybí ze dvou
hlavně vrstev skládá se: z vnitřní, která šupiny a jiné pokryvky
uvnitř nese a zevnější pokožky, která na zevnějšku v táhlý hlen
se rozpouští. Mezi koží a pokožkou uloženy jsou látky olejnatě.
Tělo rybí jest šupinami souměrně seřaděnými pokryto. Šupiny cln-á

'ní rybu, aby na kameni drsnatém & hranatém se neporanila; šu
piny a olej zachovají rybě teplotu a život. Aby ryba snadno na
vše strany vodou mohla těkati, dal jí k tomu Bůh ploutve a ocas
za veslo jí sloužící. Aby ryba mohla ponořiti se a také na povrch
vody se vyšinouti, oštědřena jest měchýřem plovacím, kterýž může
vzduchem naplniti a opět vyprázdniti; čehož důkazem jsou ony
bublinky, jež na povrchu vody pozorovati můžeme. I rybám po
třebí k životu vzduchu, jejž žabrami do sebe vdýchají, plic žád—
ných nemajíce.

Jak ve vodě ryby, tak stvořil Bůh ve vzduchu všeliké ptactvo.
Dosud známých druhů ptačích máme na 2000. Králem ptactva
sluje orel; tělo jeho jest zdélí čtyr stop (ll/3 m.) a s rozpjatýma

-"') Magnus in magnis, non parvus in minimis — S. Augustinus.
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křídlo ma devět stop (3 m.) jest široký, živí se od zajíců, jehňat,
kamzíků a p. Starý orel prý na křídlech povznáší mládě své do
výšin dalekých letu je přiuěuje.

Největším však ptákem jest pštros, pustiny asiatské a africké
obývající. Bývá. větší i největšího člověka a váží až sto liber (50
kg.). Jsa příliš těžkým a maje křídla překrátká nemůže letati,
alevšak v běhu veslujc křídloma a nedohoní ho ani kůň ani pes.
Že krásné bílé peří z ocasu pštrosova drahocenným bývá zbožím,
kohožby bylo tajne! Pštros živí se potravou rostlinnou a pohlcuje
jako kury drobné kamení. Pštrosím masem &vejcem tři libry (11/*
kg.) těžkým člověk nepohrdá; jedním vejcem mohou i čtyři lidé
nasytiti se. Delším pronásledováním ochabuje pštrosova síla; tu
skrývá. hlavu do písku aneb pod křídla, čímž snadno do rukou
nepřátelských upadá. ——Nejmenším všech ptáků slove kolibřík
(medossav); avšak pro neobyčejnou vzácnost barev svého peří zlatem
a stříbrem se lesknoucích považován bývá za. drahokam mezi cpe
řenci. Ptáček ten není ani jak palec veliký; žije toliko v jižní Ame
rice a pokrmem jeho bývá medovina, již z květů medonosných ssaje
zobáčkem rourovatým. Vajíčka snáší zvící hrášku tytýž i semenec.

1"p rava a ústrojí ptačího' těla tímžc obdivem nás uchva
cuje jako úprava těla rybího. "ělo ptáěí uzpůsobeno zcela pro
vzduch, v němž opeřencům jest žíti; nejsonc příliš těžkým uschop
něno jest k letu; podobáť se lodiěec majíe u předu zobák & oby
čejně dlouhý krk a vzadu široký za kormidlo sloužící ocas.

Kosti ptáčí jsou p “ázny a ncáhledny, tak že nenadvažují maso
opeřenců. ——l'eří jest obyčejně dvojí: peří puchoyé, čili prach,
které ukryto bývá pod peřím krycím čili dracím z brků, ostnův a
praporu se skládajíeím. Peří puchové nemá ostnu a podobá se vlně.
Brkennvynikájí eevy do vnitřní tenké blány; když peří dozrálo
usyehá blána ta a zove se pak obecně duší. Osten zapadá dvěma
tupými konci do brku a vyplněn jest dření buničnou: na zpodní
straně ostnu jest podélná rýha a po obou stranách prapor z per
natých vláken či paprsků. Uspořádaním tím tvoří každé pero v
v křídlech a v ocase lehké ale pevné veslo, kteréž dovede odolati
i značně silnému proudu vzduchovému.

Z ach o vání ptactva není méně podivuhodne než jeho úprava
a ústrojí. ' 'ýž Bůh, jenž na miliony ptáků stvořil, o každého z nich
otcovskou má péči. líéžhý mýšlénka ta byla nám kn poučení

37k
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a povzbudila nás k důvěře v Boha! Pečuje-li l_lůh o tvory tak ne
patrné, čím více pečuje o nás, již jsme jeho děti! — Aby pták
daleké cesty, na nichž ani hospod ani vždy přichystaných pokrmů
nenalezá a často za dloúhé zinmí noci s málem píce jemu jest
uskrovniti se, dovedl vykonati, opatřil jej Tvůrce pod hrdélkem
měchýřkem, jenž sluje vole, do něhož sbírá potravu, kterou hlad
ukojiti může, kdyby nouze jej přikvaěila. Vlabou, již vole v sobě
chová, musí potrava pozřená napřed změknouti než přijde do žalud
ku, v němž nasbí'anými látkami křemennými a krmi rozdrobujícími
ukončeno bý 'á zažívání a trávení pokrmu.

Tak malý poutník na cestu všemi potřebami jest zaopatřen
i nejde již o nic leč o zbraň, jíž by oproti vodě a zimě hájiti se
mohl. I nutno by měl roucho, jež by déšti a povětrnosti mohlo
vzdorovati. A roucho to kryje tělo jeho a zove se peří.

Než život. ptactva v jiném jěště vzhledu úžasem nás naplňuje.
I očka ptáků čekají na Hospodina a on dává jim pokrm v čas
|říhodný; ale jako člověku, _jest i ptákům v potu tváři chleba
vezdejšího dobývati. V životě jejich střídá se chvála Tvůrce a pr-'
ce. Tou příčinou oštědřeni jsou potřebnými nástroji a úžasnou do
vedností užívají jich. Vrabec a mnohé jiné ptáče živí se zrním, je/
u příbytků našich neb na poli sbírají. Těm netřeba valně namá
hati se, aby potravy dopídili se aneb ji rozdrobili: malý zoban,
krk a krátký pařát k tomu jsou s dostatek. Avšak jinak se má
věc, patříme-li n. př. na. slukn lesní a jiné ptáky, jimž v půdě
bahnité pokrmu jako červů, hlíst, drobných hlemýždů a jiných
měkkýšů jest vyhledávati. Proto udělil jim 'lfvůree dlouhý krk a
poměrně silný zoban, aby mohli v půdě vlhké vrtati a pokrmu
příhodného dobývati. Řádem tím mohli bvchom všechny ptáků
druhy proskoumati a nenaskytl by se nám ani jediný, jenž by
tolikéž moudrosti Tvůrce nenasvědčoval.

%. 11.

Den šestý: zvířena pozemská & člověk.

Řekl také Bůh: „Vydej země živočichy podle
tvářnosti jejich, krotká hovada a zeměplazy i zvířata
zemská (divoká). I stalo se tak.

Sestým slovem všemocného Tvůrce vzala původ zvířata trojí
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třídy: domácí, zeměplazy a divoká zvířata. Zvířata domácí jsou
určena k poslušnosti a službě člověka, by jemu práci usnadnila,
síly jemu se nedostávající nahradila a oděv ipokrm podávala. Že
zvířata domácí člověku jsou přítulná a že všelikým práeem a zá
bavným výkonům je lze přiučiti, stává se jedině ustanovením Bo
žím, aby člověka jako pána svého byla poslušna. Jinak by nemožno
bylo člověku opanovati hovada veliké síly, jež často i hlasu dítěte
podrobovati se vidíme. Některý příklad uvodiž nám na um, jak
Bůh i zvířenou zemskou hlásá svou moc a dobrotu. Slon jest
největším i nejsilnějším ssaveem pozemským; bývá 12 ——16 stop
dlouhý, 12 stop vysoký a 7000 liber těžký. Ohromné tělo pokryto
jest hrubou a sporou srstí; nos prodloužen ve velmi pohyblivý &
snadno stažitelný chobot, jehož délka obnáší 5 až 8 stop. Chobotu
používá slon za ruku k rozmanitým výkonům: rozvazuje jím uzly,
vytahuje zátky z láhvic, zdvíhá dukáty a p. Zubů má málo, any
špičáky a v dolejší čelisti zuby chybí; v horní čelisti má dva
tesáky 4 — 6 stop dlouhé; tesáky ty často i 200 liber těžké dá
vají tak zvanou slonovou kost, které se užívá v řezbářství. Slon
dosáhne věku výše sto let; dá se snadno oehočiti a projevuje
mimo psa největší učelivosť a náklonnost ku člověku. Za dob dřev
ních užívalo se slonů ve válkách; tu pověstní jsou slonové Kartha
ginských a Pyrrhovi. Ač povahy jest slon tiché a mírně, neopo
mene mstíti se na __tom, kdo jej urazil. Jistá hokyně ukazovala
slonu krásně hrozny, kterých jemu však nedala. Tu slon druhého
dne ku krámku jejímu se přiblíživ vycllrtil na hokyni ze svého
chobotu všechnu vodu, kterouž byl cestou do sebe vssál. Slon ocho
čený potřebuje denně 100 liber kukuřice a 100 liber sena.

K “álem zvěřeny pozemské jest lev. Ač. st 'ašným jest drav
cem jako tigr, bývá nicméně vclkomyslným a věrným. Kdožby neu
žásl nad událostí, jež s otrokem Androklem sběhla se. Androklus
uprchl obávaje se ukrutnosti svého pána na poušť africkou. Tu
postavil se proti němu lev řvoueí zdvíhaje oproti němn tlapu před
ní. Ustrašcný otrok brzy vzpamatoval se patře na důvěrné si po
čínání lva a ohlednuv tlapu jeho vytáhl z ní dlouhý trn. 1 stalo
se, že nedlouho po události tě byl Androklus jat a odsouzen, aby
v cirku s dravými šelmami zápasil. V den určený puštčn na dě
jiště lev veliký; ale div divoucí, ——lev nežene a nechce hnáti
outokem na otroka, nobrž tulí se' k jeho nohám a liehotí se k němu
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všelikými posuňky. ] Androklovi v mysli rozbřesklo se, že to týž
lev, jemuž byl na poušti dobrodíní prokázal. Vysvětlení děje toho tak
lahodně dojalo posluchačstvo žasnoucí, že i otrok i lev na svobo
du byli propuštěni. A více ještě všichni divili se pozornjíee, že
svobodný lev kráčí za svobodným otrokem.

Velmi dovedně zvíře jest bobr. Jest zvící psa, má ocas dlou
hý, tlustý, vodorovně sploštěný; prsty zadních nohou blanou plo—
vací spojené, na druhém prstu zadních nohou mají dvojnásobný
dráp. Tělo jeho zdélí asi 3'/„ stopy, srst' hnědá, šedá až červená,
chlupy lesklé.

Jsou však také úplně černí bobří. V dolejší části břicha na
lezají se dvě žlázy, z nichž vylučuje tak řečenou bobrovinu, jíž
se jako léku užívá. Bobrově bydlí nejraději v tichých, hlubokých
lesích, kdežto na březích řek a jezer společně zakládají osady sta
více si boudy dosti umělé. Boudy ty bývají na sáh vysoké, z pře
hryzcných kmenův a oklešťků, z kamení a.jílu urobeně, podoby ho
molovitě s jednou komorou aneb i dvěma i třemi komorami; vtom
obydlí 4 až 8 bobrů s mláďaty přebývá. Každá komora má. zvláštní
vchod dosti hluboko pod vodou, Vedle těchto buď mívají jěště
dlouhé a prostrannó díry v březích, útulny to jejich. Též hráze
stavívají si společně přes potoky, aby vodu v zimě v létě v stejně '“
udrželi výšce. Dílo konají v noci; ostrýmy řezáky svými přehry
zují stromy 3 stop v průměru; na podzim snášejí zásobu oklešť
kův a stromků, jež před boudami aneb děrami svými uloživše
ohryzují. Krmí pak se bobří kořínky a kůrami stromovými, topo
lovými, březovými, vrbovými, jasanovými a t. d.

Bobr jest zvíře noční, ncvyeházejíeí za dne ze skrýše, velmi
ostražitě a plaché; předobře plove jsouc celé až na konec rypáku
ponořeno, ale na souši velmi nemotorně a zdlouhavě pohybuje se.
chhojněji nachází se bobrů v severoamerických pralesích, kdež
je zvláštní lovci do želez lapají.

I v Čechách najdeš bobry a sice blíže Třeboně na Nových
Řekách, na Lužnici & Nežarce. Na Moravě a ve Slezku však již
úplně vymizeli. — Užitek, který člověku poskytují, záleží hlavně
v jemné bobří kožešině, jejíž cena i na 20 zl. páči se a již'
k výrobkům plstěným n. př. na vzácné rukávníky používa se.
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Stvoření člověka.

Bůh stvořiv všechny ostatní věci stvořil naposledy*) člověka,
jenž složen z těla a duše členem dva světy, tělesný (hmotný) a
duchový spojujícím býti jeví se.

1 přidružil prvému člověku Adamovi za pomocnicí jemu
rovnou Evu a spojiv oba nerozvižitelným svazkem manželství uči
nil je prarodiči člověčenstva.„[ řekl Bůh: Učiňme člově
ka k obrazu a podobenství svému.“ Již tím,že Bůh takořka
sám se sebou totiž ()tec se Synem a Duchem sv. radu béře a člo
věka netvoří jak ostatní tvory pouhým slovem svým, naznačuje se
přednost člověka před ostatními tvory zemskými. V těch slovech
činí se první zmínka 0 tajemství nejsvětější Trojice.

Bůh již nechce tvořiti nově anděly, ana. velika jich část od
něho neposlušenstvím byla odpadla; nýbrž chce člověka k obrazu
a podobenství svému stvořiti, aby byl panem země vládnoucím nad
ní a s ostatním tvorstvcm a aby pak doplnil počet andělů. Veli
ká věru musí býti člověka vznešenost, an Bůh, než jej stvořil, řekl:
„Učiňme člověka?“ Sv. otec Augustin uvažuje výrok ten vola:
„Kčžbych poznal tebe, o Bože, kéžbych poznal sebe!“ Člověk jest
takořka malým světem účastě se — jak dí sv. Řehoř — podstaty
všech ostatních tvorů: svým bytím druží se ku kameni a kovu,
svým vzrůstem ku bylině, svým citem ku zvířeti, svým myslem a
chtěním k andělům.

„Bůh stvořil člověka k obrazu svému.“ Sv. Cyrill
a jiní ss. otcové vyrozumívají tímto obrazem, k němuž Adam byl
stvořen, nejsvětější lidskou přirozenost Krista Ježíše, Bohočlověka,
jenž po přednosti „obrazem Božím“ „prvorozeným všech tvorů“ sluje.

Bůh chtěje člověka stvořiti měl na mysli tento velebný obraz
Bohočlověka a k obrazu tomuto připodobil tělo & duši Adamova,
by Bůh člověk byl „prvorozeným mnohých bratří.“ (Řím. S.) Řá
dem tím stvořen Adam, k'ásný i tělem i duší.**)

*) Téhož dne, kdy člověk byl stvořen, byl též vykoupen t.j. dne šestého.
“') Sv. Tomáš Aq. taktéž dí, že poněkud naše tělo podle obrazu Božího

jest stvořeno: „Quia corpus hominis solum inter terrenorum animalium corpora
non pronum in alveum prostratum est; sed tale est, ut nd contemplandum coe
lum sit aptius, magis hoc ad imaginem et similitudinem Dei, quam cetera oor
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g. 13.

Stvoření těla.

„I učinil Hospodin člověka (tělo) z hlíny země.“
Tvůrce, jenž bylinám a zvířatům pouhým slovem život dal,

tvoří člověka (jak praví Bossuet,) takořka vlastními prsty vzděláva
jc z hlíny země jeho tělo a vdýchaje mu rozumnou duši. Všechno
člověka tělo předčí ostatním bytostem. Zvířata k zemi hlavu a zrak
schylující na um dávají, že ze země jsou a opět do ní se navrátí;
ale člověk jsa postavy přímé a zrak k nebesům povznášeje*) sám
jest si svědectvím, že ].) pro nebe jest stvořen a že těch věcí vy
hledávati mu jest, které ceny jsou nadzemské a 2.) vcškeru pozem
skost má ovládati i všechny žádosti smyslné.

Sv. Bernard vstoupiv do kláštera tázával se řka: „Bernartic,
k čemu zde prodléváš ?“ Tak by měl každý člověk sebe tázati se,
by nezvratné vždy zachoval si vědomí, odkud jest a kam mu smě
řovati. Druhá přednost lidského těla zračí se v jeho významně
tváři. Tvář jest zrcadlem duše. Velebné čelo svědčí o důstojnosti
jeho. Oko uměle upravené jest takořka oknem, jímž duše prozírá
& slast i strast, lásku i hněv, klidnost a vážnost na jevo dává.
Vnitcrné srdce pocity zobrazují se na obličeji. — Třetí předností
jest patero smyslův a podivuhodná jich úprava souměrná k úkolu
jim vytčenému je uschopňující. Oči jako stráž zaujímají místo nej
vyšší: odtud pozorují z daleka vcškery předměty a dávají návěští
duši, co jí činiti. Na vznešeném též místě jsou uši, aby vnímati
mohly zvuk, jenž svou přirozeností k výšinám nese se. Místo ob
výšné určeno bylo též nozdrám, jelikož i vůně i zápach směřuje
do výše; nozdry musí býti také blízko úst, any napomáhají nemálo
u rozeznávání a posouzení jídla a nápoje. Chuť, jenž vlastnosti léku,
pokrmu a nápoje nám objevuje, umístěna jest v oné části úst, kte
rouž požitky berou se. Cit uprostraněn jest v celém těle, abychom
každého i sebe nepatrnějšího dojmu si byli vědomi. A s jakým
úžasem jest nám patřiti na úpravu a zřízení smyslů našich! Který

pora animalium, factum jure videri potcst. Quod tamen non sic intcllígondum,
quasi in corpore hominis sit imago Dci, sed quia ipsa figura humani corporís
repraesentat imagíncm dci in anima, per modum vostigii.“ P. 1. q. 93. art. VII.

*) Odtud i řecký název člověka.: anthropos t. j. vzhůru hledící.
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umělec mimo Boha byl by na tolik výtečný, aby dovedl cos podobného?
Pozorujme jen oko lidské. Ústrojí zraku jest s nedostižnou

dokonalostí sestaveno; skládáť se z mnohých jemňounkýcll blan,
které ku předu jsou buď průzračný, buď provrtány, bychom jimi
mohli prohlédati; co do úpravy jsou blány ty pevny, by oko na
témž místě udržeti mohly. Na vykonávání volných pohybův oka jest
šestero svalů. Svaly ty umožňují pohyb oka vzhůru, dolů, vpravo
i v levo. S řasami víčka hebká a hladká chrání oko u znikání

nehod mu hrozících aneb jsou na to, abychom 'prohlédali. Nemen
ší ochrany skýtají oku obrví a líce; obrví určeno k tomu, by za
drželo pot s čela a hlavy řinoucí; líce osvobozují oko ode všeho
nebezpečí od spodu na horu mu hrozícího. A kdož sečte všechny
divy, jimž oko jest námětkem a původem! Nesčetné předměty jako
hory, řeky, lesy, domy, města, krajiny — všechno to zobrazuje se
touž dobou jako v zrcadle jednu čáru v průměru obsahujícím!
Tím řádem mohli bychom zřízení každého jiného smyslu skoumati
a každý z nich by nasvědčoval neskončené moudrosti Tvůrcově,
od něhož byl učiněn. A byť i některý smysl jako zrak mnohých
dravců aneb čich psů byl více vyvinut, přece nelze upírati, že veš
kery smysly jen v člověku souměrně jsou zřízeny.

A což mu říci teprv o uměleckých výkonech, jichž jen ouduve'
lidští jsou schopni?

Jak podivuhodné úkony podniká ruka člověka!
Z kamení nahromaděného může velebné chrámy stavěti a touž

dovedností malovati obraz světce všemi rysy nejvroucnější zbožnost
ozračující. Stroji bezživotnému ruka lidská dovede vyluzovati zvuky
nadpozemské, slechu i srdci lahodící; a cit její prstů vládne tako
vou jemností, že slepcům i zrak nahrazuje.

Ale nejen zevnějšek těla lidského, nýbrž i vniterné jeho ústro—
jí jest překrásno a podivuhodno, že nad veškerou moudrostí tohoto
díla božského žasnoucím nezbytně jest zvolati s věhlasným lékařem
věků zašlých.*) „0 Tvůrce těla lidského! Tělo to když zevrubně
popisuji, mním, že velepíseň o Tvé chvále pěji.“

Než k těmto vzácným těla přednostem, jež člověk dosud má,
Bůh na prvopočátku jinou ještě milostpřičinil,totiž nesmrtelnost.
Touto milostí nadpřirozenou nebyl Adam ani stáří ani nemocem

*) Galienus de usu part. lit. 111. v. 10.
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ani smrti podroben. Avšak nesmrtelnost těla valně lišila se od
nesmrtelnosti duše; tato jest nesmrtelna svou duchovou přirozeností,
ono bylo nesmrtelno zvláštní milostí Boží. Naše tělo hříchem zba
veno bylo této nesmrtelnosti; alevšak všeobecným vzkříšením opět
jí nabude.

Než i nyní má naše tělo veliké do sebe ceny a vážnosti jsouc
obmyto vodou sv. křestu, pomazáno sv. olejem a syceno tělem a
krví Bohočlovčka; jsouc živým chrámem Ducha sv., oudem Kri
stovým a k věčné blaženosti určeno. Když tedy tělo naše jest ná
dobou ctihodnou, kdož by je mohl hříchem poskvrniti a zhanobiti?

„Jestliže pak kdo chrám Boží poskvrní, toho zatratí Bůh;
nebo chrám Boží jest svatý, kterýž jste vy.“ (1. Kor. 3. 17.)

g. 14.

Stvořeni duše lidské.

Když byl Buh tělo člověka učinil „vdechl ve tvář jeho
deehnutí života i učiněn jest člověk v duši (osobu)
živou.“ Bůh spojil s přirozeným tělem rozumnou, nesmrtelnou
duši, by člověka uschopnil k poznání Božímu. Duše lidská jest
duchové., nehmotná, svobodná a nesmrtelná bytost, kteráž v nás
myslí a žádá čili rozumem a vůlí jest obdařena; touto duší my lidé

IV!
od zvířat hsime se. Nerozumné zvíře nepoznává, kým a proč jest
stvořeno; ono neví o Bohu, ctnosti a věčnosti, ono podrobeno jest
svým smyslným pudům. Duše lidská však povznáší se od věcí
viditelných k neviditelným, od země k Bohu, svému Tvůrci; ona
pozorujíc divy v přírodě poznává a velebí Boha v jeho skutcích.*)

*) Vzhledem k duchové povaze duše a jejímu rozdílu od duše zvířecí
ještě připomínáme. Duše lidská jest duch čili bytost duchová. Bytost duchová
ale neskládá se z částí, jest nehmotná, netělesná, rozumem a vůlí opatřená. Naše
vyšší duševní činnost ale nutně předpokládá duchovou bytost, nadsmyslné, (lu
ehové poznatky, ponímání věcí, kteréž smyslům naprosto jsou nepřístupný, se
bevědomí, chtění dober nadsmyslných, duchových, volné sebeurčení i proti smy
slným náchylnostem a pudům přirozenosti naší, snaha po cnosti -—všeliké tyto
činnosti netělesné nemohou tedy ani silami tělesnými býti vyvoděny, naopak nut
ně předpokládají nehmotnou netělesnou příčinu, an učinek příčině musí odpoví
dati._Poznávaní a chtění zvířete však jediné k smyslným, hmotným nese se vě
cem a na smyslových dojmech a tělesném ústrojenství všechno tak zavisí, jako
vzhledem ku svému žádání pouhému pudu své přirozenosti podlehá. Tou příči
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Duše lidská jest svobodná čili má svobodnou vůli, mohouc
svou vůlí, co chce, může jednati tak aneb jinak. Svobodnou vůlí
liší se ode všech ostatních tvorů zemských. Slunce. n. př. nemá
svobodné vůle, aby mohlo i nevzejíti, ten a.jinou drahou bráti se.
"Jemu jest nutně činiti vše to, co ěiní. Tím řádem vezdy a nez
měnitclně činí totéž. Podobně věc se má i se zvířaty: i těmto již
od přírody nutně jest vykonávati, co vůbec konají. Ale zhola jinak
jedná duše lidská, “ veškerém konání jsouc si toho vědoma, že
byi opačně jednati mohla. kdyby chtěla. Činíc dobře pociťuje
slast' & radost“, ěiníc zle uznamenává výčitky a vlastní vědomí jí
zvěstuje, že mohla i jinak jednati.

Duše jest n esmrtel n á; jsouc bytost duchová nemůže nikdy
umříti, an duch nemaje údů hmotných a tudíž nejsa složen z ča
stek různých nemůže v ěústky rozpadnouti sc, což při hynutí všech
vidomy'eh věcí a bytostí děje se. Duše tedy jest ncsmrtelna svou
přirozeností; tělo však prvního člověka před hříchem také nesmr
telno bylo ale nikoliv svou přirozeností, nýbrž pouhou milostí Bo
ží. Jediný jen mohl by duši zničiti -—totiž všemocný Bůh. Avšak
Bůh nechce smrti naší duše, on sám nás ujišťuje, že chce, aby
duše neustále jako on na věky živu, byla: .,A půjdou tito (hříšníci)
do trápení věčného, ale spravedliví do života věřnóho.“(Mnt. 25. MW)

nou u zvířete ncznamenúme nižúdného pokroku v poznání a v schopnostech
jeho ——věelu dnes hotoví svou buňku právě tak jako před 1000 lety — zvíře
vždy setrvú na témže stupni přirozenosti. Duše lidská tedy podstatou, mohutnostln
a. schopnostmi bytně se liší od duše zvířecí; tato všechno. na tělu & tělesném
ústrojonství závisí, jestit hmotuú, ona ——duše lidskú — jest ale nehmotná, ne
tělesná, (luchovúl —

*) Nebeský tento hlas nulezú ohlus u všech národů, kteříž útěšnou a
zároveň strašnou uúukn o víře v nesmrtelnou duši vyznávají. Víru tu, (lí sv.
Augustin, hlásá nám příroda; víra ta' Tvůrcem nám do srdce jest vštípena;
víru tu zvěstuje veškeré ělověčenstvo. Duše jest nesmrtelne svou přirozeností
t. j. bytostí jsouc duchovou setrvá. vždy a bez konce; nejsoue složena z částek
nemůže v částky rozpadnouti se ěili zahynouti. Duše lidská jsouc bytostí du
chovou co do podstaty a činnosti není nutně na tělu & tělesném ústrojí závis
la jako duše zvířat, kteráž jsouc podmíněna tělem bez a vně těla nemůže setr
vati. Kromě činnosti vegetativní :; sensitivní, jež na ústrojí těla jsouce závislé
zároveň se skonáním těla. končí, vyvodí duše lidská, jak dříve podotčeno i zho—
la. nehmotné, netělesné, duchové úkony (duchové poznání, chtění), kteréž tělem
nikterak nejsou podmíněny, tudíž ani se skonáním těla nekončí, tak že duše
i po smrti těla nejen setrvá, žije, alebrž že také jako sebevědomá, poznávající
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Tyto dary a vlastnosti duše nazýváme také obrazem Božím
přirozeným, jelikož jimi Bohu, bytosti duchové a jeho nejdoko
nalejší svobodné vůli & nesmrtelnosti, věčnosti připodobuje sea
v nich svou přirozenou má podstatu. Avšak vlohy a síly čisté duše
Adamovy předčily nad mohutností duše naší, any nákazou hříchu
jsou seslabeny a porušeny. Blahý ten stav neporušenosti duše první—
ho člověka zvýšovala ještě milost vniterného posvěcení čili milost
posvětná, kteráž jej 11neustálém obcování s Bohem udržovala, enost
mi zdobila a Bohu milým, synem a přítelem Božím &dědicem věč
né blahoty činila. A tuto milost zoveme životem duše, také
nadpřirozeným obrazem Božím, an člověkdaremtím Bohu
nejvýš svatému byl podoben a zhřešiv, tudyž milosti té zbaviv sc,
nepřestal býti člověkem. Mimo to řídíl Bůh všechny jeho duševní
pohyby, všechnu jeho touhu a žádost podivuhodným spůsobem, že
tělesná smyslnost ve všem všudy rozumu byla podrobena & tento
Bohu byl podroben tak, že v prvém člověku byl oblažující soulad
duše a těla. Že první člověk v původním svém stavu prost byl
všech nezřízených žádostí, dovodí ss. otcové ze slov písma: „Adam
a. Eva byli nazí a nestyděli se.“ A sv. Augustin dí: „Oni líbili
se Bohu a Bůh se líbil jim a ačkoli zvířecké tělo měli, nenalezali
v něm přece ještě hnutí rozumu neposlušných“ (De pece. merit.
et remiss. II. 22).

a chtějíeí bytnost setrvá. Tohoto osobného duše setrvání po smrti těla nutně
vyžaduje rozum; nebot bez toho duše trvání nedošly by nezbytné naše tužby,
neodolatelná žádost po dokonalé blaženosti a pravdě, po osobném setrvání,
kteréž Bůh nám do srdce vštípil, nikdy úplného ukojení a pak by člověk byl
bídnějším tvorem než nerozumné zvíře, jemuž přisouzen požitek pouze smyslný.
Osobnou duše nesmrtelnost židů. také potřeba, aby nesrovnalost, kteráž zde
na světě vzhledem k zásluze a osudu lidskému nezřídka jest, na onom světě,
byla vyrovnána. Kdo by těch požadavků zřekl se, musil by zoufati nad dobro
tou a spravedlností Boží. Kdo tedy nesmrtelnost duše upírá za lháře prohlašuje
Boha, rozum a člověěenstvo, i chce, aby za víru dal nesmyslu tomuto: ].) Bůh
raduje se z nezbytné touhy po nesmrtelnosti, kterouž do srdce lidského vštípil.
2.) osud necitelného vraha není po smrti jiný, než osud nevinné jeho oběti:
Svatí a světice skvějíeí se všemi enostmi a oblažujíce člověěenstvo všelikým
dobrodiním nevezmou jiné odplaty, než nestoudní zlosynové, kteří byli oněch
nietlou a veškeren život poskvrnili nepravostmi. [ nejsou-li ta a podobná slova
takové, aby zločiny a nepravosti podněcovala? — zemi v lotrovskou peleš a
člověka v dravou šelmu proměnila? Tot nevěry nauka, sama s vobě strašné a
ještě strašnější ve skutcích z ní pošlýeh!
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Na tomto tělesnéžádostivosti čili smyslnosti rozumem ovládá
ní zakládalase prvotná spravedlnost.

.K těm milostem připojil Hospodin i tu, že první člověk mno
hem dokonaleji a snáze než my poznával věci přirozené a nadpři
rozené, pročež i prorokem sluje. Tato mohutnost poznávací (vědouc
nost) zračí se vtom, že Adam ihned Evu za společnicí svou uznal,
& zvířatům jednotlivým dal jména k jejich podstatě a přirozenosti
prohledající.*)

*) Z toho také jde, že lichá a nekřesťanské. jest ona důminka, jakoby
člověku teprv z nedokonalého a nevyvinutého stavu bylo se bývalo vybaviti.
Ne nevzdělanost, ne barbarství, alebrž vzdělanost byla prvním člověka majetkem;
barbarství nezakládá se na zpátečnictví, nýbrž na odchýlení se od vzdělanosti.
V souhlase s písmem sv., se ss. otci a skolastiky najmě sv. Tomášem Akv. podá
vají učenci katoličtí hojně důvodů, za kterými nelze jinak leč přijati, že Adam
ihned v prvním bytu svém podle vědoucnosti byl dokonalý, neboť

a) Bůh stvořil všecky věci dokonale t. j. k cíli, za kterým je učinil,
úplně spůsohilé. Taktéž učinil tělo Adamovo spůsobilé ku všem výkonům
svého řádu, a proto tím více i duši lidskou uspůsobil dokonale, aby tak s vy—
vinutým tělem ve spojbě jsouc byla i duše vyvinuta podle své vědoucnosti.

b) Prvý člověk měl z vůle Boží nejen praotcem lidského pokolení býti
ale i učitelem a sice netoliko ve věcech víry ale i ve věcech k této zemi
a k vezdejšímu životu směřujících, tudíž musel míti i známost těchto věcí.

o) K tomu poukazuje také povaha lidských řečí čili jazyků. V
každém jazyku jest zakryta a v grammatické i syntaktické skladbě důsledně
provedena soustava (až na skrovné výminky a anomalie), kteráž obdivu na
šeho plnou měrou zasluhuje, filosofie to ncstihlá a věru souměrná obrazu Bo
žímu v duši naší vrytému. Filosofie ta nalczá se netoliko v jazyku národů
vzdělaných ale i surových ano i ncjsurovějších nomádův. Z barbarství nelze
odvozovati filosofii, nebot jest prý ona dcerou Boha živého a tou příčinou ná
rodové suroví soustavně provedené řeči své ncnabyli ze stavu surovosti ale ze
stavu na nejvýš osvíceného, v němž předkové jejich žili za doby, k níž pou
kazují všechny tradice; jest to doba prastavu člověka.

(1) Jestliže filosofie v každém lidském jazyku patrna jest dědictvím z
prajazyka do všech řečí přenešeným a zároveň důkazem, že vědoucnost člověka
byla dokonalá, vysvítá totéž i z tradice národů. Všichni národové v tom sjed
návají se, že náboženštví prvého nevynalczl člověk, ale že bylo Bohem dáno,
že bylo čisté a dokonalé. Než nejen náboženství od Boha odvozovali, nýbrž i
osvětu a civilisaci, a tudíž byla podle přesvědčení jejich osvěta a civilisace
tradicionalní, jakož i náboženství. Na této první osvětě zakládá se též osvěta
po pot0pě světa. Podle zprávy Egypťanů napsal Thot — Set — Hermes tu
starobylou osvětu do posvátných knih, které přetrvaly potopu. Jiná pověst
Egypťanů dí, že starobylá osvěta byla vepsána do hrobek královských, kdež
vyobrazeny byly známosti o věcech přírodních. Tak aspoň se dočísti lze v Amia
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„At' panuje nad rybami mořskými anad ptaetvem
nebeským i nad zvířaty.“ Na místě 'l'viireově má člověk
ovládati zvířenu, což člověku, než zhřešil,.nesnadným nebylo, an
ani člověk ani zvířena na sebe nijakě nevyvírali moci děsné.
Pokojně a klidně žili mezi sebou po spůsobu služebníků v domě
ředitelově, jehož s ochotou poslouchala zvířata, dokud pan sám
příkazů dbal Hospodinovýeh.

Tomu nasvědčuje rozmluva Evina s hadem. A vláda ta ač
porušena jest hříchem prvotným, nevzala naprosto za své i pohří
chu spáchaném; nebot' tu Bůh Adamovi u míře skrovnější opět
jí propůjčil. Zejména nad domácími zvířaty panovati mu propůj
čeno, aby jimi obtížnou práci si usnadniti, všechno, čeho k životu
potřebí jest, hraditi mohl. Ovce skytá mu vlnu, včela med a vosk;
pes hlídá mu příbytek, dobytek hovězí živí jej svým masem, kůň nosí a
vozí jej a jeho zboží, kam velí. I šelmy člověk ochočuje ajim panuje.

„I nad e vší zemí.“ Země se všemi poklady a silami má člo
věku a člověkem Bohu sloužiti. Člověk vládne iživými i neživými
tvory, k službě a k užitku jeho určenými.

Hvězdy naznačují mu směr, jimž jeho plavba na hladině moř
ské bráti se má. S vysokých hor kácí se mohutný dub i bon-,'útrobu

novi Mal'eellinovi a v Manethovi. Zbytky starě osvěty slouly „Sloupy Thotovy“.
Jiníje kladli do pyramid a z těch prý čerpali Pythagoras, Plato, Demokrit &jiní
vědu svou. Aspoň nezapíral ani Plato ani Aristoteles, že z tradicí jsou vážili.
Do pyramid chtěli se prý utěei 'l'hot a jeho velmoži za čas potopy. Sem kázal
také přinésti knihy, obrazy věd a jiné užitečně věei (Liieken, 'l'raditionen des
Menschengesehlechtes).

c.) Za tou příčinou také neváhají lidě snadnosti a díimýslem proslulí
vyznati, že stav prvčho člověka byl dokonalý. Naopak domněnka pantheistův a
materialistů, že prVotný člověka stav byl zvířecí, jeví se podle toho, eož výše
bylo řečeno, býti zjevnou lží. Odporujef domněnka ta písmu sv., tradici božské,
dějepisu, tradicím všech národů, zbytkům t'ilosolio v každém jazyku vidně a su.
měmu rozumu; neboť jak daleko lidska pa-nět sáhů, nižúdnč zvíře ani nejchyt
řejší, nikdy z mezí svého druhu a svého pudu nevyboěilo, nikdy nedospělo k se
bevědomí, k poznatkům vyšším, k vědám, k umění, ku poznání dobrého i zlého,
ku poznání Boha a jeho vlastností, a rovněž i člověk, kdyby původně ve zví
řecím stavu byl se nalezal, byl by už podnes zvířetem; byl by snad zvuky
vydával jako vlk aneb tigr atd., ale aby po človčcku myslil, jednal, mluvil,
toho by až do věčnosti nebylo. Mezi zvířetem a člověkem není přechodu. \'šee
ky od Darwinistův a materialistiiv aneb pantheistův popisované přechody jsou
zjevným humbugem, podvodem.
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země opouští kámen, železo, zlato .a stříbro na povel člověka.
Kouopě a len vlastního šatu byvše zbaveny člověka opatřují rou
chem potřebným; rostlinstvo a zvířena skytají mu potřebnou krmi.
Řeky zvlažují jeho palouky a nivy, moře, oheň, pára usnadňuje
mu obchod s národy cizými a dalekými. ——A od země zrak upí
raje k nekonečným nebes výšinám pozoruje nezčislné hvězdy, skou
má jich zákony a dráhy Tvůrcem jim vytěené. .

I možno-li tu býti na pochybách, že po Bohu člověk jest
králem a pánem veškerenstva?

Adamovi pak nenalézala se pomocnice podobná
jemu. [ řekl Bůh: „Není dobré býti člověku samotné
mu, učiňme mu pomocnicí podobnou jemu.“ Pustil
tedy Hospodin sen na Adama a když usnul, vyňal jedno
ze žeber jeho a vyplnil tělem místo jeho. Ivzdělal
Hospodin Bůh z toho žebra ženu a přivedl ji k Adamovi.“

Když byl Adam všem zvířatům přístojná jim jména dal, pu
stíl naň Bůh tajuplný sen. Tohoto snu čili vytržení ducha, jak
sv. otcové učí, použil Tvůrce, by muži manželku učinil. [ vyňav
všemocný Bůh jedno ze žeber Adamových, vyplnil místo to tělem.
Z hlíny zdělal tělo muže a ze žebra jiné tělo, jemuž vdechl rozumnou
duši; a tak stvořil ženu,jež těmitéž přednostmi a dary oštědřena byla
jako člověk první. I přivedl Bůh ženu k Adamovi, otci veškerého po
kolení lidského; a poučil Adama, jak byla žena stvořena. A muž,
„nazvav ženu Hevou, t. j. matkou všech živých zvolal patře na
ni: „Tato jest nyní kost' z kostí mých a tělo z těla mé
ho. Protož opustí člověk otec i matku a přidrží se
manželky své a budou dva v těle jednom.“ Pak obrativ se
Bůh k těmto dvěma novým tvorům, již jeho prvním obrazem na zemi
a prvorodiči všech lidí býti měli, řekl jim: „Rosttež a množte
se a naplňte zemi.“

Pak Tvůrce přidruživ ženu muži spojil oba svatým svazkem
manželství, kteréž od počátku nerozdvojitelným či nerozlučným jed
noho muže s jednou ženou spojením bylo, by pokolení lidské roz
množilo se a zachovalo. Způsob, jakým Bůh ženu stvořil, jest ve
lepoučný. Žena učiněna jest z muže, což k jedinosti a nerezluči
tclnosti manželského stavu prohledá. Eva z boku Adamova vzala
tělo své a nikoliv z hlavy ani z nohou jeho; neboť neměla
žena ani vládneuti mužem a protož nebyla učiněna z hlavy jeho,
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aniž měl muž ženu za otrokyní považovati a tou příčinou nebyla
stvořena z jeho nohou, alebrž žena měla býti věrnou muže společ
nicí a družkou, což její stvoření z boku mužova předehřeozna
čuje. Zároveň měl tímto stvořením ženy býti nastíněn původ církve,
druhé to Evy z Krista druhého Adama. Jak Eva z boku spícího

'Adama byla zdělána, podobně církev vzala svůj původ z probodnu
tého boku spícího, to jest, umírajícího Krista, z něhož voda a krev
vyproudila se. (Sv. Augustin).

„I viděl Bůh vše, což byl učinil a bylo vše velmi
dobré.“ Slova ta na um dávají nám, že všechno, co jest na světě,
není daremné alebrž dobré t. j. 8 vůlí Boží se shodujíeí a užiteč
né. Každý tvor sám sebou jest dobrým, jak po stvoření jednotli
vých věcí a bytostí písmo sv. toho podotýká; soulad, užitečnost
a pořádek pak všech tvorů činí veškeré tvorstvo velmi dobrým.
Vše, co Bůh stvořil, jest a má býti k největší cti a slávě Boží a
ku potřebě a spáse člověka. „Nebesa, dí žalmista Páně (Ž. 18,
2), vypravují slávu Boží a dílo rukou jeho zvěstuje obloha.“ Tvor
tvoru napomáhá a slouží a všichni slouží člověku a jím Tvůrci
svému. Avšak níže činí sv. dějeprava vzmínku o tvorech, jež ni
kterak nelze nazvati dobrými n. př. hada, svůdníka prarodičův.
Připomínáme, že všechno, co Bůh stvořil,na počátku bylo do
bré; co později ve tvorstvu zlým objevilo se, to nevzalo původ od
Boha, to není dílem jeho.

„A odpočinul Bůh dne sedmé—ho.“Tojest: Bůh nepře
stal působiti, an každým okamžikem nové duchy, lidské duše
tvoří a od počátku světa neustál všechno, co stvořil, svou vše
mocností zachovávati a svou moudrostí říditi; neboť dílo rukou
Božích nemohlo by setrvati, kdyby táž vůle božská, kteráž je uči—
nila, zároveň je nezachovávala.

„Bůh odpočinul“ znamená, že Bůh u stvořenípřestal nové
druhy tvorů tvořiti. Tvoření dospělo v člověku k dovršení a tudíž
vstoupilo na místo něho zachovávání a řízení světa, jímž se jeví
prozřetelnost Boží.

„I požehnal dni sedmému a posvětil ho.“ Hospodin
sedmý den oddělil od ostatních dnův učiniv ho dnem posvátným,
kdež dílu lidskému jest odpočívati. Avšak toho dne nemá jen tělo od
počívati, nýbrž i duše posvěcovati se, obírajíc se více než jindy s Bo
hem a svým spasení—m.Toto božské ustanovení má nám připomínati,
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bychom nezabředli do rozkoší časných a pozemských a sedmého
dne uvážili, že nikoli pro zemi. nýbrž pro nebe a věčnost jsme
stvořeni.

Každý ze šesti dnů nadzmíněných končí písmo sv. tím do
datkem: „I stal se vcčer a jitr o.“ Leč slov těch při sedmém
dni pohřešujeme a se tážeine, proč svatý spisovatel slova ta na
místě posledním vypustil? Na označenou, že ostatní dny znázorňují
život vezdejší klopotný a strastný, pro nebe připravující; den
však sedmý zobrazuje blaženou věčnost, kdež není práce &námahy,
ani večera, ani jitra. Blahoslavenci odpočívají v Bohu a lesk jeho
světla svítí jim.*)

g. 15.

R á j.
(1. Mojž. 2. kap.)

Člověk stvořením svým nebyl ihned na onen stupeň vzděla
nosti postaven, jehož byl schopen. Výtečné vlohy jeho ducha měly
vyvinouti se, což právě jako nyní bez vnějšího rozumných tvorů

*) Bůh jest stvořitelem světa, svět jcdinč Bohem stojí a všechen na něm
jako neobmezeném pánu závisí. Tak tomu učí sv. Církev, tak hlásá Písmo sv.,
každý téměř list jeho včstí, že jest Bůh a jim že veškeren svět původ vzal_
Avšak Iidč zlomyslní a nevěřící doh minulých a našich neuspokojují se učením
('írkve ani výroky Písma sv. neuznávajícb nic. než co rozumem mohou pocho
piti, věří. Abychom tedy nevčrce z nepravdý usvědčili. jest nám úsudků roz
umových proti nim upotřebiti.

l'važujeme-li věc, totiž jsoucnost' světa, pouhým rozumem, možná trojí
jen odpověď k otázce, odkud svět puvod vzal ':

Buď povstal a) sám sebou, anebo h) náhodou, anebo byl učiněn
e) h_vtostí jinou, která sama sebou jest a tudíž na nikom jiném nezávisí,
čili bytostí. již Bohem naz_\"vá|nc.

a) Svět nemohl povstati sám sebou; neboť h_vtosf,která sama ze sebe,
od sebe má původ svůj a tedy na nikom nezávisí, bytost ta je božská, jest
Bůh. Kdyby tedy svět sám ze sebe měl původ svuj, byl by nutnč Bohem;
v každém kovu. v každé h_vlinč, v každé krůpčji vodý byla by čásf bytosti
božskč. Avšak jaký to nesmysl, tof rozum zdravý, rozum soudný snadno po
chopí! NEŽ co více. Kdyby s'včt skutečně sám sebou byl povstal a tedy Bohem
b_vl,musil by míti tytéž vlastnosti, které b_vtosti neobmezenč, totiž Bohu pří
sluší: musil by tedy býti nepromčnlivým, nedílnýln a neoblnezcnýln. Že svět
není neprómčnlivým, kdož by tomu nedal? Jak četné změny dějí se na světě
každým dnem, každou hodinou: tu jeden přichází na svět, tam jiný jej opouští.
Že svět není nedílným ani neobmezeným, kdo bude poehybovati? Tomu na
svědčují již ty části rozličné. z nichž na př. strom, zvíře. skládá se; svědčí

4



_5o_

působení, bez poučení a vychování nemožno. Bůh sám byl učitelem
i vychovatelem prvních lidí v ráji.

„Hospodin štípil (dne třetího)ráj rozkoše“ Ačkoliv
Bůh veškeru zemi překrásně pro člověka byl zřídil, chtěl, aby nej
prvnějši jeho bydliště, ráj nazvané, všelikou rozkoší oplývalo. Lidé
měli poznati, jak příjemno jest Bohu sloužiti. Ráj všechen sloužil
\člověku. Země plodilu hojně obilí, strom lahodné ovoce; pestro
barevné a vonné květiny navnazovaly i zrak i čich; zvířata ctila
ve člověku svého pána, nebesa vypruvovala mu velikost i slávu
Tvůrcovu.

„Strom také života (vyvedlBůhze země)uprostřed
ráje i strom vědění dobrého i zlého.“ Dvojí strom
dlužno v ráji rozeznávati: strom ž i vo t a měl ovocem svým po
jistiti neporušenou sílu a trvání života tělesného; str 0 m e m
v ě (1č ní (1o b r é h o a z l (—h o mělo na jevo přijíti, zdali člověk

pro dobré čili pro zlé rozhodne se; k tomu strom ten vhodné po
skytoval příležitosti.

o tom ty—četné podmínky, najakých na př. zdar osení ajiné závisí. Zřejmo tedy,
že svět nema těch vlastností, které by míti musil, kdyby sám od sebe agtudíž
Bohem byl.

Ale snad vzal původ z jiných věcí? snad povstal z nesmírně malých
částic, jež prvky slují? Tu však ihned túžeme se: odkud tyto se vzaly?
A již jsme se oeítli tam, kde jsme dříve byli, když jsme se ptali, odkud tento
svět? Kdyby ty prvky byly sumy ze sebe, musily by býti Bohem ntu by bylo
tolik Bohů, kolik takových částic ve světě jest, t. j. nesmírné množství, coživěcí zhola nemožnou!

b) Svět nepovstal ani náhodou. Co jest to nahoda? To co mimo naše
nadání se stalo a čehož příčinu na ten okamžik vysvětliti si nemůžeme; tím
slůvkem tedy člověk vlastně jen svou nevědomost zakrývá. A přece není nic
bez příčiny, tudíž ani náhoda! Praví-li tedy kdo, že svět povstal náhodou, je
tolik, jako by řekl, že neví, jak svět povstal. Nepovstal tedy svět ani náhodou,
poněvadž vlastně jí není: uepovstal sám ze sebe, ani z věcí jiných, odkud tedy
povstal? K otázce té již nelze jinak odpověděti, než učením sv. Církve &
Písma sv., že totiž svět vzal počátek od bytosti jiné, neobmezené, od bytosti,
která sama “zesebe jest, t. j. od Bohu. Této pravdě učí také život, jaký
ve světě panuj e. Hle, tam na nebi pohybují se tisíi-eré světy s rychlostí
až úžasnou, ve vzduchu poletuje tu ptactvo, tu milliony rozmanitého hmyzu,
na_zemi i rostlinstvo i živočišstvo rozmanitý jeví život. "I kdožo, túžemo se,
uvedl všechny ty věci do pohybu a kdo dal život všemu živočichu? Samy přece
nemohly si ho dáti. Jsoutě rovněž ze hmoty — z látky; tato však jest ne
hybné, nemohla tudíž sama v pohyb uvésti sc: koule, uepohneš-li jí, nebude
nikdy sama pohybovati se. Podobně i ona tělesa nebeská nebyla by se nikdy
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Strom života v ráji naznačoval jiný strom života, jehož ovocem
duši svou sytíme a sílíme, totiž největší svátost oltářní; tento nový
strom života zachovává a rozmáhá život duše a zároveň skýtá tělu
záruku nesmrtelnosti a budoucího vzkřesu.

Bůh vštípil v duši lidskou svaly" svůj zákon se všemi pří
kazy, čili Bůh dal lidem zákon přirozený. Ku poznání a
konání toho zákona měl člověk světlem rozumu a hlasem svědomí

a svobodnou vůlí přiveden byti. Aby však člověku plnění tohoto
zákona bylo snadnější, dal mu Bůh i výslovně přikázání, by ze
stromu vědění dobrého a zlého nejcdl.

Člověk zachowiváním toho přikázání byl by seznal, jak dobře
jest Bohu sloužiti a co nechce, neplniti; přestoupením zápovědi té
však měl byti poučen, jakým to neštěstím pro člověka, když Bohu
neslouží a vůle jeho si nevšímá, A od tohoto poznání měl i strom
ten jméno:strom vědění dobrého i zlého.

Že zachování tohoto přikázání prvním lidem nebylo nesnadné,
kdož by tvrditi se zpěčoval: neboť a) přikázání to málo jen žá

v pohyb uvedla; první bylina nebyla by nikdy vyrostla, kdyby nebylo někoho,
kdo ten pohyb i ten život způsobil. Již Aristoteles dí: „Kterak možno, aby
se něco pohybovalo, kdyby nebylo síly, jež by je v pohyb uvedla? Dostačuje,
pak-Ii jedna jest věčná nepohybná bytost, kteráž sama jsouc nepohybna, všem
ostatním bytostem dala původ pohybu" (Phys. ause. l. 7. 0. G.). A kdo jest
touto bytostí? 'l'ělesa sama původ pohybu nezpůsobila, jiného to nebylo; ne
zbývá než opět podrobiti se učení ('irkve a uznati, že byla ta bytost sama ze
sebe a ta jsouc neobmezcna, nejen že všemu byla původem, ale i pohyb a život
všemu udělila.

Svět ?. jakási věčně prahmoty nemohl původ vzíti: jak to možno by bylo,
aby ze hmoty něco dm-hověho (lidská duše) se vyvinulo? Či byla látka pouze
duchová? Jak se pak ale z ní vyvinulo \'Řechno to, co ?. částek složeno,
totiž hmota?

Ze Bůh jen původcem svčta byti může, učí veškeren pořáde k, jakýž
ve všemmíru panuje. Nic tu není zbytočne; všecko má určitý cíl a tak jest
zřízeno, aby cíle vytčeněho došlo. Slunce n. př. v pravidelných dobách vy
chází, aby světlem svým nejen zemi osvěcovalm ale i vzrůstu. zdar podporovalo.
A tak i všechny ostatní věci a bytosti přimčřcuy jsou svému účelu. Kdož ale
sestavil tak všechny ty věci, kdo učinil v nich ten pořádek? Sestavily se tak
samy? „'I'o kdyby možno bylo,“ dí pohan Cicero, „pak bychom musili také
za to míti, že letopisy Enniovy z množství som tam potroušenych písmen byly
povstaly.“ Jest-li tedy ani jediná řádka, na to jedna kniha nemůže sama sebou
z písmen sestaviti se, kterak možno, aby všecky včei ve světě v tak lahodný
celek sestavily se a v pořádek tak krásny" uvedly se? Alo, namítne někdo,
snad učinily tak síly či zá k ony přírodní? Kdo však utvořil i tyto síly,
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dalo; b) hlas svědomí mocně k tomu je pohádal, aby hlasu Božího
uposlechli; c) svobodná vůle jejich byla s důstatek silna činiti, co
Bůh byl velel; d) oplývali přehojnou Boží milostí, aby zákonu
jeho dostali; c) opatřeni byli darem vuiterněho posvěcení, jsouce
dítkami a přátely Božími; f) dosud nebyla se v átrobě jejich
ozvala nezřízeuá žádost či žádostivosť toužící po tom, co Bůh nc
náviděl; g) ze všech ostatních stromů směli jisti; a h) jejich po
slušenství chtěl Bůh věčnou blaženosti v nebeském ráji odměniti.

Dlužno tu připomenouti, že lidé dokonale a bez hříchu byli
od Boha stvořeni i v stav milosti býli povznešení, že však věčné
blahoty_ teprv poslušenstvím směli přiúčastniti se; za tou příčinou
dal jim Bůh mimo přirozený zákon i zvláštní zápověď, aby je
i spůsobem vnějším poučil, že on jest jich Pánem a Tvůrcem,
jemuž za všechny dary a milosti děkovati a jemuž sloužiti mají.

„AHospodin postavil v něm člověka, aby jej
v z d ěl al a o stř íh al h o.“ Práce jest pramenem zdaru a po
žehnáuí. Proto Bůh toto sladké jho hned z počátku člověku uložil.

kdo ustanovil i ty zákony přírodní? \'šeliký pořádek předpokládá pořadatele,
všeliký zákon zákonodárce. Sám sebou žádný zákon nepovstul. Nuže, kdo tedy
jest původcem sil a zákonů přírodních? Dle toho, co jsme dosud vyvodili, ne
mohl to býti nikdo jiný, než opět bytost, která sama ze sebe majíc počátek,
všechno může učiniti; a bytost ta, nejen že vše stvořila, nýbrž i pořádek ve
věcech stvořených stanovila. Rozumem tedy již člověk poznává, že Bůh jest
stvořitelem světa: svědčítě mu o tom veškera příroda, všechny ty věci v ní a
ten život veškerenstva.

Z věcí těch soudí rozum rovně tak na Boha, jako z každého díla na
mistra souditi nu'ržeme. 'l'ou příčinou právě odpověděl jeden Arab b_vvtázán,
jak ví, že Bůh jest? „Zcela dobře,“ pravil, „jako ze stopy v písku poznávám,
šel-li tudy člověk anebo zvíře.“ Ano, ze skutků božských poznáváme Boha.
Ale z toho také patrno, jak velice prohřešuje se, kdo Bohu, 'I'vurce všehomíra
popírá.. Jednátč proti vlastnímu rozumu, který ku pravdě ho vede. Inení
tedy divu, že samo l'ísmo člověka takového již odsuzuje a k bláznum čítá:
„Blázen řekl v srdci svém: Není Boha?“ (Ž. 13, l.)

Avšak Bůh, nejen že svět stvořil, on také má páči o jeho zachování a
řízení,čiliBůh jest světa zachovávatelem a ředitelem.

Proti tomu namítají odpůrci pravdy křesťanské, že prý všechno ve světě
děje se náhodo u. Všemohoucí Bůh ovšem silám přírodním, když je stvořil,
zvláštní působivost přidělil, tak že v látce a silách veškerý svět jako hotový
nástroj k dalšímu nepřímému působení jemu jakožto Pánu svému povždy
k službám a k ruce jest. Přece však zůstává Bůh úplným Pánem všech těch
sil a jejich působení v čase i prostoře a sice tím, že všechnu harmonii (soulad)
v- přírodě tak tvoří a spůsobuje jak se jemu líbí.
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Jako Bůh vezdy činí a působí, tak i člověk má vezdy působiti.
Zákonu práce vyhýbati se nikomu není dovoleno, ni bohatci, ni
chudasu, dokud může pracovati. Avšak práce neobtěžovala prvního
člověka., dokud hříchu se ned0pustil; práce byla. mu radostí a
posilou.

„Nebylo tu,“ dí sv. Augustin (de civit. Dei ]. XIV. e. 26),
„unavení ani zemdlení, po práci ani spaní nenadešlo proti vůli.“

„Ve „který by's koli den z něho jedl, smrtí
umře š.“ Iičelem zápovědi té, jak s vrchu podotčeno, bylo člo
věku dáti příležitost k užívání propůjčené mu svobody a k dobrovol—
nému se rozhodnutí pro konání vůle Boží, aby tím své životně
s Bohem spojení dovršil. — Clovčku tu vyhrožováno dvojí smrti:
i těla i duše.. Kdyby nebyl zhřešil, byl by nesmrtelnost těla, jíž
zbaviti se mohl, tak si zachoval, že by jí nikdy více nebyl pohře
šil, & kdysi neokusiv smrti do nebo byl přijat jako žbožný Henoch
neb Eliáš prorok, a duše jeho jsouc milostí Boží oštědřena, byla
by po ukončené zkoušce v milosti té tak utužena a upevněna, že
by nikdy více hříchu depustiti se nemohla.

I'rozřetelnost' Boží působí všudež jen nepřímo silami již stvořenými,
kdežto Všemohouenosf přímo tvoří. [ možno-li tedy za událostí přírodních
o náhodě mluviti': Nebyl by pak Bůh. jehož nic nemůže minouti, nie ho tajne
býti. netečným vzhledem k tomu, co v přírodě se děje, zůstavuje pouhá náhodě
vedení všech včeí, jež učinil, zřídil, silami & mezemi působnosti, t. j. zákony
oputi'il, dle nichž siliim tčm působiti jest?

Náhoda, praví onino odpůrci zjevení Božího, neodporuje prý pranic veli
kosti a moci Boží, spíše prý to Boha jest nejvýš dů stojno, když k malicher
llOHtOlllvčeí pozemských nehledí u jich zhola nešetří. Veškerý ohromný svět
prý tuk dostatečným jeho cti a slávy jest, že žádného jiného důkazu, najmě
toho, jenž z nepatrných události ve přírodě by se odvodil, nepotřebuje.

My odpovídáme: Aby Bůh o věci zde na. světě se nestarnl, jest zhola
nemožno. Muže-li něco býti, čeho by Bůh vědom nebyl? Nebo kde jest to
místečko, kde bychom před ním ukryti se_mohli? Anebo kde jen místo nějaké,
kde by Bůh jsa duch neobmezcný & nesmírný nebyl? Odpírěť pojmu Bůh,
anižtč sám učiniti může, by něčeho neznal, aneb o tom nevěděl.

Ovšem připouští mnohý víry nepřítel, že byť Bůh učiniti nemohl, by
o něčemnevědčl, přece prý, namítá.onen, na vůli jeho jest, zdaž
o něčem včděti chce, čili nic?

Tomu v odvet dáváme: Rozumná bytost má při každém činu svůj určitý
cíl. Rovněž i Bůh a sice nejen když tvoří, ale i když chce, aby tvor setrval,
sic k čemu by jej byl stvořil? K tomu dal i síly přírodní, aby v čase dle vůle
jeho působily. Ato, jako platí o celku, rovněž o všeliké síle jednotlivě &.
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„l přivedl Bůh všecky živočichy zemské
k Adamovi“ Jak Bůh zvířata k Adamovi přivedl, písmo sv.
nepraví. Avšak byla-li zvířata před hříchem již na znamení po
sluěna Adama, čím více bylo jim rozkazu Božího poslouchati.
Dovoleno nám domnívati se, že zvířata na jakýsi tajuplný povel
Boží k Adamovi dostavila se, by jím vhodnými názvy byla pojme
nována. I jest nám Adamově moudrosti diviti se, an zvířeti kaž
dému dal jméno, jež přirozenosti a účelu jeho odpovídalo. Zároveň
tu dlužno znamenati, že přivedením a pojmenováním zvířat ve
člověku se vyvinovala mohútnost' poznávací; schopnost mluvení
přecházela ve hbitost mluvnickou a spolu nabyl tím řádem Adam
poznání moci panovnické jemu nad zvířaty propůjčené; zároveň
i vzbuzena v něm touha po pomocníka podobném jemu. —Z toho,
že Bůh Adamovi nad zvířaty dal moc panovnickou, nesmíme však
souditi, jakoby mu spolu bylo dovoleno, masa zvířat požívati; neboť
ne bez důvodu lze nám domnívati se, že člověku před potopou
světa toliko ze stromů, zelin a bylin bylo krmi bráti. an Bůh po

0 všelikém společném působení sil. A tolikéž platnost má i pro všeliký oka
mžik a všechna místa v nesmírném sveta prostranství. 'l'ou příčinou nedá se
mysliti, že by Bůh toho nešetřil, zdaž onen cíl dosažen býva. čili nic, k nčmuž
nejen síly přírodní stvořil, ale též ustanovil, aby k účelu tomu postupem času
dále působily. !( tomu působení ail nesmíme si tedy Boha myslitLjako by neteč
ným byl, neboť působení to právě Boží účel vyplniti mú. Nebo kdybychom
tomu dali, že Bůh kdys k účelům svým může býti lhostejným. tvrdili bychom,
že m a účel a ne m & ú č el u, což o Bohu říci nejvýše nedůstojno jest. Pročež
tvrditi, že by Bůh přírody a působení sil v přírodě a vůbec věcí, jež časem
se dějí, si nevšímal, nerozumné &naprosto nepodstatné jest mini-ui.—
Snad odpůrce sv. víry nám, co do věcí té, přisvčdčí, ale přece nauku 0 pro
zřetelnoeti Boží zamítne a na svém setrvá. Beknef zase: Dejme tomu, že Bůh
přírodu a vesmír řídí a spravuje, pokud k velikým zúmčrům jeho nezbytnojest:
přece však víru křesťanskoutřeba nazvati podivnou, opovažlivou. anaf
učí, že Bůh i o nojnepatrnčjší tvory na zemi pečuje, nebot dle slov samého
Krista ani vrabce se střechy, ani vlas s hlavy naší bez vědomí
Božího nepada. Nova-li věda přírodní víru starých zničila. totiž že naše
země jest střediskem veškerého světa a jestli hvězdúřství nám onu nepochopi
telnou neamírnosf všehomíra odkrylo a nás o ní přen'i'wlčilo, tuf ovšem obje
vuje se naše zemč proti veškerému avčtu jako krůpčj vody naproti moři. Kterak
možno tedy, aby ten Všemoený nejen o tuto nepatrnou zemi, ale též i o ty
nejmenší věci na ní péči mčl'r A bychomf i připustili, že Bůh zde na světě
veliké věci řídí a spravuje, přece to nikoliv 'nepostačuje. aby ospravedlnilo
víru křesťanskou. Dáme-li tomu, že na příklad Bůh ví o bouři na moři. žádú
víra kř. i toho, by Bůh o všelikém prášku věděl, jejž na břehu mořském bouře
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jpotopě teprv výslovně dovolil lidem i masa požívati. Člověk neměl
.z počátku krvi prolóvati, proto před pádem člověka ani obětí.
krvavých nebylo.

Poznam. Proč Adam teprv po svém stvoření byl od Boha.
do ráje uveden & proč hned v ráji nebyl stvořen, odůvodňují sv.
Otcové tím, že ráj toliko pro člověka prvotnou neporušenosti opa
třeného byl bydlištěm přístojným & vhodným, než neporušenost to.
nebyla člověka darem přirozeným, alebrž nadpřirozeným. Aby tento
nadpřirozený dar milosti Boží a nikoliv přírodě byl přivlastněn, proto
prvý člověk mimo ráj byl stvořen apo stvoření teprv do něho
postaven. Že však Eva stvořena byla v ráji, tot nestalo se pro

VVI
její snad vyssr důstojnost, nýbrž vzhledem k důstojnosti muže,
z něhož vzala původ. Tim řádem byly by i dítky Adamovy v ráji
zrozeny. kdyby Adam pro hřích nebyl z ráje vyhoštěn.

Že 'áj, jejž však nepřátelé zjevení Božího ve smyslu duchov
ním pojímati se osmčlují. byl místem skutečným, pozemským,
hmotným, dovodí jednohlasně i učení ss. Otců i dějeprávný ráz

zdvihá, & že jej v letu jeho řídí. 'šelikou krúpčj deště musil by puk říditi
Bůh, jenž prý, jak dí Písmo, i vlasy na hlavě sčítá.

Odpovídáme: Kdož řízení světa prozřetelností božskou jen u v e l i k 6 m
ro z mě r u připouštějí, v malém ji popirnjicc, hrubě cbybují tím, že obyčejnou
slabost lidskou na Boha přenášejí, o něm jako o člověku myslíce. Dle jejich
názoru nemůže Bůh, řídň věci veliké, rovněž jako pozemský král, k malým
věcem problčdnti a nepozmivnjí, že právě na tom spočívá svrchovaná dokona—
lost Boží. Jest-li Buh bytost" nejdokonalejší, nemůže ničím obmezen býti, tudíž
ani ve svčm poznání; proto i ve svém poznání musí býti nejdokonalej
ším; a toto musí i k malým věcem rovněž tak vztahovati se jako k největším,
jako jeho všemohoucnost'. Duch Boží proniká vše; a jako jest dle podstaty své
všudy stejně přítomen, tnktčž dlc svrchované dokonalosti své všechno
stejně zmi. jak věci největší, tak i nejmenší. A proto dobře a krásně dí Písmo
sv., že „čítá hvězdy nebes-kč i písek moi-ský. že oni vrabec se střechy, ani vlas
s hlavy naší bez jeho vůle nepadá . . . .. že všeliký tvor rozložen jest (jako
kniha) před očima jeho, že zpytuje ledvi i srdce člověka.“

Podobně ani rozličné zlo nn světě neodporuje pranic nauce o víře 0 pro
zřetelnosti božské. Jestit pak na světě zlo dvojí: a) zlo mravnó čili hřích
jenž původ svuj má v nadužívání svobodne vule, kterouž Bůh rozumným tvo
rům dal a rušiti nechce; b) zlo fysickč (přírodně) n. př. chudoba, nemoc
ap. 'l'o druha? vlastně ani zlem není, neboť jest bud' trestem za spáchané
hříchy aneb zkouškou cnosti u věrnosti; nemoc zdmise býti zlem a táže nemoc
stává se velkým dobrodiním, posvčcuje-li ji svatá trpělivost.

Bůh stvořením světa objevil zvláště svou všemo b o u c nost, tvoře vše
pouhým svým chtěním; svou nejvyšší moudrost pořádkem & krásou, již
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části z písma sv., kteráž o ráji jedná. Idí tam písmo svaté, že „ráj
byl od Boha ětípen na východ, v něm bylo stromoví všeho druhu,
ráj byl zvlažován pramenem na čtyry řeky se dělícím: Fison,
Gehon, Tigris, Eufrat; že prvním lidem bylo dovoleno ze všech
stromů kromě jednoho jísti, Eva hadem svedena pohlédla na ovoce
stromu zapovězeného, vzala z něho & jedla a t. d. Z místa toho
byli naši prarodiče zhřešivěc vypuzeni a cherubínové s mečem
plamenným ostříhali vchod do něho.“ Z výrazů těch ať posoudí
každý, možno-li slova ta jinak než ve smyslu doslovném slyšeti.
Ačkoliv nám pevně věřiti jest, že ráj byl místem hmotným, pře—
příjemným bydlištěm prvních lidí, nesmíme přece ponímání ráje ve
smyslu duchovním naprosto odříkati se, an ráj pozemský skutečným
byl náznakem či obrazem ráje nebeského a proto v Písmč svatém
název ráje ve smyslu blahoty věčné se slyší.

Kde byl ráj, nelze zevrubně určití. Že to byla armenská
vysočina, tomu nasvědčují řeky v písmě sv. podotčené, totiž Tigris
a Eufrat, kteréž tam temení se.

všem vtiskl věcem, jakož i pořádným postupem, jehož u tVořeuí věcí a bytostí
šetřil; svou nesk ončenou dobrotu, an všechnyvěcia bytosti samy v sobě
jakož i v jejich poměru ke druhým věcem a bytostem i k celku dobře b_\l
učinil.

Tou příčinou dí sv. ap. Pavel (Řím. 1. 20.): „Neviditelné věci (vlast
nosti a dokonalosti) jeho (Boží) od stvoření světa skrze ty věci, kteréž jsou
učiněny, rozumem pochopeny aspatřeny bývají, totiž jeho věčná moc a. božství.“

Adam a. Evajsou první lidé a prarodiči veškerého
(-l o vččenstva; všichni na zemi živoucí lidé byt' velikostí, barvou (pletí),_
útvarem těla rozdílní, od této prvé dvojice původ mají. Že veškeré člově
čenstvo z jediné dvojice lidské původ vzalo, všelikými plemeny lidskými nikterak
nelze popírati. Plemena lidska nejsou rozdílnými odrůdami jednoho druhu,
čemuž nasvědčuje plodné pojení se lidí rozdílných plemen n. př. hělochův a
černochův a totéž pojení se lidí téhož plemeno. Všichni lidé všech plemen
mají totéž tělesně ústrojí a tytéž základní síly a mohutnosti duševní; všichni
jsou schopni duševního rozvoje a vzdělání, ač vzdělání jedněch s větší nesnadností
děje se než vzdělání jiných. Jednota pokolení lidského jest událostí, již věda
zánovní hájila a hají proti všem útokům nevěrou neb hezhožnou nevčdonlostí
na ni činěným: Ústně podaní sebe. rozmanitějších narodův a věci té souhlasí
s učením Písma sv. (Srovnej Kosmog. v. Moses; Abende von Montllnerv) Že
jediná dvojice k rozšíření člověčenstva postačila, dokázáno počítáním velmi
jednoduchým. (Ab. v. Moutlh. S. 204.) Různost barvy (pleti) a postavy jest
jen nahodilou a rozmanitostí podnebí a mravův snadno se da vysvětliti. (Kosmog.
S. 332 na.) — Nemajíc zření k dčjepravě Mojžíšovč, věda nejpokročilejší opravňuje
k těmto soudům. Člověk nebyl postaven najednou na více jednotlivých místech
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Památka na prvotný stav nevin_v a blaženosti prvních lidi
živě zachovala se u všech všudy národů ve zkazce o „zlatém
věku.“ (Ovid. Met. lib. l.) Zkazka ta, ač u rozličných národů roz
ličné utvářena, poukazuje svou všeobecnosti na skutečný děj, o nějž
se opírá, a děj ten líčí se v Písmě svatém.

š.16.
llřicli prvých lidí a jeho následky. '

(l. Mojž. Kap. B.)

Původní stav člověka ač blažený, nebyl ještě trvalým stavem
dokonalosti. 'l'rvaloati měl blažený stav ten toliko tím nabytí,
kdyby člověk první s dobrovolným sebeurčením pro obcování
s Bohem se rozhodl. Přikazání, jež k účelu tomu Bůh byl dal,
bylo, jak jsme svrchu podotkli, nad míru snadné, an obzvláště
prvý člověk hojnými milostmi od Boha byl oštědřen, nemaje ani
nevědomosti, ani mdloby, ani zlé žádostivosti. A přece člověk
s v e d e n l) _vv zl ý m (1u c h e m, přikázání Boží přestoupil.

země, nýbrž dojista na jednom jen mi:—těusazen. odkudž pak povlovně zaliduatil
celou zeměkouli. Asie zdá se býti člověka'prabydlištěln & kolébkou všeho
člověcenstva. (Komnog. b'. 3315 ff.)

Na tomto místě též vbodno. abychom vzmínili se o nekřesťanské theorii
Darviuově, v_vvozující totiž pnvod člověka 7.jakéhosi praotce, kteréhož za
počátek rodokmenu svého prý mají společně opic c i lid é.

Zkoumúlue-li však veapolnou podobnost opic i lidí, shledame ihned, že
je.-at pouze népohledmi. povrchní, ne však bytostmi. Právě, když kostry obou
vedle sebe postavíme, tou ohromný rozdíl tím více do_očí bije. Přihlodněmnž
jen k některým uejmipadnějšíní rozdílům. l.' člověka 2 ruce a 2 nohy, lolik-í,
vzpřímené. rhýtmickri cbiizc ——u opic-c l ruce a chůze po zemi nejvýš ne
motorné, při níž se opicc o zahnuté prsty předních rukou opírati musí. Člověk
7. ruky své pohodlně uděla přehoušcl, což opice nikterak nedovede. 'l'vúř na
hlavě lid.—“kézaujímá téměř třetinu a lebka dvi-. třetiny všeliké prostory čili
povrchu; a Urang-lftanga však naopak tvář ěiní_větší polovici a lebka polovici
menší. A tof zajisté rozhodující; neb právě tím osvědčuje opice blízké pří
buzenství nvé s ostatními ssavci, kdežto člověk jediný tímto poměrem ode
všech ostatních asavcíi převalué liší se. A pozorujmež mozek. Gorilla. má
téměř o 2/3 méně mozku než člověk! '|“of při ostatní povrchní podobnosti
přece jen příliš křiklavý rozdíl a věci tak důležité! » Popatřme nu mládě
opičí, jak ono v několika hodinách po porodu již samo správně svých rukou
upotřebiti dovede; ano sestupmež i níže a vizme to kuře," které sotva že se
v_vlehlo, již bělui a pípe, a pak pohledněte na ubohěho červíěka nemluvňátko,
jak ono beze vší pomoci v náruč-í své matky dřímá, její srdečné lásce &otcově
péči rozumné všechno jsouc porněeno. ('o tu práce a ošetřování, než dovede



„Had pak . . . řekl k že ně.“ IIad přírodou svou ani
rozumu ani řeči nemající byl toliko nástrojem ďábla jím mluvícího,
jenž v písmě sv. vezdy za pravého svůdce prvých lidí se pokládá
& proto zrovna i „starým hadem“ (Zjev. 12. S.), „vrahem od po
čátku“ (kn. moud. 2. 23.), „lhářem a otcem lži“ (Jan 8, 44) se
nazývá. Zlý duch, chtěje člověka svésti, upotřebil tohoto zevněj
šího nástroje, protože pro jeho vniterné vnukání, dokud člověk
neviny své ostříhal, v duši jeho místa nebylo; nemohl tedy ďábel
leč zevnitřně v něho působiti.

Proč přikázal vám Bůh, abyste nejedli zkaždého
stromu rajského?“ Způsob, jakým ďábel člověka k hříchu
svedl, byl velmi lstivým; první otázkou předstíral zlý duch nevě
domost, dávaje tím na jevo, jak rád by o přikázání a o jeho dů
vodech byl poučen. Kdyby ďábel hned z počátku byl upíral, co
Bůh tvrdil, anebo spůsobem rouhavým proti Bohu u přítomnosti člo
věka si byl počínal, byl by zajisté čisté svědomí člověka tím urazil a

se na nohy postaviti a první slůvko zažvatlati! A obratte zřetel k opici a ku
zvířeti kterémukoliv v jeho stáří, v nemoci a i smrti a přirovnejte s člověkem,
jaký to ohromný, bezedný rozdíl mezi oběma se roževírá. Zde propast. již
žádné přispůsobení se podmínkám životním, aniž kterýkoliv jiný zákon Darvinuv
vysvětliti nedovede! A co máme o momentu |)s_\'chologickč|n, o působnosti
duševní říci? Toho se vůbec Darvinisté neradi dotýkají cítíce u vzhledu tom
slabost svoji. — Těžko zajistč jim jest vysvětliti pudy a umělost' zvířat. A jak
se to snáší vůbec se stálým postupem u zdokonalování, že právě u zvířat
nižšího druhu a nižšího ústrojnčho složení nadání ne_jv_\"te<'-nejšía nmělosf nej
větší nacházíme, kdežto by tak právě u zvířat vyššího druhu býti mělo.
Vzpomeňme jen na umělosf termitu, mravenců, včel, vos a sršnii, ptáčka mou—
divláčka, bobra a j. přirovnejme ji k umělosti velkých ssavcíi ano samých
opic. Jaký to rozdíl! U oněch malých tvorů jakýsi život společenský se zří
zením státním, zde ani stopy po něm! ——A pak jestliže postup všeobecný, proč
i tato umělá a dovedná zvířátka neznají pokroku jako člověk? Ani bručivý
demokrat— čmelák ——nenaučil se od svých nejbližších příbuzenců nějaké
ublazenosti a nějaké ve stavbě nmělosti; oni monarchickó a kastovní státy
včel, termitův a mravenců nepokračují, nýbrž zkamenělý jako kastovní státy
národů východních, s tím rozdílem, že tito jsou ponělivi a pokroku schopni,
připouštějíce arci i změnu státního zřízení svého, kdežto on_vnopo všecky věky
k němu připoutány zůstanou, bez učelivosti a bez pokroku všelikého! Jediný
člověk dá se vychovúvnti a je st p r a v 6 h o d n š c v n í || 0 p o k ro k u
s chopen, s čímž se ovšem žádná dressnra jakéhokoli zvířete movnati nedá.
Jaká to hluboká propast mezi zvířetem a člověkem! A duševní nadání opice
jest asi na rovni s vlohami a stanoviskem psím! \' čem dressura psa v_vcvičí,
tomu i opici přiučí a ničemu více.
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v srdci jeho ošklivost proti sobě vzbudil. Teprvé když žena, kterouž
co tvora slabšího ďábel napřed oslovil, rozmluvu s ním byla za
předla a tím hříchu přístupnou býti se okázala, zlodueh tedy vítězství
jistého vědom si byl, dokonal pak bez ostýchavosti a s neohrožeností,
co s bázní jakousi b_vl započal-; teprv tehd_v, co Bůh byl tvrdil,
upírá, řka: „Nikoli smrtí zemřete.“

Dle vypravování písma sv. snažil se ďábel uejprvé zviklati ve
člověku víru v pravdomluvnosť Boží a tím též důvěru v'upřimné jeho
smýšlení a otcovskou lásku (řkaz „neboť ví Bůh, že v který
koli den budetejísti z něho, otevrou se oči vaše. &
budete jako bohové, vědouce dobré i zlé“), podkládá
přikázání Božímu sobeeké a zlomyslné záměry, čímž ovšem láska
sama sebou za své vzala, anat' nemůže trvati s vědomím, že Bůh
jest bytostí sobeckou. Co ale satan jednak tři božské ctnosti ve
člověku podvrátiti usiluje, rozdmychuje jednak v něm pýchu, před
stíraje, že poživou ovoce zakázaného rovným stane se Bohu. Člověk
poznenáhla s klamným předstíráním pokušitele souhlasil; místo co
hned na počátku rázně a'určitě jej 'mčl odbyti, začal s ním roz
mlouvati, pak pochýliovati; pýcha vznikla v srdci jeho a posléze
skutečným pozíráním na ovoce zapovězené nezřízená žádosť či
chtivosť po něm. Tím hřích. t. j. dobrovolné odvrácení vůle od
Boha, již spáchán byl, &zevnitř-ní, t. j. skutečné požití ovoce bylo
přímým následkem jeho.

Tak žena k hříchu byla svedena; svedení muže ponechává
zlodueh ženě jeho. „[ vzala z ovoce a jedla a dala muži
svému, který jedl.“

Eva nejprvó vypriwovala Adamovi, eo had jí byl přislíbil a
jakých výhod jim dostati se má, budou-li ovoce zapovězeného po
žívati. Adam pak smýšlel jako Eva a těžšího dopustil se hříchu

l tážeme se dále, kterak vysvětlí nám Dnrvin puvod řeč-i urtikulovanó?
Kterak možno domy.—ulitise, jak by řeči se svou gramnmtikou i syntaxí, s pře
umělou vazbou logickou, jak by tyto řeč-i povstuti mohly, nf tak dí:|:e že tlu
kotu slavíka nebo dokonce žc řvání opic uší rozrývnjícího! lžde by se filolog
po historických přechodech sluinůti mlisel n marné by je hledal. \'ymřely a
zmizely, jako veškeren pevný základ Darvinismu.

Kdysi rozmlouvali dva obřunó o I)urvinismu: jeden z nich zakončil:
„Jaká byla první opice, taková je i poslední; a my před několika lety jezdili
ještě na voze řebřinovém u u_vníjsme si postavili železnice. I to je rozdíl!“
A věru 7-to je rozdíl!
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než žena jeho, jsa praotcem a maje větší dary a milosti i vůle
Boží lepší vědomost, než Eva.

Poznam. ]. Řádem tím přestoupili prarodiče vědomě a dobro
volně přikázání Boží, ——zhřešili. Nejinak nežli zlý duch jedná
i nyní každý svůdee. Blíže se k nám v kukli přítele oblečen, pode
zřívá zápovědi hlahoradných rodičův & učitelů jako odpůrce samo
statnosti a dospělosti i vystavuje hřích, tolike'ž ke lži se utíkaje,
za _pramen štěstí a blahotý. Tak umenšuje aneb i na prosto zni
čuje se důvěra i láska k rodičům & učitelům. podněcuje se pýcha
a sobectví, probuzuje se zlý chtíč a následuje, nebyl-li chtíč ten
v čas udušen. hřích.—Pád prarodičů tedy všem nevinným, zvláště
mladistvým dušení důraznou dává výstrahu, aby svůdníka co ne'
hedlivěji varovali se a nedůvěřujíce slovům jeho s pevnou a ne
zlomnou věrnOstí drželi se slova Božího i rad moudrých rodičův
a učitelův i spolu aby každý zlý srdce pohyb hned v zárodku udu
sili. ——lířích prvých lidí byl hříchem velmi těžkým, patrno to
již z uvedených okolností. Byl to hřích nedůvěry a nevěry v Boha,
„hřích neláský a hnusného nevděku a neposlušenství. Lidé dopustili
se hříchu, majíce jasně poznání, úplně svobodnou vůli a mnohé
jiné milosti. Právě dí sv. Augustin: „Zhrzen byl v rozkazu svém
Bůh, jenž stvořil člověka, který jtj učinil k obrazu svému, pánem
nade všemi zvířaty, který postavil jej do 'áje, který udělil mu
zdaru a hojnosti všech věcí, který neohtížil jej ani mnohými ani
strohými a těžkými příkazy, ale který jediným krátkým a snad
ničkým přikaizaním spíše k dobrému jeho směřoval“ (De civ. Dei l.
XIV. 0.15)

Poz n am. 2. Svatí otcové domnívají se. že svůdníkem lidí
byl zloduch, lucifer nazvaný; tento byl původně nejprvnějším,
nejvyšším a nejkrásnějším všech serafinů. Než nesetrval v milosti;
odpadl od „Boha.s mnohými jinými andělý chtěje Bohu rovným
býti. I—lříchpýchy učinil lucifera ďáblem (r):oíBožag) či satanem
t. j. nepřítelem a protivníkem Boha a lidí; pro hřích ten uvržen
se stoupenci svými do prOpasti pekelně; mať se za to, že třetina
andělů se satanem od Boha zavržena a ďábly byla učiněna. Tito
účastnice se jeho zloby stejný také. mají podíl u věčných jeho
trestech.

Proti luciferovi vzchopiv se archanděl Michael zvolal: ,K do ž
jest ja ko Bůhf“ t. j. kdož jest s to odvážiti se, aby Bohu rovnal
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se? I vznikl to boj veliký, Michael a jeho andělé zápasili s luci
l'erem a jeho anděly i uvrhli je do zhlani pekelné. Sv. Jan dí:
„Michael a andělé jeho bojovali s drakem a drak bojoval i andělé
jeho,i nemohli tito mlolati, aniž jest místo jejich více na nebi
nalezeno. [ svržen jest drak ten veliký, had starý (kterýž byl i
Evu svedl), jenž slme dábel a satanáš, kterýž svádí všecken okršlek
světa“ (Zje\.12, 7,8, J.). Čtviery trest zastihl zloduchy za vzpouru
tu: &) rozum jejich byl zatemněn a oni nadpřirozeného světla
zbaveni; b) vůle byla ve zlém utvrzena, e) vyhostěni jsou z bla
ženosti nebeské a d) .uvrženi do věčných muk pekelných.

Na odměnu horlivosti v boji proti satanu objevené vyznamenán
jest Michaeltímto názvemvýznamným: Kdožjest jako Bůh a záro
veň učiněn knížetem všeeh zástupů nebeských. Lucifer však znamená
knížete temností aneb knížete tohoto světa a náč.-clníkavšech ďáblův;
ostatní od Boha e(lpadlí andělé zovou ďábli, nečistí duchové, běsi.

Moc a zloba ďáblův jest veliká; moc jejich předčí silám
lidským u míře nenepatrné. Písmo sv. St. i N. Z. přiosobuje jim
účinky, jež velikou toliko mocí lze vyvorliti. Zlioření příbytků
Jobovýeh, zničení jeho majetku, úmrtí jeho dětí ďáblovým bylo
činem. V N. Z. čteme, že jednou do 2000 vepřů vešli, a tito do
moře se uvrhli. b'v. Řehoř Veliký dí, že satan sice štěstí, jež dříve
měl, ztratil, ale nikoli velikost své přirozenosti, jejíž mec daleko
překonává moc lidskou. Síly přirozené ďáblům zůstalý, ale zvrhly
se, nadpřirozené dary však vzaly za své. Zloba ďáblův není menší
jejich moci. Úábel nenávidí Boha a -'lidi, již hřích mají v oškli
vosti. Lsti a zlomyslností užívá proti království Božímu na zemi,
ponoukaje člověka ku zlému. Dokladem jest nám pád prvých lidí.
Ponoukání satanova slevou p o k u š b y, p o k uš e n í. Bůh do
pouští je, alevšak nedává pokoušeti nás nad síly naše; a těm,
již bdí a jsou pozorní, nemůže ďábel dle slov sv. Zlatoústce škoditi,
ale přináší užitek jim, ne sice po úmyslu svém, který vezdy zůstane
zlým, nýbrž dle statečnosti těch, již zlou jeho vůli slušně ve svůj
prospěch obracují. (llom. 3. centra ignav. n. l.) Zášt' zlých duchů
nechce však jen duše naše zahubiti, nýbrž i tělesně i časně nás
nešťastnými učiniti. Job, posedlí a všechny oběti ukrutností ďá
belské jsou živým toho důkazem.

I otevnny jsou oči obou, a když poznali, že
je o u n a zí . . “ Stalo se, co pokušitel předpověděl, a však nikoli
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ve smyslu člověku, nýbrž v lcstnóm smyslu pokušitelově. Utevříny
jsou skutečně oči jejich; nespatřili však nic jiného, než nahotu a
bídu svou, t. j. poznali, a) že zbaveni jsou milosti posvětnó a ne
viny původní; neboť nyní 7.dětí milosti dítky lměvu Božího, z přátel
nepřátele jeho, 7. dědiců království nebeského dědici pekla jsou
učinění; b) že pozbyli vlády nad smyslnou žadOstivostí, anaž dříve
nechtěla, co bylo 'zapovězcno, c) žt hřích je zahubou lidí; (1) že
Bůh jest p 'avdomluvuým a sp 'avedlivým soudcem, dobre odměňu
jícím a zlé trestajícím, a že dabei jcst lhářcm a vražedníkem od
počátku. Bůh pravil: Zemřete. Daibcl pravil: Nezcmřete. (,'o Bůh
řekl, stalo se ihned. Zemřeliť lidé smrtí duchovní; t. j. ztratili
milost Boží; a smrt těla jakož i věčnou smrt' bylo jim každého
okamžiku očekávati.

„A když byli zaslechli hlas Hospodinův,
skryl se Adam i žena jeho od tváři Hospodina
. . . . . “ Skrývziní se ode tváři Boží jest účinkem procitlého
zlého svědomí, známka to neklidu, úszsti a strachu, jímž útroba
jejich hned po hříchu byla naplněna._ \'ýmluvy padlých lidí:
„Žena, kterou jsi mi dal tovaryšku, dala mi se
strom u toho . . . . . had podvedl m ne,“ jakož ijejich
ode tváři božské skrývání dosvědčuje, že nejen rozumové jich pozna
vání ochablo, nýbrž že i ve hříchu setrvali, jelikož Adam nevy
znávajc pokorně a kajieně svě viny tuto na I'lvu sváděl a Eva
sváděla ji zase na hada.

()tázkou Adamovi položenou chtěl Bůh jej upozorniti a uvě—
domiti, jak pošetile jedná člověk, jenž v hříchu hledá blaho. „Kde
jest tvé dobré svědomí? Kam se poděly všechny ty hojně milosti,
jimiž jsem tě oštědřil? Kam se poděly všechny ty mnohoslibnt'
přípovědi hadovy? Strach tvůj dokazuje vinu tvou; tvě se ženou
skrývání se vydává svědectví o příkazu mého l_ířestoupení_ Kam
přivedli tě hříehovó tvoji, že ]H'eháš přcd 'Bohem svým, jejž jsi
dříve vyhledával? (Sv. Ambrož) Hospodin obrací se pak k hadovi
jako nástroji svůdníkovu řkajemu: „7.e j si to učinil . . . . “
Bůh nevyslýeha. ho, nýbrž ihned rozsudek pronáší nad ním. Klatba
od Boha nad hadem v_vřčená odnáší se i k ďáblovi, jenž onoho
za nástroj hříchu b_vl upotřebil. llad má býti zvířetem nenávi
děným, na prsou má. lězti a prach jisti, čímž hluboké jeho pokoření
a potopení naznačeno. Nelze dokázati, že hadové již před pádem
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člověka na prsou lezli; jsout' i za našich dnů hadově, již nelezou
ale lítají. I proč by byli nemohli hadi býti postavy přímé? Klatba
ta nemá na zřeteli všechny hadů druhy; možno tedy, že i před
hříchem prvotným byli již hadové se plazící. Že had ošklivost a
strach v člověku vzbuzuje, dokazuje sám tím, že všeobecně za
vzor a náznak lsti a zloby pokládá se a že pohanští národové i
za našich dob hada jako bytost nepřítelskou uctívají.

„Nepřátelství položím mezi tebou a ženou a
mezi semenem tvým (potomstvem)a mezi semenem
jejím: onať potře hlavu tvou a ty úklady činiti
budeš p atč její“ Slova ta prohlédají nejprve k ďáblu, ne
příteli to Boha i lidí, on lstivým spůsobem vešel v přátelství s člo
věkem; spojení to se přetrhne, přátelství v nepřátelství promění
se a ztoho mezi oběma stranama ustavičný boj se rozvine, boj to,
jenž úplným zničením moci satanášovy se skončí. Toto ač ještě
tajemně a. neurčitě připovědění budoucího Vykupitele nazývají sv.
otcové p r v o u b ] a h o v č s t i, protoevangeliem. Žena, o níž tu
řeč se činí, jest nejprve naše tělesná pramáti, první Eva; pak u
smyslu obvyšněm naše druhá duchovní pramáti, nejblahoslavenější
Panna Maria, matka všech živých, také druhá Eva nazvána. Po
tomstvcm hada či ďábla jsou padlí andělé a zlí lidé jeho soudru
hove'; potomkem ženy jest nejprvě Kristus Pán, Syn Marie (Gal.
3, 16), pak všichni věřící,duchovní to potomstvo její. Slova: hlavu
potříti znamenají úplné zničení moci nepřátelské; slova: úklady
činiti patě naznačují lest' a úklady, jimiž ďábel moc svou si
zajistiti a říši svou rozšířiti se snaží. ——Než jakým spůsobem
potřela Maria Kristem hlavu hadovu? Iodpovídáme: &) Maria
jest matkou Krista Ježíše, jenž z otroctví ďábla a hříchu nás vy
svobodil a zt'acenou milost a věčnou blahotu opět nám zjednal;
b) Maria jsouc bez poskvrny hříchu prvotnóho v “milosti počata &
zrozena tím nad ďáblem zvítězila; c) Maria dobrovolně přivolivši
ku vtělení se Kristově k vykoupení lidí z moci ďáblovy nemálo
přispěla; d) Maria jest prostředníci milosti, její přímluvou nabýváme
milosti spásy, jejímž původem jest Kristus, Syn Boží; e) Maria
velikou nad zloduchy moc má a duše úklady ďábelskými zahrožené
a k ní se utíkající chrání a střeží.

Hospodin přislíbiv prvým lidem Vykupitele a naději spasi
telnouje potěšiv,řeklkEvě: „Rozmnožím bídy tvé; pod
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moci muže budeš, a on panovali bude nad tebou.“
Eva podrobena býti má mnohým bídam. má býti ponižena, ona
pýchou povznésti se chtěla.- „A (l am o v i pa k ř e k ]: Ž e j si
uposlechl hlasu ženy sve, zlořeóena budiž země
v díle tvem (protebe);trní a hloží tobě ploditi bude
a \' potu tváři sve jisti budeš chléb, dokud se
nenavrátíš do země, ze kterě vzat jsi; neb prach
jsi a.v prach se nav raríš.“

Adama odsuzuje Buh k lopotně práci, k strastněmn životu
až. do smrti. Práce b_vla ovšemjiž před hříchem člověku přikázzina,
ona jest zdrojem požehnání, avšak po hříchu Bůh práci rozmnožil
a znesnadnil, aby hříšník prací trpkosť a zlobu hříchu tím více
naznával & cítil. Spasitelnčmu zákonu práce nikdo se nesmí v_v
hýbati, pokud síla tělesná a duševní k práci jej usehopi'mje; zákon
tcn jest obecný, všechny stejně vížíeí.

Na pokutu hříchu člověka přešla klatba hříchu i na veškeru
přírodu, zemi a všechen svčt viditelný; příroda lt(.'l)0(ltltlllá již člo
věku u_vní proti němu se vzpírala nejinak, jako člověk Bohu se
byl vzepřel; proto země a nebo podrobena jsou poniijitelnosti,
proto úrodnosť země jest umcnšena. Kdyby člověk nebyl zhřešil,
byla by i veškera příroda na odplatu jeho poslušenství s ním byla
oslavena; nyní ipříroda touží po vykoupení, jehož při všeobecném
dokonání jí dostane se, když podoba světa zahyne a Všemohoucí
novou zemi a nově nebe utvoří.

„N o b 0 prac h j si a v prac li se o hrá t íš.“ Nejbližším
následkem hříchu býla smrť duchovní t. j. ztráta posvětně milosti,
odloučení člověka od Boha, jenž jediným jest l'n'azdrojem všeho
života. Tato duchovní smrť v zápětí měla i smrť tělesnou, ano
tělo prarodičův přirozenou povahou smrtelně, toliko obcovaním
duše s Bohem v nesmrtelnosti zachovati se mohlo. 'l'ak smrť

přišla na svět pro hřích; a „každému ustalmveno umříti, a, pak
následuje soud.“ Smrť nepatří k dobrým, alebrž k věcem zlým,
an Bůh jí neučinil; avšak on ze zlého činí dobré a blahoslavení,
kdož v Pánu skonavají. „l.)rahaiť jest před očima llospodinovýma
smrť svatých jeho.“ (Ž. 115, 15). Smrť hříšníků jest nejhorší.
(Ž. 83, 22. „Zdělal také Bůh Adamovi a ženě jeho
0 (1č v z k o ží a z o b l 51č el je.“ Ejhle! jak zcela jinak zachází

, .
utažený Bůh s lidmi hříšnvnn, než d'a-hel, tento jen o to usiluje,o
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aby člověka do neštěstí a záhuby uvrhl, a nevšímá si více bídy
jeho; Bůh však vede péči o nešt'astníka &projevuje jemu netoliko
svou spravedlnosf, nýbrž i neskoněene—sve milosrdenství. by duši
lidskou zach 'anil, .

()děv z koží slušno i ve smyslu obrazněm ponímati. Adam a
Eva byli nyní hříšni; a na pokutu viny bylo jim obláěeti se rou
ehem kajícným. Drsným oděvem kajícuýní však byl šat z koží
zvířecích. ('írkev učí, že naši prarodičové po všechen život za
provinění své pokání činili a živou nadějí v budoucího Vykupitele
ztracené milosti zase nabyli a v této milosti blaze skonali. Písmo
sv. praví, že „Bůh vyvedl Adama z proviněníjeho“ (Mondr. 10, 2.).

„[ vypustil je z ráje rozkoše a postavil pře d
rájem chcruby s plamenným mečem, aby ostří
hali cesty k stromu života.“ Nova to pokuta, nové
ponížení za pýchu prvních lidí; ztratou ráje pozemského měl člo
věk také ztratu ráje nebeského si připomínati. Meč plamenný,
jímž cherubově (silní andělé, byli také předobrazení zákona, 2.
Mojž. 25. 18—22) střežili vchod k ráji a stromu života, naznačuje
Boží spravedlnost člověku do ':ije vchod zamezující, dokud úplně
nebyl se očistil od všech hříchův a trestů. Jak dlouho prví lidé
v ráji žili, písmo šv. nepraví. Než domnívají se, někteří sv. otcové
a učitelé církevní, že 40 dní, jiní že na léta a opět jiní, kratinký
že jen čas v ráji přebývali. —- Po důměnce Arabův a učitelů
židovských či rabínů byl prý Adam v ráji toliko půl dne; avšak
tu dlužno znamenati, že podle jejich mínění půl dne tolik jest, co
500 let, anť den, jak učí, má 100 let.

Adam, náš praotec, žil na zemi 93“ let, aby dětem a jich
potomkům mohl \'ypravovati, jak žzihubny'm ješt hřích a jak do
brotivym a milosrdnym ješt. Bůh, jenž kajícím rad odpouští viny
jejich. Svata legenda domnívá se, že Adam byl pohřben na hoře
Kalvarii. Noť- pry kosti Adamovy z úcty k praotei veškerého
lidského pokolení do archy vzal a po potopě světa synu svému
Semovi odevzdal, jenž ostatky ty na dotčeně hoře pochoval. A sv.
Ambrož dí: „Místo, na němž kříž Kristův byl vztyčen, byl hrob
Adamův, jak svaté podání *) ukazuje; i což mohlo byti příhodnější,
než že původce našeho života tam odpočíval. kde původce naší
smrti byl pochován.“

vf)—'Fe—rtullinn,Origenes, Athanusim.
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Bůh prvním lidem, než je z ráje vypudil, nejen Spasitele
přislíbil, nýbrž Adama i p rv n i m obra z e m či n ziz n a k em
V y k u p i t e l e učinil. Adam jest tělesným, Kristus jest duchovním
praotcem všech lidí. ——Adam panoval zemi, již Bůh jemu podrobil,
Kristus Pán jest pánem a vládcem všehomíra, neboť jim a pro něho
všechno jest stvořeno. Z boku Adama spícího žena, jeho společnice
byla učiněna; z boku Kristova na kříži ve spánku smrti odpočíva
jícího vzala původ církev, nevěsta Páně. — Eva, žena Adamova
jest jeho živým obrazem a matkou jeho četných potomků; církev
nevěsta Páně taktéž jeho živým jest obrazem a matkou dětí jeho
bezčetných t. j. věřících. — Adam a Eva spojeni jsou svazkem
nerozvížitelným; Kristus a církev sloučení jsou svazkem věčným.—
Adam hřeší a Kristus béře jeho a celého světa hřích na sebe. ——
Adam podroben jest lopotám, strastcm a smrti; Kristus Pán béře
na sebe naše nemoci a bolesti. -— Adam uvádí všechno své po
tomstvo do hříchu a záhuby, Kristus osvobozuje od hříchu ajeho
trestu všechny, kdož v něm a jeho milostí jsou ohrozeni.

Poučky:„Vinou hříchu všechen tělověk dle
těla i duše zhoršen.“ (Sněmtrid. ses. V. can. 1). Na duši
pozbyl pračlověk hříchem prvotně svatosti a spravedlnosti i posvětné
milosti a upadl u božskou nemilost a tudíž i v zátratu věčnou čili
smrť věčnou. Přirozené síly duše: rozum a svobodná vůle ochably,
zlá pak žádostivost v něm procitla. Dle těla byl člověk smrti,
jakož i všem nemoci druhům, strastem, námaham podroben a ztrátou
ráje i ztrátou dřívější vlády nad přírodou pokutován. An první
člověk praotcem veškerého pokolení lidského jest, neuškodil
hřích ten jedině jemu, alcbrž přešel se svými
smutnými následky z něho na všechny jeho při
rozené potomky čili stal se hříchem dědičným..
Avšak jakým spůsobem nepravostjediného člověka nakazila všechno
jeho potomstvo? Jak mohou děti spravedlivě trpěti tresty za
otcovu nepravost? táže se hrdý rozum nešeho století. Uvodivše
si na mysl účinky hříchu prvotného ponořme se v tajuplnou hloubku
lidské přírody &řekněme s mudrcem pohanským: „Jsoutě s p ojen ó
bytosti, kteréž pro jisté nepravosti rovněž tak mohou býti trestu
hodny jako každá jednotlivá. Stát (říše) n. př. jest něco souvislého,
jest to celek podobný živé bytosti, kteráž vždy jest tatáž, jejíž
podstatu stáří měniti nemůže. Jelikož tedy stát týž a jedin jest,
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budou rozdány v něm, dokud spojením jednota se udrží, zásluha
a, hana, odměna a pokuta všemu, co v tomto spolku žije., stejnou
měrou, jako každému jednotníkug Musí-li ale stát takto býti po
važován, nutno, aby stejným spůsobcm to platilo také o rodině,
kteráž pochází ze společného kmene, z něhož jakási tajná síla,
jakési sdílení podstaty a vlastnosti na všechny jednotníky toho
kmene se vyvírá. B_vtosti zplozené nikterak nepodobají se byto
stem uměnou vytvořeným. Tyto byvše dokonány, oslavují ruku
umělcovu; nejsoutě již jeho: dílo učiněno jím ale nikoliv z něho:
To ale, co zplozením povstává, pochází z podstaty samého zplo
ditele, tak že má na sobě něco z něho, což pro něho spravedlivým
spůsobem může býti trestáno aneb odměněno, anoť jest něčím
z n ě h o.“ (Plutarch).

To plnou měrou platí o pokolení lidském. „Co jsme my,“
volá sv. Augustin, „co jsou lidé všichni? Což nejsou plodem Ada
movým, týmže člověkem, kterýž za věku 8 jeho vlastnostmi a
nep 'avostmi opět a opět objevuje se? My všichni jsme jen jediný
Adam.“ A tou příčinou sv. Pavel, nejdůmyslnější to tlumočník
tajemstev přírody a milosti ve všech lidech dva jen vidí člověky!
prvého Adama, od něhož my všichni tělesným zrozením pocházíme
a druhého Adama, našeho Pána Ježíše Krista, jímžto duchovně
jsme zrozeni a posvěcení (Řím. 5. ——l. Kor. 15. — Ef. 4.).

„Jako zkrze jednoho člověka hřích na tento svět vešel a
zkrze hřích smrť, tak na všechny lidi přešla smrt', protože všickni
v něm zhřešili“ _(Řím, 5'), 12.). Ilřích tedy nikdy neskytá blaha,
jež připovídá, nýbrž jest pramenem všeho zla.

„Synu můj! po všecky dni života svého v paměti měj Pána
Boha a varuj se, b_vs nikdy nesvolil k hříchu“ (Tob. 4, (S.). Od
hříchu prvotného a jeho následkův obzvláštní milostí Boží a vzhledem
ku zásluhám Ježíše Krista jediná Maria Panna hned při svém
početí byla osvobozena; náuku tu dne 8. prosince r. 1854 papež
Pius IX. prohlásil za článek víry. Také památka pádu prarodičů
zachovala se ve zkazkách nejstarších a ncjrozdílnějších národů.

“. 17. _

Božský úradek vykoupení.
Ačkoliv člověk hříchem nad míru nešťastným učiněn, přece

nebyl jako padlí andělé od Boha na věky zavržcn; padlý člověk
byl schopen vykoupení a obnovení, jehož Bohem samým jemu se

arr—
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mělo dostati. Nebo ač vina hříchu jeho byla nekonečna a Bůh sám
neskončeně uražen, přece nebyl člověk prvým hříchu původem,
nýbrž ku hříchu tomu sveden. Padlí andělé k věčné zátratě jsou
odsouzeni, ani sami od nikoho ku hříchu ncbyvše svedení tento
zavinili. A byt' i veliká byla záhuba hříchem v přirozenost lidskou
vznikla, člověk nestal se přece hříchem tak zlým, že by v něm
pranic dobrého bylo nezůstalo, nebo přirozený obraz Boží i v padlém
člověku ač porušen podstatně zachován, anobrž i z pokažené přírody
jeho probleskovaly známky prvobytně její vznešenosti a krásy.
Jako Bůh svou vševědoucností od věčnosti pád člověka předvídal,
tak i od věčnosti ustanovil padlého člověka vykoupení. Tento
božský úradek brzo po pádu člověka tomuto jest objeven. I'rvým
jeho úkazemjest zaslíbení potomka ženina, jenž
hadovi hlavu potře. První tato přípověd'\'ykupitele na
potom tak často opětovaná, jest jako zlatá nitka, kterouž Bůh
dobrotivý padlého člověka zase spojil se sebou a kterouž veškerý
dějiny starozákonné divně jsou protkány. Nitka ta pojí všechny
děje, všechno učení, všechna ustanovení St. Z. i mezi seboui
v celek krásný a dobře zřízený; neboť přípověď ta nejen jejich
pravdu zaručuje, alebrž činí je i srozumitelnými. Taktéž zbožný
život všech spravedlivých St. Z. na této přípovědi zakládal se,
neboť jako živá víra v Krista nás po narození jeho žijící ospra
vedlňuje, tak onino, již před Kristem na světě byli, živou toliko
naději v Krista jsou ospravedlněni.

Zaslíbený Vykupitel však nevstoupil h n e d po pádě Adamově
v pokolení lidské, nýbrž předcházela příchod jeho 4000leta pří
prava na milost' vykoupení. Bylo zajisté třeba, by lidé, nejprvé
poznavše svou hříšnost a z ní pochodící bídu nabyli přesvědčení,
že sami vlastní silou a moudrostí sobě pomoci, sebe vykoupiti
nemohou. Tím měla potřeba a touha po vyšší pomoci v nich
probuzena a spolu spůsobeno býti, aby spásy jim podávané radostně
chopili se a dobrovolným spolupůsobením jí súčastnili se.

Dobu 4000 let před Kristem církev svatá co rok na mysl
nám uvádí čtyřmi nedělemi v adventě.
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g. 18.

Dvojí směr duchovní v člověčenstvu.
Kain & Abel (I. Mojž. 4.)

Poněvadž Bůh od věčnosti vykoupení padlého člověka usta
novil. tedy žůstal také po pádu jeho v laskavém s ním obcování,
aby království pravdy a blaženosti, jež satan vyvrátiti chtěl, zase
obnovil. Bůh zůstal i po pádu vychovatelem člověčenstva. Jako
pak Bůh ustavičně se snažil, aby poznání Boha, bázeň a láska
Boží v srdci člověka se zakořenily, rovněž tak bujněl i koukol
zlým duchem rozsetý; ihřích u nestálém pokroku rozvinuje se
jevil se ve tvářnosteeh nejohyzdnějších. Tento dvojí duchovní směr,
dobrého a zlého, zračí se již na synech prarodičův.

...-\dam a Eva měli dva syny. Abel (mladší)
b _v1 p a s t.ý ř, K a i n (starší) 0 r a č.“ Uba tito synové byli
prvorozem'- děti prvních lidí; později popřál jim Bůh ještě vícero
s_vnův a deer, jichž však jména mimo Setha písmo sv. nám neu
davá (] Mojž. Ž), 4..)

„Stalose pak po mnohých dnech, t.j. pomnohých
letech, když oba byli dospělými, ž e 0 b čto v al K a i n a A b el.
Není pochybno, že Bůh sám oběti ustanovil. „Uběť,“ dí sv. Tomáš
Akvínský, „jistě s náboženstvím samým vznikla. Nebo náboženství
jest obcování či spojení člověka s Bohem, kteréž obcování vzniká
a udržuje se jednak snížením se Boha ku člověku, jednak oddáním
se člověka Bohu. Složen puk člověk z duše itěla; oddání se tedy
Bohu obstihuje i duši i tělo člověka, ducha i přírodu. Dobrovolným
Bohu oddáním ducha i všech jeho sil jest modlitba; odříkáním se
toho, co člověk v oboru přírody svým nazývá„ a oddáním toho Bohu,
jest oběť. Toto puk oddávziní není toliko zevnější čili tělesné, nýbrž
tělesno-duelwvní; obětovatel vzdává totiž zevnějším předmětem
Bohu svrchovaněmu spolu vniternou víru, pobožnost', lasku, úctu
ducha, tak že oddaní těla neb přírody současně oddání ducha
obstihuje a tímto nese se. ()bět' jest tedy nejdokonalejším & nej
vyšším úkonem náboženství; konát' se v ní oddání se veškerého
člověka Bohu se vším. čím člověk jest a co má. Před pádem žil
člověk v nerozdílně s Bohem jednotě, účelem oběti bylo, jednotu
tu udržovati. Ale hříchem odloučil se člověk od Boha, pročež
nyní oběť k tomu čelila, aby člověka s Bohem smířila a obcování
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či spojení s ním obnovila. Zvláště krvavě oběti k tomu směřovaly,
aby cit viny & trestuhodnosti před Bohem v člověku obuzovalý a
nejdokonalejší oběť smírnon příštího Výkupitele předobrazovalyň

„I vzhledl Hospodin milostivě na Abela a na
dary jeho. Na Kaina pak a na dary jeho nevzhledl.“

Oheň nebeský, dí sv. Jeroným, strávil dai-ý Abelovy, nikoli
však Kainovy. Oběť Abelova byla výrazem věřivěho, Bohu oddaného
smýšlení; \'ýbrált' oběť svou 5 obzvláštní bedlivostí, ze všech totiž
zvířat vzal prvorozence a z těchto teprv to, co na nich nejlepšího
totiž tuk. Kainova oběť byla jen něčím zevnějším; obětoval, co
se mu namanulo; protož neměla oběť jeho před Bohem, jenž na
smýšlení člověka hledí, žádné ceny.

„I rozhněval se Kain náramně a upadla tvář
je h o.“ Závist nakvasila a rozzlobila Kaina proti bratru, an s nevolí
velikou pozoroval, že Bůh milostně zhledl na obět' Abelovu i majetku
jeho požehnal a jej roznmožil. Závist sžírala jej. Již pohan
Anacharsis prozval závist „pilou srdce“ a jiný tvrdí: „Jako rez
železo, tak sežírá závist závidíeíhof Závist. zplodila v srdci Kainově
zášť a nenávist proti bratru svěmu, zášť pak hněv, hněv bratro
vraždu a tato zoufalství. Tak hřích plodí hřích. llříehy, kteréž
jako závist dávají podnět hříchům jiným, slovou hříchy hlavními.

„Pakli zlé činiti budeš, hned ve dveřích
hřích“ t. j. trest ihned hřích stihati bude, Budeš-li zlé činiti,
nebude.-li hřích tvůj spravedlnost mon ihned vyzývati, bych po
trestal hřích tvůj? Žádátě spravedlnost Boží, by každý hřích b_vl
pokutován. Jeden z trestů hřícli v zápětí následujících jest. trest
zlého svědomí, kteréž hříšníka pokoje a klidu zbavuje.
Písmo sv. nazývá trest ten červeni nikdy neumírajíeím. Lkal
zajisté David po hříchu řka: „Nemají pokoje kosti mě od tváři
hříchů mých“ (z. 37, 4). A na jiném místě dí: „I-[řívh můj
proti mně jest vezdy“ (Ž. 50, 5). Sv. Pavel (k Řím. 2. 9,)
praví: „Soužení a úzkost přijde na každou duši člověka činícího zlé.“

„Ale pod tebou bude žádost jeho a ty pano—
vati bu deš nad ním.“ t. j. 5 milostí Boží jej ovládati budeš.

„Věrnýť pak jest Bůh, kterýž nedopustí nás pokoušeti nad
to, což můžeme snésti, ale učiní s pokušením také prospěch, aby
chom mohli snésti“ (I. Kor 10. 13). Pročež nesmí hříšník omlouvati
se, jakoby pokušením nebyl mohl. odolati. Než napomenutí, je
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Bůh Kainovi byl dal, nenalezla nižádného v srdci jeho ohlasu; v útrobě
jeho hnízdila zášťa touha po pomstě. „[ řekl Kain k bratru svému:
Vyjdčme ven.“ Nevinný Abel nic zlého netuše stradostí uposlechl;
bez pochyby chtěl chmury, jež zvraštěle' čelo bratrovo _hyzdily, zapu
diti a srdci jeho poklid & mír zjednati. Avšak Kain nedbaje lásky
bratrovy, „povstal proti bratru svému a zabil jej.“ Tak
zemřel Abel smrtí spravedlivých a vzácna byla smrt před tváří Boží.

„Zdaliž jsem já. strážným batra svého?“ vodvět
dáno od bratrovraha Bohu po Abelovi se tazajícímu. Ovšem že
člověk člověka střežiti má bratrským pokáráním, modlitbou, dobrým
příkladem hříchu- jej varuje. Kdo jiných hřích tají, co by jej měl
zameziti, dopouští se šestého z devatera cizých hříchů.

„Hlas krve bratra tvého volá ke mně ze
z e m ě o p o m s t u.“ Zločin tvůj vyzývá, spravedlnost mou k po
trestání tebe. Dvojí tudíž Bůh nad Kainem pronáší kletbu: a)
země nema jemu užitku dávati; b) sám pak má býti po
běhlíkem na zemi, již krví bratra svého byl poprznil. Úmyslná.
vražda jest prvním ze čtyr do nebe volajících hříchů.

„Větší jest nepravosť má; nežli abych od
p u š t (: n i za 5 l o u ž i l.“ Teprve kletba na Kaina vynešená.
probouzí juj ze sna hříchu a žene ho nikoli ku pokání nýbrž
k zoufalství. N' e li o d e n, míní Kain, a n e s e b o p e n js e m
odp uš tě n í. Podle ss. otců projevil Kain slovy těmi zoufalství
nad milostí Boží, a tak dopustil se i druhého hříchu proti Duchu
svatému. Tím dovršil Kain hříšnost svou; neboť nelze jest více proti
milosrdenství Božímu hřešiti, než když kdo se domnívá, že hřích
jeho i pro svou velikostí i pro svou ohavnosť nemůže od Boha býti
odpuštěn, byt' i hříšník hříchu svého opravdově litoval. Bůh sám
řekl: „Pakli by bezbožný činil pokání ze všech hříchů svých,
kteréž páchal, a ostříhal by všech přikázaní mých a činil by soud
a. spravedlnost: životem živ bude, a neumře“ (Ezech. 18. 21).
Nedosáhl-li Kain odpuštění, nebyl tím Bůh vinen, jenž každému
dostatečné skyta milosti k polepšení, nýbrž Kain sam, an milosti
Boží neupotřebil a pokání pravého neučinil; bez pokání není
odpuštění.

„Kdožkoli nalezne mne, zabíjet mne.“ Zlésvě
domí pronásleduje Kaina; i jest s podivením, že se obává smrti
tělesné a nikoliv smrti duchovní; zřejmě to znamení jeho nekajicnosti.



„I položil Hospodin znamení na. Kaina, aby
ho žádný nezabil, kdožby jej nalezl“ Bůh chtěl
Kainovi času ku pokání pepř-(ití, a proto vtiskl ve tvář & osobnosť
jeho něco, z čeho strach šel a co ode všeho naň útoku odhrožovalo;
znamení to děsné bylo také výrazem vnitřku jeho. — Děj v_vlíčeuý
není nejen velmi pouť.-ným sám sebou, nýbrž i tím, že v něm
(1r u h \ s e j e v í o b ra z Kristův. Abel nevinný spůsobem
přístojným naznačuje Vykupitele;_Abel jest pastýř — Kristus Pán
sám Sebe nazývá pastýřem dobrým. Abel obětuje Bohu z prvotin
stáda svého. a. oběť jeho llospodinu milá jest: —-»Kristus obětuje
sebe sameho otei mrheskému a oběť jeho jenm velepříjemna jest.
Abel usmrcen ze závisti a zášti bratrovy : — Kristus Pán ukřižo 'án
od židů, 11! podle lidske přirozenosti jeho byli bratří. Krev Abelova
volá o pomstu: —-—krov Kristova volá o odpuštění pro vrahy jeho
a všechny hříšníky. Na pokutu bratrovraždy ustanoveno Kainovi
býti pobčhlíkem a tulákem na zemi: ——na pokutu bohovraždy jest
židům tekati po okršku zemskem; nikde nemají stání a jsou všudy.
Bůh Kainovi vtiskl obzvláštní znamení, aby nikdo jej nezabil ——a
znamení zavržení a zátratý vtisknuto i v obličej lidu židovského.
by byl od každého poznán a nezniřen; ze všeeh národů jest národ
židovský jediný. jenž ostatní přežil, jenž uprostřed všeeh jiných
národů zije a přece v užší s nimi spojení nevehází. ——<Adama
Abele oplakávajíeího potěšil Ilůh jiným tolikéž nevinným synem ——
Sethem, jenž jsa dítkem požehnání Božího poč-et spravmllivýeh
rozmnožil. ——Bůh ()tec nad smrtí sveho Syna se, rmoutíeí útěchy
dochází v bezčetnem množství křesťanů, jež za syny sve přijímá.

P 0 u (:k a: Kain stal se bratrov'ahem, protože závistivým
myšlenkám hned z počátku neodolal, Zlá myšlenka, neopanujeme—li
ji, zmáhá ses rostoucí silou a prudkostí, zaslepuje rozum, obluzuje
srdce, ovládá vůli a ohlušujíc svědomí proti všem napomínáním i
výstráhám vede ke zlómu činu, jehož pak nelze odčiniti. Pročež
odporuj hříchu hned v jeho zárodku, jinak nesnadno ho zniknouti.
.,Prineipiis obsta, sero medicina paratur,“ práve dí básník římský.
Jako Kainovi tak ikaždému hříšníku jsou ustavične náhnětky
zlého svědomí pokutou nejhorší, ana za. hříchem v patách beží.
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5. 19.
Kainité & Sethité.

(I. )Iojž. 1—51)
Dvojí směr hned na synech prarodičů se jevící, přešel také

na jejich potomky, již se dělili na Kain i ty, potomky bratro
vraha Kaina a na Sethity, potomky Setha, jejž Bůh prvým
lidem v náhradu za zabitého Abele byl daroval.

„Kain vyšed od tváři Hospodinovy bydlel
poběhlý na. zemi k východní straně Edenu i vy
stavěl město a nazval jméno jeho dle jména
s y u a. s v ě h o ][ e n o 0 h.“ Kain ve vyhnanství vzdělal ne hned,
nýbrž po mnohých letech, snad stoletích město, an dle podotčení
sv. Augustina nedůvěřoval slovům Hospodinovým a bál se vždy
pomst '; a chtěje proti ní oln'aditi se, vystavěl v odvážlivé sebe
důvěře pcvné, bydliště, ěímž měšťanem zemského města, světákem
se býti osvědčil.

„hamech potomek Kainův pojal dvě ženy.“
lféinil tak proti nařízení Božímu; svrchovaně odrá'í se směr
Kainovců v Lamechu. v němž hřích úplně propuká jako žádost
těla a přepych ducha.

„.lalicl byl otec přcbývajících ve stanech &.
pastýřů, t. j. zakladatel a původce ne života pastýřského, an
již Abel pastýři,—mbyl, nýbrž divokého, bezuzdného a lonpcžnického
Života. koéovníkílv.

„Jubal byl otcem hrajících na citcru a harfu,“
t. j. byl vynálezcem hudebních nástrojů, jichž zkažená smyslnost
člověka často ku hříchu zneužívá, aě ony i k úctě Boží věnovány
býti mohou.

„'l'nbalkain pak byl kovář a řemeslník všelikého
(druhu) díla od mědi a železa, t. j vynalezl vražedné stroje
ku potřebám válečným.

'l'ímto řadem ukazují se lx'ainité — .label, Jubal a 'l'ubalkain
byli synové syna Kaiuova, Lamccha — býti milovníky a přátely
světského života a zakladateli nových spůsobů života a vynálezci
umění, ktcraiž ně i dobrého užívaní připouštějíu- přece u padlého
člověka hustěji sloužívají hříchu.

„Adam obdržel jiného syna a nazval jménojeho
Seth, t. j. náhradou za Abela. Seth byl praotcem synů
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Božích, proto tak nazvaných, že ve svých rodinách pěstovali
bázeň Boží a pravou bohopoctu; potomci však Kainovi kráčejíce
ve šlépějích svého praotce, cest Božích víc a více se odcizovali a
vším srdcem k zemským toliko věcem lnuli; pročež právem slevou
syny lidskými t. j. lidmi od Boha odvrácenými. Při této pokaže
nosti působily všecky jejich nálezy jen škodlivě a zkazonosně,
ježto nebylo v nich zbožné mysli, která by jim dala pravý směr
& učinila je blahoplodnými.

% 20.

Synové Boží
Vedle pokolení od Boha odvráceného, světáckého a v pře

pychu vzdorovitóho spatřujeme v dějinách St.. Z. řadu věřivě
k Bohu lnoucích, bohomyslných lidí a tudíž syny Božími na
zvaných jako tolikerých živých svědkův o síle přípovědi rajské; a
těmito syny Božími slnjí, jak svrchu podotčeno, Seth a potomci
jeho. Sv. Augustin praví: Od času Abela & Kaina jsou na zemi
dvě města: město Boží čili rod synů Božích, Boha se bojících &
přikázání jeho zachovávajících, a město d'ábla čili rod bezbožníkův
i syny lidskými nazvaných, od Boha odpadlých a světu a jeho
rozkošem otročících. Náčelníci čili otcové města Božího za doby
zákona přirozeného až do Mojžíše jsou arci otcov é, jež na tři
dělíme třídy:

a) arciotcové před potopou světa žijící: Adam, Seth, Enos,
Kainan, Malale'el, Jared, Henoch, Methusalcm, Lamech & Noě;

b) arcioteové po potopě světa až do povolání Abrahamova
žijící: Sem, Arfaxad, Sale, Hober, Faleg, Rehu, Sarug, Nachor,
Thare, Abraham;

c) arciotcové od povolání Abrahamova až do pobytu lidu
israelského v Egyptě žijící: Isaak, Jakob a jeho dvanáete synů,
již byli zakladateli dvanácti pokolení lidu israelskóho.

Areiotcové bud' životem neb činností prohlédají k Vykupiteli
budoucímu; jsonf. ]. předky Spasitelovými podle jeho přirozenosti
lidské, an tuto Syn 'Boží z jejich pokolení na sebe přijal; 2. obrazy
či nástiny Spasitele viditelně na zemi žijícího; 3. zaehovateli a
hlasateli pravého náboženství, jež Bůh jim odevzdal, aby zjevení
Boží jako nejdražší poklad svým potomkům zachránili a od poko
lení k pokolení zvěstovali.
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Arciotcové čili patriarchové vynikali zvláště vysokým stářím.
Tak n. př. žil Adam 930, Seth 912, Enos 905, Kainan 910, Mala
le'e'l 895, Jared 962, Henoch 365, Methusalem 969, Lamech 777,
No'é 950 skutečných let (t. j. občasí IL) měsíců).*)

'l'ato délka života dá se vyložiti jednak ze svěží ještě síly
přírody před potopou a z méně ještě podlomené síly lidské, hlavně
však z toho, že Bůh co nejdříve zemi zalidniti chtěl a proto život.
lidí prodlužoval. Právě pro toto vysoké stáří zachovala se snadněji
zjevení Boží ústním podáním. Tak 11.př. žil Adam 8 Lamechem,
otcem Nočmovým ještě 56 let, Noii pak žil ještě 58 let s Abra—
hamem; Isaakovi bylo již 75 let, když zemřel otec jeho Abraham.
Řádem tím p'avdy sv. náboženství od pokolení ku pokolení byly
podány, a více než 2000 let poučováni byli lidé o pravdách zje
vení Božího toliko listným podáním; l'ísma sv. tehdáž ještě nebylo.

Život praotcův byl i neúl'ionný i zbožný. Přípově'l' budoucího
\"ykupitele těšila je v lopotách a potužbách. Slovo Jobovo: „Vím,
že živ jest Spasitel můj“ bylo i slovem jejich. Víra ta jako i skutky
jejich vydávají o nich svědectví, že spravedliví a Bohu milí byli;
a Věrou a nadějí v příštího \'ykupitele došli i spasení.

Písmo sv. 0 vysokčm stáří areiotcův mluvíc, končí tímto do
datkem: i umřel. () jistém bohatci, jenž všelikými dary a statky
oplýval, vypravuje se, že zaslechne. kdys o tomto dlouhém, téměř
tisíciletčm žití arcioteův, tak dlouhý život za veliký dar považoval
a sobě ho přál. Leč, když jednou v Písmč sv. četl, jak k životo
pisu každčho praotce tu přidáno: i zemřel, pomyslil si: „tedy
přece všichni zemřeli; pročež bylo by i mně třeba. i po živobytí
lOOOletčm umříti, jako po padesáti letech. ] jak pošetile jsem
smýšlel, přeje si tak dlouhý život a nedhaje života zbožného a
cnostnčho ?“

*) Pravda tu zaručena lmíohými svědky, z nichž prvč zaujímá místo
Mojžíš. Neprohlídajíee k inspiraci a závažnému významu jeho svědectví podo
týkúme, že Mojžíš sluje nejstarším dějepiseem a proto hodnověrnější jest všech
následujících dějepravcu, jejichž záporné svědectví nemůže se rovnati tvrzení
Mojžíšova. A jak bezvýznamné téměř jejich svědectví, když sledujíce lidstvo
až ku potopě, po níž dle biblické dějepravy Bůh život lidský ukrátil, dále
K původu člověčenstva proniknouti nemohou, jelikož se zdráhají věřiti, co od
počátku člověčenstva až ku potopě Písmo sv. vypravuje. Že však arciotcové
i po potopě více 100 let staří bývali, dovodí Zkazky i svědků nebiblických.
Homer n. př. toužil na to, že život jeho vrstevníků velmi jest ukrácen; Jo

I
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Což jest tisíciletí oproti věčnosti! Méně než jeden den. Abych
ne tisíciletý nýbrž věčný život niěl, jest jen potřebí, bych zbožně
žila přikázání Boží plnil. A co učinil onen boháč to uváživ?
Vedl život vezdy neúhonný &.nábožný. Následujme ho!

Nad ostatní před potopou žijící praotce vynikají Enos &
Henoch. O Enosu praví písmo sv., že počal vzývati,
t. j. veřejně hlásnti jméno ][ o spo d i n o v o. llenoch, jenž
jen 375 let živ byl a velmi sstoupeně s Bohem obeoval, na od
měnu za bohovroucný život. bez prostřednictví smrti vzat jest ze
země; sv. Pavel dí: „věrou přenesen jest, uhy neviděl smrti“
(k Žid. 11. 5). Podle knihy Sirach (44. IS.) Henoch „přenesen
jest do ráje &pak na jiné místo nám neznáme, kdež bez všelikých"
obtíží v pokoji & rozjímání věcí božských prodlěváf Při skonání
světa opět se objeví a tři á půl léta pohanům, jako prorok Eliáš
židům, pokání hlásati bude; obu mocně na odpor se postaví anti
kristovi_zázmky činíce. Dílo to dokonávše hudou umučení, ná čež
jejich těla tři a půl dne na ulicích města Jerusálěmá nepohřbena
budou ležeti, pak ale obživnou á před znakomá všech obyvatelů
Jerusalemských slavně na nebesa se povznesou. (Zjev. sv. Jana
11. 5—10).

Arciotec ten také prorokovál hezhožným potupu á budoucí
soud (Jud. 14. H).),

„Lamech pák měl syna á unžvál jméno jeho
Noč(t. j. pokoj.)řká: 'l'eutot' nás potěší v ná mahách
apracích rukou nnšich ne že mi, kteréžto zlořečil
II 0 s p o d i n.“ Slovy těmito prosvítá patrně tužhá .po vykoupení
a. živá v ně důvěru o přípověd' rájskou zjevně se opírající.

sephus Fl. připomíná l'tokum jich dějepisec llesiodn, llellnnikn. Archosilau,
Ephorn, kteříž tvrdí, že první lide živi byli několik století. "n'—žepravdě na—
svědčují Egypťané, Indové u Číňanů. .

A čím, tážemo se, hodlnji nn.—"Aiodpurei poi'nziti svědky ty dávnOVčké?
Zjevem dnů našich. Pruvítě, že lidé nyní žijí 60 až 80 let, n z toho uzavírají:
Tak bylo i před 5000 lety, člověk zřídka se dožije HN) let u tou příčinou ústrojí
těla. lidského nikdy nebylo tuk zřízeno, aby bylo mohlo odolnti l-řemonu 7 až
800 let. „- I kdož nepozoruje, že u věci tó jnkož ve všech námitkách proti
náboženským událostem pýchou zaslepení protivníci se v_vtnsují obvyklým no
smyslem: Co jsem neviděl, nebylo nikdy n nemohlo nikdy býti.

(Viz ...-\hende v. Montlh, Ill. Abend.)
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g. 21.

Znuihatui se směru zlého až do všeobecné zkázy.
'N (,;-„ (l. Mojž. (i)

Rozdělení prvního řlověěenstva na syny Boží a na syny
lidské bez značnějšího pokušení mohlo potrvati, dokud počet lidstva
byl skrevný a synové Boží synů lidských se vzdalovali a dokud
země dosti prestory k takovému šíření se obou skytala, by vespol
ným stykům se vyhnulo. Když však počet lidí se muožil, přiblížily
se čeledi posud od sebe odloučené, a tento styk byl p*íěinou smíšení
Sethitů s Kainity a svedení =oněch těmito, čímž zavdan podnět ku
zkáze všeobecně.

„Když se počali lidě množiti na zemi, brali
si sobě synové Boží dcery lidské za manželky.“
Synové Boží berouce ženy Kainitky, neohlíželi se na jejich mravneu
povahu, již svornosf a blaženosst' stavu manželského žádá; &'tak
ženami těmi, jejich mravnou nákazou též byli zach 'accni. Obecná
zkáza spůsobena tedy sňatky synů Božích s dcerami lidskými.
Nebo v ruce matky hlavně leží prvě vychovaní dítěte, s jejím
mlékem takořka ssajc cnosť neh nepravost' do sebe; matka klade
první základ k budoucí povaze dítěte.

„()brově pak byli na zemi v těch dnech.“
Z manželstva synů Božích a dcer lidských pošli ebrevé, jimiž
vyrezumívají se lidé, kteří miramnou silou tělesnou vynikajíce
spolu ve, zlém k mistrovství se povznesli, tedy vzorem naprosto
tělesného a přebujnělěho smýšlení se býti ukaze 'ali, podobní jsouce
nebesoborným titanum řmrkým, jichž podobu a povahu pohanská,
báje jen podle obrů písma sv. napodobila*).

*) i\w'oýltairca po něm zlomyslní víry odpůrcově našeho století popíraj
byt obrů písma sv. I uvedeme některé vědecké a (lějepravně duvody, o něž
tato událost opírati se může. a.) Vykladaěi písem sv. souhlasí vtom, že název
„obrové“ dlužno rozuměti o lidech velmi silných i velmi zlomyslných. Že
líeeň obrů v bibli s názvem tím se shoduje, nepůjde snad na spory. b) Dejme,
že slovem tím mame vyrozumímti lidi nevšední velikosti a síly; pak tvrdíme,
že byt obrů nevzpírai se proti víře, nalezneme-li podobně zjevy, kteréž pova
žovati musíme za účinky okolností příznivých a naprosto přirozených. Nuže
rostliny naše jsou pouhými pidimužíky proti svým sestrám na půdě americké.
Naše kapradiny u nás ani keřem nejsoucí, na ostrovech jižního moře dosahují
výšky vysokých stromů, tvoříce samy o sobě lesy, palmovým podobné. Této
okolnosti neznalý mohl by obrovské kapradiny rovněž tak za bájku vyhlašovati



„Zželilo se Bohu, že člověka učinil na zemi.“
Zželilo se |! o b u -—jest výraz spiiwlnl mluvy lidské znu
menajíeí hluboký bol a spravedlivou ll-'\'oli Svrrhovaného nad
zkázou ělověěenstva; nebot' zlo tak se. rozšířilo a zmohutnělo, že
se zdálo, jakoby přípověď Spasitele lidem v ráji dana již v niveč
byla uvedena &had, jemuž úplná porážka byla určena, nad semenem
ženiným vítězil. l'roto dobrotivý Bůeh velemoudře jednal, že právě
nyní dějin řlověěenstva zraěitě dotkl se a všeobeenou pokutou
rostoucímu proudu zloby lidske. hráz zdělal.

„I.řekl Bůh: Vyhladím člověka . . . nebo tělo
je st t, j. tělesně smýšlí, tělu a jeho žádostem hoví, ——a b u d ou
d n o v (5 jeho s to d v a e e ti let.“ Než Bůh trestem lidské
pokolení zastihl, ještě jednou neskoněenou shovívavost & dobrotu
svou jemu dává poznati, ač hned jej mohl zničiti; uštědřuje mu
lhůtu 120 let ku pokání, než pomsta přikvapí. Bůh slova ta
k Nočmovi pronesl, aby svým vrstevníkům ú'adek Boží oznámil,
ikonal jest pak_zbožn_\" areiotec ten úřad proroka a hlasatele
pokání, v čemž bez pochyby Methusalem, jeho děd, &Lamech, jeho
otec, jemu nápomoeni byli. Než lide nedbali kárnýeh slov Noemo
výcb neustávajíee v hříchu a nepravosti, a uložil Bůh zahladiti
všelikě tělo. Zkáza a porušenosť lidská došla takt.)vého stupně,
žeť nebylo již více lze mravnými prostředky, jakož: kázáním a
varováním ji napraviti. Nemělo—li tedy cele pokolení lidske u
věčnou zkázu uběhnouti, uuiseloť, ro porušeného bylo, zhynouti &
z ostatků jeho nové pokolení povstati. Bůh zajisté jednal tuto
jako moudrý lekař, který řeže a pali shuilě údy, aby zdravých
zachoval.

jílÍoZb-ryibibliekě. V lůně země naší jsou velikáni obou říší, rostlinstva u.
zvířeny. Rostliny jednoděložm'- —-mouolmtyledones velmi hluboko v útro—
báeh země jako tvorstvo organické se nacházející jsou po výpovědi vsech země
zpyteů vskutku obrovske kapradiny a palmy. 'I'mn najdeš tnke zkamenělé
zvířata n. př. velikánské ještěry už 70 stop dlouhá a ohromného mamuta. 'l'of
velikáni pravěku! Mii-li ale rostlinstvo u zvířenn své obry, i proěby je míti
nemohlo i člověřenstvo? r) Ze OlH'OVt"b_\"timohli a byli, dosvědčují dějiny všeeh
téměř národů. Lid israelský má sveho (ioliiíše. Císař Augustus měl při dvoře
obra jménem Pusio a obřiei Sekundilla nazvanou, jejichž kostry v sadech Sallusto
vých uschované (dle zprávy Pliniovy kn. 8. hl. lh'.) byly zvíeí 10' 3" římské
čili 9' francouzké míry. Velikún Gabbaru, jehož cís. (?luudius z Arabic dostal,
dle téhož Plinia jen o půl stopy menší byl. Obr Eleazar cís. Tiberšovi od
Artabana, krále Parthů darovaný měl 7 stop od lokte až k střednímu prstu



„Noíí c 11o d il 3 B oh e m.“ Přes všechny zlé příklady za
choval Noě srdce své čisté a neporušené, sloužil Bohu, ostatní
otročili ďáblu. Písmo sv. praví o něm, že „chodil s Boh e m,“
t. j. žil zbožně & cnostně, maje vezdy před zrakoma Boha všudy
bytného a obcuje s ním jako s přítelem, jako s otcem.

Poučk _v: Bůh dopouští zlé, protože svobody člověku neod
jímá, avšak nezůstává při zlém netečným, nýbrž zakročuje svými
tresty i proti veškerému pokolení lidskému; neboť jest nekonečně
s v a t y a s p ra v e dl i v ý. Sto dvacet let dává Bůh zkaženému
lidstvu na pokání; nechceť smrti hříšníkovy hned, nýbrž popřává
mu času, aby se obrátil & pokání činil — on jest sh ovívavý.

Synové Boží obcováním se syny lidskými ku zlému jsou sve
dení; varujme se tedy co nejpilněji obcování se zlými; „nebo
tovaryšstvo rozpustilé porušuje dobré mravy.“

%. 22.

Potopa světa.
(R. 1656 po stvoření, čili r. 2344 před Kr.)

(I. Mojž. 6. 7. a S.)

Když lhůta 120letá., již shovívavý Bůh hříšnému člověčenstvu
ku pokání byl propůjčil, bez prospěchu minula, vykonal Svrchovaný

na noze. Maximin, císař (_šothský, byl (dle Uapitolina) zvýší 8' ?" míry římské.
Všichni tito velikáni žili při dvoře císařů římských &.tudíž nemožno, aby
svědkové o nich vypravující sehc- neb obecenstvo zhledem k těmto skutečným
osobam byli klamali. 'l'o tuším dostačuje, abychom líceň písem sv. 0 Goliáši
a jiných velikánoch nebrali v pochybnost. dl Byt obrů přodpotopných l_ze
odůvodniti těž zkazkami pohanských národu: leč jednotlivá svědectví tuto
uváděti, pro obmozenosf místa nemožno (Viz. Bibel v. Vence l. Th. S. 371).
e) Proti skutečností podotěených obrů možno vykázati se jen tím jalovým
nesmyslem: ()brů není a proto jich ani nebylo, a tudíž zhola nemožno, aby
kdy takoví lidé byli bývali. Než kterakým právem osmělujete se klásti meze
možnosti? Ku konci přiřiňujeme poznámku závažnou. Popíráte-li obry, pidi
mužíky popírati nemůžete. Utvořila-li však příroda jistý počet, neupřeto,
žeť mohla i více ntvořiti, a byt' to byli sami pidimužíci. Dejme, že by příroda
ode dúvna samé pidimužíký tvořila a že z nich jeden zvýší tří stop řekl s na
šimi filosofy: „Kdysi prý byli obrové zvýší 5 až 6 stop; itoť zhola nemožné,
an ani já ani kdo jiný jaktěživ cos podobného neviděl! -— Že bychomř eč tu
nepovažovali za moudrou, jest na bíledni. A ejhle! naši íilosofové právě tak
a nic jinak si nevedou! Mohla-li příroda spůsobiti bytosti 6 až 12 stop vy
soké? Zákonům přírodním tof nijak neodpírá! (Srovnej Bibel v. Vence I. Th.
S. 371, Abende v. Montlhéry III. Ab. S. 112 E.).
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na. výsostcch hroznou již dříve oznámenou pomstu, kterou veškero
člověčenstvo mimo Noěma a jeho nejbližší eeleď zahlazeno. I zví
řata pro elověka, jemuž k llří(l1ll sloužila, vwlina na zkázu krmně
těch, kteráž Noi'- k rozkazu Božímu s seliou do kor/ibn vzal. Že
potopa všeobee ne u, t. j. po veš-keré zemi rozšířenou byla,
zřejmě vyřčeno v biblickém vypravování.

„Učiň sobě koráb; tří set loktu bude dlouhosť
jeho, padesat loktů širokost' a třiceti loktů vysokosť
jeho.“ Poněvadž koráb měl prostory na tři milliony kostkových
střevíců, mohlo v jeho trojím oddělení a mnohých příbytcích mimo
osm lidí, množství zvířat a pokrmů potřebných býti umístněno. Také
dovoleno nám domnívati se, že jen zvířata na zemi žijící a nikoliv
i vodní do korábu vzata byla.

„Ze.všeeh živočichů po dvčm. uvedeš do ko
rábu.“ Z čistých zvířat vzal Noě do korábu po sedmi dvojicích,
z nečistých však jen jednu dvojici. Čistá slují zvířata, jež oběto
vati a požívati dovoleno. — Než jak Xočmovi možno rozmanitých
těch zvířat se zmocniti, aby do korábu je uvedl? (_)dpovídame, že
Bůh, jako kdysi k Adamovi, tolikěž k Nočmovi do korabu je při
vedl. Jakým spůsobem se tak stalo, nelze nám určití. Mnoha zví
řata objevují nyní ještě jakousi předtuchu nebezpečných zjevů
v přírodě a hledají pak outoěiště blíž příbytků lidských.

„Protrženy jsou všecky studnice, propasti
a.průduchově ncbeští otev říny jsou.“ Vodyv lůně
země skrytě a vulkanickou mocí na povrch země v_vhnanesloučily
se s mořem a deštěm s nebe, by zaplavily zemi.

„Patnácte loktů vyšší byla voda nežli hory,
kte r ě ž b y 1a. p ř i k r y 1a.“ Dosud nejen ve všech dílech světa,
alebrž i na horách nejvyšších nacházejí se stopy všeobecné této
povodně. Mohlt ovšem llůh jediným okamžením vody 15 loket
zvýší nad všechny vrchy umístiti; alevšak neskončená jeho láska
& shovívavost chtěla mnohým dáti času ku pokání, a proto 40 dní
a 40 nocí stoupaly vody a zajisté nouze se vznnihající mnohe k na—
pravě a kajicnosti pohnula, jak sv. l'etr v l. listě ii, !(). podotýká.

„I zahladil Bůh všelikou podstatu živou,
kteráž byla na zemí od člověka až do hovada“
Nemenší než Boží shovívavost jest i jeho svatost a spravedlnost;
dokladem toho jest potopa. Bůh shovíval a netrestal. dokud míra
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hříchu nebyla úplná; teprv když lhůta ku pokání určená vypršela,
zastihl nekajicníky trest zasloužený. „Neříkej: llřešil jsem a co
mi se (za to) smutného přihodilo? Nebo Nejvyšší jest shovívající
odplatitel“ (Sb-. 5. 4.). Číně zlé neříkej: jiní činí totéž; kdo se
zlými tovaryší, s nimi zahyne. „Siroká brána a prostranná jest
cesta, kteráž vede k zahynutí a mnoho jest těch, kteří vcházejí
skrze ni“ (Mat. 7. 13.).

„Rozpomenul se pak Bůh na Noema.“ Svatá děje
prava vylíčivši záhubu bezbožných, jme se pak hlásati, co zbožným
jest k útěše. Jako radost' nespravedlivýeh se proměňuje v žalosť,
podobně strasť nábožných mění se v slast. Bůh toho neopouští, kdo
se ho nespouští. „Vyjeviž Hospodina cestu svou a naději měj
v něm: a on (všecko dobře) učiní“ (Ž. 36. 5.). Noě důvěřoval
Bohu a zachován jest i se svojinei od záhuby.

„I odpočinul koráb na horách Armenských.“ Armenie
sluje krajina v Malé Asii na jihovýchodě moře černého se roz
kládající. V krajině té jest hora jménem Ararat, na níž dle podání
koráb Nočmův odpočinul. „Nedostupný vrch Araratův, dí slovútný
cestovatel Kr. Porter, od časů Nočmových nebyl ještě nohou
lidskou slezen, ač často o to pokoušíno, dostoupiti hrozných těch
hranolů horských. Jich tvar, sníh a lcd nepřekonatelnými jsou
závadami. Jiný cestovatel, jenž ze strany jižní Ararat pozoroval,
praví: „Probravše se rovinou Nikčanskou patřili jsme s nemalým
podivením na horu Ararat. Není nic tak krásně, jako její podoba;
nic tak vznešené, jako její výše. *'šechny vrchy ji obkličující
jsou oproti ní jen neúhlednó. Dokonalá. jest vzhledem ku všem
částem; všechno splývá v celek souměrný a činí horu tu jedním
z nejvznešenějích zjevů v přírodě.“ (Molicr).

„Noě vypustil krkavec“ Pták ten bylbez pochyby
krkavec mořský, jenž dílem lítaje, dílem na vodách plovaje snadno
vně korábu meškati a potravou z mrtvol potopených se živiti
mohl. Noč vypustil pak tři holubice; prvá ihned se. navrátila
do korábu, ana voda ještě nad stromy byla zvýšena; druhá teprv
u večer se navrátila nesouc ratolest olivovou s listím zeleným
v ústech svých na znamení míru; třetí pak již se nenavrátila
osvědčujíc tím, že země již oschla & že na ní epět bydleti možno.

P 0 z n a m. ]. Potopou světa ozřejměla předůležitá pro vývoj
náboženství stránka k á rn é s p r a v e dl n o s ti B o ží, jelikož

6
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jak jednotlivec tak veškcro člověccnstvo viditelným toliko trestem
k úplnénnl poznání své hříšnosti přivedeno a také jen tímto pro
středkem nejdůrazněji z poblouzcní svého vyvedcno býti může.
Potopou tou zjevno. že lidská vůle _vůli Boží nikdy bez trestu
odporovati nemůže, a že čím drzcji a opovážlivěji se proti ní člověk
zpěěuje, tím více do záhuby pádí. Jakož však u Boha i kárná
spravedlnost spolu jest láskou a tudíž všecky tresty Boží zároveň
jsou dobrodiním, nejinak to spatřiti lze i při potopě světa, a tu
netoliko vzhledem k lidem v ní zachovaným, jimž osvobození ze
všeobecné zkázy bylo největším ze všech dobrodiní tělesných, a
jimž i zkáza ostatních nejmocnější výstrahou a největším byla,
dobrodiním duchovním, nýbrž i také vzhledem k těm, kdož zahynuli
ve vlnách. Nebo při takovém tělesném a mravním stavu člově
čenstva, v němž před potopou je spatřujeme, při nadvládě totiž
tělesných sil, při všeobecném panování surové moci, loupeživosti
a vládychtivosti, při všeobecném tu menším tam větším nedo
statku náboženských a mravních citů nejenom blahobyt a svoboda
slabšího zkázu braly, alebrž bytí všech zahroženo tou měrou, že
přirozeným spůsobem nebylo veškerému ělověěenstvu jiného konce,
než že by bylo samo povlovně sc vyhladilo. Tento povlovný postup
krvavého vyhlazování urychlila potopa a stala se tudíž těm, kdož
v ní zahynuli, pravým dobrodiním, uchovavši je a jejich potomky
od nesčíslných strastí a útrap.

2. Zpráva o potopě, v níž prvobytně člověěcnstvo zahynulo a
při níž toliko jednotlivci zachování, aby byli praotci' nového po
kolení, nalezá se ve zkazkách všech téměř dřevních národů n. př.
v řecké zkazce o Deukalionovi, shodující se na mnoze ku podivu se
zprávou písma sv.

3. Že potopa byla v šeo be cn o u, tomu nasvědčuje také
geologie čili zemězpyt co nejrozhodněji. Nebo veškera země jest
pokryta vrstvou, kteráž není leč návoz všeobecného násilného ná
plavu či potopy, & tudíž náplavou čili potopeninou sluje. Náplava
ta chová nesčíslné množství kostí a zubů předpotopných zvířat,
ohromných balvanův a valounů či násypů křemele, koster a ostatků
zvířecích, jakož i přemnohé zkameněliny jižních rostlin a zvířat
nalézti lze v takových krajinách, kamž toliko všeobecnou
potopou zanešeny býti mohly, n. p. žulové balvany v severním
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Německu patrně z horstva Skáudinavskěho pochodíeí, kosti jelení

a koňské ve sněžněm pásmu .llymalaje v Asii.
4. Potopa hyvši Nočmovi a jeho potomstvu k novému lepšímu

a milostiplnějšímu životu, jest obrazem či nástinem sv. k řcstu,
jímž taktéž ze života hříšněho k životu milostnému a lŠohu milému
přecházíme.

5. Ko'áb jest ob'azem e i rk v e Kristovy; jako totiž
Noii se svou rodinou korábem zachráněn byl od smrti tělesně, tak
zachraňuje církev svě údy od smrti věčně, ano vně církve spásy
není (Sv. Augustin a sv. Cyprian). * '

6. Ostatně netřeba mysliti, že všichni potopou zahlazení
zahynuli na věky; nebo aě byli nevěřícími, když No'é arehu
vzdělával, mohli přece před svou smrtí ještě činiti pokání a těm.
již skutečně do sebe šli, hříchy svě poznali, jich lit-ovali, zvěstoval
Kristus po své smrti do předpoklí sstoupiv spásu & vykoupení
(I. Petr. 3. 19).

' „$. 23.

Oběť No'émova. Boží s ním úmluva.

(l. Mojž. 8 a O.)

Jen člověčenstvo ve smyslnosti úplně zatonulě a pokání tvr
došíjně zavrhující mělo dle předchozí hrozby zahynouti; na jeho
však ssutináell měla zvednouti se n o vá země a ('-l o věče n

stvo, za jehož praotec Noi'- se svou rodinou od Boha vyvolen.
Pročež učinil s ním Bůh úmluvu smírnou, kteráž obětí Noemovou

zprostředkováua.
„Vzdělal pak Noe oltář n obětoval oběti zá

p a l n 6 na oltáři.“ (')bět' ta předně přinešena na poděkování
za vysvobození ze všeobecně zkázy; pak naznačena v ni nejvyšší
úcta Boží, jakož imoc. a vznešenosť jeho v ní velcbena. Aby
Noě Bohu obětovati mohl, vzal na rozkaz Boží sedm dvojic ze
zvířat čistých do korábu. Ač Hospodin již spolu s kárnou svou
spravedlností dobrotivost', lásku a milosrdnost' objevil, osvědčuje
milosrdnost' svou zejména teprv po potopě, au oběť Noemovu jménem
všeho člověěenstva přinešenou laskavě přijal, pokolení lidskému i
zvířatům žehnal, člověku nadvládu nad zvířaty hříchem prvotuým
ztracenou opět zjednal, kletbu nad těmi, kdož by krev prolévali,
vyřkl a tak život lidský zabezpečil a posléze novou" s novým pm

5*
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otcem pokolení lidského uzavřel úmluvu. jcjíz viditelným znamením
duhu ustanovil.

„Nikoli více nebudu zlořeěiti pro lidi.“
Smíření Boží jeví se předně zaslíbením, že nenavštíví Bůh zemi
a cokoli na ní žije, více všezkaznou potopou.

„[ požehnal Bůh Nočmovi a synům jeho, řka
k ním: Rosttež a množte se a naplňte zemi.
Strach váš budiž na všecky živočichy země. A
všecko, co se hýbe a živo jest, bude vám za po
krm.“ Na důkaz všeobecného smíření opětuje se požehnání, jež
Bůh z počátku nade vším živoucím byl vyřkl; nebo nové tvorstvo
ze ssutin starého tvorstva vynikající mělo ho rovněž tak potřebí,
jako tvorstvo prvobytně. Smířením všeobecným vrací se člověku
opět vláda nad zvířaty, kteráž jemu jako obrazu Božímu na zemí
z počátku propůjčena, pádem jeho však a mnohem více ještě
zkázou veškerého tvorstva zemského ztracena se býti zdála; ale
nenavrácena mu vláda ta nad zvířaty tou měrou jako původně,
nýbrž jediné jako vláda postrachu a násilí. Ač panování nad
zvířaty člověku z počátku propůjčené i právo zahrnovalo, jich za
pokrm užívati, přece pračlověk na požívání bylin poukázán byl,
jak dokládá !. Mojž. 1. 29., nyní však v druhém světovém věku
vynáší Bůh dotčené právo na jevo, ale dává mu jen s jistým
obmezením místa. Zápověď, by lidé požívali krve zvířecí, zároveň
měla poukazovati k budoucí zápovědi, na spůsob pohanů krve
obětovaných zvířat užívati. Nebo zápověď krve zvířat obětovaných
užívati zakládá se mimo důvod dotčený i na důvodu duchovním
či obrazném.

Podle obecné víry dřevních časů mělat krev obětná účinek
odhřešující,a požívání masa obětného považováno za účast v účincích
obětí; proto zápovědí, krve obětné užívati, vhodným spůsobem
překážka učiněna jest víře, jakoby bohoslužba starozákonná všem
všudy požadavkům stačila.

„Kdožkoli by vylil krev lidskou, vylita bude
krev jeho; nebo k obrazu Božímu učiněn jest

č l o v ě k.“ Příkaz neprolévati krve lidské aniž požívati krve
obětovaných živočichů, co nejúžeji souvisí s připověděným smířením

. Bůh slibuje obnovenému člověčenstvu, že ho na věky nezkazí;
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což tedy bylo slušnějšího nad požadavek, aby člověk, jehož Bůh šetří,
i svého spolučlověka šetřil. Účel příkazu toho není než překypující
vášnivost' v uzdu pojímati, surové násilí potlačovati, všechněm
vážnost k důstojnosti lidské vštěpovati, aby lidstvo opět se vzmohlo.

„Ukáže se duha má na oblacích, &rozpomenu
se na úmluvu svou.“ Netřeba za jisto míti, že duha teprv
po potOpě na nebi se ukázala. Možná, že idříve spatřována,
avšak teprv od nynějška stala se znamením úmluvy. Ale není
též víře nepodobno, že duha dříve se naprosto nejevila, jelikož
nic nebrání domněnce, že země dříve nikoli deštěm, nýbrž resou
byla svlažována. Nám jest duha oznakem božské dobroty a milo
srdnosti. Proto sv. Jan ve svém Zjevení trůn Boží duhou obklíčený
spatřuje.

Pozorujeme-li duhu, máme si na mysl uvádčti přísnou spra
vedlnost Boží, jíž stíhá ty, již slovo jeho nechtějí slyšeti; avšak
máme se také upamatovati, že Bůh těm, kdož pokání činí, na
vždy hněvem nespláeí, alebrž jim opět milost svou dává.

P 0 z nam. Tak projevení se božské spravedlnosti, dosvědčené
tímto patrným a hluboko vtínajíeím příkladem mělo v zápětí zjev
božské dobroty. Hned jak první pokažené pokolení účinkův bož
ského hněvu zakusilo, uděluje se druhému pokolení v zárodku se
pučícímu záruka Boží lásky, slovem: nové zjevení Boží po potopě
jest zjevení míru a usmíření, zárodkem a středem nového nyní
zařízeného náboženského vývinu.

g. 24.

Potomstvo Noěluovo — opětný hřích.

(I. Mojž. o.)
Z vodního křestu potopy vyšla země na povrch obnovena;

novému pak člověčenstvu ze starého zachovanému a tudíž s ním
ještě souvislému uloženo, zemi naplniti. Než i v novém pokolení
zračí se hřích Adamův a propuká v Chámu, synu Noěmovu ve
spůsobu smyslné žádostivosti a nestoudnosti.

„[ začal No'e, muž oráč, vzdělávati zemi a
vštípil vinici.“ Zemi obdělávati bylo také před potopou
přikázáno; proto N06, ana země byla osehla, zemědělství obnovuje.
Stav rolnický vezdy počestným a užitečným byl; jím zanášeli se
iSem, .lat'et, Abraham, Izák, Jakub, Booz, Gedeon a. j.; ani
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knížata nestyděli se za zaměstnání to. -— Před Nočmein neobdě
lávána vinice,aby z hroznů víno lisováno bylo; hrozny trhaly se z révy
divoko rostoucí. Noi? tudíž neznal vína sílu opojnou. Snadno
tedy vínem čerstvě nalisovaným mohl se opíti. Než nedůstojno
by bylo, kdybychom se domnívali, jakoby zbožný areiotee ten
opilství byl otročil.

„A o b 11až o n je st v s tá n u s v e m.“ ()pojen jsa svrhl
se sebe roucho, jímž zahalen byl; což spozoroval Cham, druhý
syn Nočmův. Místo co by otce obnažencho byl přikryl, posmíval
se jemu. l šel a sdělil totéž bratřím svým, aby i tito z otce si
tropili \isměšky. Než Sem a Jat'et lepe znali přikázání Boží;
nebot'. vzali plášť a zakryli otce sveho.

llřích objevuje se v Chamu ncuctivostí, již v srdci jeho i
nejsvětější city detinne úctivosti k rodičům utnchají. Sem a Jafet
projevili svým počínáním svatou cudnost, spanilou stydlivosť, lictn
dětinnou. Procítiv pak Noí'- a uslyšev_ eo učinil syn jeho Chám,
kletbu vyřkl nad Chámem a jeho potomstvern. Bez pochyby
tázal se NOC—,spatřiv cizí plášt na sobě, svých synů Seina a Jafeta
po příčině toho; tito jsonce srdce upřímnčjšího a zbožnějšího vy
pravovali pak otci, jak věc se byla sběhla, jinak by tajíce hříchu
bratrova cizího se byli dopustili hříchu.

V prorockých slovech NoiÍ—movyeh:zlo řeč e n )“ K a n a an, . .
požehnaný ]lospodin Bůh Semů . . . rozšířiž Bůh
.l a feta a t. d. předpověděli budoucí osud potomků jeho. Pych,
jejž Cham, Nočmův syn druhorozený na otci spáchal, splácí se
mu především na jeho vlastním nejmladším synu Kanaánu. Na
něm a jeho potomstvu bude kletba spočívati aještě nyní bo tajne
zůstane, že i jeho potomci kdysi v. Kristu svobody nabytí mohou
a mají. Semovi pak předpovídá se, že v potomcích svých 2 obzvláštní
lásky a péče Boží se těšiti bude; nebo Jobova, Bůh spásy, jest
Bohem Semovým t. j. Bůh se Semem a jeho potomky co nejúžeji
spojen, jelikož ale takové vroucně a milostné spojení toliko v bu
doucím Mesiáši — Kristu, prostředníku to mezi Bohem a lidmi,
svůj původ má; proto přípověd v ráji daná Semovi a jeho potomstvu
opět se tu obnovuje, z něhož Mesiáš má pojíti. Jafetovi pak
předpovídá se, že četným potomstvem po zemi se rozšíří a ve

stanech b'emových bydleti t.j. vespolek spásv „ potomstva Semova
pošlé přijat bude. . „
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Proroctví to doslovně se naplnilo; nebo z pokolení Semova,
z lidu židovského vyšla spása ——Kristus; Jafetité netoliko po
celé Evropě, nýbrž i po veliké části Asie se rozšířivše ve valných
zástupech z pohanství na víru Kristovu přešli, ježto Chamitě,
černoši to větší časť Afriky obývající, ač z milostných darů Mesi
ášových naprosto nejsouce vyloučeni, přece. až dosud ještě kletbou
duchovní a tělesné poroby stenajíee jen v počtu mnohem menším
do církve Kristovy vstoupili.

Největším zlem, jímž černochově ještě podnes jsou zastiženi,
jest otroctví, jemuž i ve vlastní otěině i v cizině u národů jiných
jsou podrobeni. Jak hnusné jest otroctví, jde na um ztoho, že
otrok většího nad zvíře práva nemá. Aě církev Kristova vždy
proti otroctví vystupovala a římští papeži mocně na odstranění
otroctví naléhali, přece ještě za dob našich tisíce a tisíce černochův
afrických úpí pod jařmem otroctví. A v pravdě toliko náboženstvím
Krista Ježíše, jenž sám sluhou všech se stal, může jbo to přetěžké
býti usnadněno a povlovně i odstraněno. Modleme se, by evan
gelium Kristovo svými milostmi oštědřilo i černochy africké, již
o Bohu pravém, o Bohu trojjediněm tak málo vědí, že na větším
díle ďáblu božskou úctu vzdávají a obětováním krve lidské jej
usmířiti se snaží. *) ..

*) Kardinal Mezzoí'anti, důkladný zlmlec šedesáti téměř jazyků. byv tázán,
zdaž b_vfilologie mohla přispěti k odůvodnění jednoty pokolení lidského ajeho
tří plemen, odpověděl, že „nejen k němu přispívá, nlebrž důvod ten i podává.
Jsouc jedna ve své podstatě, dělí se mluva lidská ve trojí větev, kteráž pak
jest zdrojem všech známých jazykův. Troji tu větev jest: jazyk Jafetitů,
Semitú a Chamitůx“ 'l'otě svědectví velmi důležité!

V jedné poznámce k š. 14. jsme spozorovali, jak věda za našich dnů
překonala bezbožně soustavy a podivné dnminky nepřátelské filosofie vzhledem
k rozdílným druhům ělověěenstva; důkladným bádáním novějších zemězpytců
jest dokázánajednota pokolení lidského. V té příčině ještě poukážeme ku
dvojímu zjevu, jehož věda Bohu neodcizená se doěinila. Prvním zjevem dán
důkaz o bytu tří plemen ělověčenstva: druhý dovodí nadvládu plemen dvou
nad plemenem třetím. Uvidíme, že vědě, nechce-li býti kusou, u věci tě na
zbytného vysvětlení jest se dožadovati od víry, čili, že věda musí býti křesťan
skou, aby se dodělala náležitého rozřešení-svých názorů záhadných.

Zjev prvý prohlědá k třem plemenům ělověěenstva. Na slovo vzatý
přírodozpytec Cuvier (+ 1832 v Paříži) a jeho učeníci neméně slovútní za
stávají tři rozdílná.plemenalidská: kavkazské, mongolské a ethiopské
plómě, ačkoliv jiní 5 až 15 plemen lidských čítají. Každé z těchto plemen jeví
v ústrojenství svém zvláštní odznaky, jež nikterak nelze stotožniti.
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Živ pak byl Noě po potopě tři sta padesúte
let.“ Dlouhého to věku popřal Bůh Nočmovi, by sdělil synům
a dětem těchto svaté pravdy náboženské, zejména božskou pří
pověď k budoucímu Spasiteli prohledající, aby i potomstvo jeho
za doby té dlouholeté pod jeho bezprostředným dozorem zrůstaln
a v dobrém se tužilo.

Pouč ky: Strašná kletba zastihla Chama pro nestydatou
k otci neuctivost', ježto ostatním bratřím pro jejich dětinnou uctivosť
a stydlivosť velebného se dostalo požehnání, čímž všem dětem
naučení dáno, že na urážku Božího přikázání: Cti otec i
matk u svo u, kletba již na tomto světě následuje, věrné pak
3 svědomité jeho ostříhání, že přináší požehnání, dlouhý věk,
časné štěstí & blaho.

Noějest třetímobrazem či nastinem Páně. Nně
znamená pokoj, Kristus, kníže míru, přivádí svojince ku pravému
pokoji v Bohu. — Noě byl vyvolen, by zemi znovu zalidnil; Kristus
byl vyvolen, by zemi spravedlivými & nebesa svatými obydlil.
No'e' vzdělal archu, by spravedliví na zemi od potopy byli uchrá

Plémě kavkazské (lndoevropan) jest pleti bílé, obličejepodlouhlého,
v němž jednotlivé části jsou přiměřeně vyznačeny; čela klenutého, oblouků
jařmových a čelistí nevyčnívajícícb, nosu úzkého, lehce zahnutěho, zubu před
ních v obou čelistech kolmo na sobě stojících, brady plné a okrouhlé. Lebka
ukazuje tvar orthognatní krátko, i dlouholehečný. Dle našich pojmů vzor to
lidské krásy. Rozšiřuje se od přední Indie, přes Iran, Arabii po l—Jerpě a
severní Africe asi k obratníku severnímu, kdež na východě až ku rovníku
se objevuje.

P | é m ě m ong o l s k é jest pleti hnědožluté, obličeje širokého, ploského,
takměř čtverhraného, úst širokých. Čelo jest dole ploché, dutiny oční od sebe
vzdáleny, nos malý, široký, ploský, štěrbiny oční malé, šikmo k sobě postavené,
brada krátká, výsedlá, tvář široká, s vysedlými kostěmi lícními. Lebka ukazuje
tvar ortho- i prognathní, dlouho- i krátkolebečný. Obývá Asii a polární Ameriku.

P I é m (: et h io p s k é má pleť černou neb temnohnědou, hlavu úzkou—
se stran smáčknutou, s čelem hrbolovitým, na zad ustupujícím, oči vysedlé,
nos tlustý, splosklý, s vysedlou horní čelistí splývající, bradu ustupující, zuby
přední šikmé, rty nadmuté. Ve tvaru lebky objevuje se tvar prognathní,
krátko-i dlouholebeěný. Plémě to obývá Afriku mimo sever a některé ostrovy
moře jižního.

Tři tedy jen jsou plemena lidská. Leč, kde se dobereme příčiny toho
zjevu? Vědy-li se tážeme, odmlčuje se, pokud přirozených toliko příčin se
domáhá; :. chce—lise dopíditi pravého rozřešení této jí záhadné otázky, nezbývá
než, aby se utekla k vědě věd — totiž k náboženství. Zjevení jí udává. tři
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nění; Kristus založil církev, by spravedliví od potopy hříchu byl
zachráněni; Noi? archu vzdělávajc kázal pokání, Kristus církev
zakládaje hlásal sám a svými apoštoly pokání. Noě a všichni,
kdož s ním v korábu byli, zachovani jsou od záhuby; podobně ti,
již s Kristem v církvi obeují, nezahynou. — Kdo však s Nof—mem
v korabu nemeškal, vně archy zahynul; taki ten, kdo církev
Kristovu zná. a do ní ku Kristu nevstupuje, mimo ni zahyne.
Archa chovala v sobě živočichy všeho druhu; církev Kristova, tato
archa N. 7. obstihuje v lůně svém lidi všech zemí, národův a
jazykův. —-Čím více vody stoupaly, tím výše povznášela se archu;'
čím větší strasti církev stíhají, tím více vznáší se k Bohu. — Noě
z archy vystoupiv přinesl Bohu oběť zápalnou; KristusPán chtěje
svět opustiti otci svému přinesl oběť na kříži hříchy světa sníma
jíci. — Bůh učinil s Noěmem smlouvu a dal mu duhu za znamení

syny Noěmovy jako praotce tří plemen lidských. ——Druhý zjev: Nadvláda
dvou plemen nad plemenem třetím. Dějiny vydávají nezvratné svědectví, že
plémě kavkazské a mongolské kona nadvládu nad plemenem ethiopským. Kohožtě
tajne, že všechny události světově původ vzaly a berou od plemene kavkazského
& mongolského? A že u vzhledu tom v pozadí ustupuje plémě ethiopské jsouc
tu podřízeným jen sluhou, ano otrokem obou plemen ostatních? Mút ano, jak
dí Cuvier, všechny příznaky organického a mravného snížení. Čím však věda
lidská odůvodňuje tuto přirozenou zvrhlosť plemene ethiopského? Vlivem pod
nebí, vzduchu, povahou země, vody, zimy a vedra. Dostačují-li ale tyto okol
nosti duchu badatele upřímného a dokonalého? Kdyby vlivy ty snížení orga
nickěko a mravného pravou byly příčinou, trváme, žeby plémě ethiopské dne.—1
nmoheln více bylo sníženo než před 1000 a 2000 lety, ano že by dúvno již
bylo za své zvalo. Plémě to však žije dosud a nejeví ani v ústrojí tělesném
ani v povaze mravní větší zvrhlosti než za prvních dob svého bytu. Itu musí
dějiny, nemají—li býti kusymi, utíkati se k božské lnateři a příčinu této zvrhlosti
hledati v působení spravedlivého Boha, v pokutě totiž za pych praotcem toho
plemene spáchaný. Jen hroznou kletbou, již- vyřkl Noe nad Chumem, lze si
vysvětliti ten zjev záhadný: .,Zlořeěený Kanaan, služebník služebníků bude
bratřím svým.“ Podivuhodnosť,jak rčením „bratři“ kletby přísnost umírněua
a na společný původ všech plemen poukázáno a zároveň dvěma plemenům
pokynuto, že k nešťastnému plemeni třetímu s bratrskou so nésti mají láskou.
Církvi katolická! jak šlechetně usiluješ svými věrověsti dostati úkolu po
svátnému! Leč ani mocný hlas římských papežů, náměstků toho, jenž vzal
podobu sluhy na sebe, by všem lidem zjednal svobodu synů Božích, ani pokrok
osvěty &.vzdělanosti ani snaha přátel lidskosti dosud nedovedla zmúřiti kletbu
lpící na. potomstvu Chamově. Dokázánost, že dobou 14 let od r. 1814 až 1828
vyvezeno bylo z Afriky na. 700,000 otroků!



_90_

míru; Bůh učinil Synem svym Kristem smlouvu se všemi lidmi a
ustanovil svátost oltářní zárukou usmíření a života věčného.

g. 25.

Stavění věže babylonské & rozptýlení pokolení lidského.
(r. 2204 př. Kr. --— [. Mojž. 11).

Hřích v surovém chování Chamově se projevivší pokračoval
V'

p '1 podniknutém stavění věže babylonské až k r o u h a v ě m u
p ře p y 0 h u, kterýmž lidé Bohu a. jeho úradkům vzdorovati chtěli;
ale Bůh zmařil zpupné podniknutí zm aten ím ja z y k ů, na
něž pak následovalo rozptýlení člověčenstva po veškeré zemi a
vznik pohanstva.

„Byl pak (až posavad) na zemi jazyk jeden.-'
Jako z počátku jediná jen dvojice lidí byla, tak byla jedna toliko
pramluva; neboť tato jednota jazyková byla nutným výsledkem
jednoty pokolení lidského, čemuž skvěle nasvědčují nejnovější
pátrání filologieká poukazující vesměs na jednu pramluvu. Avšak,
který jazyk tou byl pramluvou, nelze nijak dokázati, ač někteří
se domnívají, že jazyk hebrejský prvohytnou byl mluvou člověěenstva.

Senaar prostírá se mezi řekami Tigridem a Eut'ratem
v jižním Bahylonsku. V zemi Senaar brzy rozmnožili se lidé tak,
že pomyšleno na rozchod; avšak než se rozptýliti měli, chtěli
nskuteěniti'úmysl, jenž zřejmým jest svědectvím jieh pošetilosti
a pýchy.

.,P oj d' tě, vyzývali se. vespolek, n ě i n m e s o h (: m ě s t e)
a věži, jejížhy vrch dosáhl k nebi, a oslav me
jm ě n o s v e, _dří v e ne ž s e rozdělíme (t.j. abychom nebyli
rozptýleni) po vší ze mi.“ 'l'usíee, že za příčinou přelidnění
bude jim třeba brzo se rozejíti, chtějí blahovei ti střediště jednoty
si zříditi a v rouhavěm přepychu až k oblakíim vystoupiti a. spo
jením všech sil lidských vzdorovati Tomu, jenz bydlí na nebesích.
Než „clověk miní a. Pan lšůh mění.“ \' okamžení, kdy počali
s veškerou pilností o dílo se pokoušeti, zmátl Bůh jazyk jejich
tak, že sobě vespolek nerozuměli. Řádem tím nemohl nikdo nikomu
ani rozkazovati ani ho pOslouchati, pročež bylo jim od díla zapo
čatého naprosto upustiti. Město a věž, obě nedostavené, nazváno
Babel t. j. zmatení. — Teprv za dob pozdějších vystaveno na
místě tom město převeliké s věží převysokou, o čemž na místě
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jiném _ještě se zmíníme. Zmatení jazyků bylo trestem neméně
spravedlivým než spasným; s p r a v e d l i vý tu byl trest ten, nebo,
jak sv. Augustin (Civ. Dei lib. XVI. 4) (lí, pyšný člověk Bohu
rozuměti a příkazů jeho poslouchati nechtěl, proto zasloužil sám,
aby ijcmu nebylo rozumíno, & jeho příkazův aby též jiní nepo
slouchali; spasn ý tu byl trest ten i s následkem svým t. j.
rozejitím se lidstva hříšného, protože by spojení v bohapráznosti
a v sobectví toliko kn vespolné záhubě bylo vedlo. Dlužno tu
znamenati, že pravě spojení pokolení lidského jest ovocem Ducha
sv., onoho Ducha, jtjŽ Kristus prostředníkem 'jsa všech národů,
lidstvu opět získal a znamením onoho spojení oproti dotčenému
zmatení jazyků jeví se zázračný dar jazykův o letnicích, kdy apo
štolové Duchem sv. jsouce osvícení všem národům Ukřižovaného
hlásali.

Pozna. m. Dle sv. Augustina a starého podání od židov
ského dějepisec Josefa Flavia zachovaného účastnili se stavění
věže r. 170 po potopě podniknutého po výtce potomci Chamovi
a sice po příkladu vůdce svého Nimroda (Civ. Dci XVI. 4).

Dle Josefa Flavia zamýšleli prý podnikatelé této stavby před
novou potopou se zabezpečiti vzdorujícc nebesům jako nebeborní
'l'itani v báji ději biblickému připodobené; sv. Augustin přiěiňuje,
že Ninn-ed ještě chtěl tohoto stavení města i věže použiti k ntvrzcní
sveho tyran.—ství(('iv. Dci XVÍ. 4).

Při rozejití se národů táhli J a to ti t (: k severu a zalidnili
severní .\sii a veškcru Evropu. (Í h a mitě obrátili se k jihu
a zalidnili jižní poloostrovy Asijské, Indii, Arabii a celou Afriku.
He m o v o pokolení zůstalo v třední Asii a rozšířilo se na východ
i na západ.

&. 26.

Vznik polmnstm.
Rozdělení ělověěenstva na rozdílné národy a jejich rozšíření

po veskere zemi, v zápěti mělo p o b an stv o, jež dle zárodku
sveho v člověěcnstvu odpadnutím od Boha. již dávno připravováno
nyní úplně vyvinovati se počalo. Až potud ncdělilo se člověčenstvo
na zvláštní národy, nýbrž roztříděno bylo jen na rodiny & kmeny,
a rovněž tak ncrůznilo se ani náboženstvím; rozdělením pak člo
věěenstva'na národy, čemuž zmatení jazyků příčinu zavdalo, začíná
také jejich dělení se v náboženství.
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Ú s t ní p o d á ní p r a z j e v e n í, jež jako společný poklad
všech kmenů před rozdělením národově s sebou vzali, přišla za
příčinou Bohu odcizené mysli lidské na díle v zapomenutí, na díle
pak neporozumíno jim dobře, anobrž i bájkami jsou zpotvořována.
Poznání Boha kalilo a umenšovalo se víc a více tou měrou, kterou
hřích v spůsobu rouhavého přepychu oproti Bohu při stavění věže
se objevivší, po rozdělení lidstva se povlovně rozvíjel; posléze
dostoupilo zatemnění rozumu tě výše, že lidé tvůrce s tvory sto
tožnili a poctu pravému Bohu náležitou na tvory jako slunce,
měsíc přenášejíce i nepravosti zbožňovali. „Zatmíno jest nemoudrě
srdce jejich. Změnili slávu neporušitelněho Boha v podobenství
obrazu porušitelného člověka i ptactva i hovad čtvernohých a
zeměplazů. Změnili pravdu Boží v lež i etili a sloužili tvoru
raději nežli stvořiteli“ (Řím. ], 21—25).

Tak vzniklo pohanstvo s množstvím bohů a s ohavnou mo
dloslužbou. Pošlě z hříchu zavádělo lidi vždy hlouběji v hřích.
Nebo „jakož málo sobě vážili pravě Boha známosti, takž i Bůh
vydal je v převrácený smysl, aby činili to, což nesluší“ (Řím. ], 28).

Záměr Boží, spasiti člověka, tedy podruh (: vinou lidskou
nedospěl k cíli, totiž k výstavě spásy. Proto však neodstupuje
Bůh od svého úradku spasněho a tudíž nechce člověčensto v mo
dloslužbu zabředlě novým trestem ze země vyhladiti, alebrž v božské
shovívavosti a slitovnosti zachovává je pro spásu a uschopňujc,
by spásu tu v její dovršenosti přijati mohlo. Pohaně nejsouce
spůsobili nosiči božského zjevení býti, kráčejí nyní z dopuštění
Božího po svých vlastních cestách, aby zkusili, kam člověk vlastní
silou a moudrostí dospěje, božskou milostí nejsa podporován.

%. 27.

Rozhled po pradějinácli.

Zjevení Boží dějin prvobytněho člověčenstva málo jen dotýká;
než i to dostačuje, bychom znamenali, jakou života dokonalostí
Bůh lidi původně oštědřil, a do jaké bídy člověk hříchem sám sebe
uvrhl. Z počátku žil člověk blaze v Bohu a před Bohem, hledaje
a nalezaje v něm toliko nejvyšší dobro- I tčlo lidské opatřil Bůh
nesmrtelností, duši však jeho ku svému obrazu a podobenství
přispůsobil dada jí rozum, & svobodnou vůli ivšecbno mysli hnutí
& žádání v člověku tak podivuhodně zřídil, že smyslnosť vezdy



93 —

rozumu a rozum vezdy Boha h_vl poslušcn. Nad to přičinil Bůh
člověku dar prvobytně svatosti a spravedlnosti ěili pos-větné milosti,
a propůjčil mu nadvládu nad ostatním tvorstvem pozemským.

Než člověk nesetrval v pravdě a s]_)1'avmllnosti, odpadl od
Boha, sveden jsa ďáblem, lhářem to od počátku, jenž taktéž v pravdě
nestál. Řádem tím vlastní vinou pozbyl člověk neporušenosti, své
bohopodohně přirozenosti a nadpřirozeného života milosti, & smrť
tělesná i duchovní stala se odplatou za hřích pro Adama i veškeré
jeho potomstvo; neboť hřích ten i se svými tresty neobmezil se
toliko na Adama, alebrž přešel jako dědictví od něho na všechny
jeho potomky. — Bůh však, neskončeně milostivý, nechtěl Adama
a jeho pokolení v hříchu a zátratě na .vždy zůstaviti; snížiltě se
u své slitovnosti k člověku tak hluboko padlému i objevil mu
spolu se svou karnou spravedlností i otcovskou lásku, připověděv
již prvním lidem a pak areioteům budoucího Vykupitelc, jímž měli
býti spaseni. l"těšnú tato přípověd' pronikala všechny zbožné duše
slasti nevýslovnou ve všeeh jich strastech a útrapách. S nadějí
vroucí očekávali den vykoupení, seznamujíce děti své a vnuky
s úradkem Božím. Než ne všichni Adamovi potomci víru v pravého
Boha a naději v budoucího Spasitele zachovali; větší část jich
odpadla od Boha, zabřednoue do nevěry a hnusného modlosluže
hnietví, jehož vznik již podoteen.

Doba druha.
Cas zvláštní přípravy na l'ykupitele. (hl Abrahama až ku Kristu Pánu.

(Od r. 2000 př. Kr. až do jeho narození.)

&. 2s.

Přehled doby této.

Doposud vztahovala se činnost na vykoupení připravující
stejnou měrou na veškero člověčenstvo; nyní však p o v o l á n ím
A b r a h a m o vým odnáší se příprava ta po výtce kjeho potomkům,
již tudíž z obzvláštního božského vedení a řízení se těší; ostatní
národy, pohany, byt' i všelikého sebezjevení Bůh jim neodpíral,
davaje se jim poznati svými skutky, svou prozřetelností, hlasem
svědomí, proroky Jonášem, Danielem podivnými předee vlastními
cestami choditi nechává.
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Proti v _\'v o j i p o han st va, je muž uloženo, aby potřebu
spásy poeítilo a vnímavost pro spásu v sobě vzbudilo, staví se
vývoj židovstva stou úlohou, aby víru v jednoho pravého _lšoha
a naději ve Vykupiteli zachovalo a spásu samu vystavovalo.

M oj ž í še m stali se potomci Abrahamovi n (\ ro (1e m
samo statn ý m čímž doba ta na dvojí občasí dělí se, a sice
[. občasí: od Abrahama až do Mojžíše, od r. asi
2000—1500 př. Kr. zove zjevením Božím p a t r i a r e h al n í m či
areioteeky'm, protože rodiny patriarchů jeho jsou nosiči; II.
občasí: od Mojžíše až ku Kristu Pánu. Zjevenítou
dobou od Boha dané sluje M oj ž i š o v y m, an lid israelský, jsa
doby té nosičem zjevení, Mojžíšem došel samostatnosti.

I. Obe-aSI.

Od Abrahama až do Mojžíše čili zjevení patriarcllalní.

(Od r. asi 2000—1500 před nar. Kr. P.)

Š'. 29.

Význam tohoto občasí.

Aby víra v jednoho Boha a naděje ve Vykupitele se zacho
vala,vyvolil Bůh z hříšného pokolení Abrahama.
S ním a s jeho potomky co nejstoupenčji obcoval, jim jako za
pradávna se zjevil ve skutcích, poučeníeh, slibeeh i předpisech a
účastny je učinil podivného vedení své prozřetelnosti, až posléze
Mojžíšem učinčni jsou národem samostatným.

Abraham a potomkové jeho ze zvláštního řízení a bezprotřed
ního zjevení Božího se tčšíee zovou se patriarchy, mezi nimiž
mimo Abrahama také Izák, Jakub nejvíce jsou památní.

Všechna nařízení a ustanovení, kteráž Bůh
učinil, aby patriarchy víru v pravého Boha a na
ději v příštího Vykupitele zachoval i spásu při
pr &v i ], počínaje od povolání Abrahama až k Mojžíšovi, jímž
potomkové areioteů samostatným se stali národem. jsou o b sa h e m
patriarchalního zjevení.

Občasítoto jest jako dětstvím vyvoleného ná
r o d &, jemuž také dětinný spůsob zjevení Božího za dob těch.
jest přístojným. Bůh, vychovatel jeho. stává se takořka maličkým
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spolu se svým žákem a pěstovaneem; protož v tomto oběasí Bůh
a andělé tak často se zjevují. Abraham po svém povolání odebral
se na rozkaz Boží do Kanaanu; země_ ta dle připovědi od Boha
jemu učiněné odevzdána potomkům jeho ve vlastnictví. Třeba
nám tedy na ni jako na jeviště svatých dějin již nyní a sice pře
devším pOpatřiti.

%. 30.

Země svatá.

Palestina byla tou zemí, kterouž Hospodin bydlištěm
národa svého vyvolil. Původně slula Kanaan po Kanaanovi,
synu Chamovu a otci pěti tam bydlivších narodkův — Kanaanitů.
Později země ta arciotci Abrahamovi a jeho potomkům v držení
zaslíbena byvši vzala jméno: „z e m ě z a s l í b e n á..„ Slove
tolikéž z e mi Hebreů v od Hobera, praotce Abrahamova, pak
zemí Israelsko u, jsouc bydlištěmpotomkůJakubovýeh,jenž
Israelem t. j. bojovníkemBožímnazýván; dále „Judstve m“, zvláště
po zajetí babylonském, protože lsraelitě navrátivší se nejvíce po
kolení Judovu náleželi. Za časů Římanů měla nazev „Filistea“
(z toho posléze se utvořilo jméno Palestina) od Filistinův, kteří
na jihozápadní části země tě na pomoří přebývali; konečně nazývá.
s e z e mí m 1ě k e m a strdí oplývající pro svou úrodu, a zemí
svatou jako dějiště svatých dějin starého i nového zákona.

Poloha, rozsáhlost & llranioo Palestiny.

Palestina prostírá se na západu Asie u p r o s tře d tří tehdáž
známých dílů světa sahajíc od 520 _541/20 v. d. a od 310—331/20
s. š. Pokrývá asi 4Gěljmil či 2674()Dk1n.; největší rozsáhlost
její od severu k jihu obnáší 31mil či 2326 km., širokost' od vý—
chodu k zapadu toliko 2llinil či 150 km. Ohraničena jsouc na
západě středozemním mořem, na severu Libanem, na východě 'syr
skou pouští, na jihu pouští skalnaté Arabic — jest země ta
povahou půdy a polohou svou jako ostrov na všechny strany
uzavřený a pročež i nitro země cizým vlivům méně přístupno, ježto
přece položení její mezi Egyptem a velestáty asiatskými, jakož
i blízkost světo'vého obchodu Feničanův a styk nejznačnějších
obcliodnickýchsilnic starého světa ve střed světově ěin
nosti ji pošinuly. Tímto spůsobem země sv. po výtce k tomu
se hodila, by nejprve tichým a skrytým byla rodištěm království
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Božího a pak, aby odtud na všechny strany mezi veškeré ná
rody spása šířila se a světlo božského zjevení po celé zemi se
rozbřesklo.

Povaha půdy.

Palestina jest země h'o rn a t á.. Severní hranici tvoří Libanon
s A u t i l i b a n o n e m čili Protilibanonem a se svým nejvyšším
10,000 stop vysokým vrchem Hermonem. Od Libanu svými
cedrovými lesy kdys slynoucího táhne se délkou celé země od severu
k jihu až do skalnaté Arabic dvojí pásmo hur, jež Jordán,
hlavní řeka země, protéká,. Řeka ta dělí zemi po celé délce na
dvě polovice,západo—jordanskou totiž vysočinu
s rovinouu mořea na vysočinu východo-jordanskou.
Mezi oběma prostírá. se po březích Jordanských rovina samého
Jordanu.

Jordan temení ve třech pramenech na úpatí Antilibanu
(Hermonu); odtud teče do jezera M e r o m s k č h o, velmi rokytného
a rákosnatého s vodou kalnou a bahnitou; pak vtéká do jezera
G e n e s a r e ts k é h o, jméno od pohraniěne' krajiny vzavšího.
Moře to, též mořem g al il ej s kým neb jezerem 'l' i b e r i a d
akým prozvané, má asi 3 míle či 225 km. délky a míli i půl míle šířky.
Voda jeho jest zdravá, jasná a velmi rybnatá. Okolí jeho náleží
k nejspanilejším a nejpůvabnějším krajinám celé země, vynikajíc
spolu mírným podnebím a znamenitou úrodností. Odtud valí se
Jordan s velikou rychlostí k moři mrtvému, tvoře 3 míle
dlouhou Jordanskou lučinu, údolí to z počátku jednu míli široké,
pak na dvě míle se dělící, příkrým a ho_lým vápenitým pohořím
ovroubené. V údolí tomto pro jeho položení v hluboké nížině
(totíž pod hladinou moře středozemního) jest velmi horké podnebí.

' Moře mrtvé, také solné či asfaltické řečené,
v němž Jordan se ztrácí, má deset mil zdélí a 2'/, mile zšíří.
Na obou březích vystupují kolmo téměř vysoké skály, spůsobujíce
spolu s hlubokou polohou jezera pod hladinou morskou vedro,
tolik vody v páru proměňující, kolik jí denně z Jordanu a z ostat
ních řek i potoků přitéká. Jezero to solnatostí vody každého
živočicha umořující a obklíčené příkrými skalami čedičovými, kde
všechen život ztichl, zároveň se žhavým vzduchem nezdravým
výpary naplněným, jest místo a obraz kletby a smrti.
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' Do Jordanu vtěka několik nepatrných potokíi, mezi nimiž i
potok Krit. l)) moře mrtvého ústí o'l západu potok Kid ro n
či ('edron.

V y s o (' i na 7.a p ad oj o r d a n s k a mi množství úzkých
úžlabin a toliko je d n u větší rovinu. Téměř u prostřed rožpůluje
se totiž rovinou J es re el sko u, kterouž Kison do moře teče.
Severní poloviee tvoří vysočinu Galilejskou (i pohořím Naftalským
zvanou) s horou T a b o r, kteráž Ojedněle strmíe a ve spůsobě
kužele komolóho nade vše. poblížké vrehy vynikajío, z temene
svého, podlouže okrouhlou vysočinu tvořícího, dalekou vyhlídku
poskytuje na moře středozemní, na jezero Gemsaretské, na Jordan
a okolní vnadnou krajinu. Jižní část obstihuje nejprvé pohoří
l) l' r a i m s k ú (b'amarii), úrodnou to pastvinu s horami E b a l a
(t a riz i m, z nichžto ona skalnatá, příkrú a neúrodná, tato pak
p'ameny svlažovana a zelenými pastvisky, křovinami, a zahradami
jest vykrášlena; dále obsahuje čásť jižní p 0 h o ří J 11ds k é
(Jud.—tvo), jehož nejjižnější řásť tvoří p 0 h o ří A tu 0 r i ts k é,
velmi příkře spaditě ku poušti A rabsk 6. K pohoří Judskómu
náležejí hory Jerusalemskó: Z i o 11,M 0 r i a, hora oliv e ts k a,
údolím Cedronským od Jerusaléma oddělena, h o r a K a l v a r i e
a h o r a K v a r a n t a n i e na poušti soujmenně strmíeí. Severní
čásť údolí Cedronskóho slula údolím k r a l o v s k ý m (nyní
údolí Josafatskě), jižní pak údolí lŠn n o n s k č ( v N. Z. Gehenna),
s nímž níže k Betlému ln'aničilo údolí ltefaimskě (obrovské
údolí.) llistorieky památné ještě úd ol í E s k o l s k č (údolí hroz
novó) severně od llebronu; úd o lí s o l n ě, blíže moře mrtvého;
ú d o l í tere b i n tov e k západu od Jerusalema; ú d o l í A e b o r
s k č, nedaleko Jerieha :: ú d o l í A j a l o n s k ě severozápadně
od .lerusalelna.

lto v i na moře k á. táhne se podle moře středozemního od
Tyru až ke Gaze, jsouc přervána mysem Kar melským, u
jehož paty Kison ústí. K a'r mel (pole plodohojně) čítú se mezi
nejúrodnější hornatiny; jeho hořejší vrchy jsou porostlé duby &
terebintami, jeho stráně vavřínovým a olivovým stromovím, libovonné
byliny a nejspanilejší kvítka jako lilije, hiaeinty, narcisky krášlí
travnaté palouky; a mimo to jest tam množství slují a jeskyň.
Rovina na sever od Karmelu slove A k ko čili A k ra. Rovina na

7*
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jih od Karmelu přerýva pahrbek u JOppy opět na dva díly,
z nichž severní, rovina S a r o n velepoželmanou úrodností oštědi—ená,
jižní pak rovina S efela slovo.

Zájordanská vysočina, Perea nazvaná,většíjedno
tvarností od Předjordaní se lišíc má rozsáhlé doubraviny a pastviny.
Pod Galilejským mořem přerývú ji potok J a rm u k. Severní
vysočina sluje B a s a n; jižní Gil e a d (pohoří Gileadské), uni
žujíc se na jich v _širokou planinu, r o v i n u .“ o a b s k o u. Tuto
povstává pohoří A b a ri m s horou N e b o. S nimi spojuje se
pohoří E d 0 m s k é (Soir) táhnoucí až k zútoce E l a m i t s k č.

Podnebí
Palestina má celkem podnebí m í rn é a d o s ti p rav i-'

delné; jest tam vlastnějen dvojí počasí roční, horké
t. j. léto a méně teplé zima. Zima, několikaměsíčné dešťové to
počasí začíná, s naším pozdním podzimkem (říjnem) a končí dubnem.
Déšť v říjnu a listopadu slovo ranní déšť (pluvia temporanea)

'a padá v čas výsevy ozimin; déšť pak v březnu a dubnu zove
pozdní déšť (pluvia serotina) a padá přede žněmi ozimin
(pšenice & ječmene) a za výsevy jařin, které v září a říjnu do
zrávají. Sněhu málo viděti; avšak vrch 10,000 stop vysokého Her
mona jím pokryt jest. Od dubna až do října, tedy v létě jest tu
déšť něčím nej byčejným; nebe jest ponejvíce jasné, vedro skoro
nesnesitelné; ale noci jsou chladné, čímž rosa bylinám tak prospěšná
se tvoří, jíž nejednou půda naskrze svlažována bývá.

ťrodnost
Zeměsv. byladříveúrodnou a velepožehnanou.

Písmo sv. velebí ji jako „zemi mlékem a strdí oplývající, jako
zemi s hojnou pšenicí, ječmenem a vinnon révou, kde fíky, zrnatá
jablka a olivy rostou, kde hojnosť oleje a medu, kde beze všeho
nedostatku bude chleba k nasycení a všeho hojnost, zemi převý
bornou.“ Totéž dosvědčují i světští spisovatelé. Proto však nebyla
přece všech nehod a pohrom prosta, k nimžto mimo hlad,
jímž Hospodin někdy zemi jinak úrodnou navštívil a kterýž ne
jednou i více let trval, náleží zvláště k o b yl k y, ž h a vý vítr
Samum, zemětřesení, mor a malomocenství. Tímto
spůsobem poskytuje Palestina mnoho zdrojů požehnání i kletby,
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kteréž dle vůle Boží k odměně neb ku pokárání lidu otevříny
býti mohou. A za tou příčinou hodila se země ta více než které
jiná svou povahou za bydliště vyvoleného národu.

Poznani. Palestina, jindy jedna z nejúrodnějších zemí
jest nyní sotva stínem dřevnílio rozkvětu. Kde dříve hojnost byla,
tam panuje.nyní nouze; kde nádhera, velcbnosť a život vládl,
uliOsiila se pustota a ticho. Tak naplnilo se slovo prorocké:
„Aj den Hospodinův přijde, by obrátil zemi v poušť a hříšníky
její aby zní vyhladil.“ (Isai. 13. 9).

]. Abraham.
g. 31.

Význam jeho v dějinách zjevení Božího St. 'L.

Abraham jest v dějinách těch v el e v y z n a rn ným. Bůh
vyvolil jej, aby víru v jednoho Boha a naději v zaslíbeného Spasitele
jím zachoval,ana modlosl už ba již všeobecnou se státi hrozila
a zkáza mravní více víc se rozmáhala. Jako otec nového pokolení
věřících byl Abraham h rd i nou víry; víra byla duší a vodící
hvězdou života jeho a všechen jeho život zase nebyl než zkoušením,
cvičením a uvelebením víry.

Víra Abrahamova nebyla věi'ou m r t v o u; bylatě víra,
z kořene životaplného ovoce nejspanilejší vypouštějící. Z ní vy
rostla s k á l o p e v n a d ů v ě r a v přípovědi Hospodinovy, nemo
houc ničím býti zvrácena; dále bezvýmineěná a radostná p o
sl ušn o s t, jížto žádná oběť nebyla veliká a ona zbožná i úplná
do vůle Boží ode v z d a n o s t', která v Bohu a ve velebení jeho
jména své blaženosti a nejvyššího cíle života vyhledávala.

Neméně spanilc skví se v životě zbožného arciotce láska
k bližnímu, jevícsemírumilovností, nezištností,
pohostinstvím a soustrastným účastenstvím v
osudu jiných.

g. 32.
Povolání Abrahama.

(I. Mojž. 11. a 12).
Dle prorockého výroku Noěmova ustanoveno, aby z po

kolení S e m o v a pošla spása světa. Tato přípověď. vyplněna.
povoláním Abrahama, jenž v desátém kolenu od S ema pocházel.

7**
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„Thare přebýval v Uru Chaldejská—ui“ t. _|
v krajině na východě moře Kaspického. '.l'hare, otec Abrahamův
mimo Boha pravého, sloužil také bohům cizím. (Jos. 2-1. “),
Krajinu neúrodnou však opustil 'l'hare, ehtěje se svými stadý do
Kanaau se odebrati.

Než přišel toliko až do ll a r a n u, dřevního města v Meso
poiamii mezi řekami Tigridem a Eufratem položeného, kdeži
umřel. V zemi modloslužebué neinohlť est-ati Abraham, maje. víru
praveho Boha zachovati a na potomstvo přenésti. l rozkázal mu
Bůh, aby opustiv otěinu a příbuzenstvo šel do země. kterouž
jemu ukáže. '

V

„R ek l II 0 s-p od 1 11 k A b r a h a m o v i.“ Bůh mluvil
k areiotcům spůsobem rozmanitým : sny, anděly, l;)ezprostředním
vniterným sdílením (vnukáním) a zjevením.

„A učiním tě v narod veliký a požehnam tobě.“
Bůh dal Abrahamovi trojí přípověd' vzhledem k luulouenOsti: první
odnášela se k přeěetnemu potomstvu, druhá k dědičnému vlastuietví
země zaslíbené. třetí a nejvznešenější k narození Spasitelově z po
kolení Abrahamova, již těmito oznámil slovy:

„A v tobě či v jednom tvých potomků pože
hnána budou všecka pokolení země.“ Dvojíhotím
dostalo se Abrahamovi od Boha požehnání: z e m s k (: h o a d n
0 h o v n í h o. Podle výkladu sv. Pavla není potomkem tím nikdo
jiný než Kristus Pa 11s a m. Touto bluhověstí tedy obnovuje
se přípověd v ráji daná, a zároveň se přiěiňuje, že zaslíbený Vý
kupitel z pokolení Abrahamova pojde a že vykoupení to nebude
jen zbořením království satanova, nýbrž že bude i požehnáním
pokolení lidského t. j. obnovou spojení člověka s Bohem. Připo
věděný mesiáš tuto poprvé synem ěi potomkem Abrahamovým
nazván.

Vzal Ab 'aham Sara'i manželku svou a Lota
» ) 7 ,

syna bratra svého A 'aua —a veškeren statek i
přišli d o z e m ě k a n a n ej s k č.“ Neotáleje uposlechl Abra
ham hlasu Božího ač nesnadné a obtížné věci žádajícího. Rychlá
poslušnosť Bohu vezdy mila jest; čemuž nasvědčují mnohé zá
zrak . Zbožn ' mnich“ — v ' )ravu'e sv. Kateřina Sienská —„
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„psal kdysi ve. své komnatě; právě když písmeno jedno započal,
zaslechl vyzývavý hlas zvonku klášterního. Ihned zvedl se písmena
nedopsav. Navrátiv se spatřil, že ostatní čásť zlatem byla vyplněna.“

Božský Spasitel zjevil se jindy jinému řeholníku v postavě
přelíbczněho dítěte; avšak byv zvonkem k službám Božím volán
opustil božské dítě, aby povinnosti vyhověl. Navrátiv se nalezl
ještě Ježíška v příbytku svém, jenž pravil mu; „Zůstal jsem,
jelikož jsi odešel ; avšak byl bych se vzdálil, kdybys ty byl zůstal.“

.,l přišli do z e m ě k a n a n ej s k ú.“ Tehdáž obývalo
Palestinu sedm rozličných národků, již jméno Kananejských měli.

„,.-\ k místu Sichemu.“ Místo to leželo v krásném
údolí, mezi horami Ebal a Garizim. Abraham přebýval v zemi
zaslíbené jako v cizí, dí sv. Pavel (K Žid. 11. 9.); neboť vedl
život kočovný, tehdáž vážený, stěhuje se od místa k místu až do
Egypta; teprv potomkům jeho po více než 40') letech udělena
b_\la země ta dle přípovědi v dědictví. .\braham používal onoho
stěhování, by víru v jednoho praveho Boha a naději ve Výkupitele

řil.

„l v z d č l al tak (! ta m o 1t á .“ Abraham jsa učitelem,

_—

mezi tuzemci š

knězem a knížetem četné své rodiny slučoval v osobě své důstojnosť
prorockou, velekněžskou a krz'ilovskou. Učiltě zajisté svojiuce,
aby cestou pravdy božské kráčeli; oběti za sebe i za, ně přinášel
a řídil a spravoval domácnosť a čeled' svou zákony moudrými a
mírnými. l'roto sv. dějeprava pmlotýlui, že Ab'am, kdekolvěk
stan rozbil, ][ospodinn oltář zdělal a. obětoval, čímž zároveň učí,
že všechen začátek 5 lšohem se díti má.

l' o u (: k a : Y í “a Abramova neméně nežli p o s l u š n o st'
jeho podrobují se hned na počátku jeho povolání zkoušce ne'
krušnější. Žádá se na něm, aby vše opustil, cokoli člověku na.
zemi milo a draho, svou vlásť a příbuzenstvo, a aby odebral se
do země cizí jemu neznáme a bezv_\"minečnčaby se odevzdal řízení
a správě Boží. Ale také podivuliodn_\"mjest spůsob, jakým Abram
v té zkoušce věrnost osvědčuje. Prostě a bez odmlouvání poslouchá
s nejpokornější oddaností a tím již dokazuje, že úplně jest spůsobilý
býti otcem věřících. Pevná a nevyvratná víra i věrná k Bohu
pos ] u š n ost' zjednávají člověku zálibu Boží a jsou spolu zá
kladem všeeh ostatních ctností.
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g. 33.

Abrumova mírumilovnost a nezištnost. Melchiscdcch.

(I. Mojž. 13 a 1-1).

„Byl pak Abram velmi bohat.“ Bohatstvíjeho sklá
dalo se ze zlata, stříbra a stad ovcí, skotův a oslů. Život pastuší
byl za dob dřevních velmi vážen; jemu i zámožní a vznešení mu
žové se věnovali. Josef, Mojžíš, David stáda pásli. Králové a
učitelé často pastýři byli nazýváni. Bůh sám v písmč'sv. (Ž. 22.)
pastýři připodoben a božský Spasitel sebe nazývá pastýřem dobrým.

„Aniž mohla země jich směstknati.“ K vůli
stádům četným bylo arciotcům rozsáhlých pastvišt' potřebí; a by
lo-li jedno místo vypaseno, bylo jim jiného vyhledávati. Protož
nebydleli pastýři ti v uzavřených městech neb osadách, alcbrž
v stánech. Tolikóž bylo pastýřům, aby sváry pro pastviny mezi
nimi nepovstaly, různo od sebe meškati. '

„Nebo bratři jsme.“ T. j. strýcové, čili pokrevní pří
buzní, V písmě sv. pokrevní příbuzní zhusta se nazývají bratřími.
(I. Mojž. 12. 13 a 20. Mat. 1-2, 47. 13, 55).

„Lot bydlel v 5 od 0 m ě.“ Město to a města Gomorra,
Adama, Seboim, Bala či chor byla v údolí Siddinském, jež oplý
valo krásou i úrodností, zřídly, bujnými palouky, cukrovníky, lesy
palmovými, růžovím. Odtud vzalo inázev „ráj ][ospmlinův:“ Jeho
místo však brzy zaujalo moře mrtvě.

Lot donmíval se, že dobře volil, an pro úrodné údolí to se
rozhodl; brzy však stíhá jrj prvý trest za tento zištný výběr; neboť
od králů pěti oněch měst byv přepaden stal se i s čeledí a ma
jetkem nepřátel kořistí.

„A hle jeden, kterýž utekl, zvěstoval to
A bram ovi.“ [Íslyšev Abram o nehodě Lotově ihned vzchopil
se s mužstvem svým branným a poraziv nepřátele vysvobodil Lota
i se vším, což jeho bylo, z moci jejich. K výpravě té přimělo
Abrama i to, že země ta zaslíbena byla v dědictví potomkům
Abramovým.

„Melchisedech, král Salemský vynesl chléb
a v í n o.“ Melcbisedech byl jeden z králů kananejských, jenž mezi
bezbožnými zbožně & spravedlivě živ byl a také své poddané
k bázni Boží a spravedlnosti vedl. Z toho jde, že mimo
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Ahrama a jeho čeleď tehdáž ijiní pravého Boha ctiteli byli,
modloslužbu u nejvyšší majíce nenávisti. — Melchisedech byl
králem Salemským či Jerusalemským, což ijméno jeho naznačuje;
neboť Melchisedech jest tolik co král spravedlnosti a král Salemský
tolik co král míru. Než Melchisedech byl i knězem Nejvyššího;
jsa knězem obětoval chléb a víno na poděkování za vítězství, jehož
Abram nad nepřátely byl dobyl. A jak obětoval Melchisedech?
Bez pochyby spálil čásť chleba na oltáři ke cti & slávě Boží a
čásť vína vylil před oltářem, načež ostatek udělil Abramovi ajeho
mužstvu, aby tím oběti se súčastnili. Melchisedech tímto řádem
trojího podjal se výkonu: obětování, žehnání a přijímání desátku
z kořisti Abramovy. — Tento kněz-král naznačoval budoucího
Spasitele: psánot' zajisté o messiáši: „Ty jsi knězem na věky po
řádu Melehisedecliově.“ (Žalm 109. 4). Melchisedech jest tudíž
obrazem Kristovým a sice čtvrtým: Melchisedech jest králem
správ(_—.(llnosti,Kristus Pán jest králem a sluncem spravedlnosti;
Nl. sluje králem Salemským t. j. králem míru: Kristus Pán taktéž
jest králem míru; M. jest učitelem, knězem i králem: Kr. P_ jest
nejvyšším učitelem, nejvyšším knězem i králem králů; M. ani
předchůdce ani nástupce v důstojnosti kněžské neměl: Kr. P.
taktéž, ani kněží jsou jeho toliko sluhami; M. obětoval chléb a
víno: Kr. l). sebe samého pod spůsobami chleba a vína při poslední
večeři, a denně obětuje se tímže spůsohem při mši sv.; M. žehnal
Abramovi, Kr. P. žehná své církvi Abrumem zobrazené. ——Obraz
ten novými líčí rysy budoucího Yykupitele; první tři obrazy před—
stavují Krista l'ána a) jako nového praotce, b) jako spravedlivého,
jenž strádá a jest pronásledován, e) jako osvoboditele světa od
potopy hříchu, ()liruz čtvrtý však zejmena na důstojnost' kněžskou
& královskou jeho poukazuje.

„Zdvihám ruku svou k Hospodinu, Bohu nej
vyšším u . . .“ 'l'. j. přísahám Bohu, že ze všech věcí ničeho
nevezmu. Novy to důkaz Abramovy nezištnosti, spravedlnosti,
štědrosti. A proč medle nechtěl ničeho přijati? Abychom zname
nali, ]) že výpravu tu nepodnikl ze zisku, alebrž z lásky k blí
žnímu, 2) že slávu svého vítězství nikoliv sobě, ale Bohu při
vlastňuje, 3) že neprávě dí, kdož praví, jakoby cizím statkem
zbohatl, 4) že jin ý c h lepších m á d o b e r, v něž důvěřuje.
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l' o u č k _v: Abram aě starší a váženější než Lot, postupuje
přece tomuto výběr a dosvědčuje tím neméně svou n e z i š t n o s ť
než svou m í ru m i l o v n o s t'. Za to obnovuje mu Hospodin pří
pověd', že jeho potomstvo zemí kananejskou bude vladnouti. _—
Mírumilovnosť jest ještě více povinností křesťanovou. „Blahoslaveni
pokojní, nebo oni synové Boží slouti budou“ (Mat. 5. €)). Při oné
válečné výpravě d-al Ab 'am výborný příklad o e b o t n o s t i.
s kterouž souženým ku pomoci přispěti mame, jakož i šlechetné
n e z i š t n o s t i, an za prokázanou službu žádné mzdy vzíti nechtěl.
()bět' Melcbisedechova pak nás pobádá.. abyehom za každé dobro
diní Bohu díky vroucí vzdávnli.

š- 34.

Vira Abrahamova; Bůh vchází s ním v úmluvu.

(l. Mojž. 15).

Abralnovi bylo se obávati pomsty mocného krále l'Žlaniského
(Perského) a nad to byl ještě pořád bezdětek. Bůh chtěje posilniti
jrho víru a důvěru, opakoval dříve již učiněná jemu zaslíbení a
vešel s ním v úmluvu.

.,J á js e m o c h r zin e e tv ůj.“ Hospodin ch'anil „\ln-anna
proti oněm pěti králům výpravu podnikunvsího. .,Ilospodin jest
nli pomocníkem, nebudu se bati, by mi co učinil člověk“ (Ž. 117. H).
Bůh neopouští těch, již v něho doufají. — Bůh zjevil se Abramovi
u v i d ě n í. V i d ě n ím (visio) vyrozuinívá písmo sv. nadpřirozené
sdělení čili zjevení Boží buď zvláštním působením llneha Božího
na smysly člověka aneb na jeho zvýšenou obraznosť ve bdění neb
ve snéch.

„,.-\ o d plata tv a vel mi v eli ka.“ Bůh připovídů
Abramovi odplatu velmi velikou. Udplata ta skládala se: 1) ze
statků časných, bohatství a rozšíření potomstva jeho; 2) z velikých
darů milosti, jíž Bůh Abrama uštědřil na odměnu jeho věrnosti,
3) z_darů nebeských, an Bůh sama sebe spravedlivým za odpl...n
věčnou dává. Více než sebe samého nemůže Bůh dáti; blahosla
venci patřít' na Boha a účastní se blahoty té. Sv. Tomáš Akvinský
zaslechl kdys u modlitbě hlas Kristův řkoucí: „'l'omaši! dobře jsi
o mně psal, což má býti odplatou tvou? i odvětil: „Nic jiného
než ty sám Panel“



-——105-—

„J a k b n d e s'í m ě t v ě“ t. j. potomstvo tvě bude bezěetnó.
Potomstvo Abratnovo jest však dvojí: Přirožíně čili vyvolený lid
židovský od něho pocházející a nadpřirozené čili duchovní totiž
pravověřící křešt'aně věron syny Abrahainov_\"mi prozvaní.

„U v (: ři | A b r a III B u li u,“ Ab 'am 11 vysokém již byl
stáří; tolikěž i Sara. manželka jeho, Podohaloť se, že žádných
od Boha potolnkdv ani neobdrží. Avšak co Bůh řekl a slíbil,
nemůže býti nepravdou. Než Alll'illll věřil pevně ve slovo Páně
nepochybuje. že Bůh splní. co byl připověděl. A víra ta poětenu
inu ku spravedlnosti. Víra. .-\bran|ova nebyla holou VČP—Hl,nýbrž
Ahram víru i skutky jevil, a. SÍCI' činnou láskou k Bohu a hlížnímu
a všemi ostatními ctnostmi.

„Z a ("t _v|' _v sta lc t.“ Při-bývání israclškých v Egyptě
vlastně. 4350 let trvalo.

„Nebonejsou doplněny nepravosti Amoritů v
a ž do p ř í t o 111n ě h o ("a s n.“ Buh zjevil Abramovi příští osud

jeho potomků. kteří teprv po 400 letěm trápení v cizí zemi zaslí
benou zemi ujali mají, jejížto obyvatele _ Kanaanity —-Hospodin
ještě snáší. ana “míra nepravostí ještě dovnšena není.

„Pochodně j (l o u c í m c zi d í ] y tě m i.“ Pochodně
ohni\ě jsou obrazem Božím, kterýž bcra se mczi obělnými kusy,
jakož lidě v úmluvu scházející ěšnívali, úmluvu tn že své strany
ztvrdiL

Pouěky: Buh neopouští těch. kteří doufají
v n ěh o: „Blahoslavcni všichni, kteří doufají v něho“ (Ž. 2. 13),

\'íra v přípovědi Boží, spojená s dobrými skutky, tedy víra
láskou působivá učinila Abramaspravedliv_\"mpředBohem. Víry
a sice víry živě jest každému potřebí, jenž ospravedlnění účasten
býti chec. „Bez víry nemožno jest. líbiti še Bohu; nebo kde k Bohu
přistupuje. musí věřit, že Bůh jest a že tiun. kdož ho hledají,
odplatil'elcni jest.“ (Žid. H 6).

Abram s důvěrou očekává. naplnění přípovědi božské; jinak
Sal-aj, která naději pustila. Po její žádosti pojal Abi-amjejí děvka
Agaru za manželku. Tato porodila jemu s_vna Ismaela, jenž ná
potom i s matkou pro svár domácí z domu Abramova byl vylu'tžán.
Agar bloudila na poušti Bersabské; Ismael pak hynul žízní. Tu
však potěšil anděl plaěící matku, jížto Bůh otevřel oči, hy studni
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nzřela a pak pachole občerstvila. Pachole to rostlo a bydlíc na
poušti učiněno jest střelcem a divochem, tak že ruka jeho byla
proti všem a ruce všech proti němu. Od něho pošlo dvanáctero
mocných knížat, praotců to kmenův arabských.

g. 35.

llovršeni úmluvy Boží s Abramem.
(I. Mojž. IT.)

Bůh nzavíraje s Abramem úmluvu obětí, vzal toliko sám
závazky úmluvy tě na sebe; ale nyní také Abramovi ukládá se
povinnosť ostříhání úmluvy, by tato tím dovršenosti nabyla. Jako
úmluvy té. známku vžvly připomínající jemu i jeho potomkům tyto
povinnosti ustanovuje Hospodin o b ř íz k u, jež na novorozcňútkúch
pohlaví mužského dne osmého vykonávati se má. Obřízkon zároveň
měl lid vyvolcný oddělovati se od národův ostatních a sobě při
pomínati, že má býti prost všeho, co nepravé a hříšné jest.

„Jáť Bůh všemohoucí, chodiž přede mnou a
b n d .d o k o n a l _vm.“ Bůh chce, abychom v něho, Boha vše
mocného a nikoliv ve vrtkavé lidi neb nejisté statky pozemské
důvěru skládali: „Lépe jest donfati v Hospodina než donfati
v člověka.“ (Ž.117. 8). '

„C h od i ž p ře d e m n o n.“ Tak Bůh s Abrahamem mluvil
u v id ě n í, čím písmo sv. vyrozumívá nadpřirozené sdělení (zjevení)
Boží bud' zvláštním tajuplným působením božského ducha na smy
sly člověčí aneb na zvýšenou obraznosť (fantasií) člověka bdícího
neb snícího. (Viz g. 32). Před B 0 h e m chodí, kdo a) věrou Boha
na všech místech, ve všech tv'orech &úkonech si zpřítomňnje a b) ve
všem jednání obnzovúním lúsky srdce ČlStl) k Bohu povznúší.
Toto chození před Bohem čili obcování s Bohem zlého nús vzdaluje
a k dobrému pobúdú: „Na všech cestúch svých přemýšlej o něm,
a ont' zp 'avovati bude kroky tvé.“ (Přísl. 3. 6). Proto Tobiáš
starší napomínal syna svého, by po všechny dny života Boha na
mysli měl; a k “úl David praví: „Oči mé vždy k Hospodinu,“ (Žalm
24, 15). K tomu i všichni svatí starého i nového Zákona pilné
měli zření, by ve všem konání Boha se zřetele nepouštěli.

Pouě ka: V úmluvu sstonpenější než & Abrahamem vešel
Bůh s námi na křtu svatém; i my povinni jsme e b od i ti před
Bohem: „Po všecky dny života v paměti měj Boha a varuj
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se, abys neopouštěl přikázání Pána Boha našeho“ (Job. 4. 6).
I od nás žádá se, abychom do konalými byli: „Bud'tež do
konalí, jakož i otec, Váš nebeský dokonalý jest.“ (Mat. 5. 48).

g. 36.

Pohostinnost Abrahamova a jeho přímluva.
(I. Mojž. 18).

Mělo-li Abrahamovi učiněné zaslíbení o narození syna se
naplniti, bylo nutno, aby i Sara o tomto naplnění dosud pochybující
u víře byla utvrzena, což zjevením Božím v údolí Mambre se stalo.

U příležitosti te' Hospodin spolu oznámil, co učiniti hodlá s
městy v údolí Siddimskěm, jež naplnila míru nepravostí. Abraham jsa.
povolán prostředníkem spásy pro všechny národy býti, prostředkuje
také svým oro d o v a n ím za města, jimž zkáza hrozí a béře
ubezpeěení, že Bůh měst těch ušetří, bude.-li v nich aspoň deset
spravedlivých.

„Když uzřel Abraham tři muže, běžel jim
vstříc a poklonu učinil až k zemi.“ Láskajeho blí
ženská jeví se skutkem. Myšlenka, že příchozí něčeho by potře
bovali, dostačuje Abrahamovi, aby je k sobě pozval ajich uhostil;
než Abraham činí více; snažit se, aby pokrmy co nejdřív a co
nejlépe byly připraveny, i těší se tomu, že tuto službu lásky jim
může prokázati. Tím dáva Abraham krásný příklad pohostinnosti;
a za lasku tu odměněn tím, že odůstojněn byl, Hospodina samého
pohostinstvím uctiti. —-Na východě, kde není veřejných hospod,
jest. pohostinství velikou ctností. ('estování pro vedro v krajinách
východních panující býva velmi obtížně.

„l'ane, našel-li jsem milosť před očima tvýma,
n 0 p 0 m íj ej sluhy svého.“ Pán ten jest syn Boží, po výtce
„Pánem“ vždy prozvaný. Abraham vnuknutím Ducha sv. poznava
v třech cizincích Pána, jehož dva andělé sprovazeli.

„Křik Sodonísk ých a Gomorrský'c h rozmnožen
jest a hřích jejich těžký jest naira mně.“ T. j. ne
pravosti obyvatelů těchto měst te. již dostoupily výše, že mne
vyzývají ku pomstě. Proto také hřích s mi ls t v a, jehož obyvatelé
ti se. dopustili, ku hříchům do nebe volajícím se počítá.

„Abraham přiblíživ se řekl k Hospodina:
Zdali z,;rhnhíš spravedlivého s bezbožnýmP“ Šestkrátoro
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duje Abraham za města bezbožná, a Bůh vyslyšev ho chce ušetřiti
jich, bude-li jen deset spravedlivých v nich. Vytrvalá modlitba mnoho
může u Boha; čemuž nasvědčují mnozí spravedliví Zákona obojího.
Mojžíš přimlouvá se za lid odpádlý a nmírňuje hněv lšoží; Eliáš
modlí se a tři a půl leta nedeští; a Eliáš opět se modlí a. aj!
Bíih sesýlá děšt'; Esther še modlí a modlitbou osvobozuje lid svůj
od záhuby; Pavel se modlil a všichni, kdož byli s ním v korábn,
jsou jenm darování a zachráněni. A Bůh sám dí: „Modlete se
za sebe, abyste byli spasení“ (Jak. "). 16). A sv. Jan Zlatoúštý
tvrdí, že modlitba íaše za bližního Bohu milejší a nám záslužnější
ješt, než když za sebe samy še modlíme, ješto pro zlato lásky u
Boha má cenu zvláštní.

Po n ě k v : P o h o s t i n n o šť Abrahamova zvláště křesťany
napomíná důtklivě, by lačně nasycovali, žiznivě napájeli, hošti
přijímali a vubec skutky milosrdně konali. „Na přívětivost k hostem
nezapomínejte; zkrze ni zajistě někteří nevěděvše anděly v hospodu
přijímali“ (Žid. 1:3. 2).

l'řípozědi lloží jsou neklamné i tenkrát, když co llííh slibuje.
nemožným b_\"l'ise zdá.

l'rotož důvěrně očekávejnnfž, cokoliv llíih při—“líbil.nerozpa
kujíce še nikterak: „l)ržme nepohnutelně vyznání naděje svě:
nebo věrnýť ješt ten, jenž zaslí'oilz“ (Žid 10. 23).

Velmi spanile projevil Abraham pokornou přímluvoa šou—
š t ra s tn o u lá s k u ku Sj_n_»,llíělo\-'ěluí;láska ta však i nyní
ještě HUjeví modlitbou za bloudící a nešťastně bratry. B_vla-li
přímluva Abrahamova u Hospodina tak moena, že by městům
bezbožn_\"n| byl odpustil, kdyby ilSpUň deset spravedlivých tam
bylo bývalo, ěím mocnější bude u Boha p ř í m l u v a s ' a t )“c h,
těchto oslavených přátel Božích? Protož prospěšno ješt, světce a
světice Boží o jejich přímluvu vzývati.

. š. 257.

Zkáza měst v údolí Siddimskcm; vyšvobození Lota.

(I. Mojž. l$l).

„Lot nutil je velmi, aby se uchýlili k němu.—
Lot ač obklíčen bezbožnými neposkvrnil srdce své jejich bezbožnosti,
alebrž v životě švěm konal ctnosti, jež na Abrahamovi pozoroval a
poznal
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.,lído jsou muži, kteří vešli k tobě v noci?
v y v od je. sem.“ Vyzvání to svědčí zraěitě o bezbožnosti a
nešlcehetnosti Sodomskýeh; neboť chtěli cizince ty trýzniti a tím
zlomyslnost' svou ukojiti. [ Lota, jenž jako každý východ'an hájí
hostě i s nasazením hrdla sveho. zamýšleli násilím donutiti, aby
příchozí jim vydal.

„A ty, kteří vně byli, ranili slepotou.“ Andělé
střeží Lota a slepotou trestají nešleehetníky. Jak Andělé Sodomskě
oslepili, nendává písmo sv.; sv. Augustin domní 'á se, že potrestání
všechno viděli kromě dveří Lotovýeh, jež hledali. Podobně byli
od lloha slepotou postiženi vyslanci krále Syn-ského, chtějíce
v Dothanu proroka Elisea se zmocniti. -— | za času sv. Řehoře,
divotvorcem přizvanóho udál se zázrak podobný. Světce utekl se
s jedním jáhnejn přcd pronásledovateli na horu, kdež zrádcem
poznán i udán jest. Pronásledovatelé obklíčili pak horu hledajíce
uprchlého po celé hořc; avšak nenalezli, co hledali; na místě,
kde podle udání onoho zrádce uteěcnci býti měli, zpozorovali jen
dva stromy. [ sestoupili s hory a vytýkali z'ádci, že jich obelstil,
ješte Řehoře nikde nebyli spatřili. Když pak slídiči se byli vzdá
lili, šel zrádce opět k onomu místu a tu s podivením uzřel Řehoře
i jáhna, jak s pozdviženýma k nebesům rukama k Bohu se modlí;
a modlící ty postavy měli promisledovatelé za dva stromy. Tu
padl zrádný muž na tvář k nohám sv. Řehoře prose za odpuštění,
kteréhož když došel, zřekl se modloslužebnosti a dal se pokřtiti.

„Tedy ll ospodin dešti'l na Sodomu a (loniorru
sirou a ohněm s nebo a podvrátil města ta i vše
c k u v ů k o l k r aj i n u.“ 'l'ak pokutuje Bůh nepravost' bezbožníkii:
„Nebo u něho jest milosrdenství i hněv; může býti uprošen i
ivylóvá hněv“ (Sir. 16. 12). Kdo kárnó milosti Boží nedbá,
kárnou jeho spravedlností zachvácen bývá. Pročež nehřešiž spo
léhaje opovážlivě na miIOsrdcnství Boží.
. „Žena Lotova obrácena jest ve sloup solný?
Zena ta, jak se podobá za příčinou prodlévání, ohlědajíe se po
opuštěném statku od zkázy se šířící zastižena a jako veškera kra
jina spoustami solnými pokryta, na pokutu své nevěry v božskou
výstrahu, na pokutu své všetcčnosti a svého neposlušenství. Sloup
ten solný viděn byl ještě za času Šalomounova (kn. moudrosti
10. 7), výstražný to pomník neposlušnosti a nevěry.
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„Abraham pak vstav ráno pohleděl na So
domu a Gomorru i uzřel dým vystupující ze země
tě.“ Tak Bůh města Sodomu, Gomorru, Adamu a Zeboim pro
hřích ohavného smilstva podvrátil, na jejich místo vstoupilo moře
mrtvé 10—11 mil dlouhé a 2'/„ míle široké; v moři tom nelze
jest ani živočichům ani bylinám žíti; proto ani břehy jeho se
nezelenají aniž ve vodách jeho ryby plovají. llusté černé páry
z něho vystupující veškeré vůkolí solnou vrstvou pokrývají. Kře
mení na jeho nábřeží všechno téměř začernalé hoří jak uhlí a
potřeno zapáchá rovněž jako bzihno na dně mořském velmi ne
příjemně. Ticho mrtvé panuje v této pustině, a celé jezero skytá
pohled smrti věčné. Zřejnní. toť kletba Boží!

Severní půle moře mrtvého však už před osudnou touto
událostí stávala., jelikož Jordan do moře rudého náramně výše po
loženého vtékati nemohl.

Městečko Segor čili Zoar na východní straně údolí Sidim
ského pro zbožnost Lotovu, kamž tento i s čeledí svou
se byl uchýlil, od záhubyjest zachráněno.

Pouěka: Bůhjest nejvýš spravedlivý, odměňuje
&káraje podle zásluhy; pravdu tu hlásají Lot a spoluobyvatelé jeho.

5. os.

llbralmm novo zkoušce podroben jeho poslušnost.

(|. Mojž. 21 a 22.

Abrahamovi učiněné zaslíbení o narození syna se naplnilo.
Než Bůh ustanovil, víru vyvolence svého n ej tě ž ší z k o uš c o
podrobiti a tím ji zdokonaliti, neboť uloženo mu, syna, jehož 25 let
očekával a na němž jediném všechny velcbné přípovědi Boží závi
sely, se vzdéti, jtj obětovati a při tom přece víru v zaslíbení
neztenčenu zachovati. Abraham ve zkoušce té dokázal věrnost' a

povznesl se tudíž k nejvyšší oddanosti a důvěře.

Zároveň dána jemu příležitost', aby jako dříve za oběť Mel
chisedechovu, naznačenou to Kristovu oběť nekrvavou, vlastním
spolupůsobením patřil i na krvavou oběť jeho. „A nazval
Abraham jméno jeho syna svého Izák“. Obřízka
byla. v St. Zakoně takořka křestem krve, jímž novorozené pachole
dne osmého po narození v úmluvu starou bylo přijato a jménem
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opatřeno. Obřízka spolu naznačovala, že člověk má hotov býti pro
Boha i statek i krev obětovati. Izák jest tolik jako syn smíchu,
radosti.

„[ p o kus il Bůh A brali a ma.“ Bůh nezkouší jako člověk,
aby zvěděl, co v člověku jest; znát' Bůh srdce lidské. Bůh nezkouší
jako ďábel, jenž 'pokonší, aby člověka ku hříchu ponoukal a do
záhuby uvrhl; Bůh nemůže býti pokoušen, aniž sám koho pokouší.
Bůh však zkouší člověka tím spůsobem, že mu skytá příležitosti,
aby v ctnosti se cvičil & rozmáhal a tím větší si získal zásluhy
i odměny. Tak zkoušel Bůh poslušnost Abrahamovu. .

„Vezmi syna svého jednorozeného, jehož
miluješ, Izáka, a tam ho budeš obětovati v oběť
zápal n on“. Jak těžká to zkouška pro Abrahama, an jediného
syna, na němž všechny spočívají přípovědi Hospodinovy, syna nej
milejšího, útěchu a radost' svého stáří, jejž více než sebe miluje,
bez prodlení a vlastní rukou v oběť zápalnou má obětovati, aby
ani stopa pamatky po něm jemu neostala.

Oběť ta tím těžší byla, un Izák byl synem nejlepším, každé
cnosti pílejícím, rodičů ve všem poslušným a k Bohu bázní nejvrou
cnější se nesoucím! Věru každé ze slov Hospodinových bylo ostnem
a břitkým mečem pro otcovské srdce zbožného arciotce!

A přece zvítězila tn láska k Bohu nad veškerým bolem &
u podivuhodné oddanosti činí Abraham i hned přípravy, aby, co
Bůh kázal, vykonal. Vstav téže ještě noci a nezmíniv se ženě své,
by ji nezarmoutil, o příkazu Božím aniž před služebníky o vůli
Nejvyššího ničeho podotknuv, aby jemu v konání jejím nepřekáželi,
vyšel s nimi a se synem ze stanu.

„N a v r á t í m e s e k V á. m“. Abraham pevně věřil, že
mocen jest_Bůh, syna jeho Izáka byť i obětovaného jemu vrátiti
& i z mrtvých vzkřísiti. (Žid, 11. 19.)

„Vzal také dříví k zápalné oběti &vložil je
n a Iz á ka“. Izák ——dí sv. Ambrož — s dřevem obětným podobá
se Kristu Spasiteli, kříž svůj na horu Kalvarii nesoucímu. Izák
byl tehdáž podle starého podání židovského 25 let stár.

„Přišli na místo, kteréž byl ukázal jemu Bůh.“
Místem tím byla hora Moria, na níž později Šalomoun zdělal první
chrám. Obětí Abrahamovou byla hora ta již napřed k stavbě
Šalomounově zasvěcena.
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„A když svázal Izáka syna svěhn. položil ho
na hranici drev“.

Jediný pohled, jedině pokynutí rukou stačilo Izákovi, by
' '

seznal, že sám mz _vti obětován; Izák však nehrozí se oběti té;
klaní se vůli Nejvyššího a oddává se. jí v pokoře a poslušnosti.
Izák má zato, že by lěpe bylo, kdyby nebyl narozen, než, aby
se zpouzel proti vůli Boží. ()Ialivujeme-li ctnosti Abrahamovy,
neméně velebiti nám jest i ctnosti syna jeho, jenž otce a matku,
tělo a život 'aději ehce obětovati, než Boha neposlušným býti.
Izák právem plným zasluhuje název mučeníka, byt'i krve nebyl prolil,

„Že jsi učinil tu věc a neodpustil synu svému. ..“
Bůh odměňuje poslušnosť Abrahmnan'u novými přípovědniii přísn
hou ztvrzenými. (i'ož tedy více prospívá duši než poslušnost?
Pokorná poslušnost vede k Bohu a nadzemskě blaženosti. Toěeho
pravá se dotýká poslušnost, mění se v drahocenné zlato ctnosti.
Poslušnosť v duši člověka se ubytovavší bujným zárodkem všech
jiných jest ctností; i tomu, eo na pohled etnostnýni se. býti nezdá,
pak dodává eeny pravě ctnosti. '

Poz na ni. ()bět' Izákova živým jest obrazem budoucí oběti
Krista Ježíše, a Izák sám pátým nástinem Spasitelovým. Izák jest
nejmilejším otce svěho synem; Kristus nás I'án nejmilejším otce
nebeského Synem, v němž se mu dobře zalíbilo. Izák nevinný
& ctnostný odsouzen k smrti; Kristus nejnevinnější a nejsvětější
odsouzen k snnti kříže. Izák od Boha rodičům zaslíbený vlastním
otcem smrti obětován oddává. se ochotně vůli otce sveho; Kristus
od Boha všemi proroky zaslí|.;ený, od otce nebeskěho za hříchy
světa obětován a poslušen jest až k smrti kříže. Na Izáka dříví,
na němž má býti obětován, vloženo a, dřevo to sám nese na horu,
kdež má býti obětován; Kristus dřevo kříže nese taktéž sám na
horu Kalvarii. Izák pokojně nechává. se svázati a šíji nachyluje
meči, jenž ho má usmrtiti; Kristus jako ovce k zabití veden jest
a jako beránek před tím, jenž ho stříže, oněměl. Izák vstupuje
s dřeva obětněho hojným nadělen jsa požehnáním; Kristus smrtí
na kříži zhladiv hřích, zjednal nám opět ztracenou milost' a krá
lovství Boží,

Ilora Moria, na. níž Izák měl býti obětován a. hor-a Golgota,
kdež Kristus byl obětován, jsou částky téhož pohoří vedle sebe
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strmící. Uběť lzákova a oběť Kristova zračitou sloučeny jsou páskou;
a nemožno je pozorovati bez pomyšlení, že obět' lzzikova byla
ustanovena, aby oběť Kristovu |_)řipravovala.

I' o učka: Jako Abraham máme i my býti hotovi, z lasky
k llohu i co nám nejmilejšího a nejdražšího jest, v oběť přinésti,
mamet' Boha nade všecko milovati. „Kdo miluje
otce neb matku, syna neb dceru více než mne.
n o „ ít' m n o hoden“ (Hat 10, 37).

g. 39.

Smrť Sáry, lzákova svadba a poslední dny Abraliaumvy.
([. Mojž. 23—25).

Abrahamovi od Hospodina připovědčno, že potomkové jeho
zemi zaslíbenou dědičně vlasti budou. Víru v tuto přípověď
osvědčilAbraham zakoupiv v zemi tě pohřebiště dědič n ě.
Tu, kde jeho potomstvo kdysi bydleti a vlasti bude, mají i jeho
a manželěiny kosti pokojně odpočívati, & pohřebiště to má jeho
potomstvo za etyrsetletého přebývání v cizině neustále pamatovati
na zem otcův.

„Abraham koupil od El'rona pole s dvojitou
j e s k y ní a p o 0 h o v al tam S a r u.“ Efron považoval to za
nemalou čest', zdarma ponechávaje Abrahamovi dvojitou jeskyni
na pohřebiště; leč tento zpouzel se pole nezakoupeně přijati, snad
se obávaje, že by později o majetek mohly nadejíti sváry a pře
I'roto odvážil Et'ronovi 400 seklů stříbra t. j. asi 300 zl., načež
pole ihned jako majetek jeho bylo mu ztvrzeuo. V jeskyni dvojité
pohřbeni pak i Abraham, lzak, Jakob a ženy ltebekka a Lia. Místo
to měli potomci Abrahamovi u velike cti a vážnosti. Na východě
bylo ueřídkým obyčejem pochovávati mrtvě \' jeskyních přirozených
neb dělaných.

„Zapřisaham tě . . . . abys do otěiuy a přibu
z e n s t v a m (—h o š e l.“ Abraham se obával, že by syn jeho
ženou modlosluželmýrh Kanaanitiiv od víry pravého Boha mohl
býti odvracen: a proto dáva sluhovi svému Eleazarovi rozkaz,
aby vyhledal v příbuzenstvu jeho, Bohu pravému sloužícím man
želku pro syna Izáka.

., [] m ř e l v s t a ř í d o b r e m.“ Po smrti Sařině pojal
Abraham za, manželku ('eturu; z manželského sňatku toho vzali

8
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původ Madianité. Abraham nedožil věku svých předků nekolik
set let žijících; avšak předčil nad ně krásnými ctnostmi a velikými
před Bohem zásluhami. Platí—li den ve ctnosti prožitý více než
tisíc let v hříchu, jest nám doznati, že Abraham velmi dlouho na
zemi živ byl, jsa mužem ctnostnýn'i, mužem podle srdce Božího.

P 0 u e k _v: Dle přání Abrahamova neměl si lzeik žádnou
Kananitku za manželku vzíti; což nám budiž naučením, že s těmi.
s nimiž ve smýšlení o věcech ncjsvětějších se nesrcwnávame,
v ž á d ný u ž š í s p o l e k n. př. manželský se pouštěti nemáme.

Sluha Abrahamův jest vzorem \“e r n o s t i následování ho
dným, učícím nás, kterak každou důležitou práci s Bohem začínati
máme.

V chování Rebeěinč zračí se zd v ()ř i l o sf či u sl u žn 0 st

k cizím, avšak i otevřenost a upřímn ost' k rodičům,
ctnosti to, kteréž i nyní nejpěknější jsou okrasou mladistvého věku.

11. lzak.
,. 40.

Význam jeho v dějinách zjevení Božího St.. Z.

Význam a postavení Izákovo oproti významu Abrahamovu
ovšem do pozadí vstupuje. Víra jeho nejeví se jako u Abrahama
úsilnou činností, ale zračí se v tr p č ní a s n á š e ní. Tento
směr jeho života viděti ve všech jeho osudech. Dokud v tomto
jemu vykázaném směru setrval, chodil po cestách Božích, a jen
jednou za svého života, když je opustiti a na cizí pole sebeurčivé
činnosti vymknouti chtěl, shledává se na cestě Bohu protivné a
výsledkem toho pokořen do svých mezí se odkazuje.

g, 41.

Synové jeho.
(I. Mojž. 25).

Zaslíbení Abrahamovi od Boha učiněná. přešla na jeho syna
Izáka; leč i jemu nejinak nežli otci jest cvičiti se v d oufání
a čekání. Dvacet let bylo mu čekati na dědice zaslíbeného.

.„_

„Dostaneš“ — řekl Bůh Rebece—„dvou synův a
větší t.j. starší sloužiti bude menšímu t. j. mladšímu.
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Již tedy před narozením obou synů [zákových (blíženců) Bůh
opověděl matce, že mladší staršímu bude předkovati, čímž na jevo
dáno, že ž a dně z e vnitřní o k ol n o s t i, ani rod ani před
chozí dobrě skutky neopravřuljí, hy kdo lidem kralovstvi Božího
se stal, nýbrž. že právo k tomu uděluje svobodně vyvolení ěili
svobodná vůle Hoží. ——Prvorozený l'lsau zanášcl se lovem & orbou,
druhorozený Jakob pak pastýřstvím; první byl miláčkem otcovým.
druhý matčiným.

„P r o d ej m i p r v o roz e n s tv í s v ě.“ l'rvorozenství
zahrnovalo velikě přednosti a výhody, neboť prvorozený měl jakousi
svrchovanost nad ostatními batřími a následoval po smrti otcově
v hodnosti soudcovské čili vladařské a moci kněžské v rodině své,

obdržel dvojí podíl dědičný. otcovské požehnání a spolu přípověd'.
že z jeho potomstva pojde zaslíbený Vykupitcl.

„l'řisáhl jemu l'lsau a prodal mu prvorozen
stv í.“ Na pohled zda se, že Jakob nejednal b'atrsky, an prvo
rozenství za šocovici neměl žádati; avšak omlou'á jeho jednání,
že svou matkou byl uvědoměn o ustanovení Božím, že právo to
na něho má přejíti. ()všem důstojnější byl by si počínal, kdyby
důvěřuje v božskou prozřetelnost byl milosti tě očekával. — Esau
však jednal velmi lehkomyslně a většího než bratr zasluhoval
proto trestu, an právo prvorozenství, s nímž nejen časná nýbrž i
duchovní dobra byla sloučena, za šocovici prodal a tak hříchu
simo nic se dopustil. Simonic ěili svatokupectví tedy se do
pouští, kdo duchovní statky neb úřady prodává neb kupuje.

P o u <=.k a : Nejednejme tak jak l'lsau jednal; mnohem většího
trestu by však zasluhoval, kdo by pro tělesnou rozkoš, jež hřích připo
vídá, věčných dober nebeských se odřekl, -—l' na těch, již Bůh vyvolil.
možno spatřiti nějakých vad; což posuzovati nám nepřináleží. Písmo
sv. vyvolencc Boží jako vzory následování hodně na mysl nám
uvádějíc nepřikazuje, bychom je ve všem všudy nápodobili, alebrž
často vytýkali vady jejich, abychom těchto znikati se snažili.

Š- 42.

lzákovo putování.
(1. Mojž. 26).

Téhož dvojího požehnání jako Abrahamovi udělil Bůh také
lzákovi; toť stalo se, an Izák pro nedostatek v zemi jím obydlené
do krajiny Filistinských se uchýlil.

B*
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„O (1e š el Iz &k do G e ra r y.“ Město to rozkládalo se
na hranicích Kananejských & Filistinských; spolu bylo sídlem
tehdejšího krále Filistinů __ Aliimelecha. 'l'u zjevil se Hospodin
lzákovi řka k němu:

„Nescstupuj do '.gvpta . . . požehnání tobě a
rozmnožim símč tvě ...a požehnání budou v se
m e ni tv ě m v š i c k u i n a r o d o v (- z e m ě.“ 'l'ěmi slovy při

povídá Bůh lzákovi dvojí požehnání: a) požehnání časně čili roz
množení potomstva a udělení mu země zaslíbené, ll) požehnání
duchovní čili narození Vykupitele z jeho potomstva. Že vyplnění
první přípovědi brzy nadcjíti má. dvojí se tu naznačuje okolností:
neboť předně přikazuje lšůh lzakovi, aby do Egypta za příčinou
zmáhajícího se hladu nesestupoval, nýbrž v zemi Kanaan ostal, a
pak dí písmo sv., že lzák v zemi Kanaan sel a úrody stouásobue
se dočinil. Obojí však svědčí, že lzák v zemi zas-liliemi pevnější
ve všem, což již z tě na pohled nepatrně okolnosti jde, že nej
raději meškal na místech památkou otcovou zasvěcených. Taže
živá víra, táž dětinna svatobázeň pronikala i jeho útrobu, a lzáka
potkaly tytéž téměř osudy a tatáž nebezpeěenství. jež Abrahamovi
bylo snášcti.

„Esau pojal dvě manželky z Kauauitek, kte
réž byly obě urazily mysl Izakov u a licheěinu.“
Že Esau proti nařízení Božímu a proti vůli i k zármutku rodičů
dvě kananejskě ženy pojal, dosvědčuje, kterak ušlechtilejší city
dětinné lásky a úcty v srdci jeho byly utuchly; právě tím učinil
se p o ž e h n a n í o t o o v s k (3h o naprosto nehodným. ()d l'lsaua.
jenž pro ryšavou šocovici i Edem t. j. ryšavý slovo, pocházejí
E d o m i t 6.

Poučky: Uchotna poslušnost' k Bohu přinesla
Izákovi & přináší i nám hojné od Pána požehnání.

Seredná i ohavná jest z a v i sť a n c p ř ej n o s ť obyvatelův
Gcrarských; tím spanileji pak i milostnějí jeví se ticha mírnosf,
trpělivost a ústup nosť lzákova.

S y n (l o l) r 5“ nejedna jako Esau, nýbrž všeho pilně se
vystříhá, co by mysl otcovu neb matčinu urazilo.



š. 43.

Izákovo požehnání.
(l. Mojž. 27).

Co Išůh již před narozením blíženoů byl předpověděl, stalo
se skutečně. Proti obyčejnému pořádku, ano i proti vůli otcově,
avšak podle božského předurčení přešlo požehnání patriarchalné
na mladšího Jakoba a nikoliv na staršího prvorozeného Esaua.

„l'ošly oči jeho a viděti nemohl.“ Tehdážbylo
lzaikovi 137 let; žil pak ještě 43 let trpělivě snášeje obtíže vy
sokého stáří, najmě úplnou téměř slepotu. Zrak jest drahocenným
darem Božím, užívá-li ho člověk dobře. Než jak často nebývají
oči původem hříchu a věčně zátratv! „S opatrností největší“ _dí
sv. Augustin ——„bdíti jest nad zrakem; neboť oko jest branou
srdce.“

„Ať požehná tobě duše má, prvé než umru.“
llohahojní rodiče žehnávnjí děti své. „Požehnání otcovo utvrzuje
domy synů; zlořečení pak matčino z kořene v_vvraeí základy,“ (Sir.
3. H.) t. j. působí, že děti žádného štěstí a zdaru na světě ne
mívají. 'l'ak žehnal Noíi s_vnůni svým Semovi & Jafetovi, Jakob
synům svým n s_vnům .losel'ov_\_"mEfraimovi a Manassesovi; tolikéž
učinil Mathatiaš než umřel. Tobiáš v_vsýlaje s_vnado země. )ledské,
žehnal mu řkn: „Jděte šťastně :] Bůh budiž na eestě vaší a anděl
jeho jdi s vámi.“

„N a m ně b n d' to z lo ře (' e n í.“ 'l'ak mluvíc nechtěla
Rebeka kletbu lzákovu na sebe uvaliti; chcet' toliko naznačiti
důvěru. že Jakob hněvu oteova obávati se nemá. \'ěděla zjevením
lložím. že oteovske požehnání na Jakoba ač mladšího má přejíti.

„[ o d e s el a při nesl :! (l al matce.“ Na první pohled
neprávě jednali Rebeka i Jakob, klamajíee starého slepého Izáka.
Lež a klam vezd_v jsou nedovoleny. byť i eos dobrého z nich
povstalo; nemát'.. zlé se díti, by dobré tím vznik vzalo. Než mů
žeme Jakoba poněkud tím omluviti, že a) jen na naléhavé domluvy
matčiny jednal, b) že Esauovi z toho žádného nepodešlo nepráví,
an Jakob mu neodjal, co mu po právu přislušelo, ješto právo
prvorozenství byl prodal a toto po úradku Božím Jakubovi náleželo.

! '„Dejž tobě Bůh z rosy nebeské at. d.“ Žehnajlm
Izák připovírlzi .lakobovi: a) hojnost statků pozemských, b) moc a
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vládu nad národy, (za času Davidu, Šalomouna a Makuheovců.
ldumějští, Filištinští, Arabové. Anunonité ajiní národové podrobeni
byli IZ'aelským). o) přednosr' mezi bratřími, po výtce právo prvo—
rozenství, d) zvláštní ochranou Boží ve smyslu duchovním usku

V'V
tečnilo se úplně. požehnání lzákovo v Jezlsi Kristu, jenž svou
lidskou přirozeností synem .lnkobovym jest a jemuž všii-hni náro
dové mají sloužiti (S. .\ngustin),*

“*)i svi. Augustin dovádí, že jednání .lakobmo podvodným a. lživým nelze
nazvati. a že lzák muž-|_ ('n činí. nn Dni-bem sv. byl poučen. jak tajuplný
ákol u věci lc'-jemu bylo vykonali. „Kdyby byl oklamán, proč mnedle probrav
se z klamu nezlořeu'ál synu. kterýž jej lelHll'lll :| potupil? Nezlořeřítč nýbrž
potvrzuje požehnání mu daná. Abychom .lakobn nevinili ze lži. zřejmě praví
písmo sv., že byl mnž p r ostý. (beze lsti) a že jesi l'Isan t. j. starší jeho syn
mohl opravdově říc-i,an staršího syna prá vn mol jednak vyvolením Božím jednak
smlouvou s l'Isnnem uzavřenou. Nad to dlužno slyšeti sloVo „dolns" ve smyslu
ul)l'llZlH"lll!l)olns in proprietate l'rans: in figura ipso figura. Umnis enim.
l'ignraln et allegorieu lec-tiovel lm-nlio, alind videtur sonare rarnnliter, uliud insi
nnare spiritualitez'. llnnr ergo ligurnm doli nomim- nppelluvit. Qnid est ergo:
venit :-nm dolo et nbstnlil. ln-nedivtionc—m lnnln'r Quin liguratum
erat quod agebatur. ideo llll'tlllll est: \ en it v n m dol o. Nam ille doloso homini
bened'vtionefn non ronlirmuret, rni debebnlnr jnsla maledirtio. .\'on ergo erat
verus ille dolns: maxima quia non est mentilns dia-endo: ego sum tiliUs tuns
major lean. Jam enim parlns erat illo rum l'ratre suo el vendiderat primogenitn
sua. Hor se dixit lllllN'l'l' patri, quod emernt " frau-v: quod ille perdiderat, in
istum transierat. ldvo sciens ho.- in mysterio Isaac, conlirnmvit benedietioneln.
(Šerm. l\' n. 22. l).-„ civ. Doi. lib. XVI, v. :š? Qunest. ud (len. 74).

\' volá h'- události jeví—se palrnů, jak vyšší moe božská pořádá a řídí
osnovu lidských osudů, takže ani blud ani převrávenosf lidská nemuže ji zmásti,
nýbrž i k určenému cíli nupomálmti musejí. Izák, Rebeka, Jakob i Esau poblou
dili, a přece se děje, co Bůh byl uložil v áradku svem, ano k dosažení toho
ač neve'ulomky i bezděky nuponuíbají. Izák proti ustanovení Božímu (25, 23.)
chtěl požehnání dáti lůsauovi nic nedbaje nehodnosti jeho; (1 proto řídil to Bůh
tak. že požehnal tomu, jenž dle ustanovení Božího požehnání měl dojíti, totiž
Jákobovi; & sám pak požehnání toto stvrdil.

l'Isau jemuž od Boha právo prvorozenství přirřeno nebylo u. jenž sám
prám sveho lebkomyslnč se vzdal, neměl ani lidského ani božského práva
ku prvorozenství a tudíž se mu žádná křivda nestala. Rebeka. ovšem věděla.
že Bůh požehnání mladšímu přiřkl, avšak jsoue malé víry nedůvěřovnls se
\» Hospodina, že věe tu podle všemocné vůle své pořídí & protož útočiště vzala
ke lsti, čímž ovšem zhřešila. Jakob také bezpochyby věděl o zaslíbení Božím
a toliko n víře té odvážil se uchvátiti požehnání otcovo. Poněvadž ale víru
jeho nebyla dosti pevná, myslil, žef musí Bohu ku pomoci přispěti & poslechl
matky tn, kde neměl poslouchati. 'l'akto přisvojil si áskokeinja lstí. co mu po
zaslíbení Božím příslušelo, V tom záleží jeho vina.



-- 119 __

„A bude f p o ž e h 11a n ý m“. Ze slov těch jde, že Izák
z vnuknutí Božího nyní poznal, že tak tomu Bůh chce, aby požeh
nání otcovské na Jakoba přešlo; protož neodvolal, co Jakoba žehnaje
mluvil, alebrž ztvrdil slova svá.

„Nenáviděl Esau Jakoba pro požehnání.“
Převrácenó smýšlení dal Esau najevo tím, že ]) nenáviděl bratra
svého, 2) chtěl na něm se pomstiti, 3) jej usmrtiti, 4) nedbal zár
mutku rodičů svých. Chtěl-li Esau řádem tím ztraceného požehnání
nabytí, jednal velmi pošetile, au nedovoleným prostředkem, či
hříchem kletby, ale nikdy požehnání Božího byl by se dočinil.

„Asejmešjho jeho se šíje. své.“ Požehnání,jožpakIzák
Esauovi dal, toliko výhody časné mělo na zřeteli, obzvláště připo
vědíno mu, že kdysi vlády bratra sveho znikne; což stalo se, když
potomkové Esauovi, Edomitó, podmanění byvše od Davida, potomka
Jakobova. za Jorama krále Judského opět se vymanili z poddanství.

Pouť-ka:Zbožne dítky mnoho sobě zakládají
na požehnání rodičů.

l'ozn am: Izák vynes požehnání na Jakoba dokonal úkol
žiVota sveho jako arciotee. Od té doby mizí z dějiště. Písmo sv.
toliko ještě o něm vypravuje, že na konci života bydlel v Hebroně
a v 180 leteeh zemdlený věkem umřel,i že ho oba syni jeho, Esau
;: .lakob usmíření ještě před jeho úmrtím, ve dvojité jeskyni pocho
vali. (I. Moj/'.. 35, 27—29). .

III. Jakob.
; 44.

Jeho povaha.

Jinak než u Abrahama a Izáka jeví se víra u Jakoba, osvěd—
eujíe se tuhým zápasem s tělem a krví jakož i s protivenstvím
života, \' život-ě tohoto areiotee rozeznáváme d vojí d o b 11:
v první době až do jeho zápasu s Hospodinem na řece Jabboku

Než ale jakož všichni se byli probřešili, rovněž i všechny zastihla metla
Boží. Izáka a Esuua v zápětí následoval trest, ješte překažen jest úmysl jejich,
Rebeka se musila odloučiti od miláčka svého, jehož pak více nespatřila. Jakubovi
u Labane měřilo se touž měrou. jakou měřil on bratru svému. Výstrahy to
(losti. abychom po křivýeh eestúeh nekrářeli a na nich nehledali blaženosti!
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poskvríiuje hnusna s o b e c k o s t'. a ž i s t n o s t. 1e st' :: klam
krásné dary ducha jeho, a potřebí nmoho trpkých skoušek i poká
rání, aby od těchto poskvrn byl očistčn; ale tím spanilcji stkví
se povaha jeho v druhé době života. vzorem jsouc po k o r _v a
od 0vzdanOsti do Vůle boží, pevně důvěry v lluspo
dina & v jeho řízení, z mu ž i l (- trpěl i v o Ati ve strastech u
zármuteích jeho trpce zkoušenólm života.

&. 45.

Jakob cestuje do Mesopohnnie.
(|. Mojž. 29).

Utcovským požehnáním za. praotce zaxlílmmiho \'ykupitele
jsu ustanoven, stává se, Jakob od nynějška obžvhištních řízení a
zjevení Božích liřastným. l'kuzujet' se to jíž na jeho cestě do
)lesopotamie. ('hnd a ode všech lidí opuštěn, hněten výčitkami svě
domí a strachuje se nejisté budoucnosti, vzal v nočním vidění od
Boha nejen záruku neheskc'- ochrany. nýbrž i potvrzení všech božských
naň přešlých zaslíbení.

„l)nVH tan a u t eř k lin ha nov i b r a t. r n m (»m n d o

“llaran a bydleti bude?—-s ním. ažhy .u- upokojiln
p r 0 11l i v o st' b r a t r a tv (—h o“. Rebeka opatrně, aby ntt'l
viažedný úmysl Esauův zalajila a ho uezarmontila, předstírá, jakoby
Jakoba proto k Labanovi odeslali chtěla, aby tam manželku sobe
pojal, což také Izáka přimělo. že sám Jakoba do lla—an poslal.
Rada Rebečina ale nebyla bezdůvodna; znalat' předobře nenávist
Esauovu a právem se obávala. že by delším prodléváním velike
mohlo v domácnosti Izákovč nadejíti neštěstí. Jako pro Rebeku
byl i pro Jakoba odchod z domu oteckého patrným trestem; nebot
do ciziny více než 100 mil vzdálené bylo mu jíti z otčiny. jemu
tak drahe.

„Jakob viděl ve snách řebřík stojící na zemi
a vrch jeho dotýkající se nebo, andělé také Boží
v stu p o v ali a s e stu po val i p o n (:m.“ Řebřík jest obrazem
ochrany božské, kteráž jej z každé nesnáze a z každého nebezpečí
vysvobodí; řebřík vyobrazuje mu také mesiašské požehnání samo.
čili hříchem přetržené ale zase obnovené spojení mezi Bohem a
lidmi, jakéž spojení vtělením — se. Syna Božího uskutečněno. l'iebřík
byl tedy zarukou prozřetelnosti Boží, kteráž svou všemohom-ností
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a moudrostí nad námi bdí. všeehno ku spasení člověka řídí a spra
vuje od jednoho konce světa k druhému. a bez jejíhož dopuštění
ani vlas s hlavy naší nepadne. l'rozřetelnosf Boží jako nástrojů
svého řízení často používá svatýeh andělů. již proto iduehy slou
žícími slovou. .\r(-iotee .liakob videl anděly po řebříku vystupovati
a sestupovati čímž se známrnuje' prostřednictví andělů ve sl ižbř
Boží ku blalm lidí. (Zevrubná učení o andělích viz &. 5. d).

,..lá jse m llospod i n, ln h Abra hama, otce tveho
a ll u h lv. á k a a t. cl.“ Jákobovi jemuž na mysli lanula. podivná
minulost a jei'f. tížilo jako kletba. b_vlo potřebí nebeská útěchy

posily. a to tím více. an se ubíral do země, v níž modloslnžebnosť
již se b_vla valně zmohla. .\ átěehv It'- poskytnuto mu v míře hojná.
ll'tůšnou přípovčdí llíih .lakobovi zaručil právo prvorozenství a
zaslíbená |mžehnání; jak k Aln'ahamovi. l'/.ákovi, tak mluví tu
llospodin i k .l-ikobovi připovíclaje mu opet. dvojí požehnání, časná

a duchovní. „\ p o ž e b n .i n | budou v to b (" a v e m e ni
tv 6m, t. j \e \)lcupiteli 7. pokolení nebo příolumím\šichni lidé

!

l'řípovčil' to vtutá k budomímu Sp-miteli prolllwl jící,

„V pra nlr- llospoilin je.—it na mistř- tomto
a j á i s e Ill n e v ("(| 1'-l.“ \'u'ali'd jiste Jakob, Že Buh všualybvtným

jest: nebot \' lltv'lllŽijí-Ino, Irnime a jsllle: než m-vódi-l. Že Bůh
jemu spůsobem. viditelným se vjeví. A(- lšuh božskou podstatou
stejným spusobem všudy přítonu-n jest. uojevít' se všudy stejným
spůsobem. nobrž jak božská moudrosf jeho elu-e a jak spása
lidí toho vyžaduje. 'l'ot' také příčinou, Že Bůh na jednom místě
více milostí a dobrodiní uštědřuje, než na jinám.

,..l a k h r o 7,u (: je si mís to to t e.“ S velikou svatobázní
patřil Jakob na místo, kdež Bůh se jemu zjevil. S mnohem větší
svatobázní jest však křesťanům rhovati se v chrámu l'áně, kde
Kristu.—„iJežíš svými sluhami, kněžími nejsvětější oběť. N. Z. koná
a pod spůsobami chleba tu vezdy je.—itpřítomen, milost, nad milost“
nám uděluje!

„V s t a v r á n o v z a l k á m e n, kterýž byl položil pod hlavu
svou, a vyzdvihl na znamení poliv jej olejem svrchu. l nazval jméno
místa toho: Bethel t. j. dům Boží. Zavázal se slibem řka: Bude-li
Bůh .ca- mnou, bude-li mne ostřihati na cestě této, a, nevrátím-li
se člastně do domu otee sveho, _.. . . kámen tento bude slouti domem
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Božím, a ze všech věcí, které mi dáš, ([ e s á t k y hud n o 1)Č t o
vati tobě“. Polití kamene olejem značilo posvěcení jeho; olej
viibec zobrazuje božskou milost. Mazáním neb políváním olejem
v_vlučuje se nějaká věc z obecního jí užívání a ustanovuje 59
k službě Boží. Jakob jednal tu jako kněz Páně, vvkonávaje jako
Abraham, lzák iostatní dva úřady, učitelský a k'álovský.

;. 46.

Jakob \' domě llabanově.

(l. Mojž. “JG—řešil).

Měl-li .lakoh povolání svému dostáti, bylo mu nejprve od
sobectví a zištnosti se očistiti a pro záměry Boží se zasvětiti. Toho
aspoň částečně dosaženo víceletým pobytem v domě lmhanově,
kamž prozřetelnost lloží jtj vcdla.

„% d a l i ž darmo mi s l o u ž i I i h 11d o š? " .lakoh vstou

pil ilmcd u ujcc svého do služby. llt'UlliČjt"bez zásluhy jísti z chleba
jv'llt). „Kdo nechce pracovati, af nejí“ ('l'hcssril. 10). Práce, jak
již dříve |uulotccuo, člověku jt'sl přikázáua: příkazu tomu nikdo
nesmí se vyhýbali. dokud může- pracovati. .-\ h_vf mu ani nebylo
proto pracovali, a|»_\' t'lllt'llil \'l"/.tl1"'iŠlllll si dobyl, jv.—'tmu pruvovati
z poslušnosti k zákonu lložímu a z lásky k bližnímu. Služba.
již konal .lakoh. h_vla cenou. kterouž sc v_\kupovala nezřídka
nevěsta po zvyku na východě zavlátllóm.

..lla l mu d c c r n s v o u l,j u (místo mladsi ltacliclv).“ l'o
zvyku výchoclauíi h_vla nevěsta zustřcna závojem. .lako .lakoli h_vl
oklamal otce, tak u_vní sám jest okláman od Indiana: i vedlo se
mu zde právě jako otci jeho s požehnáním; pojal za manželku,
kterouž nechtěl, a přece to byla pravá jemu od Boha ustanovená
choť, nebo Lja a nikoli Rachel byla pramateří zaslíbenólio Vykupitele.

Jakob odslouživ si i za Raehelu jínýeli sedm let, sloužil
Labauovi, ac tento ještě několikráte mzdu byl změnil. opět šest
let za stáda. jež mu Laban mzdou b_vldal. 'ěrný tento dělník
Boží nestyděl se dvacet let konati služby pastýřské a služebná,
Tak možno člověku v každém stavu a povolání Bohu sloužiti a o
spasení své pečovati, Podobně sv. Vendelín a jiní svatí stavu
pastýřskému se věnovali.

Nepočestně jako Laban jednají, kdož služebným mzdy ne—
dávají, aneb s nimi nelidsky nakládají, jimi zhrdajíee. v nouzi a
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nemoci je zanedbávájíee. —)lnohoženství promíjelo se tehdáž pro
rozmnožení ělověčenstva; ale na počátku nebylo tak a v zákoně
novem naprosto se zavrhuje a zakazuje.

_l'ou ě k _v: Pro .lákoha žehnul Bůh Labanovi: zásluhy
prvého |>|-uspěly i druhému. Tak prospívají i nyní naše dobré
5 k u t k _v n. zá s l u h )* všem ostatním ůdům, kteří náležejí k o b
e o v á n í s v a t v e h. „Mnozí jedno tělo jsme v Kristu. a zvláště
jedni druhých lidově“ (Řím. 12, 5).

lŠůh hojně odměnil .lukohn za jeho věrnost n v_vtrvnlosť ve
službě lakoměho. zištneho :] nespí-avedlivěho l'tabann. V ě rno sf
a v_vti'vnlosf v plnění povinností' stavu nezů
stává nikdy liež odpluly.

=. 47.

Návrat. Jakubův il smíření jeho 5 Esmlem.
(l. .\lojž. 31 33).

l,:tlmnovo u jeho s_vnův lnkomstvL závist :| nenávist, zvláště
pak vůle Boží, přiměly .lakolm k návratu do Kanaánu. .\'e". bylo mu
ještě háti se pomsty ln'ntm l'lsuua. Ahv hněv jeho nkojil a při
tom na IIHN'IIOIIochranu Boží spoléhali mohl, h_vlof mu nejprve
Išohn smířiti. proti němuž byl dosud svou zištností u sobectvím
ln'ojil. l'rolož staví se Hospodin sám jemu se vrneejíeímu v eestn
u zápasí s ním. 'l'eprve když důvěru ve vlastní sílu přirozenou
jest podlolnenn. ehápe se Jnkoh pi'nv_\"eh(lm-hovníeh zlu-ání, jimiž
jedině \'šemohoneí přemožen hýti může. totiž modlitby a
v r o u ('.n (.—pros h _v; těmito prostředky ukojiv .lnkol) hněv Boží
dosáhne jeho požehnání. Se starou povahou svou svleka se sebe
i staré jměno: nehot' od nvnejňka 'slouti bude ls ra ("-l t. j. zá—
pasitel Boží.

„A vzav všeeken statek svůj i stáda, šel k
lzákovi otci svému do země Kánanejské.“ Boží
vůlí bylo, aby Jakob do země otců, do země zaslíbené se na
vrátil. Dal-li se však Jakob na cestu se ženami. dětmi istatkem

s Labanem se nerozlouěiv, nemůže skutek ten ve zlé mu býti
vykládán, neboť byl Jakob svým pánem a mohl tedy jíti, kam se
mu uzdálo; avšak ehtěje vyhnouti hádkám a svárům, jimž by
zištnosť Labana testě a s_vnů jeho před odchodem Jakobovým
podnět dáti mohla, i obávaje se, hy příbuzní ti o majetek sprave
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dlivě získaný jej nepřipravili. odešel .lakoh z domu Labanova bez
jeho vědomí. Vhodnou k odchodu příležitost žavdala mu stříž
ovcí, ježto ovce oboudvou h_vlv odděleny a jak hývalo obyčejcm.
daly se při stříži tě veselí a radovánky, ěímž ovšem zřetel l,a
hanův od Jakoba h_vl odvrz'tcen.

„Třetího pak dne zvěstovat no l.ahanovi, že
by utíkal J ako b.“ | vžav hratrv svě se sebou. honil ho
za dnů sedm i po.—“tíhlho na hoře (řalaadskě. l viděl Boha ve
snách řkouoího jemu: „\'aruj se, illlyn' nic ostře nemluvil oproti
.lakobo\'i.“ l smířili se a učinili mezi schon úmluvu. Laban vstav

políbil a požehnal synův a dcer svých a navrátil se na místo své.
.lnkol) také odešel cestou. kterouž h_vl jíti poěalfl potkali M
s ním andělé Boží. která když nžřel, řekl: „Vojska lšoží jsou to,“
i nazval jměno místa toho m a h an a i m, t. j. vojska. dvojí. Smysl
slov těch dlužno takto si vysvětliti. Jeden zástup andělů nebyl
než anděl strážný. jenž s mnohými podřízenými anděly Jakoba
z Me.—tolmtamicv_všcdšího až k pohoři (ialaadskěmu proti Lahanovi
h_vl chránil: druhý zástup liyli anděh'- andělem strážným vedení,
jenž .lakolna do země lx'anaan oproti l'lsauovi měl stříci,

..l ln n (l l il 5 v J :| k u li.“ .laknlt lmje sv ltrall'at |l'/. se ltlÍ

žít-ího hoře útočiště k llohn. a l'ain vyslyšel ho jako slyší všech.
kdož v pravdě jemu se klani. .\ž dosud spolehal .lakoh příliš na
vlastní sílu a opatrnost: nyní však tento Šohn odporný směr ducha
došel kullt't' sveho. jak to viděti \ modlitbě. v nížto Boha o pomoc
úpěnlivě vžýva,

,.l od d (" l i l z l i'- (* ll \' (! r. Í. k t (\ Pt" 7. ln (! l, d a |'_\' l'isnu

...v i.“ .lakoh snaží se nejen modlithou alelu-ž i všemi prostředky
přirozeně opatrnosti hněv hratrův ukojiti. l)ar_v těmi chtěl Jakol)
hratra takořka jako pána a velitele ctíti a čest tu veřejně mu
vzdáti domnívaje se. že hamižnou ponížcností a pokorou hněv
ln'atrů nadohřc ukrotí. l dí sv. Ignatius: „ll všem konaní v Boha
tak jest nám důvěřovati. že od něho vše očekáváme a nic od
sebe. ode svých sil; zároven jest nám tak pilně p 'aco 'ati a všech
přirozených & lidských prostředků používati, jako by vše. na nás
záviselo.“

„Ahle uěja ký muž zápasil sním až do rána.“
Boj, jejž bojoval Jokoh, byl boj skutečný. a muž, s nímžto zápa
sil, byl Bůhanděl, Syn Boží, jak vetšina sv. otcův uěí. Bůh sam
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staví se Jakubovi jako protivník v cestu, protože posavadní život
jeho nebyl leč ustavičným bojováním proti llohu přílišným spole
háním na vlastní sílu a opatrnost. Jakob bojuje z počátku týmiž
zbraněmi, jimiž až dosavad proti llohu byl bojoval, zbraněmi totiž
vlastní. přirozeně síly. Když ale vymkuntím kyěle síla tato b_vla
pmllomeua, podlomena tím i posavadní hříšná v sebe důvěra; on
poznává svou mdlobu, utíká se ku skroušcně modlitbě a tím pře
máhá hněv lioží a hůře požehnání llospodinovo, jak dí prorok
()seáš (_l2. 4): ,.l'otýkal se s andělem u zmohl se nad něho, avšak plu
kal :: prosil ho.“ Když Boha ukojil. mohl se i bežpečiti vítězstvím
nad pomstou l'lsauovou a nade všemi nepřátelý, což také naznačeno
novým jménem Israel a'slovy llosp(_ulinov_\"nii."ímto tedy
bojem. z něhož Jakob dm-hovně posilněn vynikl, nastal obrat v jeho
životě. Urln'omení \" boji udalě mělo mu ustaviěným býti napo
menutím. aby se uevypínal zpupně svým vítězstvím, nýbrž b_vl
usvědčen. 77.1-drahoceuuý poklad božských milostí, znova mu zaru
ěenýrh ve křehkě nosí nádobě

l' o u c'-k _v: .lako k ochraně .lakobově, tak posýlá „llospodin
k ochraně svých věrných svě anděly, ač nyní neviditelné.
„Andělé Boží vojensky se kladou kolem těch, kteří se ho hojí“
(Žalm 33, 8. \'iz take lV. ku. král. (i, 173-7—17).

Nejinak nežli Jakob mámef i my ve všech potřebách a sví
Zt'llťll k Išohn se obraceli a. ve vroucně modlitbě útěchy & posily
hledati. „\'žývej mne v den sonžení i vytrhnu tě, a ty mne budeš
hl:l\'líl.“ (Žalm -l—'._l,Io).

Jakob po ničem tak netoužil jako po s m i ř e n í s b r &tre m,
jenž nun se hněval „__příklad to následování hodný pro všechny, kdož
vespolek v nesváru žijí. „Odpusťte a bude Vám odpuštěno“

(l,uk. 6. 257). _

.l\/ . 'J OSGi.
;“ 48.

Povaha a význam jeho.
V povaze .lozel'ově spojovaly se všechny ušlechtilě rysy jeho

otcuv. V jeho životě zračí se v ěruost'. u víře, kteráž neméně
v tiehěm strádání nežli v rázněm působení se osvěděivši konečně.
spásou a vítězstvím kcn'unována byla. Není sice Josef jako tři
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ostatní areiotcově, duchovním praotcem svého národa, protože za
zvláštního nositele požehnání měsiašského obrán nebyl; dostalo se
mu však toho blaženěho osudu, že učiněn t ě l e s u _v'm p ě s t o u—
n e m a zac ll o va tel e m v y v o'l o n (e r o diny, potomstva to
Abrahamova. Josefem přivedena jest vyvolená rodina do Egypta,
kde v četný národ vzrostši k budoucímu povolání svému byla
připravována. ()sudy Josefovy nejednou podivně a zřejmě vyšší
rukou řízené tvoří roztomilou episodu čili vstavek v dějinách Ja
kobových, jejížto konec, smrt totiž Jákobova opět v nich jasně
se zaskvívá.

„$. lo.

Josef prodán od bratří.
(l. Mojž. 37).

„Josef obžaloval bratry své u otce z hříchu
nej b o r š í h o “ Jméno hříchu toho písmo sv. neuvádí, než domní
vají se sv. otcové, že byl to hřích těžký proti počestnOsti, ne
vinnosti, čistotě srdce. jehož cudný Josef náramně se ulekl, l
neobžaloval Josef bratry u otec z nenávisti, nýbrž aby tento bratry
pokáral a opětnému hříchu předešel. Zajisté můžeme do Josefa
i toho se nadíti, že napřed sám b'atry bratrsky káral a napomínal.

„\'idoucc to bratři jeho, nenáviděli ho.“ Ne
náviděli Josefa, protože ]) stařičký otec více ho miloval než jich,
2) pestrobarevnou sukní se širokými rukávy, jakouž toliko zámož
nější nosívali, jej obdařil, 3) je u otce obžaloval, 4) sny ač nic
zlého netuše jim vyprávěl.

„Tak tedy příčina závisti a nenávisti zápalu
přidala“ Sny Josefovy byly mulpřirozene, Bohem vzbuzenó.
Řádem tím chtěl Bůh k budoucnosti Josefově poukázati, snové ti
prohledali jednak k povýšení Josefovu, jednak také zavdaly b'atřím
jeho podnět k nenávisti a závisti; avšak Bůh učinil ze zlého dobré
povýšiv toho, jenž nenáviděn byl.

„Spustili jej do cisterny staré“ t. j. do jámy
dávno juž neupotřebcné, do níž druhdy k napájení stád voda dešťová
se nacllytávala; když cisterna vysehla neb voda v_vvážila se, byla
prázdnou a sloužila za žalář. Bratři nedbali uzkosti ani prosby
Josefovy, závist a pomsta zvítězila nad láskou bratrskou. Jediny"
Ruben maje ještě trochu lidského citu v těle útrpnost' jevil s osu



dem bratrovým a spustil jej jak vypravuje J'oset'us Flavius s vše
možnou šetrností po provazu do jámy hluboké.

„Prodali ho za dvacet stříbrných,“ t. j. asi za
deset zlatých. Cenu stříbrných těch nelze jest zevrubně udati;
mladí otrokové ob_věejněza tolik stříbrných prodavaui byli. Později
vstoupila cena ta na :m stříbrných. a za tuto cenu zrazen byl svým
uět-níkem Kristus .l'án, jehož obrazem byl Josef.

„I' s Ill a 0 | i t (: vedl i ho do E gy p t a.“ lsmaelité. jak
jnž pmlott'aeno, pocházeli od Ismaele, s_vna Abrahamova a Agařinm
.loset' nevinný stal se obětí nenavisti a závisti svých bratří. Zřejmo,
že z hříchu hřích se plodí. Napřed zaviděli bratři Josefovi, pak
jej nemividěli bývše jím u otce obžalováni; posmívali se jemu
přezdí'ajíee mu snářu; zamýšleli pak jti trýzniti uvrhše ho do
jámy: posleze zaprodali ho do země cize. otce však oklámali před
stírajíee soustrasť nad osudem ln'atrovým.

„Jakob roztrhl roucha a ohlekl se v žíni
p l á. (- e s _vn a s v (- h o z a d l o u hý ě a s.“ Veliký bol Jakobů

nad ztrátou miláčka, (naznačený roztržením roucha) učí rodiče „aby
—jak dí sv. Ambrož »—děti sve milovali; a. z těch, aby obzvlášť milo
vali, kdož nevinnosti pílejí; avšak není radno. aby rodiče lásku tu zevně
jevili a tak podnčwovali závist dětí. Zjednej dítěti co zjednej,
nezjednal-lis jemu lásku bratří a sester, niěeho mu jsi nedal,“

Jakob oblckl se v roucho smuteční, Roueho takové zděláno

jsouc ze srsti velbloudí bylo drsně. Roueho to nosívali kajicníei
pokutujíee a unn-tvujíce smyslnost tělesnou. [ mnozí svatí, již
nižádněho se nedopustili hříchu těžkého, nosili roucho žíněné;
=asto nošeno ho pod obyčejným šatem. 'l'ak žily n. př. sv. ('eeilia,
sv. Hedvika. bl. Anežka a. j.

„Sstoupím k s_vnu svemu pláče do hrobu,“ t. j.
do předpeklí, kdež duše zemřelých nábožných lidí St. Z. příští
Výkupitelovo b_vly očekávaly.

Po n ě k y: .losel' oznámil otci zlý ěin bratří osvědčuje tím
se sve struny bázeň Boží a upřímnost. N o taj m e ž n i k d y
p o k l e s k ů b l i žn ího před tě m i, kdož jsou povoláni, je
mstíti a napraviti; jinak bychom se dopustili ehříchu cizího.

Bohabojným a počestným chováním dobývají
si děti rovněž jako Josef lásky a náklonnosti rodiěův i uěitelův.
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,.Syn moudrý obveseluje otce. ale s_vu nezdárnv zármutkem jest
matce své.“ (Přís. 10. |).

Ze závisti prodali s_vnovéJakubovi nevinného bratra.
čímž náramně zarmoutili starého otce; výstrahou to budiž všem.
jak hluboko člověk poklesn'outi může, když tomuto hříchu srdce
nezaví'a. Závisť sluje proto i hříchem hlavním.

š. Till.

Josef v domě l'utifarově a u vězení.

(l. Mojž. 39—41).

Závist synů Jakobových k jejich bratru Josefovi byla po
divným řízením Božím prostředkem, jenž mu klestil cestu k bu
doucímu po v _vš e n í, dvěma sn_v jeho naznačenému. Alc cesta
ta vedla s k o l o u s l o u ž o ní a strádání. v nížto pro svč
povolání vzdělán býti měl.

„Putifar představil jej všemu hospodářství,“
t. j. veškeré správě domácí mimo kuchyň, an obyčej egyptský
zapovídal obcovati hostině s potomky hebrejskými. ()patrností,
pilností, věrností a ochotou zavděčil se Josef velmi panu svemu.
Zbožný čeledín jest pravým požehnáním v domácnosti, jíž Bůh
pro krásně vlastnosti onoho zdarem všeho druhu splácí.

„Josef nepřivoliv řekl k ní: Kterak mohu to
zlé učiniti a hřešiti proti Bohu svemuP“ Odpři
volení ku hříchu má nas chrániti a) oškliVOsf hříchu, b) bázeň
před tresty Božími, e) upomínka na dobrodiní Boží, d) ztráta Boží
milosti a království nebeského, e) myšlenka, že Bůh všudy přítomen
jest. Tak smýšlel a jednal Josef bohabojný chtěje raději vše
ztratiti a. vše trpěti, než aby Boha hříchem urazil. 'l'ak jednali
všichni svatí. Susanna jsouc pokoušena kn žlěmu zvolala: „Raději
volím umříti, nežli proti Bohu hřešiti.“ Sv. Edmund tvrdil: „Raději
do nejhorouenější pece bych se uvrhl, než abych vědomě hříchu
proti Bohu se dopustil.“ A sv. Anselm p “avil: „Kdybych na jedné
straně muky pekelně a na druhé straně ohavnosti hříchu tělesnýma
viděl očima a bylo mi uloženo jedno z obojího voliti. luf raději
bych se uvrhl do pekel, než abych ku hříchu přivolil.“ (.físařovuě
Eudoxii, sv. Jana Zlatoi'lstcho všelijak žahrožující, odvětili dvořanc
její: „Marně velitelko se namahaž, abys toho ustrašila. nclekaf se
Jan ničeho mimo hřích.“ lpohan Sem-ka řckl: „Kdybych i věděl,
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že by hřích můj lidí tajným ostal a že by Bůh jej odpustil, nechtěl
bych předce hřešiti pro ošklivost hříchu.“ A jiný pohan Aristoteles
tvrdil: „Lépe jest umříti než něco proti ctnosti činiti.“

„Josef nechav v ruce její pláště utekl.“ Aby
chom pokušby ku hříchu mohli odolati, jest nám pamatovati na
Boha všudybytného, pokušbám ihned z počátku statné odpírati
a útěkem jich znikati.

„Putifar dal Josefa do žaláře.“ Ctnosťasvato
bázeň jsouce podnětem jeho uvěznění učinily Josefa na oko nešťa
stným. Než „milujíeím Boha'všccky včci napomáhají k dobrému.“
(Římu. 8. 28). „Nebo tat' jest milosf, snáší-li kdo pro svědomí
dobré před Bohem zármutky trpč nespravedlivě“ ([. Petr. 2, 19).
l'onížením došel Josef povýšení; tak Bůh člověka potupou vede
ku slávě.

l'ouěky: Živá vzpomínka na Boha všudybytnébo a vše
vědoucího, stálé odporování všelikému lákání & rychlý útěk pří
dorážejícím nebezpečenství jsou důraznými prostředky k ostříhání
noviny a čistoty srdce v každém pokušení.

Hospodin byl s Josefem i když nevinně ve vězení strádal.
Podobně může ctnostný v každé života chvíli ochranou Boží
bezpečiti se. „Nebo Hospodin miluje spravedlnost a neopustí
věrných služebníků svých“ (Žalm 36, 28).

g. 51.

Povýšení Josefovo.

Když ve škole utrpení, v níž jediné se daří zárodek všeho
v pravdě velikého a vznešeného, Josefova ctnost' a bázeň Boží se
utvrdila, povýšen jest strádatel na důstojnost' královského místo
držitele v Egyptě; a v tomto vysokém postavení učiněn jest do
brodincem země a stravovatelem otec i bratří.

„Byl Hospodin s Josefem“ „Bůh sstupujes ne
vinnými do žaláře,“ dí sv. Ambrož, „a neopouštíjich u vězení, v Bohu
jest jejich útěcha i naděje.“

„Vzal jsem hrozny a vytlačil do koflíku.“
Egypťané nepili vína kvašeného, považujíce kvas za účinek zloboha
Tyfona, jenž Osirisa byl usmrtil; užívali toliko šťávy hroznové,
vytlačivše hrozny do nádoby n. př. kotlíku. Podobně vedl si
úředník nalévačův.
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„Zdaliž Boží není vykládání?“ T. j. nepochodí-li
pravý výklad snův od Boha? Jsouť sny, kteří přirozenými vznikají
příčinami; jsout' ale také sny, již původu jsou nadpřirozeného bud'
od Boha samého aneb andělem člověku sdělené. Tak n. př. zjevil
se anděl Páně Josefovi, k útěku do Eg'p'ta ho napomínaje. Vy
kládati sny takové není každému dáno, alebrž toliko těm, jimž
Bůh vzhledem k takovým snům obzvláštního uštědřil poučení,
jako se stalo Josefu egyptskému, později proroku Danielovi sen
krále Nabuchodonosorův a Baltasarův vykládajícímn. Kdo by však
jinak 0 snech smýšlel a z nich budoucnost předpovídati se snažil,
dopustil by se pověry.

„Zdálo se Faraonovi, že stojí nad řekou, z
kteréž vystupovalo sedm krav.“ ŘekataslujeNil,jenž
celou zemi egyptskou proteká a sedmerým ústím do moře středo—
zemního se vylévá. Nil jest Egyptu největším dobrodiním, an
veškeru zemi rok co rok pravidelně zaplavuje; jinak by byl holou
pouští. Záplavy ty proměňují údolí řeky Nilu u veliké jezero,
z něhož města a osady jako ostrůvky vyčnívají. Když vodstvo
to v měsíci říjnu povlovně bylo téměř zmizelo v řečišti Nilově,
začne pak setba pšenice a ječmene do půdy rezkypřené. Jen
zřídka bývá tu pole oráno, ana půda sama sebou rozmčlčena jest.
Co zaseto, vzchúzí tak rychle a krásně, že již počátkem března
neb dubna nejhojnější lze jest se nadíti úrody a sklízně; proto
Egypt právem nazýván obilnicí. Když však Nil náležité nedo
stoupil výše a země nezaplavil, pak nastane rok neúrodný i vzmáhá
se hlad &trestem tím Bůh hříchy Egypťanů jak za dřevních tak
za pozdějších stíhal časův. Čím dále a výše Nil vystupuje, tím
větší bývá úrodnost. Tudíž viděl Farao hubené krávy pásti se na
samém břehu, což vyznačovalo malé zaplavení Nilem, tedy i skrovné
toliko pastvy při řece; naopak viděl tučné krávy pasti se na mo
křinách od břehů vzdálených, čímž označeno hojné zaplavení a
tudíž úroda.

Mimo voly &krávy, jichž k orání, mlácení a podobným prácem
se užívá, chová Egypt také bůvoly — divoké to býky & krávy,
jichžto stáda na žírných březích Nilu se pasou. Mnozí domnívají
se, že krávy, jež Farao viděl, byly krávy divoké.

„Sedm klasů vyrostlo na stébla“ Pšenicerostla
v Egyptě takořka na spůsob keře, tak že na jednom stéblu několik
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klasů bylo čili každé stéblo kytici klasové se podobalo. “Ještě
před několika lety naseto ve Slezsku zrnek pšeničných, jež nale
zena byla v Egyptě v rakvi mnmii chovající; a aj! pokus ten
zdařil se úplně, nad očekávání. Z každého zrnka vyrostlo 30 až
50 stébel velmi vzácných; klasy měly po 50 až i po 80 zrnkách
Ilrsť toho semene dala úžitku dvě a půl čtvrtě měřice.

„Samou'toliko královskou stolicí tebe pře
výším.“ Povýšení Josefovo k důstojnosti prvního velmože po
králi nebylo mu nikterak podnětem ku pýše. Josef nebyl v ne
štěstí malomyslným a ve štěstí pyšným, i dobré i zlé z rukou Božích
s touže přijímaje pokorou. „Kdo se ponížuje bude povýšen.“

„Asňal prsten s ruky své a dal jej na ruku
Josefovu.“ Tot bylo znamením, že nejvyšší moc jemu ode
vzdává. Takového královského prstenu pečetního používáno ku
pečetční královských rozkazů místo podpisu.

„Žejest ustanoven nade vší zemí egyptskou.“
Osvobození Josefovo ze žaláře & jeho povýšení na důstojnost mí
stokrále, znázorňuje povýšení člověka z útrap a pronásledování
tohoto světa do věčné slávy: „l$lahoslavení, kdož pro spravedlnost
trpí pronásledování, neboťjejich jest království nebeské“ (Mat. ó.)

[ nazval jej jazykem egyptským „zafnatpannach“ t. j. spasitel
světa. Čtvero čestných odznaků dostalo se Josefovi: ]) prstenu s
královskou pečetí, jenž značil moc zákonodárnou, 2) roucha bílého,
jež toliko král & kněz nosili, 3) zlatého řetězu, znaku to nejvyššího
soudce, 4) slavného provolání za vladaře.

Poučky: I upřímná soustrast, již Josef přizár—
mutku spoluvězňů jeví, hodna jest našeho následování.

„Radujte se s radujícími, plačte s plačícími“ (Řím. 12, 15).
Snížení bylo Josefovi cestou k povýšení. Neopouští tedy Hospodin
těch, kdož pro ctnost & Spravedlnost snížení a strasti trpí. „Vímet,
že milujícím Boha všechny věci napomáhají k dobrému“ (Řím.
8, 28). Pán hojně odměnil Josefovi, cožkoli pro něho trpěl a
obětoval. Za _nenávist bratří vlastních dostalo se mu milosti a
lásky královy; za to, že byl ponížen a prodán z vlasti, povýšen
jest v Egyptě; za okovy, jimiž upoután byl v žaláři, ozdoben jest
řetězem zlatým; za to, že spoluvězňům sloužil, učiněn nejvyšším
knížetem po'králi; za potupný žalář, v němž úpěl, posazen jest

9*



—132—

do vozu královského; a za to, že povrhl cizoložnicí a tělesnou
rozkoší, dána mu vysoce urozená manželka.

g. 52.

Synové Jákobovi dvakrát jedou do Egypta.

(I. Mojž. 42—43).

Povýšením Josefovym měla jednak jeho věrnost a bázeň
Boží dojíti odplaty a země, jakož i Jakob sám se svou rodinou
od hladu osvobozen býti, jednak mělo se tím přestěhování vyvo
lené rodiny do Egypta přivoditi. Dříve však, nežli to se
sběhlo, bylo třeba, by srdce Josefoio pro bratry a bratrův srdce
pro Josefa bylo získáno a přetržená domácí svornosť rodiny zase
byla obnovena.

„N y n i z k u s i m vás.“ Josef poznal ihned bratry své;
než tito nepoznali ho, neboť za těch 22 let, co meškal mimo dům
otcovský, změnila se naprosto postava jeho. Tváře se přísně
oslovil bratry chtěje zkoušeti je, zdali by s touže nelidskostí měli
se k nejmladšímu bratru jako druhdy k němu.

„A mluvili vespolek: hodně toto trpíme.“
V dějinách Josefovýeh dlužno na zřeteli míti prozřetelnost božskou,
jíž Bůh vše řídí, jíž nikdo nemůže se protiviti. „Člověk míní a
Bůh činí.“ Bratří zle chtěli Josefovi učiniti, aby zamezili budoucí
jeho slávu, a aj! Josef slavným se stal; onino chtěli ho ponížiti,
& Pán jej povýšil. Lidská moudrost není s to, aby záměry Boží
v niveč uvedla.

„Proto přišlo na nás toto-zlo.“ Trest jim otevírá
zrak, jejž vina kdysi uzavřela. Možnot' ovšem na čas svědomí
ukojiti, ale nemožno navždy je utlumiti; probouzíť se činíc výtky,
anoť jest hlasem Božím a mstou zlého.

„Josef odvrátil se maličko a plakal.“ Útlé&
citlivé srdce Josefovo propuká v pláč, láska k bratřím v něm
nevyhasla. Josef zkouší je nikoliv ze msty neb nelidskosti, ale
chce toliko seznati změnu jich smýšlení a dáti jim příležitosti,
by z viny své se káli.

„Vy pak odejděte svobodní k otci svému.“
Zde horovala zkouška; nebo zde mělo na jevo přijíti, zdaž k Ben
jaminovi, nynějšímu miláčkovi otcovu, rovněž tak tvrdého srdce
budou, jako kdysi k Josefovi — a oni obstáli ve zkoušce. Vyzná
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vajíť upřímně & dobrovolně před Josefem svůj dřívejší zločin;
zvláště pak dosvědčují úplného obrácení mysli slova Judova, v
nichžto mimo hluboký bol & skroušenosť také se vyjadřuje ne
přetvářená soustrast s otcovými šedinami a nejvroucnější láska
ku pacholeti, jemuž otroctví hrozí.

P 0 u č k y : Na bratřích Josefových zřejmě spatřujeme, kterak
spravedlnost Boží každému odplací p o d l o s k u t k ů je h o.
Druhdy uvrhli Josefa. do jámy, nyní sami u vězení držáni jsou.

Jakoblnechtěl podržeti peněz, jež v pytlích nalezl, nýbrž
poslal je jako cizý majetek do Egypta nazpět. Nikdo nepovažuj
za majetek svůj. čehož spr'Avedlivým spůsobem jsi
ned obyl. „Běda tomu, kdož množí věci ne své“ (Hab. 2, 6).
Bratří Josefovi žili v ustavičném strachu, protože vědomí viny je
všudy provázelo.Vniterný nepokoj a strach jsou
následkem každého hříchu. „Nenípokojebezbožným“
(Is. 48, 22).

Jako bratří Josefovi používcjmež i my každého zkoušení
strastmi a protivenstvímživota za prostředekku polepšení a
zdokonalení sebe.

55. 53.

Josef dává se bratřím poznati.
(l. Mojž. 45).

Když bratři ve zkoušce šťastně obstáli, a svého úplného
polepšení dosvědčili, nemeškal Josef, jim dáti se poznati aje
laskavě objati.

„Ja jsem Josef“ a t. d. Ač Josef mohl ku pomstě
moci své oproti bratřím použiti, neučinil tak; alebrž splácí (lo
brým za zlé.

„Ne vaší radou, ale vůlí Boží jsem poslán
sem,“ t. j. dopuštěním a řízením Nejvyššího. Bůh nechceť zlé,
ano nejsvětější jeho vůli protiví se, alevšak je připouští, by z něho
pošlo dobré buď pro hříšníka neb pro blaho všech neb jednotlivcův.
Zřejmým toho dokladem jsou dějiny Josefovy. Neboť Bůh při
pustil hříchy bratří jeho: a) aby ctnosti jeho zkoušel & utužil, b)
aby ctnosti jeho povýšením odplatil, 0) by starého Jakoba a jeho
čeleď v nouzi potřebným chlebem opatřil, d) veškerý Egypt taktéž
dostatečným pokrmem oštědřil a zachoval, e) aby bratry Josefovy
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jich nepravostí zbavil a napravil. Také hříšník posléze ač proti
vůli své Bohu slouží; službu tu dobrovolně koná spravedlivec.

P 0 z n a m. Jos e f c gy p ts ký jest sedmým a nejkrásněj
ším nástinem osoby Kristovy: Josef jest nejmilejším synem otce
svého, Kristus jest nejmilejším synem Otce svého nebeského;
Josef pcstrobarevnou sukní, obrazem to jeho rozmanitých ctností
byl ozdoben: Kristus Pán podle svého člověčenství všelikými
ctnostmi taktéž jest oslaven; Josef předpovídá. svými sny
bratřím budoucí svo'u slávu, a proto závist, nenávist a protivenství
bratří jest jemu zakoušeti: Kristus oznamuje židům, svým bratřím,
budoucí svou vclebu a slávu, a proto i jemu závist, nenávist a
pronásledování jest trpěti: Josef poslán od otce k bratřím:
Kristus poslán od otce nebeského k lidem, bratřím svým, aby je
spasil; Josef přijdu k bratřím jest od nich týrán, prodán a
cizým obchodníkům vydán: Kristus vystoupiv mezi židy tolikéž
od nich jest trýzněn, Jidášcm prodán od židů, pak vydán cizincům,
Římanům. kteří jej ukřižovali; Josef pro zločin, jehož se-nedo
pustil, odsouzen a do žaláře uvržen: Kristus tolikéž pro nepravosti,
jež nespáchal, byl odsouzen a usmrcen; Josef mcšká u vězení
mezi dvěma nešlechetníky, předpovídaje jednomu osvobození, dru
hému smrť: Kristus l'án pní na kříži mezi dvěma zlosyny, jednomu
připovídá. ráj &. druhého ostává. zátratě; Jesef ponížením a
vězením dochází moci a slávy: Kristus Pán ze stavu ponížení
povznáší se do stavu povýšení a oslavy na nebi i na zemi; Josef
oprost'uje Egypt záhuhy: Kristus svět věčné smrti; Josef v Egyptě
vyvolán za osvoborlitele a spasitele, jsa. ctěn a veleben po veškeré
zemi egyptské: Kristus Pán ohlášen veškerému světu za Vyku
pitcle a po všech světa končinách oslaven, želmán; Josef dříve
od cizinců než od vlastních bratří osvoboditelem nazván: Kristus

dříve od pohanů než od židů, svých bratří, za Spasitele světa
uznán; dokud bratří Josefovi nepřicházejí k němu, by obilí ua
koupili, hladem téměř umírají; dokud židé ku Kristu neobrátí se,
lačněti budou po pravdě, otroěícc hludu a pověře. Posléze
ustanovili bratří Josefovi do Egypta odebrali se; a konečně i židé
odhodlají se ku Kristu přijíti, dadouce pokřtíti se. Josef od
bratří opět poznán, odpouští jim, objímá a oblažuje jich: Kristus
tolikéž židům jej za Spasitele rznavším odpustí a požehnáním i
milostí oblaží. — Nástin ten udává., že mesiáš vlastním lidem bude
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pronásledován, a zevrubně učí, že 1) pro zločin, jehož nespáchal,
bude odsouzen, 2) určí, jakým řádem národové k Spasiteli a jeho
učení budou obraceti se, napřed pohané, pak židé, 3) objevuje
lásku Vykupitelovp nepřátelům odpouštějící.

P 0 u č k y : Josef netoliko odpouští bratrům, nýbrž snaží se
také srdce jejich lítostí rozvlněné utišiti aje pokud možno 0 ml 11
vi ti. Za jeho příkladem jest- každému kráčeti, kdožkoli naplniti
chce přikázání Páně: „Milujte nepřátely své, dobře ěiňte těm,
kteří vás nenávidí“ (Mat. 4, 44).

Dětinno u péčí o stařičkéhootce projevenou,plnil Josef
na příklad všem dětem velevážné slovo: „Synu pomáhej otci ve
stáří; nebo dobrodiní otci učiněné nepřijde v zapomenutí“ (Sir.
3, 14—-—15).

Konec, jejž Josefův osud vzal a jehož bratří netušili a
k němuž tím méně byli zaměřili, patrně potvrzoval slova Hospo
dinova: „Nejsou zajisté myšlení vaše ani cesty vaše cesty mé“
(Isai. 55, 8), [ zlé, čeho Bůh dopouští, an svobodné vůle lidské
zrušiti nechce, umí tak říd iti, že jeho vyšším záměrům slou
žiti musí. '

g. 54.

Jakob stěhuje se do Egypta.
(|. Mojž. 46).

Posledním ůěclcm Josefova povýšení v Egyptě bylo, by
vyvolená rodina přestěhovala se do Egypta, kde podle úradku
Božího rozvětviti se měla v národ. Bůh oznámil Jakobovi svou

vůli a tento nemeškal, pokynutí Božího uposlechnouti.
„[ jda Israel se vším co měl, přišel k studnici

přísahy &zabiv tam oběti Bohu, slyšel ho u vi—
dění nočním“ Rodina Jákobova 70ělenná odebrala se na
rozkaz svatého arciotce z údolí Mambre do Bersaby čili k'studnici
přísahy; místo to na jižní hranici země Kananejské a arabského
poloostrovu ležící vzalo název ten od úmluvy mezi Abrahamem a
Abimelechem uzavřené a přísahou ztvrzené, což stalo se u studnice,
již Abraham dal kopati. Tu zastavil Jakob chtěje, než opustí
otěinu, s Hospodinem poraditi se, aby snad, kdyby cesta ta nebyla
po' vůli Boží, nestal se nehodným božských přípovědí. Než Bůh
zvláštním zjevením dal mu na srozuměnou, že podnik jeho 8 úrad
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kem božským úplně se shoduje. Potěšen tímto bohozjevem ubírá
se Jakob se svojinci dále k hlavnímu městu do Egypta.

„Už rad umru, že jsem uzrel tvář tvou a "i—
vého tebe zůstavají“ Tak, dí sv. Zlatoústec,í'ídí Bůh
vše vzhledem k vyvolencům svým, střídaje v životě jich slastné i
strastné osudy s úžasným podivem.

„Prosíme, abys nam služebníkům svým kaz al
býti v zemi Gessen sk ó.“ Že Josef bratrům přikázal,aby
se jako pastýři před králem představili, nestalo se bez příčiny;
nebo pastýři byli Egypťanům ohavnosti, protože zabíjeli zvířata.,
jimž Egypťané jako bohům klančli se; a kromě toho považovali
Egyptští život kočovnický za. nejvyšší surovost a nevzdělanost. To
krále, jenž jak se zda, te'ž stáda měl a kočovníkům nepřízniv
nebyl, přimělo k tomu, že čeledi Jakobově bydliště od Egypťanů
odloučenóho popřál, k němuž krajina Gessenska nejlépe se hodila.
Jest to východní část Egypta., ohraničená k východu pouští arabskou,
k západu Pelusským ramenem Nilovým, rozkládající se až ke
hranicím Palestinským a hojnost žírných pastvin mající. Že pak
bratří Josefovi toliko za dovolení pres-ili, by jako cizinci v Egyptě
dlíti směli, stalo se proto. že za přípovětlmi hožskými věděli, že
nikoliv Egypt, nýbrž Kannan jest vlastí jejich.

„Potom uvedl Josef otce svého před krále.“
Josef nikterak nestyděl se za stařičkého otce, ale ctil jej představiv
ho králi. Byť děti od Boha sebe více hodnostmi neb bohatstvím
byly obdařeny neslušít'- jím, aby za chudé a staré rodiče se
stydčly; anobrž svatou jich pivinností jest rodičůn všechnu
úctu vzdávati. — Věhlasný Tomáš Morus pro své rozsáhlé vědo
mosti a nenepatrnó zásluhy stal se kancléřem říše anglicke, dostoupiv
tim vrcholu hodnostářství zemského. (-ltec jeho však mnohem
menším byl úřadníkem jsa toliko soudním radou; a předce mladší
Mortis nikdy neopustil domu otcovského, než byl otce slušně
pozdravil a na kolenou za otcovské jeho požehnání poprosil. [
v soudní dvoranč, kdež nejvyšší sbor soutlcův se byl selnizival,
neapomenul u přítomnosti všech úřadníků otci uctivě se pokloniti
a za požehnání ho žádati. — Když papež Benedikt XI., syn chudých
rodičuv, na prestol apoštolský byl povýšen, žila ještě jeho matka
stařičká. Zaslechneuc, že synaček její papežem se stal, odebrala
se do Říma, by než zemře ho ještě jednou spatřila a všeho do
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brého mu přála. Některé vznešené paní římské seznavše, že
chudinka ta matkou papeže jest, nechtěly, by v oděvu prostém,
jakový venkovanky nosily, před papežem se objevila. I daly jí
šaty skvostné, načež k náměstku Kristovu se odebrala. Tento
tváře se, jakoby jí neznal, pravil: „Toť není matka má; moje
matka není vznešenou paničkou, alebrž toliko chudou pradlenou.“
Ze slov těch znamenala ihned, že syn její, papež, nechce, by oděv
svůj měnila; isvlekla všechny skvosty, vzala obyčejný šat na
sebe a vrátila se k papeži. Sotva ji t_ento zočil, přikvapil k ní
a vroucně ji políbiv řekl: „Nyní poznávám zase v tobě svou ma
tičku vždy stejně milovanou“

Po u č k y: Jakob maje opustiti půdu otcovskou a do cizí
země odebrati se, obětoval Bohu. I my chtějíce rozhodný krok
učiniti a důležitou věc podniknóuti, máme nejprvé Boha za os víc e ní
prositi.

Považujmež i my jako Jakob vezdější život z a p u tov á ní,
a nepouštějmež nikdy cíle tohoto putování — vlasti nebeské —
ze zřetele.

5. 55.
Poslední dnové Jakubovi & Josefovi.

(I. Mojž. 47—50).

Posledním úkolem Jakobovým bylo, aby drahocenný poklad
vyvolené rodiny, dědičný to poklad zaslíbení mesiášského, nejinak
než na něho samého přenešen byl, opět dale přenesl na jedno ho
ze sy n ů svých. Ýkolu tomu dostál Jakob v posledním po
želmání nad syny pronešeném.

„l)ocliovaš mne v hrobě předků iných“ Jakob
nechtěl v Egyptě, nýbrž v zemi Kananejské býti pochován, protože
]) v zemi zaslíbené blíž svých otcův Abrahama a Izáka chtěl
odpočívati, 2) chtěl své potomstvo v naději a očekávání návratu
do země zaslíbené utvrditi, 3) přál si, aby jeho a otcův hrob
potomkům byl pomníkem víry, zbožnosti a ctnosti, 4) věděl, že
zaslíbený Vykupitel v zemi Kannan se narodí, tam žíti bude, umře
a. z mrtvých vstane, &s ním chtěje jednou z mrtvých vstáti, chtělt'
i s ním v téže zemi býti pohřben.

„Povolal pak Jakob synův svých &požehnal
jim.“ Jakob umíraje žehnal synům svým & nejstarším dvěma
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synům Josefovým — Efraimovi a Manasesovi, i předpověděl jim,
co potomky jejich mělo potkati. Právo prvorozenství odňato b_vlo
nejstaršímu Rubenovi, an těžkého se byl dopustil hříchu a tím
práva toho nehodným se stal; výhody z práva toho vyplývající
přešly na J 11d n, čtvrtého syna Jakobova; Juda tudíž i odůstojnčn
přípovědí, že Vykupitel z jeho pokolení se narodí, a že kmen jeho
bude. panovati až do příští Vykupitelova; praviltě Jakob k němu:
„Nebude odjata berla od Judy, a kníže z beder
jeho, dokavadž ne řijde, který má poslán býti
a on bude očekávafěíí národu.“ Jakob předpovědělJu
dovi, 1) že svrchovanou moc nad bratry míti bude; přirovnaltč ho
lvíčeti; 2) že větším než bratří bohatstvím bude vládnouti, což naznačil
hojností mléka a vína; 3) že oplývati bude vážností, ana mu berlou čili
žezlem naznačena; 4) že z jeho rodu pojde mesiáš, 5) že rod jeho bude
vládnouti ostatním kmenům, až přijde, jenž národy shromáždí.*

*Že všechny tyto okolností v proroctvu Jakohově zahrnuté do podrobna
na pokolení Judově se naplnily a k messiúší prohlédaly, dokazují jednak
výklady nejmoudřejších rabbínův jednak učení všech církevních otců východních
i západních. Dějiny svědčí: ]) kmen Jud a byl vždy nejčetnější, což vysvítá
z počítání lidu na poušti konaných a z popřednictví (berlou naznačené-ho), jež
ostatní kmenové. uznávali. Il. Mojž. ], 27. 26, 22. —5. Mojž. 33, 7. — Jos. 15.
——-Soud. ], 2. 20, 18. 2) Při rozdělení zaslíbené země dostalo se kmenu
Juda údělu největšího: v obvodu jeho leželo hlavní město celého národu,
Jerusalem, jehož okolí slynulo vinařstvím. 3) Kmen Juda byl vždy iza Saula
mocnější všech ostatních kmenův a po smrti Saulově zvoliv Davida za krále
tvořil zvláštní stát. Za ltoboama vyspěl na zvláštní království prozvané .lud
ským, kteréž pak často stále v čele ostatních desíti kmenů. V zajetí baby
lonském království Judské si zachovalo samosprávu, čehož důkazem jsou dějiny
cudné Susanny, proroka Daniela, kniha Esteřina 16, kdež určitě praveno, že
židé zákony svoje si zachovali. l'o zajetí tolikéž se udrželo jako národ s vlastními
zákony a vlastní vrchností; tu se rozšířilo tou měrou, že kmenové Levi a
Benjamin s ním v jeden celek splynuvše názvů svych pozbyli ajméuo synové
Judovi čili židé dáno pak všemu Jakobovu pokolení. 4). Za času Makkabeův
či Asmoneův kmen Juda předkoval kmenu Levi, an takořka sám tvořil celý
národ židovský, jehož vůdcem byl učiněn. Posléze spravována říše senatem
a lidem židovským, v jehož jméně knížata jednali (l. Mak. 12, 16. _? Jos. Fl.
ku. 11. hl. 4.: list Antiocha krále k židům). 5) Za nadvlády římské moc
Judova valnč byla pokořena. Římané knížetem ustanovili Heroda cizince, za
něhož messiáš se narodil. Až do té doby kmen Judův zachoval svůj rodokmen,
své statky a svou přednost; jakmile však messiáš přišel a lid židovský v jednu
novou církev soustředil, pozbyl Judův rod všeho významu, h_vvjen nástínem
Spasitelovým.
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„A když dokonal přikázání, složil nohy .své
n a l ů ž k o a 11m ř e l.“ „Blahoslavení mrtví, již v Pánu umírají;
nebo skutkové jejich následují jich“ (Zjev. 14, 13). Sv. Ambrož
um íraje pravil: „Tak jsem nežil, abych se styděl, déle ještě mezi
vámi žíti; než ani se nebojím umříti, ant' Pán dobrým jest.“ Sv.
František Serafinský takořka na sotnách ještě zpíval. „Otče!“
napomínali ho bratři, „kdo umírá, slzí a nezpívá“ „Já však“,
dal v odvet František, „nemohu než zpívati, an pevně předsvědčen
jsem, že již brzy na Boha patřiti budu.“ Sv. Benedikt dal šestého
dne před smrtí otevřiti hrob, v němž měl odpočívati, a s lahodným
úsměvem zíral na místo svého odpočinku. V den, kdy smrti oče
kával, dal se do chrámu Páně přinésti, aby svátostmi umírajících
byl zaopatřen.Jako druhdy b ožský S pasi tel při poslední
večeři tak i světec ten po sv. příjmání otcovsky napomenuv učně
své vypustil, opíraje se o některé bratry, ducha u vroucí modlitbě
a s rukama k nebi pozdviženýma '

„Josef přikázal lékařům, aby vonnými věcmi
pom aza li otce.“ Tak učinil po obyčeji Egypťauův. Pomazání
či balsamování mrtvol dělo se tu trojím spůsobem: a) vstříkanou
vodou do dutiny hrudní mrtvola vymyta a uložena byla po 70 dní
do salajky, jíž vše až na kůži a kosti (Imaty) stráveno; b) vpuštěn
do mrtvoly olej cedrový, tato do kyseliny dusičné pak uložena,
čímž droby strávený, a z mrtvoly nic než kůže a kosti (hnaty)
pozůstalý; c) vyňat zahnutým železem mozek chřípčmi, lebka
věcmi vonnými naplněna, tělo na boku levém rozříznuto, droby
vyudáuy a do Nilu vržený; pak se mrtvola vínem datlovým 8 von
nými věcmi vymyla a po 70 dní v salajce ložeti ostala, načež
vzácnými obvinadly klím 'uapuštěnými ovinuta a tak jako mumie
do rakve z dřeva drahocenného vložena byla. Třetí spůsob po
mazání mrtvoly bylo s nenepatrnými výlohami spojeno a tudíž toliko
od zámožných upotřebeno. Bez pochyby dal Josef svého otce
třetím spůsobem pomazati. Tak připravené mrtvoly — mumie
řečené — vysechše sta ——itisíce let neporušený setrvaly. V Egyptě
bylo vedle příbytků obydlených takové množství prostranných jeskyní
s mumicmi, že vším právem městy mrtvých nazvány býti mohly.

„Josef umřel, vyplniv 110let života svého.“'
Brzy po smrti otcově rozžehnal se i Josef s tímto světem a po
přání svém pochován v pohřebišti dědičném v zemi Kananejské.
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g. 56.

Význam přebývání lsraelitův v Egyptě.

Bydlení potomků Jakobových v zemi Faraonův bylo pro
jejich příští povolání veledůležito; nebo v nastávajícím novém
občasí, kdy rodina Jakobova v národ vzrůsti měla, běželo především
o to, aby Israel jednak od rozptýlení a smíšení s jinými národy
byl uchráněn, jednak, aby si vzdělání zjednal, jež by jej uschopnilo,
býti Opatrovníkem a zvěstovatelem zjevení Božího.

Kudosaženítohoobojího účelu povýtečně hodil
se Egypt. Rozptýlení neb smíšení v Kanaaně neúchranného
nebylose v Egyptě při ošklivosti Egypťanů před
p a s t ý ř s k o u tříd 0 u eo obávati. Mimo to naskytala se
v Egyptě Israelským mnohonásobné příležitost, aby si vzdělání ku
světodějnému povolání potřebné zjednali; nebo vedle orby s velikým
promyslem pěstované kvetli zde všichni druhové řemesel a průmyslu;
zde pěstovány krásné umění neméně než vědy, zvlaště mathematika
(počtářství, mechanika, strojnictví) a astronomie či hvězdářství; zde
viděti bylo velepoučný obraz spořádaného ústrojí státního.

Počíná pak vzdělání Israelitův v Egyptě teprv dobou, kdy
jich ku stavbám a jiným zemským pracím použito
a kdy tuhé nátisky jim od Egypťanů snášeti bylo. Ke stavbám
dováželiť kamení z kamenolomů u rudého moře, dělalit' cihly,
z nichž staré stavby egyptské částečně jsou složeny, a nad to
pomáhali i při obdělání polí. Že mezi Israelity byli mužové, této
příležitosti ku vzdělaní používající, dokazuje umělecká stavba
stánku úmluvy hned po vyjití z Egypta podniknuta.

Jakkoli pak vzdělaností egyptská Israelským prospčšua byla,
předcejim zase hrozilonebezpečenství ze strany ná
bo ženství, které ve příkrém stálo odporu s pravou věrou.
Náboženství Egypťanů totiž bylo 2 b o ž ň o v á n i m p ř í ro d y
v rozličných spůsobách. Nejenom slunci a měsíci, Nilu a zemi
vzdávala se pode jménem ()sira a Isidy božská pocta, nýbrž
klaněno se i zvířatům, Apisovi, černému to býku, psům, kočkám,
krokodilům a to jako bohům.

Avšak od nebezpečenství 3 této strany Israelitům hrozícího
chránily je n átisky Egypťanův; nebo nátisky ty vzbudily
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v Israelitech nechuť k Egypťanům a tudíž ikjejich náboženským
obřadům, i utvrdily jejich vědomí národní a tím je také utužily
v přidržování se vlastní řeči a víry. Z toho lze vysvětliti, kterak
rozdělení na rodiny a kmeny tou měrou udrželo se, že Mojžíš je
podle tohoto rozdělení vyzvati, shromážditi a vyvésti mohl.

g. 57.

.l o b.

Věrojatně za času strádání Israelských v porobě egyptské
sběhla se událost vypravovaná v knize „Job.“ Snad ku potěšení
strádajících Israelitů kniha ta o Jobovi a svízelích i trpělivosti
jeho složena byla. Byl pak Job bohatý arabský kníže pastuší,
žijící v zemi Ilus t. j. v části pusté Arabic, mezi Edomskou a
Chaldejskou zemí se rozkládající. Klaněje se jednomu pravému
Bohu obcoval svatě před ním. Hospodin chtěje ctnost svého
ctitele zkusiti a vytříbiti, dopustil, že satan jemu mnoho zlého
učinil. Přátelé Jobovi přišedše ho potěšit, stali se jeho hanlivými
tupiteli obviňujíce ho pro jeho strasti z nejhrubších zločinů. Job
odpovídá na jejich slova v rozmluvě střídavé. Nepopírát', že Bůh
na každém člověku shledati může vinu, pro niž by jej trestal,
avšak hájí své neviny a touží na svou bídu, při čemž aě s odda
ností strádaje, předce nejednou tak daleko zabíhá, že se na Bohu
příčiny svého utrpení dotazuje. l.)opírá, že bezbožní vezdy neště
stím, zbožní štěstím navštěvováni bývají, a posléze s neodolatelnou
výmluvností prokazuje větu, že Bůh v nevýzpytné moudrosti své
při strastech pobožných lidí tajné má úmysly. Ku konci objeví
se sám Bůh, aby narovnal spor; pokárav Joba, že se opovážil
s ním příti se, kárá tím důtklivěji jeho přátely a odkazuje krátko
zraké lidi na svou nevystižitelnou moudrost a všemohoucnost. I
odměňuje věrnost a trpělivost Jobovu, an ho k většímu štěstí &
blahu povyšuje, nežli prvé měl.

„Byl muž v zemi H usské jmenem Job.“ Job,
ctitel živého Boha byl jako arciotcové Abraham, Izák, Jakob tolikéž
králem, knězem i prorokem. Země Hus nebyla neúhlednou, an
prorok Jeremiáš (25, 20) o několika králich Husských zmínku činí.

„Byl ten muž veliký mezi všemi výchoďany.“
Velikým sluje Job jednak pro svou zámožnosť ponejvíce z dobytka
se skládající, jednak pro vznešené ctnosti. Vzhledem k oběma
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těmto věcem právem Joh velikým nazván, an velikou ctnost a
rozšafnosť s velikým bohatstvím slučovati uměl, seč jen málo
lidí jest. Nebo statky světské mnohými nebezpečenstvími blaho
duševní zahrožují; proto dí Ježíš, že nesnadno, by bohatec vešel
do království nebeského. A předce může člověk statky zemské
míti na duši škodu nebera. Tak měla se věc s Abrahamem, Da
videm, Ezechiášem, Josiášem a s Jobem.

„Bůh dopustil satanovi, aby ho zkoušel.“
Toliko s dopuštěním Božím mohl satan zbožného Joba zkoušeti a
na statcích i na těle jemu škoditi. Bůh dopouští takové pokušby,
chtěje ctnost zkoušeti tříbiti a utužiti. Svatých otcův učením
jest, že ďábel zejména ty, již po dokonalosti touží, zkouší. I dí
sv. Rehoř papež: „l)ábel se nenamáhá, aby obtěžoval ony duše.
jež svým vlastnictvím býti zná. Než tím více rozníccn jest oproti
nám, ani ho ze srdce svého jako z jeho náležitého příbytku vypuditi
usilujeme.“ Pročež napomínát' Duch sv. řka: „Synu přistoupě
k službě Boží stůj vc spravedlnosti a v bázni, a připrav duši
svou k pokušení“ (Sir. 2), 1).

„Potomranil satanJoba nežitem nejhorším“
Pravdě podobne, že to byla nemoc malomocenství, nemoc to rovněž
ohyzdná jako zhoubná. Zprvu jeví se na kůži jako neštovice, pak
se dále rozžírá, poruší všechnu kůži od hlavy až do paty, později
také do masa až i do kostí se zabere, tak že údy z těla odpadávají
a člověk za živa hnije, až smrť bidnému životu konec učiní. Nemoc
ta jest nakažlivá, tak že i pouhý dech takového bidáka jest nebez
pečný. Živý to obraz nebezpečnosti hříchu! Proto malomocný ze
společnosti lidské vyloučen byl; nejbolestnější druh nemoci té,
při níž k tělesným trápením ustavičný nepokoj a soužení myslí
se přidružily, jest elet'antiasis, kterou nohy až k tloušťce nohy
slonové otekly.

„Řekla pak k němu manželka jeho: Ještě ty
trváš ve sprostnosti své?“ DopuštěnímBožímbyl Job
nejprvé veškerých statků i dětí zbaven. Zkouška ta byla trpká i
bolestná, a na znamení žalosti roztrhl Job roucho své, oholil hlavu
a padna na zem se poklonil, avšak neodvrátil se ani o vlas od
cesty práva a pravdy, doznávajeu všech pohromách božské prozře
telnosti člověku dávající i odnímající, jak toho potřeba duševní
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žádá. Napotom zastížen Job neduhem přebolestným; neboť domníval
se satan, že Job ohrožen jsa na životě Boha jistě se spustí a
jemu se rouhati bude. Bolesti nemoci zvýšovaly posměch a potupa
vlastní manželky; než i zlo to snášel Job s trpělivostí a nehřešil.

„Tři přátelé Jobovi přišli těšit ho.“ Titotři
přátelé Jobovi Elifaz, Baldad a Sofar slují (Tob. 2, 15) králové.
Bez pochyby byla to knížata pastýřská jako Job, přítel jejich.
Sv. Řehoř svatými je nazývá, ani chyb a nespravedlivých proti
Jobovi výtek toliko z nevědomosti se d0pustili a nikoliv ze zlo
myslnosti.

„Nemluvili jste o mně, což jest pravého.“ Ne
mluvili jste jako Job o mně, co pravého jest; vy soudíte dle
zevnějšku, a předce často, kdož lidem se zdají býti spravedlivými,
velikými bývají hříšníky před Bohem; a na obratě kdo od lidí
bývá zhrdán a nevšímán, dochází u Boha záliby a odměny.

„A vrátil jemu Hospodin cožkoli měl Job
(1v ě n á s o b n ě.“ Co do bohatství Jobova podotýká sv. Augustin
řka: Bůh dává bohatství i dobrým i zlým; dobrým, abychom
nemněli, že bohatství samo sebou cos hříšného jest; zlým, abychom
se nedomýšleli, jakoby bohatství pravým aneb dokonce jediným
dobrem bylo.

Poučky: [ spravedlivého navštěvuje Bůh
strastmi a protivcnstvím cht'ěje ctnosti jeho zkoušeti, tříbiti, a do
kázal-li ve zkoušce věrnosti, tím slavnější jemu odplaty uděliti.
„Jako zlato v peci zkouší Hospodin spravedlivých a jako oběť zápal
nou přijímzi je a časem bude ohled na ně“. (Moudr. 3, 6).

Jako Job máme i m y p 0 h r o m y, které Bůh na nás sesýlá,
s trpělivostí a s odevzdaností do vůle Boží bez reptání a hořekování
snášeti řkouce s ním: „Hospodin dal, Hospodin vzal, buď jméno
jeho pochváleno“.

Kdo pravou láskou k bližnímu jest prostoupen, bude trpící
laskavě těšiti, & nezarmoutí je výtkami, náhlým a nelaskavým
posuzováním. „Nesuďte, abyste nebyli souzeni“ (Mat. 7, 1).

Tak pevně jako Job máme i my v budoucí z mrtvých
vstaní věřitia doufati,a chtějíceoslavení svých těl
súčastniti se, nesmíme těla svá nižádným hříchem pokáleti.
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g. 58.

Pohled na dobu areiotoův.

Tak byl Bůh s arciotci, jež si vyvolil uprostřed vzmahajíeí
se nevěry a zkázy, aby víru v sebe —v Boha pravého — na zemi
zachoval a rozšířil, anot' ostatní potomstvo Noemovo pomsty ]los
podinovy jsouc nepamčtlivo cestami nepravými, Bohu nemilými
se ubíralo. Abraham však & všichni po něm patriarchové obcovali
s Bohem sloužíee jemu včrnč i zbožně; a Bůh těšil a sílil je
přípověďmi o budoucím Vykupiteli, jenž z jejich pokolení pojíti
a člověčenstvo měl spasiti. A areiotcové věřili slovu Božímu, a víra
ta počtena jim ku spravedlnosti. Tak žili arciotcove' v naději, že
nadejdou blaženější doby, a těšili se, ani měli viděti den Páně, a
patřili naň ve vzdálenosti. Hospodin však u moudrosti své neskonalé
víc a více přibližoval náplň času, kdy měl přijíti „kníže míru, jenž
byl očekáváním národům“

Doba druha.

Čas od Mojžíše až ke Kristu Pánu čili zjevení Mojžíšovo.

(Od r. 1500 př. Kr. až do jeho narození).

g. 59.

Přehled doby této.

Za doby této jest l id [ s r a e l s k ý nositelem zjevení Bo
žího. V š e e b n y ř á,d y, všechno zřízení a učení, kteréž
Hospodin ustanovil, aby v y v o l e n ý m lid e m víru v pravého
Boha, naději ve Vykupitele zachoval a spáse cestu klcstil, počínaje
od Mojžíše až do narození Spasitele světa, tvoří 0 b s a h zj e v e n í
M oj ž í š o v a.

>..

Stav vyvoleného lidu touto dobou nebyl vždy stejný; podle
rozličnostistavu toho lze sedm rozličných menšíchobčaší
rozeznávati.
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0bčas1 první.
Mojžíš a zákonodání.

(Od roku 1500—1451 př. Kr.)

š. 60.

Přehled oběasí tohoto.

iOOIetým pobytem potomkuv Abrahamových v Egyptě vzrostli
tito v národ a přisvojili si tam vzdělání potřebného, aby zjevení
Boží zachovati a šířiti mohli. Když tak docíleno, čeho přebýváním
v zemi Faraoniív dosíci se mělo, vyvolil Buh Mojžíše za nástroj,
aby Israelity od útisků Egyptských oprostil & z Egypta vyvedl.
Vyjitím odtud dostalo se Israelským především samostatného
mezi ostatními národy p ostavení, lsraelitě však neměli býti ná—
rodem jako jiní národové, nýbrž liradkem odvěěným ustanoveno,
aby byli národem Božím, jenž víru v jednoho Boha a naději
ve \'ykupitele měl zachovati, jiným národům hlásati a spásu pro
všechny národy připí'nvovnti: Israel měl býti národem vyvo—
1en ý m. '

lí tomu'íiěelu vešel Biih s národem vysvobozeným v úmluvu,
dada mu jako nejvyšší a neobmezený vládce bohovládně zřízení
(_tlíeokratiekou ústavu), zvláštní zákon, bohoslužbu a svatyni, čímž
jej ku světodějmimu povolání jeho usehopnil a přispíisobil.

š. 01.

ltozmnožcní lsraelskýclí, jejich utískovamí; Mojžíšovo narození, vycho
'aíní a útěk.

(ll. Mojž. l—2.)

Lid israelský vzrostl za 4250 let v Egyptě na 600.000 mužů
brannýeh (všeho všudy lidu bylo na “.“/,milionu). Takového množství se
lekajíce, počali Egypťané těžkými břemeny a robotami utiskovati
potomky Jákobovy. Což když nespomohlo, vydán krutý Faraonův
rozkaz, jenž směřoval k vylmbení lsraelitův spiisobem nejkratším,
byl však řízením Božím námětkem, že Bohem vyvolený vysvobo
ditel uhněteného lidu hned po narození svém na dvůr královský
donešen, tu ve všelikě moudrosti Egypťanů vycvičen a tak ku
vznešeněmu povolání svému usehopněn byl.
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„Synové israelští rozmnožili se a zmocnivše se,
náramně, naplnili zemi.“ Rozmnožcní to dlužno přičísti na
vrub všcřídíci prozřetelnosti Boží; čím více jich utiskováno, tím
více se zmáhali. Řádem tím naplnil Bůh přípovědi, jež arcioteům
Abrahamovi, Izakovi a Jakohovi (I. Mojž. 22, 17. II. Mojž, 1, 7)
byl dal*.

„Mezi tím povstal nový král nad Egyptem, kterýž
neznal Josefa.“ Kdož novým králem byl, nepravít písmo sv.:
podotýká jen, že král ten neznal Jozefa a jeho velikých zásluh,
jichž o Egypt si byl vydobyl. V Eg'ptě panovali králově pode
jmenem Faraoniiv (t. j. králův), jichžto se mnohé dynastie čítají.
Za vlády dynastie šestnácté vtrhli nedlouho před příchodem
Josefovým llyksově, válečníci to kočovní, do země a zarazili stálá
sídla v nižším Egyptě, ješto stará dynastie na hořejší Egypt se
obmezovala. Po třech stoletích pak vyhnáni jsou Ilyksově a stará
dynastie s novým králem dosedla na trůn.

„Ustanovil nad nimi úředníky robot,aby je trápili
břemeny.“ Kdy asi počaly tyto útisky IS'aelitíiv? Nesnadno na
otázku tu odpověd dáti, aě ne bez příčiny lze se domnívati, že
pronásledování to nedávno před narozením Mojžíšovým vzniklo
a 80 až 90 let trvalo. Nový král egyptský chtěl syny israelskě
utiskovati: a) jelikož se obával, že by tito s nepřátely zhoubnou
proti Egypťanům mohli podniknouti válku; b) záviděl lsraclitíim,
že blahobyt mezi nimi se vzmáhal, a že mohutností tělesnou
i duševní nad ostatní vynikali; c) nenáviděl [sraclity náboženstvím
od pohanských Egypťanů se riiznící; Israelitě ctilit jednon prz—
věho Boha, obětovali jemu hovádka,jež Egypťané zbožňovali n. p.

*). Nad to připomenonti sluší, že dříve vstupovali tehdáž do stavu mau
žclskěho a dělo tnkě živi byli; dále že panoval i u nich zlořád mnohoženství
a že nehon tolik obmezování v manželství jako za naší doby; a pak snadno
zdánlivě ohromný poěet ten si vyložíme a jej připustíme. ——()statně dejme
tomu, že za příčinou zmíněných těchto okolností oněch 67 či 70 židovských
mužů, kteří do Egypta přišli (l. Mojž. 46, 8 — 2:3) bylo vesměs již dospělých,
a že ve 30 letech průměrně po 8 dětech na živu zůstalých po sobě zanechali
t. j. 535, a že pak v každých 30 letech jedna rodina průměrně 4 dítky živě
po sobě zanechala, tut' by byli Israelitě již za 210 let počítali dětí a dospělých
pod 86 lety aspoň 2,195.4:')6 lidí. A přiěiníme-li ještě k tomu, že židě často
s l'lgyptěankami se spojovali a že mnozí již před 3Utým rokem a jiní ještě po
30 letech rodinu měli, vzroste nám tento počet ještě více.
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černého býka — Apisa. ——Proč ale Bůh nátisky ty dopustil?
1) Stalo se tak na pokutu za hřích modlosluželmosti, jíž mnozí
z ]sraclskýeh se byli dopustili; 2) na pokáraní lidu pro jeho
smyslnou baživosť; 3) aby touha po zaslíbené zemi v lidu tom se
povzbudila a zachovala; 4) měly nátisky ty býti námětkem, aby
všemohoucnosť a kal-ná. spravedlnost Boží v příštích desíti ranách
všem národům tím více ozřejměla. — Úředníci robot byli do
zorci, jimž určeno bylo přísně k tomu dohlížcti, by každý israelita
dílo na den uložené správně vykonal. ])ozorci směli i tělesnými
tresty pokutovati. Philo, učitel židovský, uvádí všelikě natisky,

.jimiž Farao Israelskě stíhati dal. Dí zajisté: kral donutil k bře
menům nejen muže tuzemee, alebrž i cizince; uložil jim větší než
unésti mohli břemena, jejichž počet každým dnem zvýšován jest.
Kdo pro slabotu neb neduh robotám těm se vylmul, odsouzen
k smrti; největších surovcii vyhledáváno a za robot úředníky jich
ustanovováno; mrtvol těch, kdož vedrem a přílišnou prací zahynuli,
nepochovano, ani povšímnuto.

Roboty, jež Israelským Egypťané ustanovili, byly po výtce
tyto: a) bylo jim cihly dělati, b) města, z nichž Pithoma Ramesses
zejmena se uvádějí, stavěti, c) příkopy kopati a do nich vodstvo
Nilskě sváděti a jím luka a pole zaplavovati; d) jehlany či pyra
midy hotoviti,

„A mram, muž z domu Levi.“ Amram byl druhorozeným
synem Levi-ho a pojal za manželku Jochabed, dceru z pokolení
Levi; Amrani a Joehabed měli dva. syny, Árona a Mojžíše, a dceru
Marii.

„l'achole bylo krásně.“ Sv. Štěpan nazývá pachole to
bohulibým; z toho lze souditi, že krasa dítěte byla více nadpřiro
zená než přirozená. Flavius Josephus tvrdí, krasa pacholetc byla
prý tak velika, že nikdo bez jakéhosi okouzlení nemohl naň po
hleděti. Nadpřirozena ta krása rozmáhala v rodiěeeh dítěte toho
důvěru v přípověd' o narození jeho jim danou, i přiměla je k tomu,
že sliěněho synáěka i přes strohý kraluv rozkaz v příbytku sve'm
kryli. Jelikož však král v jednotlivých obydlích po novorozeňátkách
dal slíditi, právem bylo matcři se obávati, že synáček od zřízenců
královských v domě jejím by nalezen a ihned usmrcen byl. Idala
ho do ošitky ze sítí & vložila ji v rákosí u břehu řeky Nylu.

10'
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„Stála zatím zdaleka sestra jeho a šetřila, co se
s ním bude (líti.“ Maria, sestra Mojžíšova byla tehda dívkou
10 až 12 letou; od matky dostala naučení, co by ěiniti a mluviti
měla, kdyby třeba Egypťan ošitku spozoroval a po dítěti a jeho
rodu se poptával.

„V tom dce 'a Fa 'aouova sestupovala, by se myla
v řece.“ Židovský dějepisec Josephus nazývá dceru Faraonovu
Thermutis, a jiný praví, že byla prý jedinou dcerou a dědičkou
královou. Přišlať, aby v Nilu, jehož řeky rákosím hojně jsou po
rostly, se myla. Bez pochyby bylo místo, kdež dcera králova
chtěla se koupati, blíže královského paláce a odevšad uzavříno;
tolikěž lze domnívati se, že matka Mojžíšova, již procházky dcery
královy v místa a nebyly tajny, úmyslně dítě tam položila, chtě
jíc v srdci princezny soustrast. k pacholíku povzbuditi.

„Kteréhož ona vzala za syna.“ Než jak mohla Ther
mutis pachole to za syna přijati, an královský její otec s Israelity
tak nelidsky byl nakládal? ()dpovídáme slovy písma sv.: „Srdce
králův jsou v rukou Božích“ Ano Bůh to byl, jenž srdce Farao
novo soustrastí, slitovuostí nad sličným paeholátkem obměkěil.
Pacholeti dáno jmeno Mojžíš t. j. vyňatý z vody. Jak dlouho
Mojžíš v domě matčině, jíž na odchovaní byl odevzdán, mcškal,
nikdo se nevypravuje; že ale, dříve než bylo dítě odstaveno, ro
dinu ueopustilo, s jistotou můžeme předpokládati; že však od
stavení kojeuce i teprv po třetím roce se dělo, víme z II. Mak.
7, 27. Za doby útlého pacholetství učila matka dítě poznávati
pravého Boha, jej milovati, k němu se modliti. Jak hluboko
v ůtrobě Mojžíšově pojmy a city ty se zakořenily, o tom jasně
dává svědectví veškerý jeho život. Když z let dětských pacholík
byl vyspěl, přišel na dvůr královský, kdež ve vší moudrosti a vědě
Egypťanů byl cvičen. Tot' opět stalo se obzvláštním řízením Božím,
any vědy v Egyptě nebyly všem všudy přístupny; toliko synové
kněžští & královští měli před ostatními právo a výhodu, že ve
vědách a umění směli býti cvičeni. Věru nelze tu než obdivovati
moudrost božské prozřetelnosti, jíž Farao, kterýž neviňátka
hebrejská zamýšlel zhubiti, nástrojem jest, aby proti vůli své
v paláci odchoval & jako vnuka ccloval toho, jenž kdysi lid Boží
z rukou Egyptských měl osvoboditi. Bůh chtěl, aby Mojžíš, bu
doucí vůdce lidu israelského při dvoře Faraonově vychován
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byl, neboť tam mu bylo si osvojiti ctnosti a vědomosti, jimiž ku
svému povolání měl býti uspi'isoben; pak měl jednou jako vy
slanec l-lospodinův s tím větší důstojnosti a vážností před králem
se objeviti. Joseplms Flavius vypravuje, Farao prý kdys pacho
líku Mojžíšovi k'álovskou korunu položil na hlavu; tento však
strhl ji s hlavy, vrhl na zem a šlapal ji nohami. Egypťané prý
s nemilou předtuchou pozorovali událost tu a žádali, by paehole
bylo usmrceno; než Thermutis zach 'ánila ho od pomsty Egyptských.

„Kdyžpakjemu bylo čtyřicet let, vstoupilo
na srdce jeho, by navštívil bratry své,“ Dosudžil
Mojžíš při dvoře králově vzdělávaje se vědomostmi všelikými, ač
sám ani slovem nezmiňuje, co za prvých těch 40 let věku svého
byl podnikal. Často jmenovaný dějepisec židovský však vypravuje,
že jmenem královým vedl válku s Aethiopskými a na hlavu je
porazil. S jistotou můžeme také tvrditi, že Mojžíš i při dvoře krá
levě pravého Boha, Boha otců svých ctil, jemu jediné se klaněje
a modly 11největší ošklivosti maje. Víru svou tajil, pokud toho
ěest' Boží a spása. bližního dovolovala; když pak později potřeba
nadešla, by víru a náboženství svě svobodně &.zřejmě před králem
isvětem vyznal, nerozpakoval se učiniti, co povinnost žádala,
aniž měl zření k tomu, že vyznáním tím zášť a nenávist lidskou,
škodu časnou na sebe uvalí. Volilt zajisté s lidem Božím, svými
bratřími 'aději strádati, než v radovánkách světských & hříšných
se koehati.

.,Zabiv Egypťana, skryl v písku.“ Mojžíšse zaujal
jednoho z hebrejských bratrů svých, an nep'áví velike od Egyp
t'ana trpěl. Mojžíš chce tu sám o sobě bez zvláštního povolání
Božího utiskovanóho lidu svého pomstiti, ale pokořen jsa, dává se
na útěk; než itu muž Boží neochabuje u víře své a důvěře
v Boha. Sv. Pavel dí o něm: „Věrou opustil Egypt, neboje se
hněvu králova; nebo spoléhal na Neviditelného, tak jako by ho
viděl“ (K žid. 11, 21). Kdo Bohu sl'ouží'a dobře činí, tomu ne
třeba se báti, byt' i násilím byl u'tiskován & pronásledován. —
Sv. Athanasius jsa od Juliana, odpadlíka do vyhnanství vyhostěn
a vida věřící hořekovati, ani měli svého otce a pastýře býti zba
veni, těšil je řka: „Nebuďte málomyslni, jestit' to pouhý. pří
mrak, jenž brzy zmizí.“ — „Není osamocen,“ dí sv. Cyprián,
„koho na útěku Kristus sprovází; neníť opuštěn, kdo o chrám
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Boží pečuje; kde koli jest, neníť bez Boha.“ -— Když císařovna
Eudoxia sv. Jana Zlatoústee zlým jejím záměrům se protivícího
do vyhnanství chtěla. poslati, dal jí světce ten v odvět: „Ty, císa
řovno! chceš mne zastrašiti! Aj nevíš-li, že Bůh všmlybytnýmjest,
& že nebesa a země nejsou s to jej obstibuouti? Kamkoli' na světě
mne pošleš, věz, že všudy naleznu Boha svěhol“

„Zdržoval se v zemi Madianskě“ ZeměMadianska
byla částí Arabic nedaleko hory Sinai; krajina ta obydlená Ma
dianity od Abrahama poehodícími rozdílna jcst od země oněch
Madianitův, již na východní straně řeky Jordanu přebývali a
později, když Israelité do země zaslíbené se ubírali, tyto k modlo
službě svésti chtěli, za což pak od Mojžíše přísně byli pokáráni.
Než časem opět tak se vzmohli, že lid israelský sedm let jim
byl podroben, až pak soudcem chconem poddanství toho znikl.

„A bydlel u kněze Jethra, jehož dceru Seforu za.
ma nželku vzal.“ Jethro byl kníže pastuší jako Abraham, Izák,
Jakob, Job; zároveň byl také knězem pokolení svěho jako arci
otcově před ním. Byl-li však knězem praveho Boha, z písma sv.
nevysvítzi; než není s pochybností, že po vyjití ]sraclských
z Egypta na poušt' k Mojžíšovi přijda a všechny záZ'aky uváživ,
jež Bůh v Egyptě byl uěinil, pravému Bohu se klaněl a oběti
zápalně jemu přinášel. — ])cery Jethrovy zanášcly sc pastýřstvím,
jehož za oněch dob i dcery knížecí si všímaly a za zaměstnání to
se nestyděly. — Dcery Jethrovy právě tou dobou, kdy Mojžíš do
země Madianskě přišel, od pastýřů nep 'aví byly utrpěly; což vida
Mojžíš, zastal se jich. Když pak doma otci Raguclovi či Jethrovi
zvěstovaly, že muž egyptský — za takoveho měly Mojžíše, an
roucho egyptské pro větší jistotu nosil. od násilí surových pastýřů
je byl ochránil, přikázal tento, by muže toho ihned pohostinu
přijaly.

„Přisáhl tedy Mojžíš, že" bude bydliti s ním“
t. j. dokud by ho Bůh. nepovolal k dílu, jež jím vykonati hodlal.
Jethro brzy zamiloval si Mojžíšejednak pro krásné jeho vlastnosti,
jednak pro vznešeně ctnosti, kteréž muž Boží na jevo daval;
proto nejen že mu jednu ze sedmi svých dcer — Seforu — dal
za manželku, nýbrž přál si také, aby zeť jeho vždy u něho ostal
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Pouěk y. Marně usiloval král egyptský rozmnožování Israe
litů zabrániti; nebo úrad ko v ě Boží nezvratni jsou, aniž mohou
lidé je zmařiti, alehrž jest jim i mimo nadání a bezděky k jich
uskutečnění pomáhati.

Egypťané utiskujíce rodinu Josefovu, vysvoboditele svého,
jednají n c v d ě ě n ě. V (1ě čný nikdy nezapomíná na svého dobro
dince i (odsluhuje se toho) co od něho vzal, za to odslulmje se
jeho potomkům.

'VIVPodivnébdí božská prozřetelnost jak nad M0jzišem
tak nad maličký mi, vysvobozujíc je nejednou z patrněho
nebezpečenství.

Slitovně přijala dcera králova plačící pacholátko. Neméně
slitovněho srdce žádá, Bůh také od nás. „Kdožby
koli přijal jednoho z maličkých těchto ve jménu mém, mne při
jímá.“ (Mat. 18, G.) '

Mojžíš zabíjejc nespravedlivěho Egypťana, jednal sice podlé
spravedlivé horlivosti, dal se však od ní příliš daleko umísti:
][ o rl ivo sť n aš e bud' osvícena, nevykročujíe z pravé míry, jinak
více škodí než prospívá,.

' g. 62.

Povolání Mojžíšovi).

(ll. Mojž. 3—4).

Víceletě bydlení Mojžíšovo v zemi Madianskě- nebylo bez
účelu. Bydlením tím dovrženosť uspůsobení jeho pro budoucí po
volání. Podána mu tam příležitost, aby egyptské vzdělání své
zkušenostmi života obohatil a horlivosť pro svobodu & blaho lidu
svěho vytříbil. 'l'u učil se sloužiti, jenž povolán byl, aby jiným
velel a jich vůdcem byl. Tu k jeho ohnivě horlivosti mláde
neeké přidružila se pov sižl i v o s t a o b e z ře t n o s € stáří. Když
takto Mojžíš ku svému povolání dokonale vzdělán a uspůsoben
byl, vznešeno naň poslání, by utlačovaný lid svůj z egyptské po
roby vysvobodil.

„Mojžíš pásl ovce Jethra, testě svěho“, a sice
40 let. Philo, židovský mudřcc praví, že Mojžíš za těch 40 let
seznal a) jak lid Israelský říditi má., h) poznáním a rozjímáním
věcí božských se zaměstnával, e) často na modlitbách trval,
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d) první knihu svou sepsal, aby utiskované s_vn_visraelské potěšil
a příkladem arciotcův povzbudil a posilnil.

„ll n al 8 tú. do daleko d o pouš t č.“ Mojžíšmiloval tichou
samotu na poušti, aby věci božské, ničím nejsa rušen, mohl uva
žovati. Za touž příčinou na tisíce zbožných mužúv opustilo svět
hlučný, by v osamotnělé poušti neb některém klášteru Bohu
s klidnou myslí sloužili. Sv. Pavel, první poustevník, žil 97 let od
světa neznún na poušti. ——O Svatopluku, k an říše velkmnoravskt'u
vypravuje chronista Kozmas (v kn. I. č. 14.), že utíkaje z nešťastné
bitvy před Maďary udcřením () větev jedno oko prý pozbyl, a za
nevřcv pak na svět, zmizel na dobro z národa svého, nezůstaviv
po sobě nižádné stopy. Na sever u města Nitrý temeni hora Sobor.
porostlá hustými lesy, té doby útočiště to dravé zvčře a zřídka
jen od lovců navštěvovaná. V klid její byli se tři nábožní mu
žové rodu urozeného uchýlili, aby o smrti a věčnosti bez roz
tržitosti světské rozjímali. K těmto poustevníkum odéb'al prý se
Svatopluk, oděn v roucho kající, a přijat jsa v bohumilé tovaryšstvo
jejich, zjevil jim teprv v hodině poslední, ěím prvé býval, dokla
daje, že štěstí krále není ničím oproti slastnému klidu samoty.
„Dny, jež jsem s vámi strávil,“ pravil, „býlý nejkrúsm'jší v mém
životě ; dny krúlování byly spíšé smrtí než žltílnf“ ——-('ísař Karel V,
složiv korunu císařskou říkával, „že v zátiší klášterním větších za
kusil slastí za jeden den, než ze všech svých vítězství, ze vší své
slávy světské“

„Přišel k h ořc llorob_“ V pohoří Sinajském na jihu
VVI

pouště arabské trojí temení vrch: nizsi slove lloreb, prostřední
Sinai, a třetí a nejvyššívrch sv. Kateřiny. llora Sinai, jejíž
žulová plocha 90 stop v průměru má, jčst o 7000 stop nad hla
dinou mořskou vyvýšena. Před horou tou rozprostírá so poušť
Sinaitskú, porostlá. bujným b_vlinstvem a křovím. Na této výsočině
půlostrovu arabského jsou velmi úrodné roviný s hojnými prameny
a stromovím ovocným. Proto bývá krajina ta, když v nížinách
pastviště byla vedrem vyprahla, od beduinův, kočovních to pastýřů
na pouti, jako útočiště v nouzi vyhledávána. ()kohmst tato snad
i Mojžíše k tomu přiměla, že stádo až k úpatí hory llorebské
hnal. — Místo to Bůh mnohými zasvětil divy: tu zjevil se Bůh
Mojžíšovi v kři hořícím; tam udeřil Mojžíš holí svou v skálu,
z níž pak voda se. v_vprýštila; tam modlil se Mojžíš s rukama
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pomlviženýma, dokud Josue Amalekitý neporazil; tam meškal
Mojžíš 40 dní bez pokrmu i nápoje a přijal od Hospodina desky
úmluvy; tam oznámen b_vl lidu zákon starý.

„l ukázal se mu llospodin v plameni ohně z pro
středku lvi-e.“ Keř hořící jest odznakem neporušitelnó svatosti
Boží, jíž každý hřích ohavností a ošklivostí bývá; nic uesvatého
nesmí se blížiti Bohu nejsvětějšímu. —— Keř hořící jest take
obrazem neposkvrněnólio početí a panenství blahoslavené Matky
Boží Marie,*) a vtělení-se Syna Božího. — Někteří katoličtí
písma sv. v_vkladatelě (jako Cornelius a Lapidc) mají za to, že
anděl, jejž Mojžíš slyšel, a jímž lluh k němu mluvil, b_yl arch
anděl Michael; čemuž nasvědčuje i okolnost, že archanděl Michael
jako druhdy b_vlandělem strážným židovská synagogy, nyní strážcem
jest církve, a že anděl Mojžíšovi, budoucímu to vysvoboditeli
a vudci lidu israelskcho, nikoliv však jako osobě soukromé se
zjevuje; nad to objevil se týž anděl Michael i Josuovi, lid israelský
do země zaslíbené uvádějíeímu. — llořící keř zobrazuje také národ
israelský v porobě hýnoueí. Že keř hořel 'a přece neshořel, zna
menalo, že lsrael ?. očistuclio olmě útrap a svízelů, v němž byl,
přece neporušen vynikne.

„Ncpřibližuj se sem; zezuj obuv s nohou svých.“
l'řikázáno Mojžíšovi, aby zezul obuv čili opáuký. na osvědčenou
nejvyšší úcty a poddanosti ku llospodinu. Podobně bylo i kněžím
ve stánku úniluvy a v chrámu úkony posvátná s nohama. bosýma
konati. Tím dáno mu na mu, že člověk k Bohu se modlící

sW'ďských starostí a myšlenek má prázden býti.

„.la jsem Bull otec tvěh o, Buh Abrahamův, Izákův
a Buh .l a kob ů v.“ To jest: Já jsem Buh, jemuž arciotcove' se
klaněli a dosud klaní; přípověd, kterouž jsem jim osvobození vaše
přislíbil, už výplním. Hospodin nazývá se po výtce Bohem Abra
hamovým, lzákovým. Jakobovým proto, že 1) tito arciotcovó jsou
praotci lidu israelsluiho, jehož vudcem a vysvoboditelem měl
Mojžíš býti; že 2) Bůh s Abrahamcm, praotcem Israelských
uzavřel smlouvu a slíbil, že bude jeho a potomkův jeho Bohem,
jako tito jeho lidem býti měli; že 3) těmto arciotcům Bůh přislíbil

*) .,Rubum, qucm viderat Moyses incombustum, conservatam agnovimus
tuam laudabilem virginitatem, sam-ta Dei geuitrix“ (Autiph.).



zemi Kanaan, do níž synové israelští již měli býti uvedeni;
že 4) Bůh těmto mužům svou dobrotu a lásku obzvláště zjevil
&jim připověděl, že tak dobrotivým a milostivým i k jejich po
tomkům bude; že 5) mužové ti byli vzorem ctností převzácných:
Abraham věrou & poslušností; Izák nevinností a cudností; Jakob
trpělivosti a. udatností. Proto synové israelští jsouce nouzi a ne
štěstím ubněteni Boha. vzývali, by jim pro zásluhy a ctnosti těchto
arciotcův milostiv byl a prosby jejich vyslyšel.

„Kdož jsem já, abych šel k FaraonoviP“ Mojžíšzna
menuje mdlobu a nestatečnosť svou, aby celý národ spravoval, ne—
protiví se sice vůli Boží, což by bylo s hříchem, alebrž obává se,
že povolání tomu nedostojí.

„Ja. jsem, který jsem“, t. j. věčný,nezměnný.Bůh jest
jedin sám sebou, sám od sebe, jím a od něho a v něm jsou
všechny stvořené věci & bytosti. „Jét' jsem alfa i omega, počátek
i konec, praví Pán Bůh, kterýž jest, a kterýž byl a kterýž bude,
všemohoucí“ (Zjev. ]. S.). Proto dí Ježíš sám o sobě: Amen,
amen, pravím vám, prvé nežli Abraham byl, já jsem“ (Jan,8,58.).
A žalmista Páně. praví: „Ty Ilospodine na věky zůstáváš.“ (Ž.
101, 13.) Všechno, co stvořeno, jest a setrvá, pokud Bůh chce
a. protože chce; Bůh může tvory zachovati i také jediným po
kynutím vůle své je zničiti; sám však nemůže ani počíti ani pře
stati. Slovy: „Já jsem, který jsem“ naznačil Bůh význam tajuplného
jména: „J e h o va ;“ znamenat ono věčně neznu'-nitelnou bytost Boží,
jakož i věrnost jeho u plnění toho, co přislíbil. -——'Český název:
„Hospodin“ se klade místo hebrejského podstatného a samému
Bohu vlastního jmena J chova, proto již ve zvyk přišlo, by to
jmeno llospodin samému Bohu věčnému se přivlastňo 'alo a jinému
žádněuun

' !
„Ncuvěri mi.“ Mojžíš odůvodňuje přání své. aby k Fara

onovi' nebyl poslán, nevěrou Israelských, z nichž mnozí modlám
sloužili. Aby Mojžíš božské poslání své s to byl před králem
a lidem zdověřiti, zdar povolání sobě zaručiti & tím důvěru v Boha
v sobě utužiti, propůjčena mu od Boha trojnásobné moc divo
tvormí; zároveň prohlídá ona ku stavu Israelských v Egyptě
k jejich utiskování a k napotomnímu jich osvobození. Nebo holí
vyznačena jest vláda Josefova v Egyptě a. utěšený stav Israelských
za jeho času; o zem vrženou & v hada obrácenou holí naznačeno
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jich povržení; konečně obrácením hada v hůl věstěno osvobození
a budoucí jich blahobyt. Tolikěž i rukou málomocnou. jakož
i vodou krvavou zobrazeny bídně a krutě časy, kdy egyptští síly
a zdraví lsraelských hubili a lakořka krev jejich topíce nemluv
ňatka v řece jim vyssali, což Bůh nyní mstítiuložil.

„Prosím, Pane, pošli, kohož poslati chceš“.
Ze slov těch řiue smysl ten: „Pane! an Spasitele chceš poslati,
by nás od poroby hříchu osvobodil, pošliž ho ihned, aby i lid
Tvůj z Egypta vysvobodil“. Spasitel byl nadějí lidu israelskěho;
o něho opíraly se všechny jeho tužby, všechna jeho důvěra.

„Rozhněval se Hospodin na Mojžíše“. Antoli
krát. se omlouval, tím Mojžíš ovšem pochybil, ale těžce nezhřešil,
jinak by Hospodin svou milost', své přátelství jemu byl odňal.

„Šel v cestu jemu na lloru Boží“. Tak slujehora
Sinai, jednak že Bůh se tu zjevil, jednak že starý zákon tu lidu
ohlásil. Áron z vnuknutí Božího šel v ústrety Mojžíšovi; neži
víře nepodobno není, že Mojžíš i za svého pobytu v Arabii
s rodinou svou v zemi Gosenskě s Arabií hraničící neustále spojení
udržoval.

Po učky: Když utiskování lsraelitův nejvyššího dosáhlo
stupně, přispěl jim IIUSpOdln nenadále ku pomoci;
zkusilit' tedy na sobě pravdy přísloví: „Kde nouze nejvyšší, tam
Bůh nejbližší“. „Kde člověk nezmahá, tam Bůh pomáha“.

Jako Ilospodiu neoslyšel křik synův Israelských, rovněž tak
dle přislíbení svého ;neneehávú modlitby žádného souženého bez
vyslyšení. „Vzývej mne v den soužení, vytrhnu tě a ty mne budeš
slaviti“ (Z. 49, 1.5).

Mojžíš spoléhaje dříve na svou vlastní sílu, poznává nyní
mdlobu svou a právě toto — hl 11b o k ou p o k o ru osvědčující
poznání pojišťuje mu božskou podporu. „Bůh se pyšným protiví,
ale pokorným dává milost“ (Jak. 4, 6).

g 63.

Mojžíš :: Áron před Faraonem; rány egyptské.
(II. Mojž. 5—11).

Rány, jimiž Bůh Egypťany navštívil, nesou na sobě ráz pra
vých zázraků od Mojžíše a Árona učiněných; rány ty měly podle
úradku Božího egyptskěmu králi a lidu jeho okazati božskou
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všemocnost', nicotu pohanských model & nestáteč snahy egyptských
čarodějníkův a svou neodolatelnou působností srdce jejich olnnčkčiti,
by lid vyvolený z poroby propustili.

„Propusť lid můj. nf obětuje mi na poušti“.
Poušť, o níž tu zmínku se činí, jest poušť skalnaté Arabic. Při
nášcní občtíjest podstatnou částkou služby Boží. —„ Bůh oznámil Fn “no
novi toliko část své vůle, aby mu usnadnil poslušnost“ (Sv. August).

„Faroe odpověděl: Kdo jest llospodin, abych
p o s l e c hl h 1&su je h o?“ Farao míní: Ját' Fru—ao,mocný král
Egypta! Kdož ale jest onen neznámý Bůh Ilebreův, jenž by
z rukou mých v_vrváti mohl lid tim?! Tím již osvědčuje Fámo
zatvrzelost' srdce svého. U své píše o zpupnosti protiví se Bohu
a. hodlá se zpččovoti vůli Všemohoucího, jenž cedry nn Libanu
z kořene v_vvrací. Než Bůh pokořuje i p_všné. Totéž má i Furan
zkusiti. Proto přísné zkoušel ho i lid jeho Hospodin, & když
mím hříchů jejich byla dovršeno, pochovál je ve vlnách moře
rudého. l'odobnč pokořil Bůh přepych Sennnchcribův. Balthasarův
a Amonův.

„Nikoli více nebudete dávati lidu slámy“.
Cihly hotovily se z hlíny, již vodou rozmočili & s posekanou slámou
smísili. obé pak dobře uhnčtli & na slunci neb v ohni ztuhnouti
nechali. ——l bylo nyní lidu po strništíeh rozejíti se, aby potřebné
k dělání cihel slámy nasbíral.

„V zah álcc jste“. Kdyby Farao spravedlivou práci
u spravedlivé míře lsraclitům byl uložil, směl by je ze zahálky
viniti; zákon práce zajisté každého váže, a. Bůh chce, bychom
pracovali á také vrchnosti zákonité služby prokazovali. Leč
Farao dopustil se tu dvojího nepráví, žádnje dílo nespravedlivé
u míře nezákonité.

„I navrátil se Mojžíš k IIospodinu“. Mojžíš
vroucně modlil se k Bohu, hledaje úlevy u něho a skládaje všechnu
naději na ného. ] volal jako David: „Hospodin tvrz má & úto
čiště má & vysvoboditel můj; v něho doufati budu“ (Ž.17, 3).

„Nyní uzříš, co učiním Faraonovi“. Ilospodiu
těší Mojžíše u připovídá brzkou pomoc. Dříve než úplnou zachvátí
zkázou Egyptské, objevuje u shovívavosti své milosrdnosť neskonče
nou, posýlaje ránu za ranou na zatvrzelé:
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1. Vody Nilovy proměněny jsou v krev. Rána
ta měla Egypt'aninn na mysl uvoditi, že hebrejská paeholata
v Nilu byla usmrcena; spolu měli i žízní býti trápení, pohřešujíce
vody, kteráž jediná v celé zemi k pití se hodila. Pokažení vod
trvalo celý týden. Těžká to rána na Egypťany, neb, jak dí jeden
Egyptěan, co jest srdce tělu, tot' řeka „\'il Egyptu; tudíž za nej
vyššího bůžka se pokládala, kterýž nyní pravým Bohem pře
konán byL

2. Žáby pokryly zemi egyptskou.
3. Učiněni jsou komáři (štěnice) na lidech i

h o va d o o b.

4. Přišly mouchy přeobtížně na všecku zemi
egyptskou.

:").Pomřela všecka hovada Egypťanův.
(i.Učiněni jsou vředově pryskýí'ů napuch

lých na lidech a hovadech,
7. [lOspodin dal hřímaní a krupobití.
8. Vítr žhoucí vyzdvihl kobylky.
9. Staly se tmy hrozně po vší zemi egyptské

za tři dní.
10.1'omřelo všecko prvorozené od prvorozence

Faraonova až do prvorozcmiho děvky, která, jest při žernovu *),
i všecka prvorozená. hovad.

Jelikož podle sv. otců deset ran egyptských obrazem jest
muk pekelných, měli těmito ranami Egypťané od v š e c h t v o r ů,
na všech svých dobrech a na všech svých smy
sl e c h býti trestáni. Eg pt'aně byli souženi všemi tv o r y:
vodou, zemí, krupobitím, krví, zvířaty, sluncem & hvězdami jim

vv!
*) T. j. od nejvyššího až k nejnizsnnu. Za dřevních dob nebylo tako

vých mlýnů, jakových nyní anime; tehdáž upotřcbíno mlýnu ručních, jež také
žernami slovou. Zcrna skládala se ze dvou kamenu na spůsob našich kamenů
mlýnských, ně mnohem menších; vrchní byl opatřen klikou, jíž nad nižším
upevněným kamenem se pohyboval. Mezi oběma bylo obilí. Kdo klikou vrchní
“kámen či běhounu. pohyboval, měl žernu před sebou. Seděli-li dva mlatci
sobě oproti, z nichž jeden běhounu z polovice otáčel, druhý druhou polovici
otáčením dokonal, získáno tím mnoho času. Odtud pochází výraz písma: „při
žernovu býti neb seděti“. Mletí nebylo prací snadnou; proto ukládáno bylo
otrokům & otrokyním. Za dob pozdějších přišly ve zvyk i větší mlýny, jež
only byly hnány; odtud výraz: mlýnský kamen či žernov osliěí.
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V'!
nesvítíeími, lidmi (Mojzlsem & Ároncm), anděly, jež divy ty zpro
středkovali. Souženibyli na všech svých do brcch: vzaliť
škodu na plodinách polních, hovadech, prvorozených, na vlastním
těle. Posléze pokáráni byli i na všech smyslech: na zraku
strašnou tmou, na sluchu hrozným hřímúním a krupobitím, na
chuti náramnou žízní, na čichu smrdutým zápachem všelikého
hmyzu, na citu bolestmi z pryskýřů pochodícími, na obraznosti
všelikým leknutím & strachem.

„I učinili podobně čarodějnici egyptští
čarami svými“. Popředníci těchto čarodějníkiislouli dle sv.
Pavla Jannes & Mambres (2.'1im. 3, 8). ()všcm že čarodějníci ti
nebyli s to, aby pravé zázraky činili, mohlitě však tyto pomocí
.zloducha nápodobiti, t. j. věci vyvoditi, jež divům pravým podobné
jsouce, lidi divem a úžasem ukvapily. Proto při čtvrtém zázraku
bylo jim doznati, že „prst Boží jest toto“. — Jak lišily se
pravé divy Mojžíšovy od lichých divii egyptských kejklířů? Tím
že 1) hole, jež čarodějnici povrhli a v hady obrátili, od hole Aro
novy jsou požrány; že vodu v krev obrácenou opět ve vodu ne
mohli obrátiti; že žáby, které po Mojžíšovi nápodobili, nebyli s to,
aby je odstranili. 2) Při čtvrtém divu mdlobu svou znamenajíec,
vyznali zřejmé, že nikoli prstem ěi mocí Boží divy nepůsobili,
že to dosud učinili, nebylo pravým zázrakem, alebrž že Mojžíš
mocí božskou zázraky činil & že tudíž on sluhou a vyslancem pra
vého Boha jest, oni však sluhami a vyslanci jsou (láblovými.
3) Čarodějníci rovnez jako ostatní Egypťané vředy a pryskýři
byli postiženi, ani Mojžíš a Áron i ostatní lsraclité jimi ni dosť
málo nebyli dotčeni, by se osvědčilo, že 'marny a chaby jsou jich
čáry, jimiž ani sebe od rány té nemohli uchrániti. 4) Mojžíš
& Aron činili zázraky napřed Boha za pomoc žádajíce, čarodějnici
však vyvodili divům podobné věci pouhými čarami.*)

1")Buh dopustil tyto divy zdánlivé, aby Faraona s lidem jeho pokiiral,
an jaj utvrdil ve tvrdošijnosti, kterouž přes zřejmé rozkazy Hospodinovy se
zpěčoval propuštění synův israelských. Liché divy, jež skutečné zázraky
Mojžíšovy vyvraceti & moc bohův egyptských se všemocí Boha pravého na
roveň stavěti se zdály, sloužily jen k úspěchu hrozného úradku božské spra
vedlnosti a k vyplnění Božího výroku: Indurabo cor Pharaouis, zatvrdím srdeo
Faraonovo.

Rány egyptské zakládají se sice na přírodních poměrech Egypta a tudíž
mohou některé z uichi podle obyčejného běhu věcí zemi tu zastihnouti.
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„Tak se stane, jak jsi mluvil.“ Od toho okamžikune
měl již Mojžíš dobrovolně a na rozkaz Hospodinův k Faraonovi
přijíti; než král sám brzy doznal toho potřebu, by Mojžíše &Árona
před sebe povolal; což stalo se, ana poslední rána, úmrtí prvo
rozenstva, Egypťany byla zastihla.

Poučky. Farao jest výstražným příkladem, kterak člověk,
odvraceje se srdcem svým od Boha a jeho milosti odpíraje, na
posledy v zatvrzelosti až tam dospěje, že ani zázraky jím více
nehýbají. Protož napomíná žalmista Páně řka: „Dnes uslyšíte-li
hlas jeho, nezatvrzujte srdcí svých“ (Ž. 94, 8).

5. 64.

llod velikonoční. \'yjiti z Egypta. Projiti mořem rudým.

(ll. Mojž. l2—14.)
Měsíc tento . . . první bude mezi měsíci roč

ní mi. „Lid israelský měl dvojí rok: posvátný a občanský; posvátný
počínal novoluním jarního rovnodení; jím řídily se slavnosti ze
jména hody velikonoční. Prvý měsíc roku posvátného srovnával se
dílem s naším březnem, dílem s naším dubnem a sloul nisan.
Rok občanský počínal rovnodcním podzimním, asi naším říjnem.
Měsíce St. Z. od objevení-sc novoluní počínající měly po 29 a 30
dnech; rok skládal se ze 354 dní, z 8 hodin a ze 48 minut. Tento
rok měsíční občas podle roku slunečního se upravoval, an asi po
třech letech o měsíc se prodloužil, čímž roky liché povstaly.

Tentokráte však nejsou spúsobcny pouhými sílami přírody, nýbrž dějísebez
prostředním působením Božím,ajsoutudíž sk utečnými zázraky,
což nejvíce ztoho na jevo jde, že na rozkaz Mojžíšův ihned se dostavují
a k jeho rozkazu opět mizejí země (lesenské nikterak se nedotýkajíee.

l'říšcrnosí zázraků těch tím více se tratí, čím více uvážíme, kde, p ro
koho a proti komu zázraky ty byly tvořeny. Daly se v Egyptě, zemi to
hadačů, zaklínařuv a čarodějníků, v zemi zbožňování Nilu, zvířat a nejoblud
nější medloslužby. lsraelitč v útisku živoucí nemohli leč takovýmto do očí
bijícím spůsobem na Boha otcu svých upozorněni & nadějí i důvěrou v jeho
mocnou ochranu projati býti. Egypťané pak měli poznati, že Jehovall není
pouze národním bohem lsraclitův, nýbrž že jest Bůh nade všechny bohy,
v jehož moci také všechny od Egypťanů zbožňované síly přírodně jsou. ——Tak
prozřetelnosí Boží nejvhodnější vždy volí prostředky na zmar zla zkázonosného
temnosti lži a podvodu zapuzujíc světlem pravdy a touto se zamlouvajíc jednak
prostému křesťana.
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„DeSátěho dne měsíce toho (nisanu)vezmi
je d en k a ž (] ý b e “a n k a.“ Beránek k obětí se braval ; mohlo
však také i kůžle obětovano byli. Beránek nesměl míti chyby ni
jakě. Be “zinek velikonoční nmsel býti roční t. j. nesměl býti starší
než rok; avšak mohl býti obětován jsa teprv osm dní star
(III. Moiž. 22,27).

„Abudete chovati ho už do čtrnáctého dne.“
Chovati měli ho do 14 dní z těch asi příčin: 1) aby bodlivě po
zorovali beránka, zda-li všeeh ohyb jest prost; 2) měliť Israelitě
dne 14. měsíce nisana býti připraveni na vyjití z Egypta, a proto
nebylo by se jim již dostavalo času, by vyhledali beránka bez
poskvrny; 3) aby pohlížejíee na beránka, tím více byli upamato
vání, že k osvobození z Egypta se mají hotoviti.

„1bude jej obětovali všecko množství k ve
čeru.“ T. j. podle našeho počítání asi od 3. hod. odpolední
až do 5—6 hodiny večerní, kdež pak den 14. nisana končil a 15.
den nadešel; židě zajisté nečítavali den od půlnoci k půlnoci,
nýbrž od večera k večeru ěili od západu slunce až k západu.

„Abudou jisti noei tě maso pečeně ohněm.“
Beránek velikonoční Innsel eelý i s hlavou i s nohami býti pečen;
nebylo dovoleno jej rozkouskovati. Když byl zabit, sdělana s něho
kůže, vnitřnosti vykuehany, a hovádko umyto; krví pak pokropen
oltář, na němž tuk se spalil. Aby be'anek mohl býti ohněm pečen,
napích se na dvojí dřevee, jedno podlouhlé, druhe kratší na příč
položené, tak že jako na kříži připevněn byl.

„Přesně chleby se salaty polními,“ t. j. s jaký
misi hořkými bylinami, jíehž ku pokrmum masitým užíváno. Dosud
jedí židě eg 'ptští & arabští beránka velikonoi'uíího s polním salatem.
Ilořkě byliny připomínaly židum hořkost poroby egyptské. —
„Přesné chleby“ t.j. nekvašenč, jež lsraelity měli upamatovati na
svízele egyptské; těm bylo ujíti, než ku pečení připravený chleb
byl se skysal. Jedení chlebu přesných začalo teprv s požíváním
beránka, tudyž u večer, jímž den 15. nisanu nadešel, a končilo
večerem dne 21. nisanu. —-Kvas jest obrazem nečistoty a nákazy
mravně. Chleb však přesný znamena čistotu, nevinnost srdee. l'roto
dí sv. Pavel: „l'Iodujme ne ve kvasu starém, ani ve kvasu zlosti
& nešlechetnosti, ale v přesnicíeh upřímosti a pravdy“ (l. Kor. 5, 7).
Slavení beránka velikonočního bylo obětním úkonem, jehož účelem
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jakož vůbec každe oběti bylo smíření s Bohem a obnova obcování
s ním. b'míření toho dostávalo se obyvatelům domu pokropením
veřejí a podvojí krví berainěí. llody velikonoční byly obět
nými hody, znamenajícími sstoupeně s Bohem obcování, příčinou
předchozího smíření. Při hodech těchto nesměli Israelští jiného
než přesného chleba požívati. Výroční slavnosť hodu velikonočního
nařízena pak na památku usmíření a vysvobození Israelských.

„Nebo jest Faso, tojest přejití Hospodinovou“.
Pominul Hospodin příbytků iS'aelských krví beránčí označe
ných navštěvuje obyvatelstvo egyptské úmrtím prvorozencův. I berá
nek velikonoční sluje Fase čili l'ascha.

„Pobil Hospodin všecko prvorozené v zemi
egyptské“. Prvorozenými jsou ti, kdožkoli od rodičů první byli
zrození; těmto bylo umříti, a trestem tím zastiženi jsou, ať bratry
aneb sestry měli či neměli; at“ rodiče dosud žili neb již byli zc
mřeli; ať sami děti měli neb bez nich byli. Tudíž mohloť několik
mrtvých v jednom domě býti, a písmo sv. zřejmě dí, že „nebylo
domu, v němžby neležel mrtvý.“ Podobnězahynulazvířata
prvorozená, kteráž v Egyptě všeobecně bohopocty požívala; nale
zeno-li takove zvíře mrtvě, povstalo všudy bědo'ání a naříkání.
Králově egyptští měli se za potomky božskě. Řádem tím smrť
dokonala, což minulě rány nedovedly učiniti.

„I šli synové israelští' okolo 000.000 mužů kromě
dětí.“ Množství to nasvědčuje pravdomluvnosti Boží, jenž byl
vyplnil, co již Abrahamovi byl připověděl, řka: „Vzhledniž k nebi,
a seěti hvězdy, můžeš-li. Tak bude síniě tvě!“

„Vzal také Mojžíš kosti Josefovy s sebou.“ Byloť
vuli Joset'ovou odpočívati v hrobě otců svých v zemi zaslíbené.
Není pravdě nepodobno, že Mojžíš i kosti ostatních arciotců ssebou
vzal, any Skutky ap. (7. 15—16) praví, že „kosti otcův israolskýcll
přinešeny byly do Sichemu a položeny v hrobě, kterýž byl koupil
Abraham . . “

„Cojsme to učinili, že jsme propustili Israela,by
nesloužil nám?“ Farao želel toho, že propustil lid israelský.
Vítanou byla mu zpráva, že Israelští mezi skálami a mořem rudým
jsou stísněni; i doufal pevně, že opět do moci a poroby své je
uvede. Tak počal opět srdce svě zatvrzovati a Boží milosti po
sledně odpírati. Ani netušil, jak blízka jeho záhuba. Právem dí

11
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sv. Augustin: „Nic není tak neblahým jako blahota bezbožných,
anaž zlou vůli na spůsob vniterného nepřítele v ůtrobě člověka
upevňuje“.

„A vzal šest vozův t. j. vozův branných, jichž voj a osy
ostrými byly opatřeny srpy“. Vozy ty, jež vozataj do řad nepřá
telských násilně řídil, řadily strašně požínajíce davy lidí jako
trávu.

„Synové israelští báli se. velmi“. Připomínajícesobě
porobu, jíž teprv znikli, oddali se lsraelitě nmlomyslnosti a nedů
věře; už se domní 'ali, že v nebezpečenství tom jim není ani rady ani
pomoci. Leě Mojžíš těšil je řka: „Nebojte se“. Mojžíš mluvil
klidně k lidu nevěříeímu, neboť byl si vědom božského svého po—
volání a nemyslil na urážku, již lid oproti němu bylvyřkl. Aby lidu
tomu důvěry v Boha dodal, bylo jeho první pěěí; připomínal, jak ve
likých již dobrodiní Hospodin jim byl prokázal, a že nových
milostí od něho jim jest oěekávati, an „Hospodin sám bude bojo
vati za ně“.

„A pozdvih se sloup oblakový“. Sloup oblakový (ze
dne) a ohnivý_(vnoci) byl znakem přítomnosti Boha, jenž lid před
cházeje řídil i ochraňoval a tak k cíli vytčeněmu vedl. Když
Israel od Egyptských byl tísněn, postavil se sloup mezi Israelskě
& Egypťany, jimž úplnou tmou cestu vpřed zastiňoval, kdežto
Iraelským okolí světlem objasňoval.*)

„A když vztáhl Mojžíš ruku na rozkaz Boží na
moře, rozdělena jest vod &“. Josephus Flavius vypravuje,že
Mojžíš, než na moře ruku vztáhl, se modlil řka: „l-lospodine! víš,
že nejsme s to, bychom lidskou opatrností a silou vyvázli z nouze
tě; ve tvě však moci jest, bys lidu tomu pomocí svou přispěl.
I s nouzi, v níž vězíme, jako s každou jinou věcí můžeš naložiti
podle vůle své; tvoje jestiť moře, tvoje jsouf hory nás obklíčující;
na rozkaz tvůj se otevírajíť. Ty můžeš proměniti moře v souš,
i vzduchem můžeme se povznésti, kdybys spůsobem tím nám při
spěti chtěl“.
_—'—_;) _ž; isloup ten zjevem byl nadpřirozeným, jde z toho, že 1) po 40 let
od vyjití lidu z Egypta až do přijití jeho do země zaslíbené se ukazoval; 2)brzy
nepohnutě na místě setrval, brzy se pohyboval, 3) za dne temným, v noci ohni
vým byl, 4) v něm Hospodin svou přítomnost " velebu spůsohem zvláštním
jevil a často z něho vůli svou oznamoval, 5) touže dobou lidu israelskěmu byl
s prospěchem, Egypťanům však se škodou & záhubou.
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„I vešli synové Israelšt'i prostředkem suchého
moře“. Moře to mezi zemí egyptskou a skalnatou Arabií Se
rozkládající zove rudé, také chobot heropolitanský, suezský neb
arabský; bylinstvo rozmanité, zvláště rákos roste v něm. Voda
moře rudého jasnější jest vody všech ostatních moří. ——Že moře
to tehdáž mnohem dále k severu se rozlévalo, souditi lzezpovahy
půdy, jak mnozí cestovatelé dosvědčují. Když moře na povel Boží
v pravo v levo bylo ustoupilo, postavil se Mojžíš věelo lidu svého,
jenž ho sonší mořskou následoval. lsraelští as od půlnoci až do
rána mořem táhli; dobou tou od západní k východní st'aně moře
rudé projíti bylo jim toliko pomocí Boží umožňěno.*

„Tedy zpíval Mojžíš i synové ls'aelští llospodinu
píseň ehvalo- a děkoslovn on.“ Podobnězpívali písně chva
loslovné svatí, dosahše od Boha milostí a dobrodiní. Tak jednala
Anna, když Samuel se jí narodil; tak David vžalmeeh, tak Judith
nad llolol'ernem zvítězivši; tak Zachariáš, když Jan se byl narodil;
tak Maria, když jí bylo zvěstováno, že se stane matkou Boží; tak
stařec Simeon Spasitele v chrámě na loktech držící. Sv. Jan vidí
ve svém zjevení, jak blahoslavení krví Kristovou ďábla &svět pře
konavše píseň Mojžíšovu zpívají.

*) Že průchod lsraelskych mořem rudym byl zázračným, dokazuje písmo
sv., a každý jiný vyklad protiví se slovům písma. Průchod prý udál se za
odlivu mořského! Kdo však může dosvěděiti, že právě když lsraelští měli
mořem projíti, nadešla doba takového odlivu? A jak mohli bychom pak slova
písma, že „voda jako zed' po pravé i po levé straně byla“ s takovým výkladem
sloučiti, kdyby za odlivu mořského byl onen prurhod se stal? Zázrak ten
Israelským přinesl osvobození, Egypťanům záhubu; a tak pomstěna byla za
tvrzelosť Faraonova i lidu jeho. Pak prohlédni tento zázrak i k tomu, aby
přípověd', že mesiáš z lidu vyvoleného má. přijíti, v tomto národu zachovauém
se naplnila. — An jediný Mojžíš vypravuje o přechodu lidu isr. mořem rudým,
není nám dovoleno, abychom zprávu jeho měnili, něco přidadouee neb odjíma
jíee. Když nemáme leč zprávu tuto jedinou, nutnof se naprosto držetijí samé.
'l'o předpokládajíce slyšme, eo dí Mojžíš: „Ssedly se propasti u prostřed moře“
a něco dříve: „Synové isr. šli suchou nohou u prostředu moře.“ To není
v krajině pahorkovité, ale přes plné moře a tudíž mimopůsobení odlivu moř
ského, kdež a když se vykonalo přejití židů mořem rudym. Toto udání Moj
žíšovo dokonale se srovnává s místností, kde se přechod“udál; tak dosvědčují
cestovatelé a znalci krajiny rudého moře (tram-mužský lékař Dr. Konstantin
James ve spise: „Souvenir du voyage en Egypte“, franc. inženýr Lesseps, jenž
řídil práce při vyvedeníprůplavu Suezského,jehož otevření onen lékař byl přítomen).

11*
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Poučen í. Bůh, jehož Farao poslušenstvím k jeho rozkazu
oslavovati nechtěl, byl posléze zahynutím "araonovým oslaven.
Tak musí i zlý, jenž Bohu poslouchati a etíti se zdráhá, přece
oslavě Boží, výjevu jeho spravedlnosti, svatosti a všemohouc—
nosti slouži ti.

l'oznam. Slavnost velikonoční má i typický ěili obrazný
význam. lle'ánek velikunoění měl býti bez poskvr ny; Kristus
jest prost všelikého hříchu a nazývá se beránkem neposkvrněným
(I. Petr.). Beránka toho kosti neměli židé zlámati. „Ale
k Ježíšovi přišedšě, jak uzřeli jej už mrtvého, nelámali hnátů jeho“
(Jan 19, 33). Krví beráněí osvobozeni jsou Israelité od
ěasné smrti; krev Kristova osvobozuje nás od hříchu a smrti věčné.
Krev Ježíše Krista očišťuje nás od všelikého hříchu (I. Jan 1, 7).

Hořké byliny, jiehž lsraelité. s beránkem velikonočním poží—
vali, naznačovaly, že i křesťané v N. Z. beránka velikonočního
v nejsv. svátosti oltářní požívající trpkost' lítosti nad hříchy se
slastí hodů duchovních mají pojiti.

Projití mořem rudým jest obrazem křestu, jímž my
nejinak nežli druhdy Israelité rudým mořem, z moci nepřítele —
ďábla — vysvobození do nového života vcházíme (I. Kor. 10, 2).

Mnohem důležitější jest ale rčení: „A byly jim jako zed' po pravé i po
levé straně.“ Toť byl zajisté div velepodivný a úžasný všem! Nužo kdež pak
se při některém odlivu neb přílivu spatřuje takové rozdělení vod, aby stály
s obojí strany jako hradby? Při odlivu ustupujuí vlny mořské zponenáhla od
břehu a zůstavují písčitý okraj suchý; v přílivu se opět vracejí a zatápéjí
písčiny, jež byly prvé suché zanechaly. Nikdy se tu neokazuje voda leě sjedné
strany; nad to ani ta jedna zeď nepne se nikdy zhuvu, nýbrž hladina vodní
se snižuje, jakoby uléhula. Příčinou možnosti přechodu tedy udávati příliv
a odliv naprosto odporuje zprávě Mojžíšově, že „stály vody jako zeď z pravé
i levé strany“.

Ale tak bývá, když se proti vší pravdě jednak ta okoliěnosf v písmě
udaná zamlěuje,jednak tomu, co se praví, jiný mnohdy opačný smysl podsouva.
Toť není písmo vykládati, ale překrucovati a mařiti: Nikdo si v té věci drzej
nepočíná nežli pověstný Ronan. Chtěje vykládati n. p. že vzkříšený Lazar
nebyl skutečně mrtev, zamlčuje slova známá: „již zapáchá.“ To jest zajisté
nejpravdivější a maková známka skutečné smrti, počínající se rozklad živelných
částek tělesných. A on. se opovažuje celý záztak toho vzkřesu udávati za „dobře
nastrojený klam.“! — Tak si vedou i jiní, ani udávají, že přechod isr. se stal
přirozeně za odlivu mořského; o rozstoupení se vod a vystoupení jich naspů
sob hradeb po obou stranách ani se nezuiírňují!
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Sloup oblakový jest spolu obrazďm Krista, jenž zářící božství
své oblakem svého řlovéčenství přikryl řka spolu sám o sobě, že
jest cesta, pravda a život.

s. 65.

Poušť arabská.

Poušť., na kterou Israelité prošedše zázračně rudé moře vstou
pili, jest částí veliké poušti arabské, jež na východní straně Nilu
počínajíc až ku břehům Eufratským sahá. Pohoří Edomitské
či Seirské táhnoucí od moře mrtvého až k elamitské zátoce (k ru—
dému moři) dělí se na dvě ":isti, z nichž východní slove pustá.
Arabie, západní pak skalnatou se nazývá. A právě tato poslední
(skalnatá) jest dějištěm následujících událostí.

Skalnatá Arabic hraničí na severu s mořem středozemním

a od Gazy až k jižnému konci mrtvého moře s Palestinou (s po
hořím Amoritským); k jihu se táhnouc mezi oběma ramenoma
rudého moře (arabské zátoky), z nichžto východní slove chobot
elanitský, nyní Akabský, zapadni pak chobot heropolitanský, nyní
Suezský, končí v klínovitý hrot a tvoří půlostrov Sinajský, na
jehož jižném konci pohoří Sinajské povstává v podobé skoro kru
hové s ohromnými a příkrými skalinami prahorskými, mezi nimiž
jsou úrodná. údolí s hojnými p “anteny a bujným bylinstvem.

Nejdůležitější vrchy pohoří Sinajského — jak již dříve po
dotčeno ——jsou hora sv. Kateřiny, llo r e b, Sinai. Skoro od
konce chobotu Suezského až do konce chobotu Akz'ibského táhne

se obloukem piilmésíeovým pohoří el 'l'ih, délíc půlostrov Sinajský
od neúrodné písčité roviny, kteráž sluje el Tih aneb ve St. Z.
poušť Fa ransk a. Zde bydleli Amalekité. — Pohoří Seirské
čili Edomské východní hranici Arabic skalnaté tvořící není leč dále
se táhnoucí pasmo pohoří s Antilibanonu vybíhajícího a po východní
straně Jordanské s-estoupajícího. K západu jest příkré & vysoké,
k východu však jen málo se pozveda nad rovinou Arabic pusté.
Na pohoří Scirském obývali potomkové Esavovi — Edomité;
pustá pak Arabic zalemována jest severozápadně zeměmi Moa bitů v,
Ammonitův, Amoritův.
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Cesta k Sinaji.
(Il. Mojž. lži—IT.)

š. (36.

Bydlení na poušti arabské bylo pro lid lsraelský veievýznamné.
by se totiž ku svému povolání vzdělal. Poušť. neposkytovala jemu
ani pokrmu ani nápoje, oboje uštědřil mu Pán zázračným spůsobein,
čímž tedy každého dne, ano každého okamžení Israelovi úplná
jeho od Boha odvislost' ku paměti přivozovana, a lid ustavičně
k důvěře v něho, ku poslušnosti a přítulnosti k němu podněcován

'a tím"i k zakonodaní připravován byl.

„Dřevo, kteréžto pak vložil do vod, v sladkost
obráceno jsou“. Písmo sv. nepraví, jaké dřevo to bylo, jímž
hořké vody z Mary osladly. Podle ss. Otců bylo dřevo to obrazem
kříže Kristova spravedlivým veškeru hořkost života oslazujícího.
Sv. Bernard říkával: „Kdybych o l'ane! nebe i zemi, moře i pev
ninu proputoval, nikde Tebe nenalézám leč na kříži. Tam sníš,
tam působíš, tam odpočíváš o polednáeh. Kříž tvůj jestit' věrou,
jejíž šíří láska, jejíž délkou shovívavost., jejíž výší naděje, jejíž
hloubkou jest bázeň. Na kříži tom nalezl tebe, kdokoli tě hledal.
„Odtud stihli na poušť Sinskou“. Čtyřicetileté putování
lidu Israelského na poušti jest vhodným obrazem naší pouti svízeli
& strastmi tohoto života do zaslíbené země živých, kdež nás Pán
oštědří všemi nebes poklady. Na zemi není pro nás míst:
stálého.

„[ reptalo všecko shromáždění synů Israel
ských proti Mojžíšovi a Aronovi“. () té nestálosti
a nevděčnosti lidské! Synové lsraelští z rukou Faraonových jsouce
osvobozeni pěli: „Hospodin jest jako muž bojovný, a všemohoucí
jméno Jeho“, a po několika již dnech reptají titéž chvalořeč-nici
proti Bohu a proti pomazaným Jeho! Zapomínajíť na všechny
ty divy, jež Bůh v Egyptě byl působil; želít" toho, že kdy vůle
Hospodinovy uposlechli, a sotvy že v nepatrné se ocítají nouzi,
již zoufají nad milostnou mocí Boží toužíce po porobě, jíž teprv
znikli.

„Veěer-budete jísti maso arano nasycení budete
ehlebem“. „[ deštil — dí žalmista (ž. 77, 27) ——na ně maso
jako prach a ptactvo pernaté jako písek mořsky“. Dosud táhnou
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Arabií skalnatou hejna křepelek, které pro tučnosť tak nízko lítají,
že rukama. lze je lapiti. Cestovatelé vypravují, že za několik
krejcarův i kopu ptáků těch dostati možno; křepelky za dne se
skrývají, u veěer však zátiší opouštějí a nejvíce až na tři metry
se povznášejí. Div pak, o němž písmo se zmiňuje, záležel však
v tom, že právě v dobu Mojžíšem urěenou se dostavily, a u takovém
ohromném, neslýchaném množství, že na dva miliony lidí jimi na—
syceno býti mohlo.

„Ukázalo se na poušti cosi drobného a jako
v stoupě ztluěeněho, nápodobného k jiní na zemi'“.
I byl pokrm ten jako semeno koliaudrové bílý, a chuť jeho jako
chleba bílého — housky — s medem. Manna nazývá se „chlebem
nebeským“ a „pokrmem andělským“. Čteme zajisté v kníze
„moudrosti“ (16, 20.): „Andělským pokrmem krmil jsi lid svůj a
dával's jim bez práce chléb s nebe hotový, všelikou rozkoš v sobě
mající a líbosť všeliké chuti.“ Chlebem tím živili se synové
Israelští 40 let na poušti. Mimo mannu měli ijiuou stravu, již
jednak od jiných národů nakoupili jednak z požitku svých stád a
půdy těžily. ——Vzhledem k manně dal Bůh lsraelitům šestero
přikázání: 1) každý měl jeden gomor (míra. to neurčitá) denně na
sbírati; 2) nesměl mannu na den druhý usehovati (učinil-li tak,
rozplynula se a. rozlezla červy); 3) bylo každému mannu před vý
chodem slunce sbírati (tím měli k pilnosti, činnosti býti po
vzbuzeni a kdo by byl, až slunce vyšlo sbírati chtěl, manny
nenalezl, ana na slunci byla se rozpustila); 4) v pátek bylo kaž
dému dvojm'tsolmý gomornasbírati (jeden gomor určen pro sobotu,

VVI
den židům zasvěcený, manna pro sobotu uschovaná zůstala svezn
a neporušena); 5) jeden gomor měl ve stánku úmluvy a sice ve
velesvatyni býti uschova'm na památku všem budoucím pokolením
(_— manna ta tolikéž zůstala neporušena po všechny věky);
(i) měli lsraelité mannu po 40 let den co den sbírati — (manna.
denně padala, at' bylo počasí jakékoliv).*)

*) Jižz toho, cosvrchu povědíno,jde, že mannabyla chlebem nadpřirozeným,
zázračným. K tomu ještě přiěii'mjeme: .lsouf ovšem semotamo po poušti půl
ostrova Sinajského keříěka rodu tamaryšků (tamarix mannifera — mannovec či
hřebeníěek mannonosný), vydávajíce píelinutím jisté mšice (coceus_maniparus)
hmotu lepkavou a sladkou, kterouž někteří ztotožniti chtěli a chtějí stou
mannou, jíž se živili Israelité na poušti; než porovnání obojí manny naprosto
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„A když pozdvihoval Mojžíš rukou svých, pře
máhal '[sraelt'u Mojžíš pozdvihoval k Bohu i srdce i ruce. Poz
dvíhování rukou jest znamením modlitby horlivé a vážně; znamením
tím dáno Israelitům na mu, že a) nikoliv vlastní silou, alebrž pouze
pomocí Boží nad Amalekity zvítězili; b) modlitba spravedlivého
Mojžíše mocnější byla než zbraň Josuova. „Modlitba sp'avedlivóho
zajisté mnoho může u Boha (Jak. 5, 16)“. Modlitba ——dí sv.
Augustin — jestit modlícímu zbraní, Bohu obětí, ďábla metlou.“
Tímto prvým bojem chtěl Bůh synům Israelským ukázati, že ví
tězství od něho jen pochází, a že je tomu toliko uděluje, kdo
ochotně moci jeho se koří, na jeho pomoc spí,)lehai.,na vlastní síle
si nezakládaje. „I porazil Josue Ameleka a lid jeho
mečem“. Dvojít' jest zbraň, jíž vítězství se dodělati můžeme: mo
dlitbou a bojem; kdo obejl nezužitkuje zbrani, do země zaslíbené
nemůže. — Amalek byl potomkem Esauovým (Mojž. 36, 12). Ama
lekité byli velmi loupeživí, neboť až k hoře Sinaji na loupež
přicházeli. " '

Peu č k y. Zázračné zachování lsraelskýeh na poušti povzbue
zuje nás k d ů vě ře v Boha, i te a k rate, když přirozené síly naše
nedostatečnými se ukazují.
vyvrací důminku dotčenou. ——Mauna siuajskú padala každým večerem jako
déšť na zemi; podobala se zrní koria'ndrovómu (koriandr, bylina okoliřitú na
spůsob kmínu majíe zrna kulatú zvíeí krapek), padala po 40 let každý den
mimo sobotu, když byla den před tím v dvojmisolmem množatví spadla: nedala
ee zachovati déle 24 hodin a opět v sobotu trvala 48 hodin a konečně (a totě
zvláštní známka3) „židů mleli ji žernovem neb třeli v moždíři anebo vařli
vhrnei &pekli pokroutky chuti jako ehleb olejovaný“ (IV. .\lojž. ll. 8). ()pak
toho pozorujeme při manne tamaryškovó. Tu se rožplízne na Rpůnol) rosy po
listí keřovóm a nepada dolů, nýbrž drží se listí za příčinou sve lepkavosti,
něktró jen drobty z ní apadavají na zemi. Nepodolni se pak zr ní, nýbrž kapluim,
odkud i název její „manna slzí čili slže manny“, jak jí vůbee ve východních
krajinách říkají. Dni se zarhovati delší čas bez přetržení a koaeřnč působenín
ohně nestvrdne nikdy, nýbrž nabývá toliko hutnosti syn-obu. -——7. této povaly
manny Sinajské a tamaryškovó na mnoze venkem—em opařm'- jde, že obě-na
není společno nie, leř nazev. Ale i název „manna“ nyní zobeeaelý, jest důkazen,
že oba předměty jsou docela rozdílně, nie npolečnóho s sebou nemajíce. Nebif.
„man-hu“, z čehož nazev povatal, jest pouze výkřik užaslýeh nad a o výn
zjevem, jejž Israelité jednoho rana núhle spatřili. Kdyby tedy onen prášil:
skutečně byl od tamaryšků pocházel, bylo by to prave ponej prv se stao
tehdáž, když se tam byli lsraelští octli. l není-li to hrubý nesmysl, že by pri'ue
tehdáž manna tamaryškova spůsobeua byla a padati počala? —--A jak by možná
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Mojžíš se nestyděl uposleelmonti moudré rady Jethorový. Ne
jinak poslouchej mládež rady starších a zkušenějších
osob a ěiň podle ní.

Poznamka. Dle slov pisma sv. (srovn. Jan (3, 49, 50) a dle
výkladu sv. otcův jest manna obrazem nejsvětější svátosti oltařní
— eucharistie. l'odobnosť obou záleží v těchto povýtečně věcech:

a) Manna jest mi?. 'a (:ně od Boha přip'avováný pokrm, pre
ěež i v písmě sv. pokrmem andělským, chlebem andělským slove:
„Já jsem chleb živý, jenž jsem s nebe sstonpil“. (Jan 6, 51).

b) Manna chutná věrným a poslušným [sr.ielitům, prostým
chtíěů tělesných, neposlušným pak a tělesně smýšlejíeím se pro
tiví a oškliví: „Kdo jí a pije nehodně, odsouzení sobě jí a pije“
(1. Kor. 11, 29).

c) Mannaza 0hov ala Israelity n :] živě na poušti a sílila
je v boji proti nepřátelům. „Kdo jí mě tělo a pije mou krev, mať
život věčný“ (Jan 6, 55).

J!:, GT.

Zitkonmlatní :: úmluva Bnží s Iiileu (R. 1191) př. ltr.)
(u. Mojž. 19—20—24).

Vyjitím z Egypta stal se Israel národem samostatným; neměl
však býti národem jako ostatní národovi'e,nýbrž měl býti národem
bylo, aby množství as a_ooocoe lidí bylo s to, aby sehralo tuto mannu tama
r_vškovon? l\'|"í to se nalézá tak zřídka, že by manny 7. něho s těží dostaěilo
několika lidem na jedno najedění; a poněvadž pot-hází pít-hnutím mšice bylo
by jim ěekati mnoho týdnův i měsieii, nežli by se opět mšice, rozmnožily a. pí
clniním novou mannu v_vlondilý. A tou dobou ždažli by nebylo to ěetně lidstvo
zahynulo? Nad to známo, že nmnna tamarýskovii, kteriiž prý sloužila za výživu
lsraelitíiv, jest lóěiv o a nikoliv kr me. [.nl-hou dokázáno, že malina ta k vý
živě se nehodí nemajíc v sobě ani částky živně. A tím měl celý národ se
živiti po 40 let:, co všelikě latky živlu" prostrlidii? | tof by byl dojista div nej
žiizraěnější! Odpůrci namítají. že k této mnnně se přidružovaly latky živo
ěišm'- a takto že lid mohla živiti! ()dpovidi'une: Být i čase m lidu byla po
sliina hejna křepelek, aby nepostrúdal masa, byla přece malma jeho denním
pokrmem. 'l'ot' pravě působilo velikou jeho výtku proti Mojšíševi: „Kdož mim
dá, abychom se najedli masa ? __ Oči naše nevidí nic jineho leě tu mannu“
(IV. Mojž. 11, 4. tl.). ] možno-li se vyjádřiti zřejměji, jasněji? „„

A tak to nelze nijak ani důvodně ani rozumě ztotožniti mannu sinajskou
s mannon tamaryškovou. Říci, že by bylo možna, aby se byl tento mnnnou
celý min-od israelský živil na poušti po 40 let jest jako bychom tvrdili, že
v našich krajinách mohou obyvatelé některi'- země se živiti pouhými moru.—'iemi
nebo zrním rouěíkovým (ricinus communis), kteréž jest jako manna tamarýškova
lékem počisťujícíml
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svatým, t. j. urěeným k účelům božským. Měltě býti prvorozeným
synem ]lospodinovým, nejprvé ze všech národů vyvoleným, měl
býti národem kněžským, t. j. pěstitelem,chovatelem a přostředko
vatelem zjevení lložích všem národům. 'l'ím však učiněn Israel
zákonem, jejž lšiih sám jemu oznámil a úmluvou ve kterouž
s Bohem vešel.

Zákon Boží, ěili doba, kdy zákon ten byl dán, jest trojí:
]) doba přirozeného zákona od Adama až k Mojžíšovi; 2) doba
starého neb psaného zákona od Mojžíše až ku Kristu; 3) doba
nového neb milostného zákona od Krista až na konec světa. Zákon

přirozený jest každému člověku vrozený zákon mravnosti, jest to
vůle Boží, jíž přirozeným světlem rozumu a hlasem svědomí do
znáváme; zákonem tím co dobrého a zlého jest, poznáváme. Zákon
přirozený obstihuje přikázání lásky k Bohu a bližnímu a všeobecná
předpisy mravnosti: „Co nechceš aby ti jiní činili, i ty neěiň jim.
Co chceš, aby ti jiní ěinili, i ty ěiniž jim“, a přikázání od těch
odvozená. Starý ěi psaný zákon na dvou deskách skládá se |)
z předpisů mravních v desateru stručně naznačených,2) ob
řad n ých předpisů k službám Božím a zejména k obětem pro—
hledajících, 3) z předpisů oběansk ých k ústavě a soudům
lidu israelského se odnášejíeích. Starý zákon byl toliko obrazem
zákona nového, milostného, od Krista daného; proto vzal za své,
an Kristus na svět přišel. Zákon Kristův sluje m i 1os t ný m, ješto všech
v Starém Zákoně opovězcných milostí hojně nám uštědřuje, nás
dítky Božími, dědici nebes činí. Proto také zákonem evange
lickým, zákonem blahověstným zove. Zákon nový zahrnuje při
kázání k víře, k m'aviim neb životu, k prostředkům milosti,
k svátostem a oběti prohledající; k tomuještě dlužno přiřísti rady
evangehcké.

„Měsíce třetího po vyjití z Egyptapřišli na pouť
Sinajsk on“. Na úpatí hory Sinai naposledy rozbili Israelité
stany; i tábořili tam rok bez 13 dní.

„Kte'ak jsem vás nesl na křídlech orličích“. Orel
mladé nenosívá v pařátech, alebrž na mocných svých křídlech, na.
nichž tak vysoko do vzduchu je povznáší, že střele lidské nemožno
jest ho dosíci. Podobně i všemocný a dobrotivý Bůh lid svůj
zvláštní svou záštitou a ochranou oštědřil, vysvobozuje ho ode
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všeho nebezpečenství i pronásledování, ——Vypravujít', že orel ob
zvláštní náklonnost a lásku chová. k lidem, dobře mu ěinícím. Tak
na př. tvrdí Plinius, že jistá [mhauská panna chovala orla, až vy
spěl na ptáka moeněho; když pak na svobodu jej byla propustila,
nezapouměl nikdy dohroditelky svě, donášeje jí rozmanité ptactvo
ijinou drobnou zvěř, jíž se živila. Když panu-1 skonala a tělo
její mělo spáleno byti, vrhl se i orel do plápolající hranice, ehtěje
raději zemříti, než bez pěstounky svě živu byti. ——Sv. Medard,
hošíkem jsa ještě maličkým, zachvácen byl v poli lijavcem; i při
letěl orel a chránil dobrého hocha křídlomu roztaženýma. — Cti
hodný Beda připomíná v legendě sv. Kudberta, že světci
tomu, hladem mřícímu orel rybu z říčky blízké přinesl a život
mu zachoval.

„Budete mi za vlastní nábytek ze všech národů“.
Ze všech národů vyvolil Hospodin lid israelský, by poznánía úctu
Boží na zemi zachoval a rozšířil. Lid isruelsky" jest obzvlaštním
vlastnictvím Božím a) 'stvořením a b) vyvolením. l'ravilť Bůh:
„Budu jich Bohem, i budou mým lidem“. ——„Vy budete mi
království kněžskě“. \'yvolemíuul lidu neměl punovnti král
zemský na spůsob národů pohannskýeh, nýbrž sám Bůh chtěl býti
jeho králem, chtěl národ ten říditi a spravovati svými služebníky,
kněžími a proroky, jimž svrchovunml oznamoval svou vůli. ()dtud
ústava ta nazvána bohovládnou ěili theolwatiekou. Spůsobem du
chovním měl i každy" Israelita knězem a králem byti, obětuje sebe.
modlitby a dobrá skutky p 'avěmu Bohu a opanováním svých žá
dostí a sehezapíráním dávaje na jevo, že vlády nad sebou jest
moecn, ——„Vy budete mi . . národ svatý-“, t. j. národ od
modloslužebných národů odděleny" a službě Boží zasvěcený.

„l)osvěť jich d nes a zítra“. Posvěcení mělo i vně i vni—
tcrně se dáti: vně, ano lidu bylo roucho i tělo oěistiti; vnější očista
byla pak obrazem vniterného oěistění od neřesti duchovní ěili
hříchu; & těto duchovní oěisty docíleno 1) litováním hříchův a
2) obuzením ctností lid odůstojňujícíeh, aby zákona Božího se
hodným stul.

„At jsou hotovi ke dni třetímu“. Den ten byl pade
sátý po vyjití z Egypta; proto i letnicc dne 50. po velikonoci na
památku zákouodání na hře Sinai se slavily.

„Uložíš meze lidu“. Jaké mezeto byly, nepravípísmosv.
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Snad obdal Mojžíš horu zábradlím nějakým, aby lid na ni ne.
vstoupil & s větší svatobázní k zákonodání se nesl.

„Všeck-a hora Sinai se kouřila“. Sedmerohrozných
zjevů provázelo zákonodání: 1) zemětřesení, 2) dým a oheň horu
zahalující, 3) hřímání a blískání, 4) oblak hustý, 5) déšť a bouře,
6) zvuk trouby, 7) mocný hlas Ilospodimiv. Těmito zjevi pří
rodnými chtěl Bůh se osvědčiti jako pán všebomíru, chtěl lidu
okázati přísnotu svě svatosti &jej proniknouti svatobázoí svě kárnó
spravedlnosti.

„J á jsem Hospodin, Bůh tv ůj“. (,'ožmůže nás k meho-'
vání Božích přikázání' více pobádati, než přesvědčení, že Bůh sám.
náš Pán a tvůrce přikázání nám dal. [ mámeť přikázání plniti
&) z bázně před tresty, jimiž bude. pokutovati tý, kdož přikázání
jeho nezachovávají, b) z vděčnosti k dobrodiním, která nám uštědřil.
o) z lásky k Bohu, nejvyššímu dobru, ano lásky neskonřeně jest
hodno, (1) z poslušnosti k němu, jenž chce, býchom plnili, cokoli.
velí. — Slova začáteřná „Já jsem llospodin, Bůh tvůj“ jednak
k prvnímu, jednak k ostatním probledají přikázáním. Sv. Augustín
praví: „V pravdě veliká, o l'ane! jest. moudrosť i láska 'l'vá, an
nás povzbuzuješ, abychom milovali 'l'ebe a plnili přikázání Tvá;
což kdybychom nečinili, brozíš nám peklem, řiníeím však přislibuješ
blallotu Včenou“.

„Nebudeš míti bohů cizích přede mnou“, t. j. mně
jen, pravému Bohu, se klaněti budeš, cizým bohům-modlám nižádné
nevzdávaje úcty. Příkazu, by Bohu pravému lid se klaněl, přiči
ňuje Hospodin zápověď, aby modly nectil, protože byli lidé, již
tvrdili, že pravého Boba uctívají, a přece i biižkíim se klaněli ——
a těch ani mezi Israelskými se nenedostávalo.

„Neuěiníš sobě rýtiny ani žádného podobenství“.
Tři věci první přikázání zapovídá: ]) cizím bohům se klaněti,
?) obrazy, sochy eizícb bobů hoteviti a 3) obrazům těm božskou
úctu vzdá 'ati na spůsob pohanů míníeích, že obrazy bůžkův jejich
nějakou božskou v sobě skrývají moc a že od nich něčeho vy
prositi možno i slušno. „l'oban — dí prorok Isaiáš (44,17) —
učinil boha & rytinu sobě: skloňuje se před ní, a klaní se jí, :
prosí řka: vysvebod' mne, nebo bůh můj jsi ty“. Ilřešít', kdo učiní
si rytinu modly, jí se klaní. Lcě není prvním přikázáním zapově
zíno, obrazy praveho Boha shotoviti a jim úctu vzdávati. Bůh
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zajisté Mojžíšovi přikázal, aby slitovnici archy úmluvy opatřil ry—
tinami, (viz 2. Mojž. 25. 18) na poušti by vztýěil hada měděného.
Také llospodin sám podle svědectví písma sv. Uholiaba a Bese
leela uschopnil, by věci posvátné nápodobili; a mužové ti u zdě
lání svatostánku nevšední projevili umělost' a dovednost.

„Bůh silný a horlivý“. Silnýmsluje Bůh, an jeho velmoci
nikdo nemuže odolati; horlivým nazván, ana kárná jeho spravedlnost
hřích bez trestu nenechává a láska jeho vroucí nedopouští, by úcta
božská tvoru byla udílena a duše s Bohem spojená k jinému lnula
předmětu.

„Navštěvující nepravosť otců na synech“. Jak trestá.
Bůh nepravosti otcův na dětech? Rozmanitým spůsobem: l) Bůh
tytýž trestá hříchy otcův, rodiěův na dětech nevinných, nikoli
však na duši, alebrž na těle jejich a na pozemských dobrcch, aby
dítky ku spasení přivodil a jiným dal výstrahu, navštěvuje je zlými
následky hříchů otcův; 2) Bůh trestá nepravosti rodičů na dětech
vinných do třetího iětvrtého pokolení, když děti nep'avostí
těchže se dopouštěiíce míru hříchův otcovských dovršily. Kromě
trestu, jímž Bůh každého hříšníka pro hříchy, z kterých se nekál,
navštěvuje, kárá přísně na tomto světě někdy i hříchy roditelův,
předkův na jejich potomstvu: kletbou a záhubou. Zřejmý toho
důkaz dávají slova Ježíšova: „[ vy haplůte míru otců svých —
jejich hříchův . . . . . . aby přišla na vás — Jerusalemské ——vše
liká krev spravcdlivá, kteráž jest vylita na zemi, od krve Abele
spravedlivého až do krve Zachariáše, syna Barachiášova, kteréhož
jste zabili mezi ch'ánicm a oltářein“. (Mat. 2:3, 3:2, 35).

„Činící milosrdenství“. Zasahuje-likárná spravedlnost
až do třetího a čtvrtého kolena, jest milosrdnosť Boží dobročinnou
až do pokolení tisícího.

„Nevezmeš jména Hospodina Boha svého na
darmo“. Jménem Božím vyrozumívá se Boží podstata a bytost.
Podobně pěje i matka Boží řkouc: „Svaté jest jméno jehel“ Ne'
světější jméno Boží vysloviti a vzývati se nezapovídá; alcvšak
zakazuje se'jméno to znenctívati, což se stává, když je bez pří
činy jmenuješ. llříchu toho se dopouští, kdo rouháním, svatokrádeží,
tupením svatého nálmženství, lehkoniyslnon, křivon, zrušenou pří
sahou a zneužíváním svatých věcí Boha hanobí. — „Bůh bez
trestu nenechá toho, kde jméno jeho nadarmo béře“. Dokladem
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jsou nám písmo sv. i dějiny. Pro zrušenou přísahu krále
Sedekiáše zhuben od krále babylonského Jerusalem a celé Judstvo ;
synové jeho byli usmrcení a král sám oslepen; rouhači Sennachc
ribovi porazil anděl Hospodina. všechno vojsko, tak že za jedné
noci 185.000 lidí zahynulo (4. král. 10); rouhávému Nikanorovi
dal Juda Mák. jazyk vyřezati a ptactvu dravému předhoditi. Známo,
jak Bůh rouhaěe Baltasara a jeho zpupnosť potrestal.

„Pom n i, bys den sobotní světil“. Přikázání třetí pro
hlédá k času, jejž obzvláště službě Boží máme věnovati. .lsraelskýln
přikázáno, by den sedmý každého těhodne světili, vděěně si při
pomínajíec své a všech tvoru stvoření, své z poroby egyptské
osvobození a, své vyvolení, jímž lidem Božím byli učinění. Zároveň
měl den sobotní i lidem i zvířatům býti dnem odpočinku aposily,
jinak by neustálé práci a zhoubně bylo jim podlehnouti.

„Nebudeš dělati žádného díla v den sobotní“.
Slovy těmi se zopovídá dvojí: _l) konání práce služebně a nepo
třebné; 2) zahálka, vší to nepravosti začátek. Dne sobotního má
tělo od děl všedních odpočívati, by duch bez rušení pro Boha &
spásu svou mohl pracovati. Bohulibé skutky vsak jsou: obcování
veřejným službám Božím, duchovní rozjímání, zpěvy a modlitby
zbožné, slyšení a čtení slova Božího, skutky milosrdné, přijímání
ss. svátostí. Kdo sobotu zneuctil, hoden byl smrti ——ukame—
novánhn.

„Cti otce svého i matku svou“. Přikázáníčtvrté trojí
ukládá dětem povinnost: lásky, úcty & poslušenstvi. Povinnost tu
ať konají pro Boh a, an Bůh ji přikázal, zachování přikázání
hojně odplácí, obmeškání její však přísně trestá a rodiče svými
zástupci činí. Buh zachování čtvrtého přikázání na dětech a jejich
potomstvu nejen věčnou blaženosti, nýbrž i časným požehnáním
odměňuje. „Jako kdo poklady shromažďuje, tak jest ten, jenž ctí
matku svou“. (Sir. 3, 5). „V skutku a řeči, i ve vší trpělivosti eti
otce svého, aby došlo na tebe požehnání od něho, a požehnání
jeho aby do posledního času ostalo. Požehnání otcovo utvrzuje
domy synů; zlořeěení pak matčino z kořene vyvrací základy“.
(Sir. 3, 9—11).

„Nezabij eš“. Přikázání pát-ězapovídá všechny hříchy, jimiž
bližnímu aneb sobě na těle i na duši můžeme škoditi. llříchů těch

člověk dopustiti se muže: srdcem, ústy, rukou. Hřešít' proti přiká
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zání tomu, kdo pohoršení dává bližnímu mluvením, činěnim neb
obmeškáním toho, co mu jest námětkeín a příležitostí ku hříchu.

„Nezeizoložiš (nesesmilniš)“. Slovemtím všechnose
zapovídá, co ctnosti čistoty, stydlivosti se protivi, zejména těžký
hřích cizoložství.

„Nepokradeš“. Tu zapovčzino bližnímumajetek vzíti aneb
škodu na něm učiniti, a přikázáno, každému neehati a dáti, což
jeho jest. „Dávejte všem, což jste povinni“. (Řím. 13, 7).

„Nepromluviš proti bližnímu svému křivého svě
(] ectvi“. I'řikázání osmé zapovidá zneuži'ání jazyka, čímž proti
bližnímu se stáváme nepravdomluvnými a nespravedlivými. „Pročež
složivše lež, mluvte pravdujeden každý s bližním svým“. (Efes. 4, 25).

Nepožádáš manželky bližního a t. d.“ Z posledních
dvou přikázání se učíme, že zlé nejen nemáme činiti, alebrž ani
po něm toužiti, aby prosto bylo srdce vši zlomyslností. „Utvoř
o Pane! ve mně srdce čisté a Ducha s'atého neodnimej ode mne“.

„Aby bázeň zůstala mezi vámi a abyste nehřešili“.
Lid israelský sluje lidem srdce tvrdého, v němž bázeň misto lásky
panovala. Bázeň před tresty Božími ač dobrou a nadpřirozenou,
není však jedinou pohnútkou u zachování jeho přikázání.

„Napsal pak Mojžíš všeeky řeči llospodinovy“.
Kniha Mojžíšova zahrnovala všechna přikázaní od Hospodina Israe
litiim dosud daná, zejména desatero přikázání, nejhlavnějši to čásť
Starého Zákona.

„lobčtovali synové lsraelšti zápalné oběti.“ Nej
prve musel lid býti čist, aby s Bohem v úmluvu vejíti mohl, pro
čež přinesl Mojžíš Bohu oběť smirnou za lid; pokropení lidu krví
obětnou naznačovalo, že lid má účasť v oběti; pokropování oltáře
krvi hovádka občtného dálo se na znamení, že Bůh obět' tu jako
náměstné ',adostučiněni za lid přijímá.. Úmluva či zákon starý
utvrzen byl krví hovádka obětovaného, zákon nový však draho
cennou krvi Krista Ježíše, beránka neposvrnčného. lloden-li smrti
byl, kdo přikázání St. Z. neplnil, čím většího zasluhuje trestu,
kdo přikázání Z. N. přestupuje! — Dlužno ještě znamenati, že
krvi obětnýeh hovádek, již kn pokropení. bylo použito, přimiseno
vody, jak zřejmě dokládá sv. Pavel (k Žid. o, m.) že Mojžíš „vzav
krev telat a kozlů s vodou“ pokropil lid i knihu úmluvy. Voda
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mělá krev od stuhnutí zachovati á obojí —-krev a voda byly obrn
zem krve a vody z boku Kristovu se prýštíeí.

„l) á m tobě desky kamenné.“ Podle podánínapsáná byla
na první desce tři první přikázaní k lásce k Bohu a jeho úctě se
nesoucí, na druhé pak ostatních sedm přikázaní () lásce & úctě
k sobě i bližnímu jednajících. Jaké ási desky to byly, písmo sv.
nepraví, leč podotýká, že prstem Božím z obou stran byly popsány.
(2. Mojž. 32, 15.) Jelikož Mojžíš desky v rukou nesl, & v stánku
úmluvy uschoval, nebyly jistě příliš veliký. Z obou stran byly po
psány, ana písmena na nich vyolirazená nemohlá býti neúhledna,
aby i poněkud ze vzdálí (vzdálená) mohla se čísti.

„Vstoupil Mojžíš IHI.horu a byl tam 40 dnía nocí,“
Dle 5. Mojš. 9, 9 nepožívál Mojžíš Zá oněch 40 dní 11nocí,

co na hoře meškal, ani chleba ani vody. 'l'áto číslice v dějinách
svatých jest posvátnon, postem Mojžíšovým, Eliášovým &Kristovým
zasvěcenou. l'řebýváním Mojžíše po 40 dní á nocí 'na hoře bylo
předozuačeno přebývání vzkříšeněho Spasitele na zemi.

Pouěky. [ my jsme povinni, ostříháti desatera
Božích přikázání, protože jsou vlastně výkladem zákona. při
rozeného, v srdce nám vepsaného, a protože Kristus jc potvrdil
21jich zachovati přikázal. „Nedomnívejte se, že bych přišel rušiti,
ale naplniti“ (Mat. 5, 17).

Biih dával přikázanísvá mezi blýskáním á hřímáním,
jevě se v hrozně svě velehnesti. Ale ještě hroznějšíin se ukáže
kdysi přestupníki'un těch přikázání na soudu. „Vau-uj se, býs nc
opouštěl přikázání l'áná Boha našeho.“ ('l'ob. 4, (S).

Bůh přislíbil ls'áclitumochránu á žáštitu svou, uposlechnou-li
hlasu jeho a budou-li dbáti přikázání jeho. Svědomitě zá
ch o 'ávání božských přikázání vede sumojediněi nyni 'ku
blaženosti jak v tomto, tak v onom životě. „Chceš-li do života
vejíti, zaehovej přikázání.“ (Mat. 19, 17).

Pozn á nika. Desatero božských přikázaní jestokrátký obsah
veškerého zákona Božího; byla na dvě kamenně desky prstem
Božím vryta.. První deska žádá. lásku k Boh 11podle rozličných
jejich zjevů, jakýmiž jsou: 1. věrnost (první přik.) 2. úcta
(druhé přik.) Li. službá (třetí přik.) Druhá deska žádá lásku
k blížním u, jakáž pochodí z lásky k Bohu 11která nejprve se
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jeví v odnášení k těm, k nimž nám zvláštní povinnosti jest
vykonáváti (čtvrtě přik.), v odnášení ke všem všák žádá láska, by
žádnému se nečinilá škodu ve skutku (ná životě — páté přik.), ani
na choti (nevinnost, ěistotá ——šeslě přik.), ani na statku (sedmé
přik.), ani ve slove (:h (osmě přik.), ani v žádostech (devátě
u desáté přik.) —— "

Kromě těchto přikázání dál Bůh lsraelitmn skrze; Mojžíše
ještě jiné ohěánskó či politickě zákony, jimiž život. domácí
á státní ls'áelitiiv uspořádán byl, pák nařízení (náředby), která
zevnějšíhohoslužhyse týkajíce, zákonem obřadným ěi cere
moniálním sluje. .

š. 68.

Nevěrnost lidu a její potrestání.
(ll. Mojž. 32, ili-i.)

Mimořádně zázraky, kteráž při vyjití z Egypta a na poušti
sumě se dály, jakož i velebnost' zákonodání spůsobily sice u lidu
okamžitou poslušnost á oddanost Hospodinu, ale k věrně a trvalé
k Bohu přivinulosti nemohly lid ještě příliš mrávně pokleslý hned
povznésti A tudíž shledáváme, že hned po uěiněně úmluvě skoro
všechen lid oddává se egyptskě službě Apiso vě, sám Áron
přispívá k ulití telete zlatého.

I„] rozhněval se Mojžíš velmi.“ lluěv Mojžišůvbyl
spravedliv_\", byl to hněv lásky z horlivosti pro ěesť Boží vzniklý.
Mojžíš chtěje ná jevo dáti, že lid jeho zákon Hospodinův drzou
modloslužehností pokulivší zákonu toho hoden není, rozrazil desky
úmluvy. Na památku děje toho bylo lsruelitum v den 17. měsíce
ěvrtěho přísný pust zuchovávnti.

„Mojžíš zetřel tele už na prach . . .“ Mojžíšdál ulité
tele rozpustiti, smísil je pak s vodou a dál píti z toho Israelitům,
aby v nich povzbudil ošklivost oproti modlám. ()dpadlíkům bylo
pozříti biižku svého. ——[ dal Mojžíš záhiti všechny, kdož nepra
vosti té se byli dopustili; trest to přísný ale spravedlivý. Zákon
Boží stanovil smrt na hřích modloslužehnosti. Trest ten nelze na

zvati nesprávedlivým. [ láska není prosta hněvu; žádný otec nc
miluje více děti své než Mojžíš syny israelskě miloval; chtěl i za.
ně umříti. Než původce modloslužebnosti nešetřil, ana' víile Boží
toho žádala, by pohoršení daně h_vlo potrestáno. — ][ospodin při

12
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kázal pak, aby Mojžíš nové dvě desky úmluvy shotovil. A Mojžíš
opět 40 dní a 40 nocí prodléval u Hospodina na hoře, modle a postě
se za lid. Sstoupiv s bory, skvěla se slávou tvář jeho. Skvělý lesk
tváři Mojžíšovy byl odleskem nadpřirozeného světla slávy, jímž
blahoslavenci ku patření na Boha docházejí; neboť nikomu ze

unrtelníků není možno, by přirozenou podstatu Boha patřil a žil.
Poučky. Aron zhřešil, neodpíraje hned z počátku naprosto

hříšnému žádání lidu. Kdožkoii nebrání hříchům jiných jsa povinnen
aneb moba to činiti, dopouští se hříchů cizích.

Mojžíš zřekl se ctí, býti praotcem velikého národa a úpěn
livě prosil o milost za lid. Kdo podobně nehledá vlastní cti a slávy,
nýbrž stojí 0 čest Boží & blaho lidu, jest jako Mojžíš v pravdě
veliký a ušlechtilý.

Na přímluvu Mojžíšovu ušetřil Bůh lidu nevěrného, ač jej
zahladiti chtěl, důkaz to nad slunce jasnější: kterak světce své
a modlitbu jejich ctí Bůh. „Mnoho zajisté může modlitba sprave
dlivosti ustavičná“. (Jak. 5, 16.)

š. 69.

Zákon obřadný.
Nejen mravný & občanský, nýbrž zevznějši náboženský život

Israelitův měl zvláštními nařízeními býti uspořádán; nařízení ta,
protože služeb Božích & zvykův i obřadu při nich se týkají, slovou
zákonem obřadným.

Účel zákona toho byl dvojí: jednak měl vniternému nábo
ženskému životu lidu dustojného výrazu pi'opujčiti a ku vnitcrné
pobožnosti podněcovati, jednak a to obzvláštně měl býti obrazem
Mesiáše &jeho budoucích ustanovení. Veškercn starozákonný obřad
má tedy význam dvojí, totiž a) symbolický, jako obraz a význak
věcí neviditelných na něco nadsmyslného poukazujících; b) ty
pický, pravdu a milost' v Kristu nastiňující. Za tou příčinou jest
zákon i vzhledem k bohoslužbám pěstouncm a poručníkem (Gal.
3, 24) ku připravování na Krista a stínem budoucích věcí
(Žid. 10, 1).

Zvláště pak vztahuje se zákon obřadný 1. na posvátné místo
čilistánek úmluvy ajeho uspořádání;2. na posvátné osoby;
3. na svaté úkony čili oběti; 4. na posvátné doby čili
slavnosti a 5. na rozličnéjiné zvyky bohoslužebné.
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$. 70.

Stánok Iloží :! jeho zřízeni.

Stánek lšoží jsa především určen pro čas putování, byl stan
přenosný, 30 loket zdčlí, 10 loket zšíří a tolikčž i zvýší. Skládal
se z pozlacených desk šitimských či akácových & z koberců, které
k deskám se připínaly. Skvostnon oponou vyob'ázenými cheruby
protkanou dčlil se na dvě síně: na svatyni, 30 loket dlouhou
a na velesvaty n i, 10 loket zdčlí, kamž jen velekněz jednou za
rok vstoupiti směl. Kolem stanu byla předsíň 100 loket dlouhá
a 50 loket široká beze střechy, uzavřená toliko sloupy ověšenými
oponou kmentovou. Zde se shromažďoval lid; svatyně byla určena
pro kněze.

Ve velesvatyni stála archa úmluvy, t. j. z dříví akácovéllo
udělaná a zlatem nejčistším uvnitř i zevně pozlacená skříně. V ni
chovalyse dvě kamenně desky zákona, nádoba s mannou
a později také květoucí prut \ ronův. Víko pak, jež slulo
Kapporcth čili slitovniee, bylo z ryzčho zlata se dvěma na.obou
koncích stoiícíma chcrnboma, kteří majíce obráceně tváře k slito
vnici zastírali ji křídloma svýma.

Ve svatyni stál uprostřed oltář kadicí, na němž ráno
a Večer knězem kadidlo zapakiváno; s jedné st'any stůl s 12
chleby předkladnými či oblíčnymi; na stolu tom usta
vičně dvanácte chlebuv oblíčných leželo, jež každou sobotu obnovo
vány a od kněží jen požívány byly; chleby označovaly dvanáctcro
pokolení israclských, kteří takto zřejmě osvčdčovali, že Bůh je
ustavičně živí, začež i z vděčnosti jemu věčnou obět' přinášeli.
Chleby ty byly takč obrazem chleba nebeského v nejsv. svátosti
oltářní; s druhé strany byl svícen sedmiramenný.

V předsíni stály: oltář zápalný z dřeva akácovčho,
mědí potažený a. prstí naplněný, v jehožto uhlech vyčnívali rohové;
umyvadlo, určené ku čistění kněží.

Skoro celý rok dělali stánek Boží; prvního pak dne měsíce
prvního po vyjití jej vyzdvihli. [ přikryl oblak stánek svědectví
a sláva Hospodinova naplnila jej.

Poznámka. Stánek Boží byl znakem, symbolem jedinství
Boha ajeho sníženosti k lidu Israelskému, i spolu obrazem (typem)
k 'álovství Kristova — církve jeho.

12*
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Předsíň byla určena pro lid. jenž ještě očištění a usmíření
potřeboval, což umývadlem a oltářem zápalným naznačováno.

Svatyně, v níž jen kněží jako zastupci lidu Božího vstoupiti
směli, byla význakem duchovní otčiny smířeného lidu. Světlem
sedmiramenného svícnu naznačovalo se světlo zjevení, v němž lid
ten choditi měl; kadící oltář znamenal modlitby, jež mu k Bohu
vysýlati bylo, a chlebové oblíění nastiňovali dobré skutky, jež ko
nati byl povinnen.

Velesvatyně jsouc příbytkem Božím u prostřed lidu, byla
všechna temna na znamení, že tam přebývá Ten, jehož nikdo ne
viděl aniž viděti může. Slitovnice, význak to příbytku Hospodina,
jenž zde jako milostný, přítomný a slítovný se jevíval, byla nad
archu úmluvy s kamennými deskami, význaky to úmluvy, vyzdvi
žena, aby se dalo na rozum, že přebývání Boží mezi lidem na
úmluvě se zakládá, jí se podmiňuje a umožňuje. ()ba chcrubové,
kteří klaníce sc zastírali slitovnici křídloma svýma, znamenali, že
s nimi, s těmi nejdokonalejšími tvory veškero tvorstvo Bohu klaněti
se má, jenž jsa ncskoněený všechny tvory převyšuje.

%. 71.

Posvátné osoby.

(Ill. Mojž. S.)

Namísto prvorozených, již vlastnictvím Božím jsouce, po—
každé před llospodinem postaveni a tu z jeho služby vykoupení
býti museli, oddělil k službě ve svatyni Bůh celé pokolení Levi.
Vůbec povoláno pokolení Levitské k tomu, aby chovajíc zákon.
lid v něm cvičilo a podle něho soudilo.

Z celého pak pokolení Levi vyvolena ku kněžství toliko
rodina Áronova, kteráž výhradně ku kněžskýmvýkonemopráv
něna byla a sice Áron jako velekněz; důstojnost' velekněžskú pře
cházela dědičněna prvorozeného rodiny.

Ostatní členové rodiny byli kněžími. 'šichni ostatní Levité
určeni jsou při službě ve svatyni jen k nižším výkonům.

Velekněz byl duchovní hlavou lidu israclského a jeho ncj
vyšším soudcem, Jemu jedinému dovoleno jednou za rok na velc
den smíření do velesvatyně vstoupitif v důležitých věcech tázal
se Hospodina, jenž mu svou vůli oznamoval.

ť'loha kněží záležela tom, že byli prostředníky mezi
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Bohem a lidem, usmířujíce lid s Bohem a činíce obrazně to, co
Kristus v plnosti časů v pravdě a ve skutku měl vykonati. lllavní
tudíž jejich byly výkony: obětování na znamení usmíření,
kadění jako význak přímluvy a žehnání lidu jako ovoceobou
jmenovaných výkonův.

()statní Levité sloužili při stánku Božím rozkládajíce, nosíce
i vyzdvihujíce stánek; někteří z nich vnášeli vodu, dříví & p., jiní
čistili svatá nářadí, pos 'átné nádoby, jiní opět bděli v noci při
svatyni.

Kněží měli zvláštní roucho kněžské, jehož Levité ne
měli. Roucho to skládalo se z nohavic tělo od ledvin až do

stehen přikrývajících, z čepice, z bílého taláru & barvitého
opasku. Bílá barva jest znakem čistoty, nevinnosti a svatosti.

Nad tímto kněžským rouchem nosil velekněz: &)svrchní
pláštík z postavce modrého, mající na podolku vyšívaná jablka.
zrnatá se zlatými zvoneěk '; jablka zrnatá naznačovala přikázání
Hospodinova, zvoneěky byly význakem jich ohlašování; b) ná
ra mník čtyrbarevný ——eí'od nazvaný ——a ze dvou polovic se
skládající; polovice obě nad ramenem se spínaly dvěma drahokamy,
na nichž jména dvanáctera pokolení lsraelských byla vyryta; c) na.
prsou štít dvanácti druhokamy vykládaný — náprsník to — cho
šen ——s jmény dvanáctera pokolení. V tomto náprsníku byly
Urim a 'l' hum mim — světlo a právo —jimiž velekněz ve všech
důležitých věcech spůsobem již neznámým rozhodnutí Hospodinova
se dotazoval; d) na čele měl zlatý diadem čili vínek, t. j. zlatý
plech s nápisem: Svaté ]lospodinu.

Posvěcení Levituv vykonalo se tím, že napřed oěistěni byli
a po vykonané oběti před stánek úmluvy vedeni, kde starší
synův lsraelskýeh na ně rue e skládali na znamení, že je po
stavují na. místo všech |_)r\'orozen_\"cl1,již vlastně k službě Boží byli
ustanoveni; pak Áronem a jeho syny vo dění jsou před stánkem
úmluvy, by se naznačilo, že příslušejí ke stánku Božímu a že
všechny nekněžské služby při něm podnikati mají.

Spůsobem slavnějším konalo se svěcení kněží. Byvše
umyti a oblečeni v roucho kněžské, pomazáni jsou olejem a sice
velekněz na hlavě, kněží na rukou, pak vzdány za ně oběti, a. krví
obětnou pokropován jednak oltář, jednak ucho, ruka a noha po
svěcenců; konečně slavily se hody obětné. Pokropování ucha,
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ruky, nohy oéistnou krví obětnon dalo se na význam, že. veškera
činnost života jejich ochotna, posvatna a posvěcena. býti má.

Pokolení Levi nemělo dědičného statku v zemi svaté
míti; k bydlení vykázáno eclěmu pokolení 48 měst po vší zemi
rozptýlených; mezi těmi bylo 13 měst kněžských.

K výživě pokolení Levitského bylo však ostatním pokolením
Israclským prvotiny & desátek všech důchodů, požitků u svatyně
odvádčti.

$. 72.

Posvátné úkony — oběti.

(Ill. Mojž. 1——7).

Oběti, mezi bOllOSlUŽObnýmlúkony prvé místo zaujímající,
různí se na krvavě (zábitné) a nekrvavé. (potravné čili suché
a pitné čili mokré).

Kr vav (: oběti byly: a) za palné, vzdávané.Bohu na vyznávání
jeho svrchovaného panování nade všemi tvory. Při nich celé hovadko
ohětné kromě kůže bylo spáleno; h) mírně ——pokojné, _—jež
byly bud' děkoslovné. neb prosebné, vzdávané totiž Bohu,
bud aby se mu za vzata dobrodiní děkovalo, aneb aby se nová na
něm dobrodiní vyprošovala. Při nich jen tučné částky spálcny;
ostatního masa požívz'mo při hodech obětných, v nichžto knězi obě
tovatel podíl měli; c) zahříšné a závin né, jejichž uěclem bylo
usmíření jednotlivých a. úmyslných hříchů a které se tím od sebe
líšily, že při obětech zavinných i náhrada škody díti se musila,
jížto při obětech zahříšných třeba nebylo. Při obou zasvěcovany
jsou tolikěž jen tuéné castky Hospodinu, ostatního masa obětněho
toliko kněží požívati směli, a vzdávana-li oběť ta za kněze samého,
tedy i ostatní maso před stany lidu spáleno.

chrvavé. ohěti byly potravné a pitné. z chleba nekvaše
ného čili přesného, z vína, oleje, soli a kadidla, i vzdavanyjsou
Bohu bud' samy o sobě, anebo spolu s obětmi krvav_\"mi.

Oběti starozákonní dvojí měly význam:
]) symbolický, t. j. byly obrazy a význaky, že člověk jest

trcstuhoden a že hříchem smrti si zasloužil. Píisobilyt'. k tomu,
by pocit viny a trestuhodnosti před Bohem byl oživovan;

2) typický, t. j. byly předobrazy, ukazující mimo popřední
svůj význam na něco ještě nepřítomného a teprv
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příštího, totiž na dokonalou oběťJežíše Krista. Oběti tyto podně
covaly tužbu po dokonalém vykoupení a uskutečnily tím také
účastenství v oběti Kristově.

Tento obětí význam vysvítá též z obřadů, s nimiž jsou vy—
konávány. Obětovatel vložil ruce své na hovádko Obětné, dávaje
na rozum, že hřích a vinu svou na hovádko vznáší.

Pak zabil je sám na znamení, že hříchem svým zasluhuje
smrti, již zvíře nyní zaň podstupuje. Kněz však zachytil krev
a pokropil jí oltář naznačuje, že Bůh náměstnou smrťhovádka
občtného na smír přijímá a potvrzuje. Obětné maso spalována.
Oheň jest obrazem očisty, maso pak (tělo)jest nástrojči nnosti.
Spálení jeho značí tedy posvěcení a oddání všelikých údův a sil
Hospodinu, což ovšem na smíření uásledovati má. Hody Obětné
při obětech mírných vyobrazovaly sstoupená obcování s Bohem,
u jehož stolu obětovatel jakožto soustolující hodovník seděl.*) _

g. 73.

Posvátná doby.
(III. Mojž. 23, 25.)

Posvátné doby čili slavnosti St. Z. byly dvojího
druhu:

1) doby sobotné, t. j. slavnosti podlé sedmera dob —
dnů, měsíců, roků — uspořádané. K nim náležely:

&) sobota, t. j. sedmý den každého téhodne na památku od
počinutí Hospodinova po stvoření světa. Tento den slavil se od—
počíváním ode vší práce, zvýšenou službou obětí a svatým shro

IVmazděním.

b) S la v n 0 st troub o ní čili sobotný nový měsíc, t. j. první

*) Požívání masa obětného (přijímání) jako obraz smíru na oběti ajejím
zničení (strávení) závislého u všerh národů nalézáme. „Nepochybujeme,“ dí
Pilesson, „,že veškera lichá náboženství původ mají v pravém náboženství, jakož
že oběti pohanstva pocházejí od oněch, kteréž prvým, lidem byly nařízeny,
čehož dokladem jsou Abel a Kain: oběti to, jež nebyly než stínem a obrazem
veliké oběti, kterouž Bůh sám za nás se měl obětovati. Na celé zemi po
žíváno bylo masa obětného, všem národům jest oběťvelebnou slavností člověka
s Bohem. Tou příčinou dřevní básníci tytýž připomínají slavnosti Joviěovy,
pokrm Neptunův, aby poukázali k obětem, jichž maso oněm bohům lichým
obětované, bylo požíváno a měli-li židé oběti zápalné, při nichž všechno ke cti
Boží bylo spáleno, nicméně k oběti přidávali koláč, aby i při těchto obětech
člověk něčeho používati mohl“.
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den sedmého měsíee ——Tisri —, spolu den nového roku občan
ského, jenž zvuěíeími trubami zasvěcm'án. Trouby měly připo—
mínati rohy onoho skopee, jejž Abraham místo syna svého Izáka
byl obětoval.

c) Sobotný rok či každý sedmý rok, jenž byl rokem od
počinutí země, kteráž úhorem ležeti měla, takže se nesmělo ani
síti ani žíti. Cokoli země, vinice a stromy plodily, ponecháno
ehrůdým, příchozím i polní zvěřeně. Tohoto roku nesměly se také
žádné dluhy vypomínati, a otrok hebrejský puštěnna
svobodu. O slavnosti stánků bylo v témž roce veškerému
shromáždění lidu celý zákon přečísti.

(1) Rok j nbilejný ——milostivě léto — t. j. rok po sedmi
sobotnýeh rocích, tedy padesátý. [ v tomto roce nemělo se
ani síti ani žíti a všecka prodaná aneb raději zastavená pole
musela beze vší náhrady prvotněmu majiteli býti navrácena;
všichni hebrejští otrokově nabyli opět svobmly.

2) V ý ročn ě svátky, svátky sbor ně nazvané,poněvadž
o nich každý dospělý Isl'aelita ke s 'atyni (lostaviti se měl (II. Mojž.
23, 17 a v. Mojž. 16, u; . . .)

Bylyť trojí:
a) Slavnost velikonoční či přesnie na památkuvy

svobození z Egypta a zachování prvorozenstva ustanovená. Hody
velikonoční, jež se dály při vyjití z Egypta, opětovány v před
večer slavnosti, dne 14. nisana s týmiž obřady jako tam, leč že
místo veřejí pokropil se oltář krví beránka velikonočního. Slavnost
ta trvala 8 dní, v niehžto všerken kvas ?. příbytku se odstraňoval.
První a poslední den měly ráz soboty.

h) Letniee, padesátý to den po velikonoei, jenž také slav
ností týhodnn ěi slavností prvotin zemských se nazýval; byl to
památný den zálmmnlání na hoře Sinajské a spolu slavnost žní,
o kteráž první chleby obětovány llospodinu.

e) Slavnost stánků, dne 15, sedmáho měsíce Tisri po
8 dní na památku přebývání na poušti konaná; pročež lsraelité
bydleli pod šírým nebem ve stáneeh z 'atolestí zelených.

K těmto třem slavnostem sborným přidružuje se výroění
slavnost.

d) Veleden očisty ěili smíření, dne 10. měsíce Tisri, den
to všeobecného pokání a postu, o němž hříehové veškerého lidu

__
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volcslavným a velcv_\"7.na1nnýmspůsobem usmířoviiny. Pravé toho
dne směl veleknčz a sice on jediný do velesvatynč vstoupili. —
Usmíření dělo se tímto spůsobeln: \'elekněz přivedl tele za sebe
a dům svůj, dva kozly za hříchy lidu k oltáři. Tu dvěma dřívkama
losovano, který z kozlů obětován a který na poušť vypuštěn má
býti; pak zabiv velekněz tele a. jednoho kozla, vešel třikrát do
velesvatyně, poprvé s vonným kadidlem, podruhé .s krví telete
a po třetí s krví kozla. Vyjda do předsíně, položil obě ruce na
hlavu kozla živého, vyznal všechny nepravosti a hříchy lidu, načež
odevzdal kozla, hříchy lidu takořka nesoucího, tomu, jenž ho na
poušť měl vyvésti. Maso tclete a kozla zabitého spzileno vně ležení.

Jiná náboženská ustanovení.
&. 7-1.

Zákony o pokrmech a očisťovainí. Sliby.
(lIl. Mojž. 21, 7.; 21, 1—6; 11; 14; V. Mojž. 23, 21).
Mezi ustanovení, zevnější bohoslužby se týkající, zahrnoval

zakon obřadný v sobě i taková. nařízení, která k náboženskému
životu vyvoleného lidu se odnášela. Sem patří:

1) Ustanovení o pokrm ech, dle kterých někteří živo
čichové na př. (ušípané, slepice) za nečisté prohlášeni a jich poží—
vání ls'aelitům zapovědíno. Ustanovení to mělo každodenně synům
Israel.—kýmku paměti přivozovati milostivé jejich ze všech na
rodů vyvolení, jejich zvláštní úlohu. jakož i závazek, nebýti jako
pohané, rozdílu mezi pokrmy nečinící.

2) llstanovvní očistná., jimiž některé stavy a úkony
tělesného života jakožto úkony se naznačovaly, které člověka po
skvrůují a ze spolku svatyně vylučují, na př. malomoeenství, dotý
kání-se mrtvol, doba nedčlky po porodu a t. p.

:l) ('o do slibu nařídil Hospodin (_5.Mojž. 23, 21): „Když
učiníš slib llospodinu svému, nebudeš prodlévaci splniti ho, nebo
vyhledavati bude toho Hospodin Bůh tvůj, a budeš-li meškati,
bude tobě počteno za hřích“.

Ze slibů osobně učiněných jest nejznamenitějším slib Nazi
reův, kteří dobrovolným slibem na nějaký určitý čas se zavazo
vali, zdržeti se všelikého opojného nápoje, jakožto podnětu těles
ných žádostí, aniž stříhati vlasů hlavy své na označenou vzrůstu
v dobrém (Samuel, Samson). Později vešlo ve. zvyk, že rodiče
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dítě své (jako matka Samuelova) ještě před jeho narozením do
životněmu nazirejství zaslíbili.

&. 75.

Vyzvědači a neposlušnost lidu.
(IV. Mojž. lži a l-l).

Skoro celý rok trvalo ležení lidu a Sinaje, kde dán jemu
zákon a vyzdvižen stánek úmluvy. Tu dal Hospodin znamení, by
se hnul, an oblak odstoupil od stánku a. Israelovi naznačoval cestu.
Než záhy jevila. se vněm opět hrubá sm ysl nosf a převráce
nost'. Pak došel lid na pořádku druhěho roku až k jižní hranici
Kanaanské na poušti Fai-an. Podle žádosti lidu, k níž i Bůh při
volil, vvslal \lojžíš (]vaná cte vvzvědaěů do země kananejskě.
Tito však kromě .slona a lxaleba zemi tak zhaněli, že bezvěrný
lid opět proti Mojžíšovi a Bohu povstav, do Egypta vrátiti se
chtěl. Na přímluvu Mojžíšova byl však lid podruhé osvobozen
od záhuby, jíž od Hospodina měl býti pokárán, toliko za pokutu
ustanoveno, že mimo Josua a Kaloba všichni, sečtení od dvacíti

let a výše, na poušti uinrou, země svaté nespatřivše
„Lid rozbil stány svě na poušti Baranskě“. Dne

20. měsíce druhého roku druheho odebrali se lsraelitě od hory
Sinajské i přišli na poušť Faranskou, kte'áž na jižní hranici země
Kananejskě se rozprostírá. Oblak sloupový byl vůdcem jejich,
manna den co den pršící sytila je, sladká voda byla. jich nápojem
a roucho, jak dí písmo svaté, na poušti nezvetešilo; a přes to
všechno reptali proti Bohu pro obtíže, jež jim putování působilo.
I rozhněval se Hospodin a strávil ohněm nejkrajnější ěást' ležení,
kdež neapokojenci meškali. Mojžíš orodoval u Boha za lid a oheň
zmizel. Sotva ale trest byl pominul, reptal lid Opět, nespokojen
s mannou a žádaje masitých pokrmův. I poslal jim Bůh křepelky
po celý měsíc. „Vstav tedy lid, shromažďoval sobě ty křepelky.
Ještě maso bylo v zubech jejich, a hle prchlivosť Hospodinova
vzbudivši se na lid — smyslný — bila jej ranou velikou příliš.
I nazváno jest to místo „hrobově žádosti“

„Mojžíš poslal muže“. Ku konci druhěho roku po vyjití
Egypta dorazili Israelitě až k jižním hranicím 'země zaslíbené,

t j. až k místu Kades Barnea nazvanému. ()dtud vyslal Mojžíš
dvanácte mužův čili pohlavárů dvanáctera pokolení, by zemi shlédli
& lidu o ní zprávu podali.
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„Ratolcst s hroznem jejím, kterouž nesli na so
chořo dva muži“. Rěvy a hrozny hyly druhdy v zemi svaté
velikosti nevšední. Starší jeden cestopiseo vypravuje: „Jednou veče
řeli jsme pod vinným keřem; prinněr jeho pně měl asi l'/, stopy
(O'-17m.); zvýší hyl až 30 stop (0-5 m.); svými ratolestmi zakrýval
chýži více než 50 stop (IT)-8 m) širokou a dlouhou. Tu vzpomněl
jsem sina slova proroka Micheaše, řkoucího: „Jedenkaždý přebý
vati hudc pod vinným keřem a fíkem svým“.

]lrozny takových keřů vinných bývají tak veliké, že po 10
až lžlihrach (5—6'7 k.) váží &zrnka našim slivám se podobají“. —Jiný
viděl v ho “ach judských hrozny půl lokte (O.-lm.) a zrna jejich víc než
pul prslu dlouhá.. — Jeden kněz, jenž r. 1658 svatou zemícestoval,
praví: „l)vě hodiny za ]Šetlómemjest úzké, velmi krásně a úrodné
údolí s mnohými keři vinnými. kteréž tehdáž samými pěknými,
zlatožlutými hrozny na loket. dlouhými hyly ověšeny; zrna na nich,
as půl prstu dlouhá, byla tak slaďounká a chutná, že jsme se jich
ani dost najísti nemohli. [ uřezalijsme jich několik a vzali ssebou.
V údolí tomto vyzvědaěi Mojžíšovi velký hrozen byli uřezali, jejž
pak dva muži na sochoře nesli“. — Misionař, jenž za posledních
ještě let v Syrii byl, vypravuje: „Když jsme meškali v Aleppo,
městě syrském, přiuešeu nám z okolí hrozen tak veliký, že já &
moji soudruhové, celkem sedm osob hroznem tím se nasytivše, ještě
dosti značně zbytky jsme zůstavili. Ze zvědavosti dal jsem zbytky
t_vvytlačiti; i naplněno šťávou z nich pět láhví“.

„Jablka zrn ata“. Strom granatový čili marhaník viděti
často v Syrii a Palestině; ovoce stromu toho jest velmi vzácné
Dosud štípí se mnoho marhaníkuv. Zralé ovoce jejich, kulatá, to
veliká jahlka s korunkou a s uažlutlými, modrými jádry zřídka
před koncem srpna nalezneš. ()voce ukládá se v domácnosti pro
potřebu zimní. Jablka zrnatá jsou trojího druhu: sladká, kyselá u.
sladkokyselá. Z jablek zrnatýeh i víno se lisuje“.

„Fíky“. Strom fíkový roste v Palestině divoke pod širým
nebem; třik-át za rok má ovoce: jarní, letní a zimní. Za, dřevních
už doh byl fík vzácným a chutným ovocem.

„Obyvatele má. velmi silně . . . . “ Vyzvědači, mimo
Josua a Kaloba., byli muži chabě a malověrně mysli; k bojácnosti
a nedůvěřivosti své přičinili i lež, vypovídajíce o obyvatelích země
kananejskó co na pravdě se nezakládalo. Bojácnost' lidu israel
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ského byla ovocem poroby egyptská, kteráž vší zmužilosti, vytrva
losti a odbodlanosti jej zbavivši. v lidu rozmařilosť. choulostivosť a
baživost byla uhnízdila. Hospodin však nechtěl, aby Israel bez
boje a námahy země zaslíbené se zmocnil.

„Mojžíš a Áron padli na tvář“. Tak učinili, by na
Hospodinu tě milosti vyprosili, aby odbůjníky nemstil jak u „hrobu
žádosti“.

„Ukázala se sláva Hospodinova nad stánkem
úmluvy“. Bůh ukázal se lidu nad stánkem v oblaku s hrozivou
tvářností, takže každý o hněvu božském mohl býti přesvědčen.

„Odpust, prosím, hříchu lidu tohoto...“ Mojžíš
sebe se zřetelu pouštěje jest pamětliv tohoto lidu svého, by nepra
vosť jeho shladil a s Bohem ho usmířil. Nebažil po slávě, býti
praotcem nového a čctnějšího národu; jeho jedinou bylo snahou,
horliti pro čest-Boží a spásu svého lidu.

„Odpustil jsem vedle slova tvého; ale všickni ti
lidě...“ Po rozkazu ]lospodinově zemřeli na poušti všichni
muži 20 let a více věku mající. Kdož neměl 20 let, jakož i ženy
a Levité, nepodlehali rozsudku Božímu. Synově israelští, již země
zaslíbené tak blízci byli, nyní na rozkaz Boží do pouště k hoře
Sinajské navrátili se a 40 let. (vlastně 37 let a několik měsíců od
nynějška, 40 let od vyjití z Egypta) tu blouditi musili. Pustá Arábie
měla jim býti školou kárnou: dřevní, rozmařilě a tvrdošijně poko
lení mělo vymříti, aby povolně vzešlo! pokolení jině, llospodinu
a jeho službě s věrností oddaně. '

Poučky: Jako Josuca Kaleb mluv každý pravdu, byť by
ho i u nebezpečí uvedla.

Boj Israelských s nepřátely naznačoval náš duchovní boj
oproti nepřátelům spásy duše. Proto dí Pán: „Království Boží trpí
násilí, a kdožkoli s násilím pracují, do něho vcházejí. Kdož setrvá
až do konce, bude korunován“.

Israelité poraženi jsou od nepřátel, protože Hospodin nebyl
s nimi, jelikož proti vůli jeho do pole vytáhli; na požehnání
Božím záleží vše. „Komu Bůh pomáhá, ten vše přemábá. Proti
Bohu nic nemohu“.
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g. 76.

Přestouponí zákonu. Itusitol soboty kamonován. Koro, Datllan, Abiron

proti Mojžíšovi a Áronovi povstali. Prut Áronův. llad měděný.
([V. Mojž. 15. 16, 17. zl.)

Povstala nová vzpou 'a proti Mojžíšovi a Áronovi, ale nejenom
přísně jest potrestána, nýbrž Áron také. záz'akeln v kněžském
úřadě potvrzen.

() osmi a třiceti letech, co Israelští na pokutu svého nepo
slošenství na poušti bloudili, nečiní písmo sv. žádné zmínky. Ži
voucí pokolení mělo od svaté ',emě býti vyloučeno, nikoli však od
úmluvy s Bohem. Ačkoli soboty l'áně znesvěcovali, a povrhujíce
jeho "ády nedbali přikázání jeho, přece se Hospodin jich ujímal
a krmil je mannou a napájel vodou ze skály.

Teprva po vypršení lhůty trestné, v níž zavržené pokolení
již bylo vymřelo a nové pokolení dorostlo, zase svatá dějeprava
nitku zdvihá a popisuje další tažení lsraelitii do země zaslíbené.

„Synové Áronovi ohen obecný dali na oltář“.
V předsíni stánku dvojí byl oheň: posvátný, od Boha samého
s nebe sesluný, jehož při obětech musilo býti použito. Uheň na
oltáři zápalném nikdy nesměl zhasnouti. Uheú obyčejný, jehož
upotřebíno při vaření a připravování masa obětí pokojných a čá
stečně záhříšných. Synové Áronovi však vzali snad z nepozornosti
oheú obyčejný ku kadění. ] seslal Bůh oheň ve spůsobě paprsku
bleskového a usnn'ceni jsou kněží. Ne bez důvodu řečeno, že sy
nové Áronovi z nepozornosti tak jednali; hřích jejich nebyl smr
telný. (Ýož vysvítá z těchto okolností: 1) že těla jejich ostala
neporušena, 2) že v rouchu kněžském byli pochováni a 3) že na
rozkaz Boží všechen lid jich oplakával.

Kore, Dathan, Abiron . . .. postavili se sjinýlni
250 Israelity proti Mojžíšovi a Áronovi, řkouce: „Proč
se vyzdvihujete nad lid náš?“ [ ukázala se sláva Hospodinova, a
řekl Hospodin k Mojžíšovi a Mojžíš k lidu: „Udstupte od stánů
lidí bezbožných. Po tomto poznáte, že Hospodin poslal mne, že
země, otevrouc ústa svá, pozře je i všecko co k nim náleží.“
Irozstoupilá se země pod nohama jejich a otevřevši ústa svá,
pozřela je se stány i se vším statkem jejich. Ale i oheň vyšel od
Hospodinu, zabil těch 250 mužů, kteří obětovali zápal moci kněžské
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nemajíce. ——Bůh přísně trestal rotu povstáleův, áby ozřejnnÍ-lo„
jak posvátným jest kněžstvo a v jaké ošklivosti má Bůh toho,
kdo úřadu kněžského úkony provozuje, nejsu na kněze posvěcen.

Nu rozknz Boží vzul Mojžíš dvunáete prutů všech knížat
dvunáeteru pokolení u položil je před llospo din e m v e.
stánku svědectví. Druhého dne záse vše nulezl, un
vyrostl prut Ároniiv á vypuěely se pllpclleo á vyšli
květové z prutu Áronovu, kteří, když se rozvilo listí,
v mándly se proměnili. Zázrák dokázal, že Mojžíš á Áron
důstojnosti kněžské sami si neosvojili, ulebrž že od llospodiuá ná
kněžství byli povýšeni. l'rut Áromiv měl pojednou pupenee, květ
a ovoce, jako vůbec na mundlovýeh stromech spátříti lze. 'l'ím
dosti zřejmě ukázáno & stvrzeno, že Áron a potomci jeho od
samého Bohu kněžským úřadem poetěni jsou. Nebo jako prut
Ároníiv od kořene uťutý mocí přirozenou zkvésti á ovoce vydutí
nemohl, ovšem ale zvláštním pusobenim Božím, podobně i Áron
& synové jeho od přirozenosti ke kněžství nebyli spiisobní, rovněž
jako ostatní kmenové, než toliko zvláštní milostí Boží jsouce ob
dařeni a. k tomu povoláni. Ostatně vidí ss. otcové v prutu .'\ronovu
obraz velikého kněze božského Vykupitele, jenž zprvu snížen jsu.
jakoby uvudnul, pak opět k novému slavnému vzkříšen jest životu.

„Vyncsl tedy Mojžíš všecky pruty“ (pruty byly od
znaky vůdcovství ěili náčelnictví dvanácti knížat isruelskýeh)
k synům Isruelským; i uzřeli jméno své nu prutu svém u záse
vzali jedenkuždý prut svuj. I řekl llospodin k Mojžíšovi: „Vnes
zase prut Áronuv do stánku na svědectví proti odbojnym synům
Israclským“. Prut Áronův měl v budoucnosti povstalým vzpourám
o kněžství konec ěiniti.

„Že jste ncuvěřili mi . . .“ Mojžíš drážděn odporováním
lidu, dal se zkormoueením přemoci u kolísal se v důvěře, zdá-li
Bůh nad tímto při konci trestného času ještě nenápráveným lidem
se slituje. Proto ve svém zármutku osupiv se na lid udeřil, místo
co ke skále mluviti měl, tuto dvakráte holí. Pro hřích tento neměl
pak vstoupiti na půdu země zaslíbené.

„Poslal Hospodin na lid hady ohnivé“, tj hady,již
zánět & smrť svým- uštknutím působili.

„Udělej hada, měděného“. _llád měděný nn sloupy vy
zdvižený byl obrazem a sice jedenáctým nástinem Kristu Pánu,
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jenž na dřevě kříže pro spásu světa pněl. Israelitě uštknutí byli
hady smrtonosnými; \'Šccllllu lidstvo v ráji v osobě Adamově uštknuto
bylo hadem pekelným. smrť věčnou s sebou přivodíeím. — Slitovný
Buh rozkázal, aby had měděný byl \'ztýěen; Kristus vtěliv se, pněl
na dřevě kříže. »—Kdožkoli z lsraelitíiv na hada měděného s věrou

a kajicnou důvěrou patřili, zhoubných poranění byli oproštění; kdo
s věrou a kajienou duvěrou ku Kristu pohlíží, od uštknutí hada
pekelně—ho bývá osvobozen. ——llad měděný na památku ulěěení
lidu ostal vyzdvižen; kříž Kristův s obrazem Páně po všeChny
věky k nebesům se pne, by od smrtonosných osvobodil ran ty,
kdož od hada pekelnóho bývají zraněni.

Poličky: Povstalci a jejich rota pro vzpouru svou za živa
jsou pohlcení od země. ()dlioj proti pravě, zvláště proti duchovní
vrchnosti nezůstane bez trestu zaslouženého. „Nebo kdož se vrch
nosti protiví, Božímu řízení se protiví; kteří pak se protiví, tiť sobě
odsouzení dobývají“ (litím. 13, 2).

Jednou jenom kolísali se Mojžíš a Áron v diivěře v llospo
dina a pro tento hřích nesměli více vstoupiti v zemi zaslíbenou.
Bůh jsa svrchovaně sp'avedliv i nejmenšího hříchu bez
restu nenechává.

Poznámka. Sám Kristus vykládá pozdvižení hada na poušti
jako obraz svého od hříchu asmrti vykoupivého na kříži povýšení.
„Jakož Mojžíš povýšil hada na poušti, tak musí povýšen býti Syn
člověka, by, kdož v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný“
(Jan 3, 14—15).

%. 77.

Dobytí výcliodo-jordaliské Palestiny. Balaalu.
([V. Mojž. 21—20. 31—32).

„Král Amoritův nechtěl dopustiti, by prošel Israel
jeho koněinami“. Zemi zajordanskou měli Moabítě & Amorité
v držení. Nedlouho před příchodem lsraelitův usadili se Amoritě
na východní straně Jordánu mezi Arnonem a Jabokem. lsraclitě
neměli v úmyslu země Amorituv se zmocniti; nehet Bůh to arci
otciim israelským nebyl přislíbil; ale chtěli jejími končinami ubí
rati se, aby od východu Jordanem do země saslíbené vešli. Toho
smyslu poselství vypravil Mojžíš ku králi Sehonovi. Než Sehon
nechtěl clovolití lidu Božímu, aby zemi jeho prošel, i bojoval
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s Israelskými & poražen jest na hlavu; lsraelští opanovali pak
území Sehonovo. Týž osud stihl \ Uga, krale Bosanskóho, jehoz
zemiště k severu za řekou Jabokem se rozprostíralo. Spiisobem
tím východní zajordansko stalo se vlastnictvím synův lsraclských.
v němž pak později pokolením Ruben, (lad \\ polovici pokolení
Mannssejova údělu se dostalo.

„[ tahšc, rozbili stany na polích .\loabskýcl\“. Vida
pak Balak, král Moabský, všecko, eo učinil Israel Amorilům \\
králi Basanskěnm, velmi se strachoval příchodu lsraelskýeh;
i poslal k Balaamovi, by přijda, zlořeeil lidu lsraelsluimu. lšalaam
v n\esopotamskěm městě Petholu na l'luhatě bydlící, byl z prvu
pohanským věštcem, jenž magii či kouzelnietví jako řemeslo pro
vozoval. l Balaam dojmem, jenž velcčinove Boží v l'lvatě a na
poušti na všecky okolo bydlící národ\ učinili, \\.\b\l poznání jedi
ného pravého Boha, ale chtěl ješte přece sve kouzelnichí .\ sice
jmenem IIospodinovým pro\ozo\ati. llůh odůstojnil Balaama bož
skýlni zjeveními tenkrate ještě, když převrz'uzenými již cestami
kráčel, protože ho za nástroj chtěl použiti, jímž by jméno sve na
rodům zvěstoval, anebo že \nilnořadnýlni n\ilostmi chtěl zlým srdcem
jeho hnouti aje napra,\viti

„V noci pak rekl Bůh k Balaamovi: vstaň ajdi
s nimi“. Bůh nechává Balaama jíti s posly Balakovými, protože
jíti chce. Avšak „rozhněval se Biil\“, an Balaam šel s nimi
po vlastní vuli své a za možné měl, že lIospodin dopustí, aby
lidu lsraelskému k ukojení své ctižádosti \\ lakoty zlořeěil.

„I otevřel Hospodin ústa oslice“. Abychomveškeré
této události dobře porozuměli, třeba jest především za pravdu míti,
že oslice ta skutečně mluvila, čili raději, že skrze ni mluvil
dobrý anděl, jako druhdy skrze hada mluvil zlý duch. Tomu měně
jest diviti se, nežli zaslepenosti & zarytosti Balaalnově, která tak
veliké jest, že nejenom zázrakem tím se nerozechvěl, nýbrž že
takovou dal odpověď, jakoby člověk byl s ním mluvil (Sv. Au
gustin). *f

Poznámka. Zhovadilosti Balaama, člověka pokárána byla
lidsky mluvícím hlasem zvířete, jako druhdy Nabuehodonosorovi
přirozenost zvířete na se vzavšímu bylo požívati na poli travu, by
domnělé jeho božskOsť v nahé Zhovadilosti se ukázala,.

Veskera událost horuje \' tom, že Buh kletbu. již lšalaam
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v srdci chová, v ústech jeho proměřmje v požehnání, a že věštec
hněvem nakvašený nucen jest lsraelu žehnati.

Ne měně dulcžitým jest i proroctví Balaamem u příležitosti
tě výrěene: „Uzřím ho, ale no nyní; pohledím naň, ale
ne z blízka. llvězda z Jakoba vzejde, a povstaneprut
z lsraela a potepc knížata Moabska, a zhubí všechny
s_vny Sctho vy“. Proroctví to o mocném králi z rodu Jakobova
odnáší se ku Kristu, zaslíbeněmu Výkupiteli světa. Což jde již
ze souvislosti cele řeěi, zejména ze slavného úvodu, že hvězda
s nebeským leskem vznešenou slavnou velcbu krále má nazna
ěovati; zevrubněji k tomu poukazuje prut, o němž ihned známka
se činí. An nebeský kníže z Israela, jak Balaam jasně dí, dobám
budoucím přináleží, nemůžeť knížetem tím všechno v lsraeli k do
konalosti přivodícím jiný býti než Kristus. Právem mají mnozí
svatí otcově za to, že mudrci od východu touto o mesiaši přípo
vědí byli povzbuzeni, že z lsracla spásu světa očekávali.

lx'nížaty Moabskými, o nichž v proroctví se mluví,
dlužno v_yrozumívati všechny ncpřatelý lidu Božího, t. j. království
Božího na světě, jež opovězený mesiáš překoná.

Poučk y. Balaam jest výstražným příkladem všem, kdož jen
poloviěn_\"m srdcem Bohu nalcžeti a svým náruživostem hověti
chtějí. Nebo nejinak než on jsouce náruživosti svou konečně za
slepeni a přemožení, odpadají docela od Boha a hynou. .

_Balaam přál sobě smrti spravedlivých umříti, neumřel však
jí, an nechtěl život spravedlivých vésti. „Jaký život, takova
sm r t'“.

„S. 78.

Poslední "upomínání Mojžíšovo.
(V. Mojž. I.)

S pomocí Boží Zajordaní dobyto i osazeno, a už stojí lid
vyvolený na březích Jordanských, ozbrojcn a přihotoven, aby pře—
šel v zemi svých otcův. Ale Mojžíš neměl v ní vstoupiti,
úkol jeho jest dokomin a on brzy shromáždění bude k otcum. Jako
otec, jenž umíraje, kolem sebe sln'omážd'nje dítky své ku poslednímu
otcovskému napomenutí a vystříhání, používá i Mojžíš ještě po
sledních dnů svého života. by lidu, jejž s útlou pečlivostí otcovskou
vychovával a řídil, cesty milosti, po nichž Bnh otce jejich vedl,

13
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ku paměti přivodil a. zákon, na jehož ostříhání jediné spásu jeho
závisí, jemu v srdce vtiskli pojednou ona. napomenutí přičinil,
která by jej proti pokušením ít nebezpečím v budoucnu otužilu
& ubezpečila

„Proroka z národu tvého &z bratrů tvýchjako
mne vzbudítobě Hospodin, Bůh tvůj, jeho poslouchati
bud'eš“ (V. Mojž. 18, 15. . .)

Že prorok jejž Bůh Mojžíšem opovídá, není než Kristus,
ozřejmujejiž ze skutkn apošt. 3,9-2. a T, 37, pak z Jama 1, 45; 5,
46. Neboť tam vidí i Petr i Štěpán proroctví to v Kristu usku
tečněno. Než jsou jiné ještě důvody, pro něž přípověď Mojžíšovu
jen ku Kristu lze jest odnášcti. Neboť o žádném z proroků po Moj
žíšovi v lidu Israelske'm se objevivšíeh, nemožno tvrditi, že by byl
prorokem jako Mojžíš (jako mne vzhndí proroka Bůh); všichnit'
proroci po Mojžíšovi povolání svému stáli na základě Mojžíšem
položeném nemohoueo v ničem jemu,omilostněněmu příteli u miláčku
Božímu se vyrovnnti. Smrtí byl by to splutil, kdo by se byl od
vážil, něco změniti z toho, co Mojžíš byl ustanovil. Kristus teprv
osvědčil se býti novým zákonodáreem, & jako Mojžíš prostředník
starého zákona byl Kristus prostředníkem nového zákonu, o u věci
té jen on s Mojžíšem na. roveň může býti postaven.

Poučení. Časné i věčné hluho jednotlivých lidí jakož
i celých národů závisí i nyní na svědomitém zachování zákonu
Božího.

Člověk i ve stavu padlém ještě SVobodnou má vúli —
můžeť se tedy pro božskou viili čili proti ní rozhodnouti.

%. 79.

Josue ustanoven za nástupce Mojžíšova.

Smrt Mojžíšova.
.. (LV. Mojž. 27. V. Mojž. 33).

Když byl Mojžíš soudruha a věrného přítele svého Josua za
nástupce lidu ustanovil, a každému pokolení požehnal, vstoupil
na horu Nebo. ' \

[ um'řel tn“. 'Umř'él stáli“jsa 120 let na hoře tójako bratr
Áron nanhoře'- l'lom, nout/„řevani žemě svaté. Zbožná tuto brať ne
měla prohl—ích nedůvěrlýítdo \mslíbéhě země vstoupiti. Smrť Moj
žlšbvwln'a'ďešla *r. “1451 př.-Kr.“ "
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„Hospodin pochoval jej“. To jest: Bůh skryl hrob
Mojžísův, aby [sraolitó velmi náchylní k modlářství, nebyli pokou
šíni, vzdávati mrtvole největšího svého muže a vůdce modlo
služebnou poctu.

Viv
Poučení. Blaženě umírá, kdo jako Moj/„lsza živa o ěest'.

Boží a spásu lidí horlivě se zasazuje. „l)i'aháť jest před očima
Hospodinovýma smrť svatých jeho“. (Zahn 115, (i).

%. b().
'vn'o

Význam Mojzisuv v dějinách zjevení.

Postavení Mojžíšovo ve starozákonně zprávě spásy jest
svrchovaně důležité. ByltěMojžíšnetolikovysvoboditel
a vůdce lidu, nýbrž i zákonodárce, prorok a soudce
slovem: byl v každém vzhledu prostředníkem mezillospodinem
a lidem, prostředníkem Starého zákona.

A tuto úlohu konaje projevil tak ušlechtilou povahu, že
jméno jeho došlo nemrtelnosti a předmětem nejvrouenější úcty
vrstevníkům i potomkům učiněno. Především vyznačuje ho úplná
Bohu oddanost; nebo touto toliko jemu jedinému přináležeti,
jemu samému sloužiti a všecky síly své jemu samému obětovati
ehee, anobrž nezná vyšší nad tuto důstojnosti, býti a slouti služeb
níkem Hospodinovým. V této službě osvědčil věrnost', po
slušnost, horlivosť, činnost, vytrvalost a stálost, spolu
všaktaké věhlas (opatrnost),prozřetelnost a rozvahu v je
dnání, která vše proniká, všeho se odvažuje, vše strádá, vše
obětuje a neustává, až vůle Hospodinova naplněna a dílo jeho jest
dokonáno.

S touto věrností ve službě lIospodinově pojila se v něm také
vrouená láska k lidu, takže žádný otee nemůže vroucněji &
srdečněji dítek svych milovati nežli Mojžíš miloval lid svůj. 'l'ato
jeho k lidu láska nebyla toliko účinkem přirozeného soucitu z ná—
rodní příbuznosti pochodíeího, nýbrž prýštila se z lásky k Ho
spodinu, posvěcena jsouc věrou v Boha. Mojžíš miloval lid svůj
pro Boha., protože Bůh sám miloval národ ten a svůj lid vyvolil.
Jak krásnýtu mámena Mojžíšiobraz praveho vlastenectví!
Mojžíš miloval lid svůj se svatou láskou, kteráž nelichotíe
ehtíčům a rozmaru lidu, pravého blaha jeho vyhledává, i miloval
jej láskou nezištnou, ana nehledíc na sebe a na vlastní pro

13*
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spěch obětovna jesti ochotna, pro lid, pro svojince i vlastního
odříci se užitku a pro lid i strádati.

Posléze jak v činech tak v osudech svých jest Mojžíš Velebný
& sice dvanáctý obraz zaslíben (-h o nn.-siúše: Když Mojžíš
se byl narodil, dal ukrutný král všechna hebrejská. pacholatkz
usmrtiti; když Kristus na svět přišel, rozkázal nelidský král Herodes
všechna pacholata bethlemskzi vyhladiti. ——Spusobem zázračným
Mojžíš osvobozen od krvežízně14'araonovy, Kristus podobně ušel
pomstě Herodově. —Mojžíš byl vychován v Egyptě; Kristus taktěž
outlá léta dětství svého trávil v zemi Faraoniiv. -— Mojžíš byl
poslán, aby syny lsraelskě od porohy egyptské oprostil; Kristus
byl na zemi poslan, aby ělověčenstvo, všechny syny lidské z otroctví
d'ábla a věčně zatraty vykoupil. Mojžíš 40 let na poušti meškal.
než dílo uloženě konati počal; Kristus po 30 let skrytý vedl život
a 40 dní na poušti prodléval, než úřadu učitelského se liodjal. —
Mojžíš divy ěinil velikě, by dokázal, že Buh ho poslal; Kristus
však mnohem větší konal záz'aky, chtějc dovoditi, že jest jedno
rozeným Synem Božím. — Mojžíš přikázal, aby rok co rok he'ánek
velikonoční byl zabit a velikonoční hod na památku osvobození
Israclských z Egypta držán; Kristus l'án dal přikázání, by poslední
večeře a nekrvavá oběť den co den se slavily na památku vy
koupení lidí od hříchu, smrti a pekla. ——Mojžíš vedl syny is'ael
ské mořem rudým, odděliv je od nevěřících Egypťaniiv;- Kristus
vodí svojince spásnou vodou s 'atěho křestu,odluěujc věřící od ne
věřících. — Mojžíš vedl lid israolský pouští do země zaslíbené
mlékem a strdí oplývající; Kristus vede svojinee pouští tohoto
života do nebo, do pravě vlasti zaslíbeně. Mojžíš krmil lid svuj
pokrmem s nebe; Kristus živí křesťany živým chlebem, jenž s nebo
sstoupil. ——Mojžís dal Israelitům zakon starý; Kristus dal nám
zákon nový, zákon milosti a lásky. ——Mojžíš orodujc za lid svůj,
by usmířil rozhněvaněho Boha; Kristus, modle se za hříchy světa,
usmířuje hněv Otce nebeského. ———Mojžíš utvrzuje zakon starý,
krví ho'ádek obětných; Kristus zpečetil zákon nový vlastní svou
krví. —- Mojžíš uvedl lid svůj až na h'anice země zaslíbené:
Kristus uvádí nás do zaslíbené otěiny nebeske.

Dopadným spíisobem naznačuje se velikost' a významnost.
Mojžíšova slovy od pozdější roky na konci knihy jeho přičiněnými;

vlv
„I nepovstal více prorok takový v Israelijako Mojžís“ (V. Mojž.34, 10).
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g. si.

Pohled na zákon starý čili psaný.
]) Zákonem starým, psaným, chtěl Bůh dokonaleji naznačiti

vůli svou svatou, aby lid jeho věděl, co činiti má, by měl život
věčný. Zákon přirozený ovšem každému člověku jest vštípen,
aby dobré od zlého mohl rozezmivati. Než co hřích na. svět přišel
a na. všechny lidi přešel a přirozené světlo rozumu zatemnil,
i zákon přirozený byl zatemněn a více a více se zatemňuje při
rozenou zlou žádostivostí a zevnějšími zlých příkladů pokušbami.
Proto nejvýš moudrý a milosrdný Bůh k zákonu přirozenému starý,
psaný zákon přičinil, jímž onen jasnějšího světla poznání dojíti měl.

2) Starého zákona obsah stručnými slovy vyjádřen jest v de
sateru přikázání Božích (praeeepta moralia). Kromě těch — jak
podotčeno — Buh Mojžíšovi ještě jiná. dal přikázání a rozmanitá
nařízení vzhledem k veřejným službám Božím (praecepta ceremoni
alia), k zprávě občanské (praecepta judicialia). Tato byla obrazem
Krista a jeho zákona milosti.

3) Zákon Hospodinův jest neposkvrněný a obracuje duše;
svědectví llospodinovo věrné, jenž dává moudrost maličkým. Při
kázání llospodinovo jest světlé a osvěeuje oči. Žádoucnější nad
zlato a nad množství drahokamu: a sladší nad med i nad strď.

V ostříhání jieh odplata mnohá“ (Ž.18. 8—12)

Obě:si druhe.
Jasne a. dobytí země zaslíbené.

(()d r. 1451 až do r. 1434 před Kr.)
&. 82.

Přehled občasí tohoto.

Vyjdouee z Egypta, stali se potomkové Abrahamovi národem
samostatným; na hoře Sinajské vzal lid od Boha zákon, ústavu,
bohoslužbua svatyni; nyní mě'lo se jemu dostati i země,
úloze a postavení jeho přiměřené, Jestiť to země otcův,
plná svatých vzpomínek, napomenutí a výstrah. Kananité, po—
savádní to obyvatelé země, dle vůle Boží mají býti vyhlazeni,
protože pře(_)havnou modloslužbou míru hříchů byli dovršili. Dříve.
trestal Bůh (')hněmasirou shůry (Sodomu, (lomorhu), nyní zalíbilo
se mu, mečem Israelitův kárnou spravedlnost svou vykonati.
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Jedině tím učiněn boj Israelskýeh spravedlivým, že ve jměnu
Božím h_vl veden. Jen z rozkazu Toho, jehož jest země veškera_
směli zemi Kauanejskou ujíti, toliko po vůli Toho, jenž pánem
života i smrti jest. směli proti Kananitum válku vyhlazovací vésti.
Josue pak obráu od Boha, hy soudy jeho provedl.

g. 83.

Jasne. l'ejiti do země zaslmené. Dobytí Jericlia. Požehnání & zlořečcní.
(Josue 1—8).

Ahy Israelity uvedl do země zaslíbené, vyvolen Josue, muž
to plný ducha Mojžíšova a hned z počátku k tomuto povolaní vy
cvičený. — Od doby vyjití z Egypta až k vyjití Mojžíšovu byl
jeho nejvěrnějším průvodcem, ano i náměstkem sestárlého vůdce.
Tak na př, hojoval Josue šťastně proti Amalekitům, an Mojžíš na.
hoře se modlil; išel za velikým prorokem do tajemnostného útulku
na, Sinaji a býval s Mojžíšem veždy blízko svatyně; navrátiv se
z cesty zpytovaeí z Kanaanu, snažil se s Kalehem odbojný lid
ukrotiti. Na rozkaz Boží přenesl Mojžíš vzkládáním rukou nejvyšší
zprávu Israelituv na něho, po smrti pak Mojžíšově velel mu Bůh,
lid přes Jordan převésti, což Josue po výzvědech předchozích také
učinil.

„Poslal Josue dva muže vyzvědaěe tajně, aby
zemi i město .l e rich o shlédli“. Vyzvědaěi přišli do domu
ženy, jménem Rahah. Žena. ta dříve velmi hříšný vedla život.
Zz'zraky Božími obrácena. jest i omilostněua od Boha pokáním a
věrou, anoi v řadu příbuzenstva“ Ježíšova podle Jeho svatěho
ělověěenstva byla přijata., stavši se později manželkou Salmona,
muže to z pokolení Juda a spíisohem tím i pramateří Davidovou
i Kristovou.

„I zůstali synové Israelští v Galgale (protivýchodní
straně Jerieha) a slavili t'ásu ěi veliko n oc“. Tot' stalo se po
třetí po vyjití z Egypta; poprvé slavili velikonoc při vyjití z Egypta
2. )lojž. lži.), po druhé toho' roku po vyjití na poušti (4. Mojž.9.)

a po třetí po vejití do země zaslíbené. Za putování po poušti ne
slavili fasu. Mauna od nyníěka přestala., a Israelité jedli plodiny
země., kterouž jim llospodin dal.

„Uzřel muže“. Muž byl archanděl Michael, strážný anděl
lidu vyvoleného, jako jest nyní strážcem církve; jiní písma sv.
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v_vkladaěi mají za to, že byl to sám Syn Boží. Zjevem tím dána
.losuovi záruka, že s pomocí lšoží všechny nepřátely přemůže.

„Hned zdi padly i vzali město“. Jericho bylo město
prastará, dobře opevněné se sídlem královským; vzdáleno bylo asi
sedm mil (53 km.) od Jerusalóma a dvě až tři hodiny od řeky Jordanu.
Území města rozkládalo se v úrodná, rozsáhlé rovině, „polem Jeriš
ským“ nazvané; pro množství stromů palmových v rovině té vzalo
Jericho i název „město palem“. — „Věrou zdi Jericha padly“ dí
sv. Pavel (11, 30). 'íra v zaslíbení božská odůstojnila Israelity,
aby první a. nejpevnější město země bez tasení meče zázračně
v ruce jejich padlo. Tím dána lidu záruka jeho podniku a spolu za
mezeno všechno doufání a spoléhání na moc vlastní.

„A zavraždili vše, co bylo v něm“. Strašný osud, jenž
zastihl obyvatele Jerišské a všechny ostatní Kananity, byl pomstou
Boží za hříchy jejich. Nebo aě Abraham, Izák, Jakob mezi nimi
žijíce jmeno llospodinovo jim hlásali, ač i Sodoma a Gomorha jim
výstražný pomsty Boží příklad Skytaly a tolikěž moře mrtvé jim
každodenně pokání kázalo, přece zůstali zatvrzelí a vždy hlouběji
zabřídali v ohavnosti modloslužby a nepravostí. Jako tedy Bůh —
což svrchu již zmíněno — dříve ohněm &sirou trestal, tak používá
meče Israelova k vykonání svě trestně spravedlnosti, nejinak nežli
ijinýcb národů bez jejich vědomí ku podobným užíval účelům.
Izrael však měl znáti účel toho, co podnikal a z toho se učiti,
jak Bůh hřích modloslužcbnosti nenávidí a trescc,

„J á. js e m z h ř e š il Ho sp od i n u“. Achan vyznává vinu
před Bohem a lidmi, i ochotně přijímá trest zasloužený. Zpovědí &
pokáním zbladil Achan vinu svou a zachoval duši. Smrtí časnou
zach'ánil se od smrti věčně, „Bůh chce, bychom v tomto životě
vinu svon vyznali, a na onom světě trestáni nebyli“ (1. Augustin). —
Pro hřích Acbanův trestal Bůh veškeren lid, ana celá obec za
ostříhání daneho příkazu odpovědna byla a tudíž pro jeho ob
meškání vina na ní dotud lpěla, dokud neposlušněho úda ze svého
spolku nevyloučila.

„Polovicc jich podle hory Garizim a polovic
hor y H ebal“. Obě hory stojí v údělu čeledi Efraimovy proti
sobě, ano mezi oběma krásne údolí Sichemskě se rozkládá. Hebal,
hora holá a lysá, jest obrazem kletby, Garizim však, hora zelená'
a úrodná, obrazem požehnání. Kdykoli Israelita na hory ty po;
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hlědl, upomenut byl na kletbu a požehnání, jež přestoupení a
plnění zákona za sebou potahovalo

Zlořečený člověk, kterýž dělá rytinu aneb slitinu a. postaví
ji, i odpoví veškeren lid a dí: Amen.

Zlořečený člověk, kterýž nectí otce svého 'a matky. I řekne
veškeren lid: Amen.

Zlořečený, kterýž přcm ší mezníky blížního svého. I řekne
veškeren lid: Amen.

Požehnaný budeš v městě a požehnaný na poli.
Požehnané stodoly tvé. a požehnané zásoby tvé.
Požehnaný budeš vcházeje a. vycházeje (5. Mojž. 27—28).
Toto obnovení úmluvy mělo povzbuc'litiIsraelity k zevrubnému

asvědomitému zákona ostříhání. Proto i přikázáno, by slova zákona
Mojžíšova napsána byla na veliké kameny, i aby na. hoře ]Iebal
kameny ty byly postaveny.

Poučky. Buh přislíbiv Josuovi ochranu a přispění, take
mu obeho skutečně udělil; nejinak propůjčuje Hospodin i nám po
moci své ve všem, cožkoli ve jménu Jeho a z poslušnosti k Jeho
přikázáním podjímáme.

Vyhlazení obyvatelů Jerišských a Kanaanitů hlásá hlasem ve
likým,že bezbožnosť a.nepravosť přivodí zkázu celých
měst i národů v, ana pobožnosf-actnost tvoří nejpevnější podpory
každé říše. .

„Rahab včron nezahynula s nevěřícími“ (llebr. 11, 31).
Víra jest prvním k roku m ku spáse a'k vyváznutíze zkázy.

Pro hřích Aehaniiv trestal Bůh veškeré shromáždění Israel—

skó.Tak treseellůh nejednou národ pro hříchy jedno
tlivců, nepřestávaje proto býti spravedlivým; nebo pro hříšníky
jest taková kázeň velezasloužilým trestem, spravedlivým pak nevinně
sice však s oddaností strádajícím jest kázeň ta. nástrojem, aby tím
hodnějšími stali se odplaty věř-ne.

%. 84.

Lost Gabaonitův. Rozdělení země dobyté.
(Jos. 9—13)

„[ všel Josue s nimi ve smlovu“. Smlouvu učinil
's Gabaonity na to, by 1) své město, pole a štěpnice a celé své
“území synům israelským postoupili; 2) aby modly opustivše, pravému
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Bohu se kláněli. Aě Bůh rozkázal Kanaanity vyhladiti, mohli,
kdož pokání činili, býti ušetřeni. Nad to Josue i přísahou vázán
byl, by šetřil Gabaonitův.

„Poslal na ně Hospodin kamení veliké s nebe“.
.losef'us Flavius praví, že Bůh hřímáním a bleskem nepřátely pro
následoval. a neobyčejně krutým je stíhal krupobitím. Tyto ne
obyčejně veliké kroupy byly oním kamením s nebe (Sir. 46.)

„I stálo slunce a měsíc“. Josuovi šlo o to, by jasnost
(lenní trvala a temnost' noční dotud byla zdržována, už by účelu
svého při pronásledování nepřátel dosáhl. [ dosáhl toho zázrakem,
jejž Hospodin na jeho modlitbu učinil. Jinak mluví Josue právě
jako my jen o zdánlivém pohybu slunce. Tím však se nestvrzuje,
jakoby skutečně tak bylo a slunce a hvězdy okolo země se po
hybovati musily. Nejednát' se tu Josuovi o důkaz fysieký, než
o to, aby světlo denní tak dlouho trvalo, pokud by, jak již řečeno.
nezjímal ntíkajíeíeh nepřátel; a toho také dosáhl (livotvornou mocí
víry svě. Jakým spůsobem to Bůh sl'iůsobil. toho dolíčovati a
učeně vykládati není úkolem písma sv.; dosti nám na tom: Josue
vyřkl prosbu.jak tomu sám rozuměl ajak toho potřebí měl, a Bůh.
jenž sám běh země a hvězd řídí a spravuje., vyplnil ji spůsobem,
jakým dle neskoněené moudrosti a moci svě za dobré uznal.

„l vládli jí a bydleli v ní“. Země lsraelity dobytá a
Josuem mezi ně mimo pokolení Levitské rozdělená stala se skuteč
ným majetkem lidu vyvoleného; Israel byl pánem veškeré země.
toliko onde i onde bydleli Kanaanitě. Těchto ponechal Hospodin,
aby jimi zkusil l:—l:l('lsl\'t",zda-li zákony zachovají (Soud. či, 4).

Po uěen í. lsrael ušetřil Gabaonitiiv, protože knížata lidu
pod přísahou ve jménu llospodinovu jim to byli slíbili. Slíbí-li
někdo něco dovoleného pod přísahou, napluiž to svě
domitě; nebo zni'aená přísaha jest těžkým hříchem.

Josue neustal, dokud neporazil všech nepřátel a nedobyl za
slíbená. země, dávaje nám příklad, abychom v přemáhání ne
přátel naší spásy a ve snažném dobýváníkrálovství nebeského
nikdy neustávali.

Pěkná & veliká jest nezištnosť, kterouž jevil .losue při
rozdělení země. Žádalfodar, jejž byl sám daroval, a jak nepatrně
bylo, oč žádal!
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Cokoli Bůh arciotcům byl přislíbil, takě skutkem splnil, dada
Israelitům zemi Kananejskon k vladařství. llůh jest nejvýš
věrný a tudíž máme v něho (]oufati. „l)ržme nepohnutelně
vyznání naděje svě, nebo věrnýt' jest, jenž zaslíbil“ (lIebr. 10, 23).

;. ss.

Smrt a význam .losua vc zjevení Božím.

(Jos. 23, 24).

Josue předvídaje konce života svého shromáždil jako Mojžíš
syny Israelskě, a upomenuv je na dobrodiní jim od Hospodina
prokázaná s vroueností napomínal lid svůj. aby ostříhal přikázání
Božích.Pak rozpustivlid „zemřel, jsa ve stu a desíti letech“
a v sedmnáctém roku slavného vůdcovství.

Poučka. Blažen lid ten, jenž jako Israel za času
Josuova házníBoží proniknut, vroucně lne k llospodinu a s věrnosti
svědomitou ostříhá zákona jeho.

Poznámka. Josue byl hodným nástupcem Mojžíšovým.
Od vyjití z Egypta jsa ustaviěným priivoděím a svědkem jeho
činů, měl nazbyt příležitosti, aby poznal povahu smýšlení a jed nání
Mojžíšova a si ji osvojil. Táž pevná víra. a důvěra v Hospodina,
táž svědomitá věrnost u plnění zákona, podobná k lidu láska
zdobí i jej jako Mojžíše. Mimo to jsa věhlasen a rozvážliv. kde
samému jednati bylo, byl zmužilým a neohroženým, kdykoli je
Hospodin poslal; jsa nezištný a mírný, kde. běželo o jeho vlastní
prospěch, s přísností nastoupal na to, by se ve všem po zákonu
jednalo. Tak byl netoliko spiisohen dílo Mojžíšem poěatě dokonati,
nýbrž i důstojným býti obrazem (lži.) zaslíbeněho Vykupitele: Už
jeho jméno má stejný s mesiášem význam; nebo Josue a Ježíš
znamená tolik co vysvoboditel či spasitel. —- Jako Josue bojoval
proti nepřátelům lsraelským aje přemohl, nejinak bojoval Vy
kupitel oproti nepřátelům spásy naší a jako vítěz z boje toho vy
nikl. — Jako Josne uvedl lid do země zaslíbené, rovněž tak vede
Vykupitel všechny své věrně do Jerusalema nebeskěho, do země
věčného odpočinutí a radování.
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Občasi třetí.
Doha soudcův.

(Od 1. 1434 až do r. 1095 př. Kr.)

g. sc.

Přehled toho oběasí.

Dokud žil Josue a starší, již drahně časů po něm žijíce znali
všechny skutky Hospodinovy uprostřed Israela činěné, sloužil lid
Hospodinu. Když pak umřel Josue a veškero ono pokolení starší
shromážděno k otcům. vzešlo nové pokolení, neznajíeí Hospodina
ani skutkův mezi předky od něho činěné. Nově pokolení to
neodpovídalo laskavým účelům Svrchovaného na
výsostcch. Nevykonav poslušně pomsty Boží na pozůstalých
pohanských obyvatelích země — Kananejských — vyhlazením
jejich, přestával Israel na. tom, je. toliko poplatnými učiniti. Ne
vyhýbajíce všemu obcování s tímto zcela zvrhlým pokolením, brali
si ls—aelitódcery jejich za. manželkyadávali take dcery své jejich
synům. Tak opustivšc Hospodina, Boha otců svých, následovali
bohíiv náredův bydlících kolem nich & sloužili Bálovi a Asta
rotě. Protož rozhně'ala se prchlivosť Hospodinova. na Israela
a vydal jej v ruce nepřátel náramně sužnjících. Když ale
kajicně k Bohu se vraceli, byl Bůh milosrdcn a nslyšev lkání
sonžených vzbudil muže, kteří je z ruky utiskovatelů vysvobodili.
Jakmile tito však umřeli, navracevali se zase horší věci činíce
nežli otcově jejich. A tak opakuje se za doby více než třistaletó
několikráte odpadnutí lidu od Boha, pak neprostřcdně na. to ná—
sledující pomsta jeho a návrat k llospodinu ve lhůtách hned del
ších, hned kratších.

Mnžovó, jichž Hospodin ku vysvobození lidu z moci nepřátel
povolal a jimž ku vyplnění povoláníjejich mimořádným zázračným
spůsohem přispěl, slouli soudcovó. Ačkoli úřad jejich nebyl
stálý, jelikož v mimořádných případech pilně potřeby od Boha.
povoláváni bývali, přece po vykonání božského rozkazu podržovali
po celý život vážnost soudcovskou & vrchnostenskou. — Soudcove ti
neměli moc královskou, nomohouce ani nové zákony ani daně lidu
předpisovati. Také nebývali na důstojnost soudcovskou jako král
pomazání, alebrž neprostřcdně od Boha v čelo lidu povoláni. Všech
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soudcův bylo patnácte a sice: ()thoniel, Aod, Samgar, Barak
(& Debora), Gedeon, Abimeleeh, 'l'hola, Jair. .l'et'te, Abesnn, Ahia
lon. Abdon, Samson, Heli a. Samuel.

%. 87.

otlloniel, Aod, Salngar, Barak, Debora.
(Soudc. 3—5). _

„Israeltité ěinili zlé před obličejem Hospodi
novy" m . . . sloUŽÍCe Bálii m a. Astarotě“. Israelité sloužili
modh'un, což jest. po výtce zlem nejvyšším, ano odpadnutím od
Boha se jeví. Zákonem Mojžíšovým pod hrdelnym trestem zapo
vědíno bylo modhim sloužiti. Bál znamená tolik co „pán, panov
ník“, bylo jméno modly, kteráž od starých Kainaanitů, Feníěanů,
Kartagiňanů a Bahyloňanů za věěnou a neproměnnou prabytost'.
byla pokládána :] v slunci obyčejně uctívána. Podle rozličných míst,
kde Bál ctíván, také nestejuý byl o něm pojem, čeho už vyraz
Balim dosvědčuje; sem přináleží na př. BriloZebub — t. i. Bůh
od much a jiného hmyzu chránící. Bail-Poor, od hory I'eor,
kde ctíván byl, tak nazvaný. —Astarotou vyrozumívá se bohyně
Astarte bohyně měsíce, jížto horlivě se sloužilo v Astarothč.
městě v Zajordání ležícím. Soudce (Í)thoniel vysvobodil lsraela
z moci krále x\lesopotanského, Aod z moci krále Moabského, Samgar
z rukou Filištinskýeh, Barak s Deborou z moci krz'rle Azor-ského.

Poučka. Bůh poslal lsraelitům pomoc, kdykoli lítostí nad
hříchysvýmiprojati k němu volali. Tak modlitba., s pokorným
srdcem vykonaná, nebývá oslyšenn. „Srdcem skroušeným
& pokornym Bože nezhrzíš“. (Ž. 50, 19).

&. ss.

Gedeon.
(Soudc. 6—8).

„Vydal je v rnkn Madianitův za sedm let“. )ladia
nitě.—lid s lsraelity spřízněný, od Ab'ahama. původ odvozující —
otročili hnusné modloslužbě; také. Israelity do země zaslíbené se
nhírajicí k pohanské chlípnosti byli svedli. l'roti lsraelským, země
svaté dobyvším, velikou zanevřeli zášti, i přicházeli za sedm let
v ěas žní do země jejich, odjímajíce jim všeho druhu obilí a všechny
jiné plodiny zemské, tak že Israelským nezbylo než v jeskyních
a roklích útulku před nimi hledati. Nájezdy loupeživé činili Ma

danité z poloostrova Sijanského — svého obyčejného bydliště.
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„Gedeon nilátil obilí v lisu“. Pro nájezdy Madianitův
nemohli lsraelitě obilí mlátiti a eistiti na mlatniei obyčejně, na
poli pod širým nebem zdělaně; proto bylo jim díla toho podtají
podnikali. ——Mláeení dělo se trojím spíisobem: Zprvu upotřebíno
holí, obzvláště když zásoba obilí nebyla velká (jako Soudc. ti).
Jinak i hovádek, koní, \'Ulll použito ku mlácení (5. Mojž. 25, 4).
Konečně vynalezen i stroj mlátíeí. jehož i za našich dob na vý
chodě se použí 'á, Stroj ten jcst dvojího spůsobu: buď se skládá
z l_iodlouhlólm, čtyrbranm'eho, dolu v šíp otesaného kamene neb
takového dřevce aneb z několika na sobě spočívajících prken, kteráž
na dolní straně tolikěž mnohými vruby, vraženými hřeby neb za
ostřenými kameny jsouce opatřena, šípu se podobají. Stroj po
mlatniei ěili humně voleni nebjiným bovadem tak dlouho byl táhán,
až klasy na dobro b_vlyrozetříny. Druhý stroj skládal se z dlouhého
čtyřhranu o 4 dřcvcíeh, v jehož středu nacházelo se několik válců
ostrými kameny neb hřeby opatřených; stroj podobal se více vozu
a taktéž táhán byl hovádkcm po obilí, až obilí válcemi bylo rozře
záno, klas a sláma rozetřína. Pak následovalo teprv vátí, kteréž se
dělo téměř tímže spnsobem, jako u nás jest v obyěeji.

„Gedeon uvařil kozelcc“. Gedeon domnívaje se, že by
onen anděl člověkem, prorokem b_vl,chtěl ho pohostinu přijati jako
kdysi Ab'abam učinil l'ánu a dvěma andělům. Že nechtěl lIospo
dinu obětovali, lze z toho dovoditi, že nejsa z pokolení Levitskěbo
ani z rodiny Áronovy, k tomu oprávněn nebyl. Takě při obětech
neužívalo sc masa vařeného, alebrž surového. Ve chvatu, nechtějc
posla Božího dlouho čekati nechat, přinesl chléb přesný či ne
kvašený.

„I umřel Gedeon v stáří dobrěm“. Doživvěku vysokeho,
oslaven jsa činy a zásluhami nevšedními, skonal Gedeon, když byl
40 let moc soudcovskou nad lsraelem vykonával.

l'ouě ka. S Bobem dovedl lid lsraelský velikých skutkův;
bez něho přemožen jest od nepřátel svých. Jako na Israclovi tak
i na nás potvrzuje se slovo písma sv.: „Budete-li Hospodina bledati,
najdete ho; pak-li opustíte jej opustíť vás“ (II. Paralip. 15. 2).

Pozná m k a. Gedeon jest t_akě (čtrnáctým) obrazem mesiáše:
Gedeon byl nejmenším bratří svých; Kristus chtěl nejmenším všech
lidí býti. ——Ač nejmenší a nejslabší byl Gedeon od Hospodina za



——206—

nástroj osvobození lidu z moci Madianitův vyvolen: Ježíš, náš
Spasitel. přijímá slabost lidské přirozenosti, by lidstvo poroby ďáblu
oprostil. — Veliké divy dokázaly, že Bůh Gedeona vyvolil a poslal;
větší ještě zázraky byly důkazem, že Ježíš pravým mesiášem jest
a spasitelem, jejž Bůh pro spásu ělověěenstva na svět poslal. —
Gedeon s 300 bojovníků táhne ná nepřátely nesčíslné, jež překonává;
Kristus za'ral s 12 chudými rybáři boj proti veškerému světu
a dobyl ho. ——Bojovníci Gedeonovi mají jen troubu a pochodeň;
apoštolé Páně překonávají svět zvukem kázání a plamenem lásky. —
Bojovníci Gedeonovi vítězí nad Mádiánity; apoštolové nad celým
světem.

%. 89.

Jefte.
(Soudc. 10 — 12).

„Tohoť budu obětovati tobě“. Slib Jeftův pocházel
z nepovážlivosti a přenáhlenosti. [ neměl Jet'te splniti, co slíbil,
protože podstata slibu vymáhá, by, co se slibuje, bylo samo sebou
dobré a ne spolu přikázáno. Obětování člověka zapovídá zákon
Mojžíšův; zatemnělá však znalost zákona omlouvá jednak Jet'tu;
jednak ale jest vší chvály hodna vznešená mysl, s jakouž co mu
bylo nejdražšího, Bohu obětoval, dávaje tím na jevo aě bloudě
jemu svou úctu (Žid. 11, 32. Sir. 46). *)

Pouěky: Sliby velmi prospívají slibujícímu; jimi. nabýváť
vůle pevného směru k dobrému; mimo to jsou sliby také skutko
vým důkazem zvláštní úcty a lásky k Bohu a tudíž spolu úkony
bohopocty se býti ukazují.

Chce-li kdo učiniti slib, činiž to s rozvahou a povážlivostí;
učiněný pák slib splniž svědomitě. „Když slib učiníš Hospodinu
Bohu svémn, nebudeš prodlévati splniti ho; nebo vyhledávati bude
toho Bůh tvůj, a budeš-li meškati, bude tobě počteno za hřích“
(V. Mojž. 23, 21).

_ mi)—Z—dážobětování jednorozené dcery Jeftov'y má slyšeti se ve smyslu do
slovném čili nie, jest již dle sv. Augustina (lib. VIII. q. 49. injudiccs) „otázkou
velikou &.velmi těžkou" & nejnovější exegeté (Schuster's Handbuch, 457) dů
vody závažnými dokazují, že se obětováním dcery Jeftovy rozumí oběť d 11
ebovní, totiž úplné a ustavičně odevzdání se službě llespodinově ve stánku
& zachování ustuvičnélio panenství VU službě této. Tot zajisté velikou obětí
bylo po názoru Israelitů za velikou hanbu to majících, zůstala-li žena neplodnou
neb svobodnou.
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s“ na

Samson.

(Soudc. l$l—16).

„Povolala holiče, kterýž oholil sedm pramenů
vlasu jeho, a ihned síla od něho odešla“. Ostříhánímvlasů
na hlavě zrušen jest slib nazirejský, pro nějž Samsonovi neoby
čejná _síla ode Pána propujčcna byla.

„Ale vlasy jeho zase poodrostati počaly“. Samson
poznav nyní hříšný život svuj, kál se; pročež vrátila se mu s rostou
cími vlasy dřívější síla, jíž hříchem byl pozbyl.

Poučení. Život Samsonův svědčí, že obcování s pokaženými
konečně jen k záhubě vede; spolu napomíná osud jeho, by každý
z nás se varoval příležitosti ku hříchu. nebo kdese vne
bezpččenství vydává, zahyne v něm, být i nn'avnou silou podoben
byl Samsunnvi.

l'ozn ám ka. Samson jest veledopadným a sice patnáctým
obrazem Kristovým, neboť v osobě a životě Samsonově lze mno—ho
nalézti rýsii, již předobraznjí Spasitele. — Narození jeho zvě
stuje anděl, jako zvěstoval narození Kristovo. — Samson znamená
tolik co skvoucí, slunečný; i Kristus se nazývásluncem spra
dlnosti (Maluch 4, 2). —- Samson žil 20 let v domě rodičův ne
dávaje se poznati za \'ýsvoboditele lidu svého; Kristus Ježíš po 30
let skrytý vedl život v domě rodičhv pozemských v Nazaretě a ne
dal taktéž se poznati za Spasitele veškerého světa.. — Samson za
bil lva, jenž jej chtěl pozříti; Kristus Pán stroskotal pohanstvo,
ano na spůsob lva mladou církev jeho chtělo zhubiti. ——Samson
nalezl v ústech lva, kterýž jej chtčl zničiti, plást medu; Kristus
nalezl mezi pohany, již křesťany chtěli zhladiti, mírné, láskou
nebeskou proniknuté křesťany. — Samson usmrtil tisíc Filištinův
čelistí osliěí; Kristus neúhlednon zbraní — křížem — podmanil
si svět celý. —-—Samson od nepřátel v městě Gaza byl zatčen;
Kristus taktéž od nepřátel ve hrob byl uzavřen. — Samson o půl
noci se probudiv vstal, poehytil oboje vrata brány s veřejemi & zá.
vorou, i vynesl je vzdor st 'ážcům města na horu proti Hebronu;
Ki'isttis sstoupil do předpeklí, kdež brány pekel a smrti zdrtil
a vzdor stráži jako vítěz z hrobu živ vstal. —— Samson
umíraje, sí'ítil chrám modly Dagona; Kristus Pán umíraje, zasadil
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smrtelnou ránu chrámu ďáblovu, lllO(llOSlUŽl)č, ——Samson svou

smrtí více uškodil Filištinským než za živa; Kristus l'án úmrtím
:;vým více škodil ďáblu a více získal v_yznávačův, než za celého
života. — Samson pojal cizozemkn za manželku; tolikčž Kristus
pOVolal pohany v církev svou. ——Samson byl Nazarej, v v—
svoboditel i soudce; nejinak i Ježíš. ——'l'ento obraz nazna—
čuje, že ]) Spasitel spusobem zázračným na svět přijde ěili se na—
rodí, 2) církev svou, choť. svou mezi pohanstvem vyvolí, 3). smrt
jeho nad d'áblem zvítězí a jí všechny své skutky oslaví.

%. 91.

Ruth.

Za času soudců (snad za Gedeona) žila Ruth, v jejíchžto
dějinách spanilý příklad tichč ctnosti mile se zastkvívá. Dějiny
ty nabývají důležitosti i tím, že v nich poeházení Davidovo z po
kolení Judova se dosvědčujeazároveň líčení chudých avšak ušlech
tilých prarodičů slavného krále toho se podává.

„Za dnů, kdýž soudcové vládli, stal se hlad v zemi“.
Kdy hlad ten panoval, písmo zevrubně neudává. Leč máme zato,
že nouze, o níž tu řeč se děje, za oněch sedm let zemi tížila, když
Madianitě úrodu lsraelitnv huhili, obilí téměř všechno jim pohrali.
Soudcem Gedeonem byli lupiči Madianští úplně pokoření.

„Lid tvůj lid můj, a Bůh tvůj Bůh můj“. Zbožná
Ruth byla rozená Moabitka. Zda-li dosud modlám sloužila, zřejmě
nedí svatá dějeprava; avšak sotva lze domnívati se, že by Ruth,
kteráž ku švekruši svě s tak útlou lnula láskou a naklonností,
šeredněmu modlářstvu byla otročila. Svou švekruší nabyla poznání
pravého Boha, i nepokládala se pak za Moabitku, alebrž za Isra
elitku; čemuž i nasvědčují slova její: „Lid tvůj lid muj, Bůh tvuj
Bůh můj“.

„Ruth šla a sbírala klasy“. Zákon Mojžíšůvvelmipřál
chudině. Žádný lsraelita, dávaje obilí žíti, nesměl ——tak přísně za

přetěno bylo zákonem -—klasy sbírati; tyto byly majetkem chudých.
Kdo na cizém poli klasy sbíral, přináležel k chudinč; i Ruth
musila trpkó práci té věnovati se, chtěla-li s Noěmi žíti. A láska
ku švekruši nedala ani na okamžik jí váhat-i; vědělať, že chudoba
člověka neznenctívá, nezavinil-li ji sám hříšným a. prostopášným
životem. Ruth nechtěla také požívati chleba, jehož si nezasloužil-a.
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Proto od rána sbírala na poli až do večera, tak že i ženci ne
unavnč její se divili píli.

„Udkudž mi to, bych nalezla milost'. před očima
tvýmaP“ Ruth byla žena zbožná. Lásku a úctu muži nebožtíku
prokázanou přenesla nyní na. stařičkou švekruši. Tuto svatobázeň
a uctivost' dčtinnou Buh odmčnil Ruthč, učiniv ji pramateří Spasitele
svčta — Ježíše Krista; neboť ()hed, její syn, byl otcem Isaiovým,
tento ])avidovým, z jehož pak pokolení pocházela Maria Panna.

„Člověk ten jest náš příbuzný“. Na radu Noěminu
žádala Ruth Booza o manželství povinné či leviratné. — Umřel-li
muž bezdčtek, mčl nejbližší příbuzný, chtčl-li po něm děditi po
vinnost, vdovu jeho pojati za manželku. Prvorozený syn pak po
važován za potomka zemřelého prvního muže a nazýván i jménem
jeho. (5. Mojž. 26, 5). Sňatky toho druhu slouly povinná čili le
viratná manželstva. Slovo levirat odvozuje se od slůvka levír, což
jest tolik co svak ([. Mojž. 38, 8).

Poličky. „Buh tvůj Bůh můj“, řekla Ruth k Nočmě;
z lásky k jedinč pravému Bohu, jejž byla poznala, opu
stila vlasť a příbuzenstvo, i vzala za to hojnou odplatu.
„Každý kdož opustí dům, neb bratry, neb sestry, neb otce, neb
matku, neb manželku, neb syny, aneb pole pro jméno mé, stokrát
více vezme a životem věčným vládnouti bude“ (Mat. 19, 29).

Ruth neopouští chudou švekruši svou a dělí s ní ráda maličký
výdělek rukou svých. Každé dítě chovej se podobně ku svým
rodičům a přispčj jim ku pomoci, zvláště když sestárli a nouzi jim
jest tříti.

llohahojný Booz udčlil chudobné Ruthč miler ád &šetrným
sp nsobem z hojnosti, jíž jej byl požehnal Hospodin. Následuj
příkladu jeho. „Ku ehudčmu vztáhni ruku svou; dobročinnost mila.
jest všem živoucím“.

Dobře nekomu činč nepřidávej domlouvání a při žádném
dání nedovoluj sohč slova zlého“ (Syr. 7, 37. 18, 15). „Veselého
dárce miluje Bůh“ (2. Kor. 9, 7).

g. 92.
lleli a Samuel.

(I. Král. 1—7).
Samson začal sice Israela z rukou Filištinů vysvobozovati,

ale díla toho nedokončil, zapomínaje jednak pro žádost očí svých
1-1
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zhusta na své božské povolání, jednak i od vlastního národu pra
žádné nedocházeje pomoci. Stěnal tedy Israel ještě i na dále pul
nátlakem Filištinův. Tomuto zevnějšímu úpadku přiměřen byl i st uv
náboženský, k jehož úpadku synové veleknčzovi pohoršovánízn
lidu nemálo přispívali. V této době přesmutného úpadku připravil
Bůh pomoc S amu el e m, jejž od dětinství řídil a k soudcovství povolal.

„Za času velekněze Heli-ho, kterýž lsraela za 40
let soudil“. Dvojí dustojnosť měl l—Ieli,duchovní a světskou,
jsa veleknězem & spolu vladařem, jako později Makabeovei b_vli
i veleknězi i knížaty lidu. Moc vladařskou či soudcovskou v_vko
nával současně se Samsonem. Činův IIeli-ho písmo žádných ne
udává; Heli byl muž zbožný &dobrotivý, ale nebyl dobrým otcem;
jsa k synům nezdarným příliš shovívavý.

„Elkana chodíval z města svého v určité dni, by
se. klaněl v Sile“, t. j. za dob slavnostných — o velikonoci,
v letnicích & slavnosti stánků putoval Elkana do Sila k stánku
úmluvy, aby tam Bohu se klaněl & obětoval. — Silo bylo město
v obvodu pokolení Efraimského. Tam dal postaviti Josue svato
stánek, ano Silo pro krásnou svou polohu k službám Božím ve
řejným předehře se hodilo, dokud Pánu chrám nebyl zdělán. Silo
leželo ve středu všech téměř pokolení IS'aelských.

„l)ám jej (syna) lIospodinu po všecky dny života
jeho“. Anna slíbila syna svěho obětovati Bohu po všecky dny
života jeho. Samuel neměl při svatostánku sloužiti jen občas jako
jiní Levité, nýbrž vždy ve dne i v noci, v domě ]lospodinově měl
vychován býti. 'l'otěž učinili za pozdějších času jiní zbožní ro
dičové, tak na př. byla i blahoslavená Panna Maria v chrámě vy—
chována; tak sv. Maurus, sv. l'laeidus a jiní synově proslulých
rodu římských odevzdání byli sv. Benediktovi, by za jeho návodu
v učení a kázni Páně se vycvičili. — Samuel byl nazirejem.

„Synové pák ]leli-ho neznali Hospodina uni úřadu
kněžského“. llříšným, pohoršlivým jednáním prosluli synově
IIeli—ho zejména při obětech mírných či pokojných. Při těchto
obětech toliko částky tučně položeny byly na oltář, prsa i pravě
plece patřily kněžím, ostatek navrácen obětujícím. Synové Heli-ho
však nespokojili se s částí jim přináležejíeí, nlehrž svými sluhamš
dali pobrati, co jim bylo po chuti; ".asto se tak stalo, dříve než
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části tučně byly položeny na oltář. l což divu, že lid ?. takového
jednání velike bral pohoršení.

„Ileli byl velmi star a slyšel všecky věci,
kterčž činili synové jeho“. Svou shovívavostíuvalil lIeli na
sebe i na děti sve lměv a pomstu l'úně. Kaizen rodičuv ma i přis
nosť i lasku slučovati; kde slovo napomínaeí nepmnúhú, tam idú
tklivóho potrestání na těle nejvýš jest potřebí. l'wivem, tudíž na—
pomína písmo sv. „Neodjímej od pacholete kázně; nebo budeš-li
je mrskati metlou, neumře. Ty je metlou mrskati budeš, a duši jeho
z pekla vysvobodíš“ (Přísl. 225. 13). „Kdo šetří metly, nenúvidí
syna svého“ (Přísl. 13, 24). „Jindy“, dí sv. Jeroným — „potírany
byly děti solí, aby jejích údy se otužily a stúlejšího zrústu docha
zely; za našich časů však děti takořka v samém cukru a medu
se rozplývají“.

„Samuel prospíval a rostl a líbil se jak l—lospo
dinu tak i lidem“. Samuel zlou společností synův lleli-ho ne—
dal se svčsti k zlčmu. „Synu můj, jestliže by tě lúkali hříšníci,
nepřivoluj jim“ (Přísl. ], 10). Samuel jest obrazem Spasitele
vým, kterýž věkem i moudrostí a milostí prospíval i před Bohem
i před lidmi.

„Hospodin jest; což dobrého jest před očima jeho,
nechť činí.“ Pozdě teprv znamenal lleli, že nedostačuje, by
otec sam dobrým byl, pak-li i děti sve k dobrému nevede. Na
svých dětech rodiče mohou se dočiniti i nebo i pekla.

„l'řineseme k sobě archu úmluvy že Sila v pro
střed nás, aby nás vysvobodila z ruky nepřátel na
šieh“. Synúm lsraelským často už bylo znamenati, že Bůh
je ehrúní, jim přispívá, když svatyně llosluulinova. archa úmluvy
mezi nimi a od nich náležitě etčna byla; tak stalo se při projití
Jordanem, při dobytí Jerieha. I domnívali se, že i nyní jim bude
spomoženo. Než archa úmluvy, jsouc pravým lloha etiteliim pro
spěšna, byla záhubna těm, kdož Hospodina zneetívali; neboť zprvu
jen 4000, nyní 30.000 lidí bylo usmrceno, a nad to i archa úmluvy
padla do moci Filištinův. Tím však měli nyní moci pravého lloha
náležitě doznati. Filištinč, vzavše archu lšoží, vnesli ji do Azotu
do chrámu Dagonova. Na úsvítě druhého dne ležel Dagou na
tváři na zemi před archou llospodinovou. (postavili jej zase
ráno na místo jeho; a opět rano druhého dne nalezli llagona leží

14*



cího na tváři svě na zemi, hlava pak jeho a dvě ruce jeho
odřežány ležely na prahu.

Ztížena pak jest ruka I'Iospodinova nad Filištiny a když
archu Boží vůkol vodili, dopustil Bůh veliké mřivosti i mezi sta
rými i mezi mladými v každém místě. Sedm měsíců byla archa
úmluvy v zemi Filištinův. Pak poslali ji zpět, vzavše a zapřahše
dvě kojící krávy; telata jejich však uzavřeli doma. Vložili na
vůz archu Páně i s nádobou, do níž zlatě uschovali dary. Krávy
pak přímo šly cestou, do Bethsamy vedoucí, a zastavily se na poli
Josua Bethsamitského; knížata Filištinův následovala řvoucí krávy
až ku hranicím Bethsamitským. Byl pak tam kámen veliký; Le
vité složivše naň archu i s nádobou, sesekali dříví vozu a krávy
vložili na ně v oběť. zápalnou. I odnesli archu do Charia
thiarima, kdež po mnohá pak ostala léta.

Archa úmluvy a drahocenné v ní věci byly nejvzácnějším a
nejsvětějším lidu Božího majetkem a pokladem; archa úmluvy byla
takřka jeho palladium. Z toho jde na rozum, proč lid ten, když
archa v zemi Filištinuv byla, tak opustěna se cítil. lleli sotva
že uslyšel zlou věsť, že archa Boží v moci Filištinův jest, strachem
velikým jsa jat, náhle zemřel; taktěž i snacha jeho skonala, sotva
že slova ta. s to bylo vyřknonti: „l'řcnesena jest sláva z Israele,
protože vzata jest archa Boží“ (l. král. 4, 21).

š- 93.

Samuel, soudce v lsraelu.

„Připravte srdce svá Hospodina a služte jemu
samému“. Řízením Božím stalo se, že Israelitě archu úmluvy
z ruky Filištinův opět vzali a na místo patřičně postavili; leč
archa Boží nevysvobodila je z moci nepřátelské, zůstavivšilidi na
dále v porobě Filištinilv. Teprv když pravým se káním k Bohu
se obrátili, přispěl jim Hospodin ku pomoci.

„llospodin zastrašil Filištiny“_ Bůh — jak dí Jo
sephus Flavius ——Filíštiny, vítězstvíjiž-již v moci své býti mníeí, za
strašil blískáním, hřímáním' a zemětřesením. Podobně zastrašil a
zmátl Bůh i vojsko Faraonovo, k'ále kanaanitskě na Joana
táhnoucí.

Poučky: Anna v zármutku srdce svého utekla se k mo
dlitbě, i nalezla netoliko útěchy, nýbrž i vyslyšení prosby svě.
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'Vroucná modlitba nebyvá nikdy oslyša'na a skýtá.
hojnou útěchu v zármutku.

lleli podezříval Annu bez dostatečně příčiny. Křivě po
dezřív ání jest hřích. „Nemyslete zlěho proti příteli (blížnímu)
svému v srdcích svých“ (Zach. 8, 17).

Samuel vstav spěšně, třikráte z lůžka běžel k llelimu, domní
\'aje se, že tento jej volal, a nezatajil mu nic ztoho, co Bůh
mluvil. Poslušnost a. upřímnosť k rodičům i předsta
veným jsou zvláštní ozdobou a ctností mladěho věku.
Synové ]leli-ho zahynuli, protože při obětech neostříhali předpisů
Božích. Podobně nebudou bez trestu, kdožkoli se ne
ostýehají ze svatých věcí si úsměšky tropiti.

Modlitba kněze bezbranněho byla s pomocí Boží mocnější
obrněných vojů Filištinskýeh bohap'ázdnýeh. „Když Bůh s námi,

" ' ,' “

kde/. proti nam ?! '$ 94.

Pohled na dobu soudcův.

Věk soudcův učí, jak Buh lid vyvolený povýšením a poní—
žením, strastí a. slastí řídil; jak odměnil těch, kdož zákonu jeho
s věrností stáli, a jak trestal neposlušně a nevděěně přestupníky
ieho. Obojí i odměna i pokuta [s'aelitům měla býti s poučením,
že blaženě jen žije, kdo Pánu slouží, že sladké jest jeho a lehkě
jeho břímě.. .linak řídil Bůh arciotee, jinak p'aotee na poušti,
jinak těchto syny v zemi zaslíbeně. Třeba na okamžik tvář svou
od nevěrnýeh odvráceti se zdál, neustával nikdy blízkým a při
tomným býti jim, mluvě k nim spůsobem rozličným. Řádem tím
[sracl jakožto pokolení vyvoleně, kněžstvo královské víc a více
se blížil vznešeněmu úkolu naň vloženěmu, až vzešla hvězda na
východě a světlo její osvěcovalo mraky temnoty jej obkliěující.

Ob east ctvrte.
Čas kralovstvi až do rozdělení říše.

(Od r. 1095 až do r. 975 př. Kr.)
%. 95.

\ Přehled doby této.
Samuelem počíná nová doba, jížto se podařilo, bohovládný

stát israelský na vrchol rozkvětu dovésti. Prostředkem k tomu
dvoje bylo zř'zení: proroctví & královstí.
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Proroei b_vlimužove. kteříž zvláštních zjevení Božích udo
sínjenl od Boha posýláni bývali, by je lidem oznámili; božskost'
toho poslání zaručena jim a jiným zázraky čili nadpřirozenými
skutky z rozkazu Božího od nich řiněnými. l"čelem povolání
prorokuv bylo, aby byli prostředníky mezi Bohem a lidem.
[ zvěstovali vůli Boží, a bdíce nad věrným zákona plněním, vy
stříhali od jeho přestulmvání, a předpovídajíce pomstu Boží, napo
mínali ku pokání a nápravě. Ale působnosť jejich neobmezovala se
pouze na přítomnost na jejich vrstevníky, nýbrž zřetel jich
obrácen i k budoucnosti; spúsobem veždý určitěji pokraču
jíeím kreslíse v jejich proroctvích obraz toho, jímž veškera pokolení
země poželmána býti měla -— obraz to Výkupitele světa. Ovšem
povstá'ali až dosavad t_vtýž proroci; ale od Samuela začínaje
stalo se proroctvíústavem trvalým. Zřídiltě Samuel školy
prorocké, v nichž spůsobilí mužově ku povolání prorockúmu
jSou připravováni. % těchto škol (Gibea, Rama, Bethel, Jericho,
(iilgal) však ne všickni prorokovt'- vyšli, anobrž povoláni jsou mnozí
l'iezprostředně od zann'estnání olu'eanskóho ku prorockému— úřadu.

1,7"a d královský pojevuje se vedle úřadu kněžského &pro
rockěho jakožto třetí a dle času poslední l'iohovládně zřízení. Pro
tože Bí'ih neviditelným králem lidu vyvoleného byl, tedy
nemělviditelný král ls'aeluv býti neobmezeným samovládcem,
nýbrž považovati se měl za náměstka Božího a vykonavatele
jeho vůle. l'rorok a kně', dle úřadu svého nebyl králi podřízen,
nýbrž stál vedle krále, by tento nezneužíval moci na újmu boho
vlády. Proto král ani od lidu se nevolíval, ani z počátku nápadem
dědičným nepanoval, nýbrž Bohem samým ustanoven býval; tak
dálo se u Saula, Davida, jejž dle božského úradku syn jeho Šalamoun
následo'al. Dobývkami l)a\'i(lov_\"mi přiveden stát bohovládný na.
vrchol zvenčí, vystavením chránm Šalamounova přiveden tam uvnitř

_s. oc.

Santoro vyvolení :: potvrzeni.
(l. Král. 8—14).

„Synové Samuelovi převracovali soud“; t. j. otročili
lakomství a b'ali dary nesoudíee po právu a spravedlnosti, nýbrž
vedle přízně lidske. Běda však soudcúm soud převracujícím!

„Uposlechni hlasu lidu; nebo ne tebe zavrhli, ale mne,
bych nekraloval nad nimi“. Že Israelští žádali o krále, nebylo
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samo v sobě hrlsno; nebo dle dřevních proroctví měli z potomků
Abrahanmvych vyjíti králově, a Mojžíš (5. Moj. 17, 15) zrakem
j'n'orokovým prohlědaje k tomuto řasu, dal už zákon o králi. Ilřešili
však Israelitě tím, že dříve než Buh tomu chtěl, o krale žádali a
sice 0 krále na spůsob jiných narodův, u nichž k'ál kromě své
vůle jinóho zakona neznal, ježto kral ]sraelský podruěníkem Božím
měl byti. lŠůh povolil žádosti lidu, by také k'alovská ;důstojnosť
Vykupitelova jako už dříve jeho kněžska a prorocka v St. Zák.
předob'azena byla.

„Vzal Samuel nádobku (lahvičku) oleje a vylil jej na
hlavu Saulovu“. Pomazaní k'álův starého zakona naznačovalo

větší jejich moc a důstojnost; úkonem tím stali se „pomazanými
Páně“ a obrazy mesiáše, jenž ne sv. olejem jako prorokově, kněží
a králově, nýbrž milostí Ducha sv. pomazán a za nejvyššího pro
roka, kněze a krále ustanoven byl. Totěž praví sv. Augustin řka:
„Kralové pomazziváni jsou jako kněží a prorokově, by se naznačilo,
že mesiáš kdysi netoliko bude králem, nýbrž i knězem a prorokem“.

Na rozkaz Hospodinův dal Samuel vyvolení Saula za krále
i hřebím potvrditi; svolal totiž lid do Masty a kázal přistoupiti
všem pokolením k losiim; i padl les na pokolení llenjaminovo, pak
na ěeled' Metri-ho a posléze na. Saula, syna Cisova. Když byli
Saula přivedli, vzkřikl veškeren lid: „Živ bud král“. Samuel ozna
miv lidu pravo krále a. napsav je do knihy, položil ji do archy
úmluvy. Pak rozpustil lid.

Sotva Saul byl nastolen, nadešla mu 'alka s Ammonity. Kral
svolal lid, jenž s ochotou tzihl na nepřítele, jejž s pomocí Boží
i na hlavu porazil.

Brzy po vítězství tom rozžehnal se Samuel s lidem, jejž na
sotnach ještě k ostříhání zakona. Božího napomínal.

„Zdaliž není ted' žeň pšenice? Avšak -—abyste uvěřili,
že pravdu mluvím vam ——volati budu k llospodinu, a dá.
hřímání a deště“. Zen pšenice bývá v Palestině na konci června
a na začátku července, ve kterýchžto měsících nepršíva.

Poučky. Jako lakomství syny Samuelovy k nespravedlnosti
svedlo,nejinak bý'át' ono pramenem mnohých hříchův ji
ných; proto i hlavním hříchem sluje. „Nebo kteří chtějí zbohat'
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nouti, upadají v pokušení a v osidlo cl'áblovo, Kořen zajisté všeho
zla jest lakomství“ (I. Tim. G, 9, 10).

Sami králově jako Saul uestyděli se za. starodávna o r hou
zanášeti se. Ctihodný jest stav rolnický. Nepohrdejžádným
pro jeho zaměstnání, jeho stav.

Israelitě vytáhli jako muž jeden, když Saul, jejich král, je
volal do zbraně. Pravá ilas ka k vlasti jeví se věrností, úctou,
láskou & poslušenstvím k země-pánu. „Každý mocnostem vyšším
poddan buď; nebo není mocnosti než jediné od Boha“ (Řím. 13, 1).

$. 97.

Zavrženi Saula. Pmnazáni ILI-vida.

(I. Král. 13-46).

Saul byl sice kral podle srdce lidu, nikdy ale podle srdce
Hospodinova. Neboť příliš brzo zapomenuv bohovláduěho postavení
sveho, počínal sobě jako neobmezeny vládce, an kněžské
právo si osobil a neuposlechnuv příkazu Božího, sám si ve svém
přepychu vítězoslavny" pomník vystavil. Za tou příčinou zav ržen
jest od Hospodina a na jeho místo muž (Ile srdce Božího za krále
ustanoven a. předběžně pomazán.

„Jdi & pohí Amalek; a zkaz všecky věci jeho“.
Bůh chtěl všecky Amalekity pro jejich ohavnou modloslužebnost' a
nepravosť vyhubiti; spolu měl trest ten byti pomstou za odpor a
nevěrnosf., jíž na. Israelitech z Egypta se vracejících se byli
dočinili.

„Saul ušetřil nejlepších stád“. Saul omlouvalnepo
slušenství k rozkazu Božímu tím, že měl v úmyslu nejlepší hovadkz
llospodinu ohětovati. Leč nehodna to omluva, any všechny oběti
a dary Saulovy, všechny úkony bohopocty, jež zamýšlel, neměly
před ]lospodinem uižadně ceny, nejsouce spojeny s poslušnosti a
protivíce se vůli Nejvyššího.

„Lítojest mi, že jsem Saula ustanovil králem“.
Bůh nelituje sveho činu; nebo tento obsažen jest v jeho věčném,
neproměněném úradku; ale lituje, politovává člověka, ku kterémuž
své jednání mu jest změniti, protože tento svými hříchy jeho mi
lostí se nehodným učinil.

„Lepšíjest zajisté poslušenství, než-li občti“. Jak
slovům těm rozuměti, ana. bohopocta, k níž i oběti přináležejí,

.
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větší jest ctností než poslušenství? Sv. Řehoř Veliký dí: „Poslu
šenství ku příkazum Božím jest. beze vší výminky potřebno. vzdá
vání obětí pak zůstaveno jest svobodně vůli. ()běl'uni' vz láváme
Bohu maso zvířat, poslušnostvím ohětnjeme jemu svou vlastní vůli.
Oběti vzdávají se Bohu za spáchané hříchy; poslušenství ostříhá
od hříchů“. Sv. Tomáš Aquinský dokládá, že bez poslnšenství
nižádný ctnosti úkon Bohu Iíbiti se nemůže. „Kdyby někdo —
píšeť světec ten — smrtí muěennickou skonal a všechny své statky
chudým rozdal, vše to nelíbilo by se Bohu a nebylo by se zásluhou,
neučinil-li to, by vuli Boží naplnil, .ěemuž právem poslušenství
říkáme“.

„Samuel pomazal Davida uprostřed bratrů jeho“.
Proč to? Aby od bratrů jeho cos podobneho se nestalo, jako Jose—
fovi od bratří jeho; na vlastní oči měli viděti, že Bůh sám b'atra,
aě nejmladšího, vyvoliv, na knížete domu Jsraclovu jej pomazal.

„Od Saula pak odstoupil Duch Hospodinůva Iom
cov al jím duch zl_\"“. Když Duch Boží od Saula odstoupil,
napadla ho tesknosť či trlulnomyslnosf, kteráž nejednou u vzteklosť
přecházela. Příčinou tohoto neladu ducha jeho bylo jednak zle
svědomí, jednak i působení ducha zleho. Smutný stav Saulův byl
pak rodištěm mnohých hříehuv: m-posIušenství, zášti, závisti. žárli
vosti, nenávisti. nespravedlivěho pronáslmlování. zaslepenosti a
zatvrzelosti srdce, konečně zeut'anlivosti a samovraždy.

Poučení. Pro neposlušnost zavržen jest Saul od Boha. Ne
poslušenství ku přikázáním Božím vede k věčnému
zavržení a připravuje nás o korunu věř-něblaženosti.

\'yvolením Davida, nejmladšího syna lsaiova, patrně ukázal
Buh, že v jeho království vše se zakládá na jeho milosti, hy nikdo
před ním se nechlnbil. „(_Iožjest u světa. mdlě, vyvolil Bůh, aby
zahanbil silně; a polnpeně i to což není, vyvolil Buh, aby ty věci,
kterě jsou, zkazil“, t. j. ukázal, že nic nejsou (I. Kor. 1,27—28).

Hospodinhledí k srdci. l'okrytec může sice klamati
lidi, nikoli ale. vševědoueího Boha.

%. es.

Boj Davidův s Goliathem.
([. Král. 17).

Požehnání, jehož se Davidovi pomazáním &posvěcením dostalo,
nezůstalo neúrodno v bohatě duši mládencově. Už při nejbližší
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vojně s Filištiny ozřejmělo n rčení jOll') k velikým'činům, zvláště
pak vyniká při těto příležitosti (na povrch) jeho dů věru v Boha
a ohnivá. horlivost pro ěest' Nejvyššího.

„Goliatlu zvýší šesti loket a pídi“. VelikánGoliath
byl podle naší míry zvýší desíti těměř stop (55m.) S hrdostí přepjatou
na sílu tělesnou a moc zbraně slmlehaje, vyzýval Israelity k sou
boji; což dělo se po 40 dní. Ježto žádny Israelita se neodvážil boj
s ním svésti, opětoval iisměšuč slova den eo den: „Já. (lines jsem
zhaněl vojska Israelská“.

„Já půjdu a budu bojovati proti Filištinu tomu“,
pravil s odhodlaností a důvěrou v Boha David ku králi. Souboj
jen tcnkráte jest dovolen, když s přivolením zákonnite vrchnosti
ku rozhodnutí a ukončení uadešlé války se stává. (loliath však nevy
zýval z příčin spravedlivých k souboji, nýbrž z pýchy. Leč pýcha
předchází pád; tak i tu osvědčilo se přísloví to. »—Když Stanislav,
vévoda Kujavsky" do Čech nezákonnitě a nespravedlivě s vojskem
byl vtrhi, vyzval k souboji sv. Vácslavu. Sv. Vácslav vyhověl žádosti
nepřítelově, hodlaje vojnu soubojem ukouěiti a. vlastním nebezpečím
národ svůj ze záhuby vyprostiti. Když ale zbožný kníže na oře
svého se byl vyšinul, spozoroval protivník jeho, že anděl onomu
podal-kopí, a zaslechl zároveň výstražná slova: „Neporazíš ho“.
Na to ihned seskočil s oře svého a padna na tvář k nohoum
knížete Vácslava, prosil za odpuštění, jehož mu také uděleno.

„.lá pak přicházím ve jměuu Hospodina zástupu,
Boha vojsk lsraelskych, jež jsi zhaněl“. Výrokten jasně
dokazuje, že David jen z vnuknutí Božího boje s velikáncm se
odvážil; jinak bylo by nemalou opovážlivostí, kdyby mladík s veli
kánem,bezbranný s obrněným, války neznaly, s válečníkem zkuše
ným zápasiti chtěl.

„Hospodin dá. tebe v roku mou“. Aby všechna obec
znamenala, že llospodin ncehrání mečem ni kopím, proto přicházím
beze zbraně k tobě, chtěje ti dokázati, že na Boha jen spoléhám
a od něho i vítězství očekávám.

„David vzal meč jeho a stal mu hlavu“. Tím porážka
nepřítele nade vší pochybnost byla zjištěna; neboť udeřením byl
obr Goliath omráčen, nikoliv ale úplně usmrcen.

„David vzav hlavu Filiština toho, přineslji do
Jerusalema“. Napřed donesl hlavu do ležení lidu Israelskóho,
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jenž pohledem jejím nemálo se potěšil; pak u veleslávě nešena
jest do všech měst okolních & posléze do .lerusalema, kdež byla
uschována. Meč však Goliathův zavěšen byl v stánku úmluvy na
věčnou památku slavnčho vítězství.

Poučky. Goliath spoléhal na svou mohutnost, na svou zbraň
a vlastní sílu; pln samolibosti a pýchy, mněl se býti nepřemo
ženým a zhrdal svými odpůrci. Přece však přemožen, zahynul.
„Pýcha předchází pád a před pádem bývá hrdost“ (Přísl. 16, 18).

David vítězící nás učí, že opravdivá důvěra v Boha ani
vnějších nepotřebuje zbraní k boji a vítězství.

g. 99.

Škola utrpení Davidova.
(I. Král. 17—31).

V boji s Goliathem osvědčil se David býti hrdinou, jehož
činuchtivost podněcována nikoli bažením po slávě, nýbrž horlivostí
pro čest' Boží. Mysl ta činila jej trůnu hodným i sebepným, aby
byl obnovitelem svého národu a vzkřísitelem čilého života nábo
ženského; než mysl tato měla ještě více v knížecí škole tříbivých
skušenostíutvrzena a cvičena býti. .

„UčinilIi David a Jonathas smlouvu (přátelské lásky)“.
Stejně smýšlení, stejně mravy, udatnosť oproti Filištinům, ne
přátelům lidu Božího —— tot' příčinou přátelství věr
nčho, jakověž David a Jonathas mezi sebou uzavřeli. Přátelská
láska pojila ed nyníčka druha k druhu až do smrti, ač zášť a ne—
návist Saulova pásku srdce dvou věrných pojící roztrhnouti se sna
žila, Nejednou zach'ánil Jonathas život příteli od otce pronásle
dovančmu. David zakusil pak pravdivost výroku písma sv.: „Přítel
věrný jest obrana mocná; a kdož jej naiezá, nalezá poklad“.
(Sir. 6, 14). Kdož medle jest přítelem věrným? Kdo svobodnou
volbous námi ku vzájemnému ušlechtční mravnémuináboženskému
se spojil & všemi silami účelu tomu dostáti se snaží. —- Takovými
přátely osvědčili se také sv. Basil a sv. Řehoř Nazianský. Oba
narodili se v hornaté Kappadocii, oba spojovalo hned z mládí
vroucně přátelství, spočívající na stejném snažení o křesťanskou

V'V
vědu a dokonalost. Oba vzdělávali se v nejznamenitcjsíeh městech
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říše řecké, naposledy současně s Julianem odpadlíkem v Athenáeh.
Ježto Julian tovaryšil soudruhům učitelům protikřesťanským, utvr
zovali se Basil a Řehoř v křesťanství, vedouee život. vzorný. Láska
k Bohu, k pobožnosti a. k vědě božská pojila duše jejich svatou
páskou, takže přátelský svazek ten utužen pro věčnost; jádrem
přátelství toho byla myšlenka., by druh druhem a s druhem k Bohu
t. j. věčně blaženosti se dostal. Svrchovaná a nejušlechtilejší doba,
tanulajim jako cíl všeho snažení neustále na mysli: pravda a etnosť,
za nejvyšší si pokládali slávu, býti křesťany a jimi se nazývati,
protož bedlivě varovali se všech pohanských slavností divadel
a kvasů, jakož ivšeho bližšího styku s nemravnými a sporu
chtivými spolužáky. Mnozí z ušlechtilejšíeh žákův, obdivem a láskou
k nim uchvácení, utvořili kolem nich kruh stejněsmýšlejíeíeh, za
jejich příkladem kráčejíce jen dvojí cestou: do školy a ch'ámu.

„Nad tím rozhněval se Saul ná ra mně“. Saul závidělDavidovi,
že lid tomuto větší zásluhu o vítězství než jemu přičítal; závisť
záhy zplodila v něm nenávist proti Davidovi. Než král jednal ne.
spravedlivč, au David lid k sebeohvále_nepodněcoval, a chvála ta na
nepravdč se nezakládala.

„Samuel a David bydleli v Najothu blíž Ramathy“.
Pronásledovaný lflavid vyhledával útulku v příbytku prorokuv;
příbytek takový zajisté považován byl svatým a nedotlmutelným.

„Přišel pak David do Nohy k Aehimelechovi kuězi“.
Utíkaje stihl David do Noby k veleknčzi, což bylo uámětkem, že
Saul na kněžích Páně náramně se dopustil nepravosti. Aehimelech
velekněz zděsil se, vida Davida samého přicházeti, a proto tázal
se: „Proč ty sám?“ ! odvětil David: „Král mi přikázal vě:.“ Ne
rozvážená ta výmluva měla však zlě účinky (Srov. [. král. 22,
10—22). Leč z nouze a potřeby vždy více škodí než prospívá..
„Nyní tedy ——pokračmval David -— máš—li co před rukama,
aspoň pět chlebů, dej mi“. [ dal v odvčt velekučz: „Nemám než
chleb svatý“. Dal tedy jemu kněz posvěcený ehlčb. „Máš—litu
před rukama kopí neb meči“ otázal se David. „lIle, tuto meč Go
liatha“ odpověděl velekněz, i dal mu jej. Když pak David z ne
bezpečí Saulem mu hrozícího osvobozen byl, zapěl žalm o důvěře
v pomoc Ilospodinovu: „Hospodin osvícení mě a spasení mé, kohož
se budu báti? Hospodin ochránce života mčho, kohož se budu
strachovati? . . . . . Byť se postavili proti nmě vojenští stánovó,
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nebudeť se bziti srdce mé. -— Jedné věci žádal jsem od l'lospodina,
téf vyhledavati budu, bych přebýval v domu llospodinovu po
všecky dny života svého, abych viděl libost' llospodinovu a na
vštívil chrám jeho. ———Spomocníkem mi bud', neopouštej mne, aniž
zhrzcjž mnou, Bože, Spasiteli můj“ (Žalm. 26).

Ncbczpeěcnství, jemuž tehdáž „l)avid ušel, nalíěeno bylo od
Saula, on dal rozkaz jednomu ze služebníků svých, aby pokoušel
se o usmrcení Davida. Doi—g,Idumean, byl zřízencem královým.
I oznámil Saulovi, že David byl v Nobě u velekněze, kterýž za
něho Ilospodina se dotazoval, i chléb a meč Goliathův mu dal.
I poslal kral pro Achimclecha a kněze Niobské, a pravil pak
Aehimelechovi: „Smrtí umřeš ty i všecken dům otce tvéh0“. ldal
usmrtiti tohoto dne rukou Doíigovouosmdesatc a pět kněží. Nobe
město vyhubil ostřím meče, muže i ženy, i maličké, i požívající prsy.
Jeden toliko ze synů Achimelechových, Abiathar, ušel záhubě,
i utekl sek Davidovi. llavid přislíbil mu ochranu. Uslyšev, co Saul
byl učinil, zapěl žalm o karné spravcdlnosti llospodinově řka:
„Proč se chlubíš zlostí ty, jenž jsi mocný v nepravosti? Celého
dne nespravedlnost' obmyšlel jazyk tvůj; jako břitva ostrá učinil
jsi lest'; (jako břitva ostrancbezpeěně raní, tak i lstivý jazyk tvůj).
Zamiloval jsi zlost nad dobrotivost'; nepravosť více než mluviti
pravost. Miloval jsi všelika slova ku padu blížního, jazyku
lstivý. Protož zkazí tcbc Bůh do kratce, vytrhne tě a pře
stěhuje tě zc stanu tvého; a kořen tvůj vytrhne ze země živých.
Já. pak budu jako oliva plodná v domu Božím, doufal jsem v milo
srdenství Boží na věky, i na věky věkuv“ (Ze žalmu 51).

g. 100.

Davidova velkomyslnosť.
David bydlel v místech bezpečných (na horách) En

gadských. () krajině té píše znamenitý cestovatel: Cesta z Jeru
salema na jih k Bethlcmu vede nás he'ami namnoze neúrodnými;
teprv blíž Bcthlema viděti jest (_)bdělané vrchy a roviny olivami
a vinnými kmeny vysazené. Bethlehem sam pak leží na vrchu
velmi přijemném. Dále k jihu vyěnívají kopce vesměs holé a ne
úrodné a v krajině, kdež druhdy město Engaddi bylo, nedaleko
mrtvého moře jsou dosti vysoké s převislým skaliskem, jež každého
okamžcní do údolí sřítiti se hrozí. Nejpříkrejší kopce však & nej—

vv!
lllZSl údoliny jsou na straně jižní. Sem utíkají se Beduíni, by
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před_ostatními Araby, svými to nepřátely, se zabezpeěivše, v údo—
lích těch stáda své v pokoji pasti mohli. Celá ta krajina od vý
chodu mořem mrtvým ohraničena není než nepřetržena řada vy
sokých holých vrchu vápenitých a nízkých údolin. ——Dřevní město
Engaddi nedaleko mrtvého moře rozkládalo se v krajině palmou
a vínem věhlasné. Neschazí tu ani onen strom, jenž, jak se pravdě
podoba, byl námětkem důmyslně vypravovanky o jablkáeh so—
domských. Strom ten,jehož vlastní otěinoujsou jižní Egypt a Nubie,
má až 15 stop zvýší; kura jest nahnědlá, list oblý; nažloutlé,
měkké ovoce podobá. se citroníku kytajskému a vnadí oku náramně.
Kdo by však ovoce chtěl utrhnouti a jím si pochutnati, nemálo by
se zklamal; neboť sotva jsi ovoce stiskl, již pukla okrovka tenínka,
& v ruce ti ostal jen suchý semenník nezaživný. Tak se to má
i s hříchem, jenž oku a chuti lahodí, posléze však srdce prazdne
& pusto ostavuje“.

„Přece pak bilo mu srdce. při tom“, t. j. když uřezal
tiše kraj pláště Saulova jsa pokoušen, by ho usmrtil.

„Saul hledal Davida na poušti Zifskě“. Přesvšechny
důkazy velkomyslnosti Davidovy změnil Saul smýšlení svěk Davi
dovi, i poěal opět ukládati o bezživotí jeho. Změna ta měla základ
v rozladěně duši králově, kterýž, opustiv Boha, nespokojen byl
s sebou a celým světem.

Poušť Zifská, kdež Stůl Davida byl pronásledoval, rozprostí
rala se na jihu pouště Engaddi, k západní straně moře mrtvého.

g. 101.
Smrt Saulova.

(I. král. 28, 31.)
Nová nadešla Israelským válka s Filištiny, již s voji četnými

oproti Saulovi táhli. I ulekl se Saul velmi množství nepřátel a
dotazoval se Hospodina, i neodpověděl jemu. Změniv roucho, šel
tedy k ženě mající věštího ducha do Endoru. Tak hluboko klesl
Saul, že maje jedině v Boha důvěřovati, k pověrám útočiště vzal,
ač sám dříve pravem byl vyplenil ěarodějníky a hadaěc. Bůh však
dopustil, že na volání věštkyně duch Samuelův se objeviv králi,
jeho a synů jeho smrť oznámil. A jak žena předpověděla, tak
stalo se dne následujícího. Saul a tři synové jeho zůstali v bitvě
na horách Gelbo'é, kteréž na jihovýchodě velikou rodinu Esdrelon
ohraničují. — Děj ten zřejmým jest dokladem o všeobecně víře
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v nesmrtelnost duše. Že všeliké zaklínéní mrtvých & hádání bylo
jen pod\od, nelze poehybovuti; že ale nepřítel lidského pokolení
p “zivčtoho použil, aby svou moc na zemi zachovulurozšířil, ozřej
muje nejen z písma sv., (Mat. 24, 24. ll. k Tess. 2, 9), nýbrž
i z toho, že se mnohé hádání čurodějníků s p'uvdou potkalo.
(II. Mojž. 7, 11. 22; s,.7).

„l'oehytil Saul meč a nalehl nu něj.“ I'ýchou a, ne
vděčností odvrátil se Saul od Bohu, a. zbavil se trůnu; a nyní
končí život v zoufalství sebevraždou. Tím dopustil se nového
těžkého hříchu; není zajisté nikomu dovoleno život si bráti, an
]) Bůh jen a nikoli člověk pánem i nad žitím i nad smrtí jest;
2) Bůh člověku dává život, aby ho užíval ke cti Boží, ku svému
u svého bližního blahu, dokud Bůh tomu chce; 3) Bůh jednomu
každému lhůtu života ustanovuje, & není nikomu volno, ji ukraco
vati; 4) člověk podle rozkazu Božího: „nezabiješ“ ani sebe ani
jiného usmrtiti nesmí; 5) člověk samovraždou i obecnému blahu
škodí, k jehož zvelebení má spolupůsobiti. — Samovražda jestit'
tedy ve trojím ohledu tčžkým & zlořečeným zločinem: nebo jest
to pych proti Bohu jakožto nedovolené sahání v jeho nejvyšší
právo majestátně, jest to pyeh proti přírodě & těžkou urážkou
křesťanské samolésky, konečně těžkým provinčním proti veškeré
společnosti lidské. Církev dává ošklivost nuditímto zločinem na
jevo, že sumovraha zlomyslného z lůna svého vylučuje a. jej za ne
hodnu pohřbu církevního prohlašuje. —Sumovruždu není znamením
křesťanské udutnosti, ulebrž v malomyslnosti azbubělosti má původ
svůj. Udatnčjší zajisté jest., kde ve zkušbúch u těžkých útrapách
s trpělivostí vytrvai, než kde u mulomyslnosti na život si sáhá.

Poučky. Závist u žárlivost odňaly Saulovi nejen
vniterný poklid, nýbrž popouzely ho také k nenávisti & krutosti
k nevinnému u šlechetnému člověku i k vlastnímu synu. Pročež
měj každé ozývání se závisti v ošklivosti.

David ve škole utrpení jevil nejspanilejší ctnosti: pevnou
v Boha důvěru, kte 'z'tži v nejtěžší úzkosti se nekotácí; trpě
livost u odevzdanosf neopouštčjícíhov hodiněnebezpečenství;
konečněvelkomyslnost' &spunilomyslnost' srdce, i úhla
vního nepřítele šetřící & nad ním se nemstící, nýbrž pomstu Bohu
Zůstal'flljlcl'. Sluvnčjší věru nežli vítězství nad obrem Goliathem
bylo vítězství Davidovo nad sebou samým!
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Jonathasosvěděilsebýtiušlechtilým přítele m Davidovým;
neboťi v neštěstí zůstal mu věren, odváživ se i života pro přítele
nebezpečenstvím Olll'UŽCllólIU.Přátelství takového jen ctnostní
lidé jsou schopni; protož jen takové voliž sobě za přátelv.

_s. 102.

David se uvazuje v království.
(ll. k 'ál. 2—6). 

Drahně času, žárlivostí Saulovou donucen, vedl David život
na útěku & v nouzi. ()d 23. až do 30. roku věku sveho bylo mu
jako honěné zvěři utíkati z úkrytu do úkrytu, s hory na horu,
ano i u samých souseda nepřátelských útulku hledati. l"mrtím
Saulovým vzal konec čas zkušby, i mohl bez nebezpečí vrátiti
se, by jako Bohem vyvolený král lidu lsraelskeho úřad svůj
vykonávaL

Že nižádná zášť nebyla v srdci Davidově proti Saulovi, jeho
nepříteli, dokázal onen truehlením nad úmrtím tohoto a jeho synův,
obzvláště však tím, že vrahy lsbosetha, synaSaulova, dal usmrtiti;
skutkem takovým zároveň ozřejměla spravedlnosť jeho, an jsa
králem a soudcem bezpráví, křiklavé přísně potrestal a sám všeho
podezření se zbyl, jako by pyehu toho spůsobem nějakým se
účastnil.

„Pomazali jej na království“. Svatá dějepravatrojího
pomazání Davidova podotýká: po nejprve pomazán byl v Bethlemě
v domě oteovskěm od Samuela, po druhé v Hebronu od mužů
judských, po třetí od všech pokolení tolikěž v llebronu. Tak
království jeho i Bohem i lidem bylo ztvrzeno.

„l)obyl hradu Sionu, a nazval jej městem Davido
vým“. llrad Sion ěili hořejší město velmi opevněná již, Jošue
Kanaanitům byl odňal; později zmocnili se ho Jebusitó, od nichž
i jméno Jebus vzalo, až pak od Davida bylo dobyto a původní
města toho jméno Salem t. j. pokoj v Jerusalem čili „obydlí
pokoje“ změněno. Město bylo tak pevné, že všeobecně za to se
mělo, že slepí a belhaví s to jsou, aby oproti nepříteli je oehránli.
Proto i Jehusite podle Josefa Flavia jsouce Davidovými voji za
hroženi, jako na posměch zdi města slepými a belhavými obsadili
& Davidovi oznámiti dali: „Nevejdeš do města, leč bys slepce &
belhavce napřed odstranil.“ Když však David tomu, kdo by hradu
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Sionu dobyl, diistojenství ncjvyššíhg vojevůdce byl přiřkl, rozha
rúno 'jest udatenství Joabovo tak, že zdí ln'adských dostoupiv, hradu
se zmocnil. David uěinil hrad Sion sídlem svým. město Jerusalem hlav
ním městem a středištěm bohovlúdy, k čemuž se take polohou svou
povýteěně hodilo; nebo mělo podobně položení ve svalě zemi,jako
tato mú položení v ostatních světa lu'ajinúeh, tvoříe střed asrdec
eelěho království, any hory El'raimslu': a Judské, mezi nimiž Je
rusalem leží, jsou jako přmlhradím velebněho města královského.

Rozkládá se pak Jerusalem na výběžee pohoří Elraimskěho
a sice na třech pahorcích, z niehžto severní „Akra“, středo
východní „Mariah“ ěili „hora chrámová“ slovc, protože na ní potom

chram vystaven; jižní pahorek, údolím (za času Římauův Tyro
peonem naz'auým) od obou prvých oddělený byl pahorek Sion,
na němž stalo hořejší město a hrad Davidův; od něhož zhusta
dcerou Sionskou čili prostě „Sion“ slove. Za času Římanův
přistaven severu-západně čtvrtý díl města „lšezetha“ ěili „nově
město“, které netoliko horu Bezethu, nýbrž i protější výšinu za
'lfyropeonem zahrnovalo.

Kromě severe-západní strany, z nížto výběžek pohoří Efraim
skěho a sice nejjižnější svah hory (iihonskě až do města se
túlmc, jest Jerusalem otocen dvojím údolím, na jihu se sbíhajíeím.
Kolem severu a východu táhne se údolí .losal'atskě, od Kidronu
ěi Uedronu je protěkajíeího, iKidronským údolím prozvaně.
l'o západní straně táhne se údolí Uihonskě a ohklíěujíe jakožto
údolí liiunomskě ((le-henna) jižní stranu, spojuje se s údolím
Kidronským. Do těchto údolí mú křídlo hory, na němž město
stojí. \'('lllll příkrý svah, tvoříc ludíž přirozenou tvrz, která tím
znanu-nilějsí pevnosti nabývá, že ještě v_vssímihorami obklíčenajest,
jež z údolí těch na druhé straně vystupujíee, město ve spůsobu
podkovy se tří sli-au elu-ání (obkličují). llory ty jsou: hora
Ulivetskú a hora pohoršení na straně východní; hora
b'kopns na severní; hora (Jihon na západní straně a hora
zlě r a d _v na jihu. .

l'ouěka. David otázal se llospodina, dřívenežli šel
do llobronu, by nastoupil vlúdu, Nejinak múmet'i mv před každým
duležitým podnikem s Bohem poraditi se. „Kdo s Bohem začína,
dobře počíua“.



s. 103.

Davidova péče o bohoslužbu.

(II. Král. 6, ]; I. Pal-al. 13. 15, 17. 24—20).

David ujav království snažil se nejpředněji o buzení a po
vznešení života náboženského v lidu. Za tou příčinoudal
archu úmluvy do Jerusalema přeněsti a uspořádav důmyslně i
skvěle bohoslužbu ve svatyni, chtěl hospodinu vystavěti chrám. Za
to udostojen přípovědí, že trůn Israelský při jeho domě zůstane
na věky.

Odešel s lidem do Kariathiarima, by přinesl od
tud archu úmluvy“. Měl-li Jerusalem býti hlavním městem
celého království, bylo potřebí, aby i svatyně lidu v městě tom
byla umístěna.

„David poskakoval před Hospodincm“, t.j. před
svatostánkem, chtěje na jevo dáti žbožnou a nadšenou radost svou.
Poskakováuí to nebylo než slavné podle taktu hudby se řídící
postupování. Michol, žena jeho, 3 okna slavnostní průvod pozo
rujíc, s úsměškem vytýkala mu pak počínání jeho dokládajíc, že
náramně tím se ponížil. Leč David dal jívodvět řka: „Před ]lospo
dinem, jenž mne vyvolil za knížete, budu ještě opovržcnější, než
jsem byl a budu před očima svýma“.

Zvláštních pak získal si David zásluh, že služby Boží ve
svatém stánku spůsobem 'veskrz příhodným a skvělým uspořádal:
rozděliltě kněze na 24 tříd, jimž podle losu střídavě přisluhovati
bylo ve stánku. Rovněž tak uspořádal službu Levitů a vyvoliv
z nich 4000 zpěvákův pode třemi řediteli, rozdělil je též na 24 tříd;
zařídil hudbu a zpěv při službách Božích. Izvelebovali bohoslužbu
hudelmíci a zpěváci, hrajícc na harfy, citarý a všelikě nástroje
hudební i pějícc svaté zpěvy, žalmy od Davida složené. Davidovi

'zpěv a hudbu posvátnou zařízujícímu naponu'ihali tři mužové:
Asaf, lleman, ldithun, již tolikěž svaté zpěvy složili.

„Trůn tvůj bude pevný ustavičně“. I'řípověďta po
předně naplněna Šalomounem; požehualtě jemu Buh jako otec
synovi, byltě knížetem míru; naě už jméno jeho poukazuje & vy
stavil Hospodinu chrám kamenný. Svrchovaně však naplněno
jest proroctví to teprv Kristeml'áucm: outě pravým Synem Božím
a pravým knížetem míru; onť vystavil llospodiuu pravý duchový



chrám v křesťanské církvi a království jeho bude trvati na věky.
Spolu se v proroctví tomto z pokolení Judova naznačuje rodina
Davidova jako rodina, z nížto pojde mesiáš dle těla, za kterouž
příčinou mesiáš nazýván synem Davidovým.

Pouěka. ()bcujme i my jako David plni pokory, radostivosti
a svatého zápalu službám Božím a usilujme Boha oslaviti, ne
dadouí-e se másti posměchcm nevěreiiv a bezbožníkíiv. Zvláště pak
jest to povinností vzdělaných a výše postavených, aby svým
dobrým příkladem lidu v tom předcházeli.

š. It)—l.

l'ítězoslan'né panování Davidovo. "řídí a pokání jeho.
(ll. Král. (Q"—12.[. l'aral. 20).

Jako David usiloval o vniteruá přetvoření bohostátu
buzením života nálmženskěho, nejinak zasazoval se zdárně 0 ze
vnější rozšíření a rozprostranění království, přemoha veškeré
nepřátely s velikou mocí proti němu povstalě. [ dodělal se toho,
že království Israelskě, vpoěítajíe (v to) i podruěné či poplatné—_
státy, rozkládalo se od Egypta až k Euf'atu a od Sinaje až k horám
armenským. Poraziv Filištiny, Syrské, Edomity vedl pak válku
s Amonity, kte 'áž byla„mu se škodou duchovní, an za doby té
dvojího dopustil se hříchu.

„Uzřel ženu, manželku Uriáše“. DvěvěcibylyDavidovi
příčinou hříchu: ]) opovážlivá sebedůvěra, pro kterouž domní 'al se,
že nemožno, by tak hluboko klesl. Sám zajisté tvrdí: „Já pak řekl
jsem v hojnosti své (t. j. když semi dobře vedlo): nepolmu se na
věky. llospmline! odvrátil's tvář svou ode mne, a učiněn jsem
zkormoucený“ (Žalm 29. 7—8). Druhým námětkem pádu jeho
bylo, že nebděl nad očima svýma, jimiž jako oknem vniká hřích
do srdce. Jediný nepozorný pohled s to jest, aby duši poranil,
i umrtvil. Právě proto dí sv. Augustin: „Oko obzvláště střeženo
býti musí, neboť jestiť branou k srdci“.

„Vzal ji za manželku“. Přikázání Boží velí: „Nepožádáš
manželky bližního svěho“. Zápověd' tu David nesplnil a nového
pak dopustil se hříchu —- vraždy Uriášovy. Ilřích plodí hřích.

Zhřešilt' jsem Hospodinu“. David pokárání prorokovo
s pokorou přijal a neuzavřel srdce pravdě. V tom okamžení za
pomněl, že jest králem, aby toho jen pamětliv byl, že zhřešil.

15*
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David vyřkl jediné slovo: peccavi —- zhřešil jsem, a jediné to
slovo litostné smazalo převeliký jeho hřích; avšak nebylo to slovo
ústní jako spíše lítost' srdce, kterouž opčt lnilost' Boží získal. Jak
velice pak David hříchu litoval, učí žalm šestý, an praví: „Ustávám
v úpční svém, zmývám každé noci ložc své: slzami svými snuičím
postel svou“. „Srdcem zkroušeným a pokorným Bože nczhrzíš“
(Žalm 50).

„Ranil také Ilospodin dítě“ smrtnou nemocí, i skonalo dne
sedmého. Ačkoliv Bůh vinu hříchu a věčný trest Davidovi pro
minul, bylo mu snášeti trest časný, kterýž ve vlastním domě mu
nadešel: úmrtím dítěte právě jmenmamího a vzpourou syna
Absolona.

„David nazval je Šalomounem“, t. j. knížetem míru;
stalo se tak na označenou, že David s Bohem se usmířil a spolu,
že Bůh Šalomounovi chtěl zjednati mír a pokoj se všemi nepřátely.

Poučky. Paid Davidův i spravedlivého dojínni strachem
&.pobádá ku bdělosti. „Kdož se domnívá, že stojí, hlcdiž aby ne
padl“ (I. Kor. 10, 12).

David padl hluboko; avšak povstal rychle, jsa v tom vzorem
následování hodným všem, kteříkoli žalostnč padli. „Následoval-lis
Davida v hříchu, nasleduj ho také v pokání“, pravil sv. Ambrož
k císaři Theodosiovi.

Protože David projat byl duchem pravé kajicnosti, t. j.
že poznaivaje hřích svůj, ho upřímně litoval a vyznával, došel od
puštění jeho a trestu věčného; ale trest časný, jejž mu prokok ve
jménu Hospodinově byl oznámil, bylot' mu podstoupiti. Tak pro
mijí Bůh každému hříšníkovi ve svátosti pokání vinu hříchu, trest
věčný, nikoli však trestu časného; ten na tomto neb onom svčtě
jest mu trpčti.

g. 105.

Absalonom vzpoura &pokuta.

(Il. Král. 14- —- 19).

Pomsta Boží, prorokem Nathanelu přet'lpovčdčmi, brzy na
dům Davidův přikvačila; naplnilot' se slovo l'ainč: „Aj, já. zbudím
proti tobč zlé z domu tvého“. Nebo vlastní syn jeho Absalon
povstav proti otci, připravil mu tudíž přehořké st 'asti.
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„Nebylo žádného muže tak pěkného jako Absolon ve
všem Israeli“. Absolon vynikal nad jinó velmi sličnou postavou;
avšak čím lepější byl tělem, tím hnusně-jší byl na duši. Lidem se
zalíbiti bylo mu snahon nejvřelejší; o zálibu Boží málo pečoval.
Proto stihla jej pomsta Hospodinova. Pýcha a marnivosť přivodily
pád a zkázu jeho. 'l'ak zbaven těla a života. Kéž by jen *asného
života pohřešo 'al!

„Vlasy hlavy jeho byly pěkné a.hustě“. Vlasy, na nichž
Absalon mnoho si zakládal, byly pak leč-kou jeho záhuby.

„Když někdo přistupoval k němu, aby ho pozdravil,
vztahoval ruku svou a políbil ho“. Jednáním takovým dával
na. jcvo šerednou vlastnost útroby své ——pokrytství; tvářil se
jakoby jiným chtěl jen sloužiti, jim se kořiti; ani se nerozpakuje,
vlastního otce pomlouvati, by vlastních záměrů došel, vlády se
zmocnil. Absalon dráždil lid ku vzpouře proti královskému otci,
chtě-je na. stranu svou přilákati pokolení israelskó, totiž krom Ju
dova, všecka ostatní pokolení, jakž byla před tím od Judy odtržena
následujíce domu Saulova. To byl zajisté zárodek pozdějšího roz
dělení království Israelskóho na dvojí království, israelské totiž a
judske.

„Nechte ho, at'. zlořeěí“. David vzpa')mínaje svých těžkých
hříchův, nemyslil jinak, než že Semei jest nástrojem kárné spra
vedlnosti Boží. A(- Semei v nespravedlivě nenávisti Davidovi zlo
řečil a také nepravých oproti králi výtek se dočinil, bylo pohanění
zaslouženým trestem pro krále. Bylo by však rouháním oproti
Bohu, lulybyehom se domnívali, že Bůh Semeje k zlořečení po—
vzbudil; umíť Bůh zle v dobré měniti a svou božskou prozřetelností
i hříchy nešleclu—tníkův tak řídí, že jimi hříšníka trestá a spolu
k obecnému blahu napomáhá. .

„Stala se bitva v lese Efraimslu'-m“. Les Efraimský byl
východně od Jordanu blíž města Mahanaim v pokolení Gadově;
David z J'erusalema Jordanem s voji svými se ubíral.

„Absalon uvázl za hlavu v dubů-“, t. j. mezi ratolestmi.
Spravedlnost Boží panujeť od věků a není hříšníka, jenž by jí
uniknouti mohl. Trest Absalonův hodil se ku hříchu jeho. Absalon
toužil po křesle otce svého Davida, &uvázna mezi ratolestmi v dubě,
stal se strom ten trůncm jeho. Korunou královskou hodlal ozdobiti
skráň svou; a aj! vlasy hlavy jeho s ratolestmi dubovými staly se
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bolestnou proň korunou. Usilovalt' o žezlo, a kopí, jimiž proklaino
srdce jeho, byly mu žezlem. Bažilt po slávě královské, a zdčlal si
pomník hanby; neboť

„Uvrhli ho v lese do jámy“; hromada kamení byla po
mníkem jeho hanelmým. Kdo na místo to přišel, měl na znamení
ošklivostí nad nešleehetnictvím Absalonovy'm kámen na hrob jeho
položiti. — Ahsalon ještě za živu postavil si pomník, aby jméno
své u potomstva pověstným učinil. Dosud ——píšeJosephus Flavius
_—viděti jest v údolí Josafatskčm blíže .lerusalema hrob ve skále
vytesaný, 30 stop (9 m.) zvýší ; dosud zove hrobem Absalonovým. Každý,
komu to místo jest míjeti, at to křesťan, af žid neb mohamedán.
vrhá. kámen na hrobku Absalonovu, dávaje tím na jevo ošklivost
nad nezdárným synem Davidovým.

.,Synu můj Absalone, kdož mi dá, bych jai umřel za
tebe“. Pro dvojí příčinu oplakával David syna: a) že smrť mu
vyrvala dítě, jež velmi miloval, b) že dítě to ve hříšíeh skonalo.
Zbožným rodičům není malou bolestí. když děti jejich ve hříchu
žijí a ve hříchu umírají.

l'oučky. Jako Absalon a druhové jeho neujdou trestu spra
vedlivěmu, kdožkoli vzpourou a odbojem proti pomazané hlavě
knížete povstávají.

Na Ahsalonovi ozřejmuje, eo čeká syna, jenž nenaplňuje
čtvrtého přikázání'k rodičům. „Kdo sužuje otce a zahání matku,
hanebný jest syn a. nešťastný“ (Pří ]. 12), 26).

David v pohanění Semejovč uznal kziraíní llospodinovo; uzná
vcjmei my v nepřátelích toliko nástroje spravedlnosti božskč,
jimiž nás Bůh pro hříchy naše pokořuje.

_s. 106.

Davidovo lidu sečtení; poslední jeho nařízení a úmrtí.
(11. K m. 24. l.1*aral.21. III. Král. 1—2. |. Paral. 22, as, 29).

Všickni nepřátelč lidu domácí i přespolní byli přemožení o.
bohovládny stát nebyl tě rozsáhlosti, že mocí i velikostí jiným
světovým říšem se vyrovnal. Nyní ale David nepřestávaje na tom,
aby v míru & pokoji nad královstvím vladna, o jeho blahobyt. a
rozvin se zasazoval, zaměřil k tomu, by bohovlzidny" stát svůj pře
tvořil v dobývavou říši světovou a. k tomu účelu i sečtení lidu
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nařídil. Toto však za příčinou záměru. z něhož pošle, nelíbilo re
llospodinu a morem lidu strašným těžce pomstěno.

„Sadok pomazal Salo mo u n a“. Písmo sv. dotýká, že
Sadok, kněz, olej ze stánku vzal: nebylť to olej obecný, nýbrž po
svátný, jímž velckněz krále pomazal. Pomazání kněží dále se spů
sobcm ještě slavnějším; olcji tomu i věci vonných se přimísilo.

Svolal pak David všecka knížata Israelská, vývody pokolení
a. napomínal jich, aby přikázání Božích píleli a hojně přispívali ku
stavbě chrámu, jejž chtěl Ilospodinu zdělati.

Když pak Davidovi se přiblížil čas smrti, přikázal Šalomounovi
s_vnu svému řka: „Umírám; posilniž se a buď muž; zachovej stráže
Hospodina Boha svého, chodě po cestách jeho a ostříhaje přikázání
jeho, abys moudře činil všecko, co činíš a k čemukoli se obrátíš“.

, .„Na to usnul David s otci svvml a pochován jest
v městě Davidově“. Josephus Flavius vypravuje o pochování
Davidově: „Syn jeho Šalomoun dal jej pochovati s největší slávou
v Jerusalemě; mimo obřady, o pohřbu krále konané, vložil do hrobu
jeho i velikě poklady. Velikosti jejich svědčí tato událost: Když
po 1300 letech lIyrkan velekněz obležením krále Antiocha zbož
něho h_vl stížen a neměl, čím by od nátlaku nepřátelského se vy
koupil, otevřel jednu schránku v hrobce Davidově, z níž pak vzal
3000 hřiven i dal čásť jich Antiochovi, načež obložení se sprostil.
Za mnoho pak let otevřel Herodes jinou sch 'ánku hrobky Davidovy,
a vzal z ní poklady tolikěž nemalé. Leč k rakvím, v nichž popel
k'álův uzavřen byl, ani ]lyrkan ani Ilerodes nepronikl; neboť
rakve t_v pod zemi tak uměle a dovedně byly uschovány, že kdo
do hrobky vkročil, žádne rakve neznamenal“.

l'ouěky. David zhřešil seěítáním lidu a Bůh toho mstil na
veškerém lidu. Protože Bůh srdce vládců dle zásluh národů
řídí — je och 'aňuje ěili opouští — tedy trestal nepravosť hříšného
krále ka'áním těch, pro které hřích jeho připustil (Sv. Řehoř).

Spolu pokutován lid pro vzpoury proti pomazaněmu Páně.
Davidnapomínásyna svého ku svědomitěmu ostříhání

příkázání Božích, aby po jeho úmrtíbyl šťastným. Napome
nutí to prohlědá ku všem dětem, které pravě blaho si pojistiti chtějí.

Jako Israel mámet' i my rádi něco obětovati, kdykoliv se
jedná o oslavu Boží.
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Význam Davidův pro kralovstvi Iioži. Žalmy jeho.

Znamenitá úloha Davidova v dějináeh zjevení Božího v_v
svítá už z toho, že za jeho panování stát bohovládný zevně na
vrchol leskne slávy se povznesl a vniterný jeho rozvoj, jenž za
Šalomouna dovršen nyní už se připravoval, zejména pak jest. David
památenjakopraotce, obraz ěili nástin a prorok Kristův.
Jest praotcem Kristov_\"m; neho požehnání zaslíheněho mesiáše vý
slovně přenešeno na jeho rodinu a od tě dohy všiekni prorokově
líčí Krista jako potomka lsaiova a. syna Davidova. David jest
šestnáctym ohrazem Krista Pána; neho osudy jeho života na mnoze
shodují se s osudy Vykupitelovými. Tak na př. rodiště obou jest
Betlém. ——lŠoliuliliý David od Boha. ža krále a proroka lidu SVČ-ho

b_vl v_yvolen; Kristus l'án — Doha otee nejmilejší syn, v_vvolen za
proroka. a krále eelěho ělm'ěčenstva. — David nstanoven,ahy za
smušilosť Saulovn zlodnehem spůsolmnou zapuzoval; Kristus k tomu
byl určen, ah_v zlé duchy vymítal a říši jejieh zničil. — David, jen
holí a prakem ozhrojen, jde proti ohru (ioliathovi po 41) dní lid
Boží haníeínm; Kristus, ozln-ojen křížem, jde proti ďáblu, knížeti
tohoto světa, jenž sltltltl letjím vládl. —'—David h_vl promislinlován
od Saula, jemuž dobrodiní prokázal; Kristus hyl pronásledován
od židův a světa, jež všeho druhu dobrodiním ostědřil. »——David
daroval dvakráte život nepříteli svemu; Kristus l'án na kříži modlí
se za nepřátely, h_v pomsta lioží je nezastihla. --—David, skor
moneen pro hříehy s_vna svěho, jde přes potok Cedron na horu
olivetskou; Kristus, prostoupen nejtrpěí holestí nad nepravostmi
lidí, jde taktěž přes potok (ledl'oll na horu olivetskon. -— Davida na
pouti tě holt-síně doprovází hlouček věl'nýeh přátel, Krista tolikěž
několik jen uěenníkuv. __ David v hoři h_vl posmíván od Semeje;
Kristu na kříži uln'alovam'ann posmívají se židě. —— Aehitot'el.
Davida zradiv, u zoufalství se oběsil; Jidáš, zrádee Kristnv,takt.ěž
končí život. svuj. »——l'o mnohýeh svízelíeh a litrapáeh dosedl David
na trůn lsi'aelský a panoval slavně; utrpením a snížením vešel
i Kristus do slávy svě, kde sedí na praviei Utee neheskěho. ()lira'l.
ten dvěma novými r_vsylíčí mesiáše: a) jako krále míru a pokoje.
l)) jako krále, jenž strastmi a pi-otivenstvími říši .svou zhudnje.

Posléze jest také p roro k e_m Kristovým, an předpovídal
s podivuhodnou jasností jednotlivě okolnosti Kristova života, utrpení
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a sum'ti,jakož ijeho oslaveuí. Žalmy o tomjednajíeí slují mesiáše ké.
.limi líčí se:

]. Věčně Kristovo zrození z Otce a.jeho králování
t. j. věčně trvziní království jeho.

„Proč se bouří národové a lidé daremné přemyšlují věci
(t. j. marným proti mesiáši jest odboj)? Postavili se králově země
a knížata sešla se v jedno proti IlosPodinu & proti Pomazanému
jeho. Já (mesiáš) pak ustanoven jsem králem od něho nad Sionem
horou svatou jeho (t. j. nad církví) a ohlašují přikázáníjeho. Hospodin
řekl ke mně: Syn můj jsi ty, já dnes (t. j. od věčnosti) zplodil
jsem tebe. Požádej ode mne, a dám tobě národy dědictví tvó
a vladařství tvó končiny země. Spravovati je budeš prutem želez
ným a jako nádobu hrnčířskou roztříštíš je“ (Žalm 2; 1.2. 6—9).
Prut železný značí nepřekonatelnou moc Kristovu; až dosavad
bylo roztříštění neb rozptýlení konečným osudem všech národů
víře Kristově odporujících.

]. Kristovo velekněžství:
Řekl Hospodin (Buch otec,) l'ainu memu (mesiúši): „Sed' na

na. pravici mě, dokavadž nepoložím nepřátel tvych za podnoží nohou
tvých. l'rut llltN'l tvé v_vpustí Hospodin ze Sionu. (V Jerusalemě
utrpěl Kristus smrť kříže a kříž byl žezlem, jehož ramena vítězně
až do Imm-insvěta se rozestřela). l'řisahl llospodin a nebude želeti
toho: 'l'y jsi kněz na věky podle "zidu .\lelehisedeclmva“. (Žalm
109, l. 2. 4). Jako Melchimuleeh llohu Nejvyššímu (podle 1. Mojž.
13, 18 20) prostou, nekrvavou oběť přinesl -— jinak v celém
stul'řlll 7.:ikollí' takovíto Ubčf se. nellillt'zzi. tuk i Kristus neo

krvavou oběť Bohu ()tci vzdal a ve své církvi na věčně časy (jako
kněz na věky) Ustanovil.

:š. Kristovo poslušenství jako smírně oběť za
hříchy naše:

„()bětí zabilnya-h a potravny'wzh nechtěl jsi, ale tělo připravil
jsi mi. ()běti zápalm'- a zahříšně nežádal jsi. Tehdy řekl jsem:
Aj jdut', abych činil vůli tvou“ (Žalm 39, 7 —9).

4. lÍmučení a smrť Kristova:
„Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil? Já. červ jsem

a ne člověk; pohaněním lidí a povrhelem obce. Všickni, kteří mne
viděli, posmívají se mi, pohybují rety a pot'wisají 'hlavou,říkajíce:
Doufalť jest v llospodina, neeht' jej vytrhne, nechť ho vysvobodí,
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poněvadž se jemu v něm zalíbilo. Jako voda vylit jsem (t. j. síly
mč jsou jako pohyblivě množství vody bez spojirlla) a rozstupují
se všecky kosti mě (t. j. z kloubů jsouce vymknutyl. U_činěnojest
srdce mě jako vosk rozpouštějíeí se v útrobě mé. Vyprahlu jako
střepiua síla má a jazyk můj přilnul k dásním mým. Rota zlostníků
oblehla mne. Zbodli ruce mě, i nohy mě, rozdělili sobě roucha má.

'a, o můj oděv metali los“. (Žalm 21, 2, 7—9. 15—47. 19).

„I člověk pokoje měho, v němž jsem doufal, a kterýž jídal
chleby mé, pozdvihl paty proti mně“ (Žalm 40, 10).

„I dali mi za. pokrm můj žluč, & v žízni mé napajeli mne
octem“ (Žalm 68, 22).

5. Kristovo z mrtvých vstt'ní:
Nezanecháš duše mě v hrobě aniž dáš svatčmu svému (t. j. mc

siáši) viděti porušení“ (Žalm 15, 8—10).

6. Kristovo nancbevstoupcní:
„Pozdvihněte knížata bran svých, a vyzdvihněte se brany

věčně a vcjdef. k 'ál slávy. Kdož jest tento král slávy? Hospodin
silný a mocný, Hospodin mocností, ont' jest kral slávy“ (Žalm
23, 7. 8. 18).

Velmi krásně vyličují se v žalmech Davidových vlastnosti
božské & sice:

1. Večnosť.
„Prve než učiněny byly hory a než jest spůsobena země i

okršlek, od věku a až na věky jsi ty Bůh. Nebo tisíc let před
očima tvýma jest jako den včerejší, kterýž pominul, a jako jedno
bdění v noci“ (Žalm 89, 2. 4).

2. Všudypřítomnost':
„Kam půjdu od ducha. tvého a kamž před tváří tvou utoku?

Jestliže bych vstoupil na nebo, tam jsi ty; vstoupil-li bych v pod
světí, přítomen jsi. Vzal-li bych křídla sva na úsvitč a bydlel bych
v končinách moře, itamt' ruka tvá provodí mne a držeti mne bude
pravice tvá. A dím-li: Snad tmy pokryjí mne, tedy i noc (jest
tobě) světlem vůkol mne; nebo tmy nebudou zatmíuy před tebou
a noc jako den osvícena bude“ (Žalm 138, 7—12).

3. Neproměnnosť Boží:
„Na počátku Hospodine ty země jsi založil a. dílo rukou

V

tvých jsou nebesa. Onat' zhynou, ty pak zůstá'áš a vsecka jako
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roucha zvetšejí, & jako oděv změníš je a změněna budou. Ty'pak
jsi tentýž a. léta tvá nepřestanou“ 101, 26—28).

4. Boží vševědoucnosť:
„l—Iospodine zkusil jsi mne a znáš mne. Ty znáš každe sed

nutí má i povstání mé. Porozuměl jsi myšlením mým z daleka;
stezku mou i odpočívání mé vyskoumal jsi a všecky cesty me
předzvčdčl jsi. Aj hle Hospodine, ty jsi seznal všecky věci, nej
poslednější i staré.. Divno učiněno jest umění tvé ze mne; vysoké
jest, nemohuf ho dosáhnouti“ (Žalm 138, 1—6).

„Zda-li ten, který vštípil ucho, nebude slyšeti? aneb který
spůsobil oko, nevidí? Hospodin zná i ta myšlení lidská“ (Žalm
93, 9. 11).

5. Boží moudrost:
„Jak velicí jsou skutkové tvoji llospodiue! všecky veci

s moudrostí jsi učinil“ (Žalm 103, 24).
6. Boží všemohouenosť:
„Bůh pak náš jest na nebi, všecko cožkoli chtěl, učinil“

(Žalm 113, 3).
„Slovem Ilosp0(linov_\"m nebesa utvrzena jsou; nebo on řekl

a učiněna jsou; on rozkázal a. stvořena jsou“ (Žalm 32, 6. 9).
T.Svatost božská.:
„Vyvyšujte llospodina Boha našeho a klančjte se na hoře

svató jeho; neboť svatý Hospodin Bůh náš“ (Žalm 98, 9).
„Nenávidíš všech, kteří činí nepravost', zahubíš všecky, kteří

mluví lež. Muže krvi (t. j. ukrutníka) a lestného v ohavnosti má.
Hospodin“ (Žalm 5, T).

8. Spravedlnosť božská.:
„()dplntí mi llospodin podle spravedlnosti má a podle čistoty

rukou mych nahrudít'. mi“ (Žalm 17, 21).
„Spravedlivý llospodin ve všech cestách svých a svatý ve

všech skutcích svych“ (Žalm 144, 17).
9. Dobrotivosť božská:
„()či všech v tebe doufají, Hospodine, a ty dáváš jim pokrm

v čas příhodný. Otevíráš ruku svou a nasyeuješ všeliký živočich
požehnáním“ (Žalm 1-14, 15, 16).

10.Milosrdnosť Boží:
„Milostivý a lítostivý jest Hospodin, shovívavý a mnoho milo

srdný a slitování jeho jde na všecky tvory jeho“ (Žalm 144. 8, 9).
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11. Pravdomluvnost a věrnost božská:
„Pravé jest slovo llospodinovo a všiekni skutkové jeho věrni

jsou“ (Žalm 32, 4).
12. Slava Boží vůbec:
„Nebesa vypravují slávu Boží a dílo rukou jeho zvěstuje

obloha. Den dni vypravuje slovo a noc noci oznamuje umění“
(Žalm 18, 2, 3).

_S. 108.

Salomona.

(1015—9713 př. Kr.)
.lello modlitba a moudrost.

(III. Král. 3—4).
„Rozdělte dítě živě na. dvé“. Rozumíť se, že král

rozkaz ten nedal na opravdu; ana žádná z obou žen neměla svěd
kův a důkazů, chtěl spůsobem tím přesvědčiti se, která z nich
mateřské srdce k dítěti by chovala. Soudil zajisté Šalomoun takto:
prava matka dítěte raději tomu dá., bý druhá dítě obdržela, než
aby rozděleno bylo. Že právě soudil, doličuje děj biblický.

„Ať není mě ani tvé, ale bud' rozděleno“. Tatoslova
ženy s druhou se příeí jasně dokazují, že taž nejen Iživě předstírala,
býti matkou pravou, alebrž že nenávistí a závistí oproti sokýni
prostoupena byla; proto ani živě dítě přijati nechtěla žádajíe, aby
bylo rozděleno.

Po'uěk: Nejinak nežli Šalomoun prosme i my lloha přede
vším o moudrost, o dar osvícení Ducha sv., nebot' bez moudrosti
málo by nám prospěla zemská dobra, bohatství a čest. Kdo tak
jedna, hledá napřed království nebeské a spravedlnosti jeho,
i můžet doufati, že Bůh mu dá i to, ěeho k potřebám pozemským
se nedostává. „Komu z vas nedostává. se moudrosti, žádejž jí od
Boha a. budet jemu dana“ (Jak. ], 5).

Š'. 105).

Stavění a posvěcení chrámu.
(Ill. Král. 5—8. ll. Par. 3—7).

Místo, na němž chrám měl býti vystaven, byla hora Moria,
příkrý to pahorek východně od Sionu & Akry ležící. Na téže
hoře ukazal se Davidovi, když mor zemi tísnil, anděl Hospodinův,
načež pak král Bohu na poděkování za odv'ácení rány morové
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oběti zápalné obětoval; tolikéž na pahrbku Moriah i Izák, syn
Abrahamův měl býti obětován. Ježto hora Moriah se všech stran
příkrá byla, dal Šalomoun všechen prostor mezi úpatím hory až po
vrch její opcvniti, čímž nejen většího ale i bezpečnějšího pro sta
vění chrámu místa získal. Píšet' zajisté Josephus Flavius: „[ roz
kázal král vyplniti veliké rokle, do jejichž děsné hloubky téměř
nemožno bylo bez ustrnutí pohleděti, a na základě tom vnější
chrámu předsíň u stejné s chrámem výši zdělati“. Průpravné tyto
stavby chrámu a předsíně s jejich síncia branami vymáhaly větších
výloh a větší práce než stavění chrá nu samého.

Základem bylo ohromné, uhlazené kamení; pročež ani kladiva
ani jakého jiného nástroje železného nebylo slyšeti při stavění.
Což divu, že velkolepost díla a množství dělníků žádala, jak tvrdí
písmo sv., řkouc, že 10.000 dělníků, 70.000 nosičů břemen, 80.000
kamenníků a 3300 dozorců stavbě přítomno bylo. K těm družili
se ještě stavitelé krále 'l'yrského, llirama. Dlužno podotknouti,
žc lidé ti při stavbě pravidelně střídali se. Tím spůsobem stavěli
i židé ipohané; neboť i tito měli tu od Boha vyslyšení býti. Dům
Boží byl zdélí šedesáti loktů (468 m.), zšíří dvacíti a zvýší třiceti loktů
(234111) Strop byl z dřeva cedrového a tak jako zdi a podlaha zlatem
nejčistším obložen. A byla síňee před chrámems dvěma velikými
měděnými sloupy: „Jachin a Boaz“, t. j. pevnost a síla. Na ostat
ních stranách k jihu, západu a severu zděláno okolo chrámu
opažení prken (pavlaěe)a stavení postranná. Svatyně
měla 40 loktů (31 m.), veles v a ty n ě 20 loktů (15'6 m.) zdélí. Kolem
chrámu byly d vě předsíně. Zev n ěj ší větší předsíňse sloupořadím
byla pro lid, vn iterná pro kněze. Ve vniterné předsínistály: oltář
obětí zápalných, moře měděné t, j. umyvadlo, určené
k umývání pro kněze a spočívající na 12 měděných volech; s obou
pak stran pět měděných kotlů ku prání masa obětného. Ve
svatyni postavenybyly: zlatý oltář kadící, zlatý stůl
chlebů předkladných a zlatých svícnů pět po pravé, pět
po levéstraně. Ve velesvatyni stáli dva cherubové ze dříví
olivového, zlatem obložení, deset loket (7'8m.) zvýší, akaždé křídlo
pět loket (39 m.) zdélí. Roztahovali pak cherubově křídla svá. a dotý
kalo se křídlo cheruba jednoho stěny sjedné strany, a křídlocheruba
druhého dotýkalo se stěny s druhé strany, druhá pak křídla upro
střed vespolek dotýkala se. Pod těmato dvěma křídloma stála
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archa úmluv y. (Viz nákres chrámu Šalomounova při
%. 110.

Josephus Flavius připomíná ještě třetí předsíň chrámu Šalo
mounova,nažývaje ji skutečným zázrakem. — A když ve 4. roku
pano 'ání Šalomounova dostaven byl eh'ám, shromáždil se veškeren
Is 'ael ke králi Šalomounovi a kněží vnesli archu úmluvy do vele
svatyně. Král pak a všechno množství Israelské šlo s ním před
archou a' obětovali ovce a voly bez čísla. Levité a zpěváci hráli
na cymbály, harfy a citery; stodvaeet kněží troubilo na trouby
& všickni pozdvihše hlasu, zpívali řkouee: „Chvalte Hospodina,
nebo dobrý jest a na věky trvá milosrdenstvíjeho“. Stalo se pak,
když vyšli kněží že svatyně, mlha naplnila dům Hospodinův.
I dal král požehnání všemu množství lsraelskému a postaviv se
před oltářem llospodinovým přede vším množstvím, pozdvihl rukou
svých k nebi a řekl: „Hospodine, Bože lsraelský! Nenít' podobného
Tobě na nebi ani na zemi dole. Jestliže nebe & nebesa nebes ne

obstihují tebe, čím méně dům tento, který jsem vystavěl. Avšak
k tomu toliko udělán jest, abys vyslyšel modlitbu sluhy svého
i lidu svého lsraelského. Kdožkoli se modlil na místě tomto, vyslyš
ho z příbytku svého, totiž s nebe, a' milostiv bud' jemu. Jestliže
by utekl lid tvuj lsraelský před nepřátely svými, protože zhřešil
proti Tobě, a ěiníce pokání, prosili Tebe v domu tomto, Ty vyslyš
na nebi a odpusť hřích lidu svému. Jestliže by zavříno bylo nebe
a nepršelo by pro hříchy jejich a niodlíce se na místě tomto obrá
tili by se, Ty odpusť hříchy služebníků svých a dej déšť na zemi
svou. Jestliže by hlad vznikl aneb mor aneb jakákoli rána, a Israel
rozprostřel by ruce v domu tomto, Ty opět. milostiv bud'. l cizo
zemec, který není z lidu tvého lsraelského, přišel—liby ze
země daleké pro jméno Tvé veliké a klaněl-li by sena
místě tomto, Ty vyslyš ho s nebe, aby poznali Tě všickni ná
rodové & báli se Tebe jako lid Tvůj lsraelský“.

A když dokonal Šalomoun modlitby, oheň sestoupil s nebo
a shltil ohěti zápalné i pokojné a velebnosť Hospodinova naplnila
dům. Všickni synové lsraelští viděli to a padše tváří na zem, kla
něli se & chválili Hospodina, že dobrý jest a že na věky trvá milo
srdenství jeho. Po vysvěcení chrámu udělal Šalomoun lidu slavnost
za. 14 dní, a pak propustil lid, kteří dobrořeěíee králi, šli do
svých obydlí, radujíce se a se srdcem veselým. — Ukázal se pak
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Hospodin Šalomounovi v noci a řekl: „Vyslyšelt jsem modlitbu
tvou a prosbu tvou; posvětil jsem dum ten a vyvolil jsem sobě
místo to za dům ohětí. ()ěi mé budou otevřeny a uši iné pozorující
na modlitbu toho, kdož by se modlil na tomto místě“.

l'ouěky. Binh jest všudy přítomen; všudy slyší naše prosby,
ale dle přípovědi své jest nám svou milostí blízek v ch'ámě
a vyslýchává naše prosby, které tam na posvátném místě k němu
vysýlámc.

Nejhlubší úctou projati jsou synové Israelští vidouce, ana
sláva Hospodinova naplňovala chrám. S jakou teprv úctou sluší
křesťanu vstoupiti do domu Božího, kde Kristus ——bohoělověk
v nejšvětější svátosti v pravdě, podstatně a skutečně pří
tomen jest.

Š. lll).

Salomounova sláva, jeho hřích i konec.
(lll. k'ál. 8—11. ll. Par. 8—9.)

Měl pak Šalomoun bohatství téměř nesmírné, a sláva jeho
zaznívala po vší zemi. Šalomoun vystavěl palác pro sebe a dům
dceři Faraona krále egyptského, již byl pojal za manželku; vy—
stavěl také Palmíru na poušti a jiná města přepevná. Nadělal
také lodí velikých. [ poslal lliram na těch lodích služebníky své
muže plavce & umělé na moři, se služebníky Šalomounovými
a přišli do Otiru, t. j. do Indie a A'abie i do Tarsy či Tartessu
ve Španělsku; a přinesli odtud zlato a stříbro, drahokamy & kost
slonovou. Udělal také král trůn veliky z kostí slonovych & obložil
jej zlatem skvoucím velmi. Nad to všecky nádoby stolné byly
zlaté a, všeliké nádobí domu bylo ze zlata ryzého, nic nebylo ze
stříbra; nebo tak veliká byla hojnost' stříbra v Jcrusalémě jako
kamení, aniž ho sobě vážili za dnů těch. Dvur králův potřeboval
denně 30 volů a 100 skopcii kromě zvěřiny jelení, srnčí a drůbeže.
Šalomoun měl 40.000 tažných a 12.000 jízdných koňů. Moc jeho
sáhala od Eufratu až hu hranicím egyptským; takové rozsáhlosti
něniěla říše ani před ani po Šalomounu. Králové přicházeli, by
úctu svou jemu osvědčili. Avšak moc, sláva a bohatstvo bývají
člověku nebezpečnějšími než poníženosť, ncúhlednost a chudoba.
Pravda ta ozřejměla na Šalomounu, jenž překonán mocí slávou
a bohatstvím, oddal se hejřivosti, nepravostem a posléze modlo
služebnosti.
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„I královna ze Saby přijela, b_vzkusila v pohádkách.
Saba jest území v požehnaně Arábii. l dala králi hojnost zlata
& vonných věcí velmi mnoho i kamení drahěho. Král pak Šalomoun
dal jí všecky věci, kterěž chtěla, a těch bylo mnohem více, než
k'áli byla darovala.

„Král puk pojal mnoho žen cizozemek z pohanských
národů, vzdělal chrámy modlářskě ženám svýnř. Šalomoun,
nejmoudřejší král, dopustil se velikě pošetilosti, zalnnncnuv na
Boha a jeho [.iřikázání. Napřed nešetřil zákona manželslu'rho, od
Boha daného ——pak otrořil i modlosluželmosti. 'l'ím spůsobem dal
lidu svému velikě pohoršení.

Dnů pak, v nichž kraloval Šalomoun v .lerusalěině
nade vším Israelem, bylo 40 let. [ usnul s otci svými. Zda-li
Šalomoun, než umřel, z hříchu se kál, s jistotou nemožno tvrditi;
ač ne bez důvodu tak soudíme, an sám v knize „kazatel“ dí:
„Zveliěil jsem skutky svě, v_vstavěl jsem sobě domy a štípil jsem
vinice, vzdělal jsem sobě zahrady a štěpnicc, a vysadil jsem je
všelikého plodu stromovím, a nadělal jsem sobě rybníků, abych
svlažoval les dříví rostoucího: měl jsem služebníky a děvky, a měl
jsem čeleď velikou, skoty takě a veliká stáda ovcí, nade všecky,
kteříž byli přede mnou v Jcrusalěnní; nashronniždil jsem sobě
stříbra a zlatá a nábytku králu a krajin (pokladu, daru sln'ostných
od sousedních králů a zemí); zjednal jsem sobě zpěváky a zpěvkyně.
i rozkoše synu lidských, koflíky a džbány k posluhování k nalě
vání vína & převýšil jsem bohatstvím všecky, kteří byli přede
mnou v Jerusalémě: nad to moudrost" také trvala se mnou. .'\ ěe

hožkoli žádaly oěi mé, neodepřcl jsem jim; aniž jsem zubrauoval
srdci svému, aby nepožívalo všelikě rozkoše a nekoehalo se v tom,
což jsem byl přip'avil: a to jsem pokládal za díl svuj (za cíl ži
vota), když bych požíval práce“ svě. Ale jak jsem se ohlědl na
všecky skutky, kteréž učinily ruce mě, na p více, při nichž jsem
se nadarmo potil, uzřel jsem ve všech těch věcech marnost a trá
pení ducha, a že nic netrvá pod sluncem“ (Ecel. 2, 4—11).

"!
Pouěky. Moudrý Šalomoun dal se ve stári ještě svěsti

modloslužebností. Z toho patrno, že člověk, byť milostí božskou
sebe moudřejším & lepším byl, přece proti přirozeně mdlobě
své a proti náchylnosti k zlěmu v nás bytujíeí, vždy na stráži býti
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má. „Bděte & modlete se, abyste neupadli v pokušení“ (Malt. 26).
——Šalomoun měl svrchovanou hojnost' statku zemských ;! přece
na konci života bylo mu doznati, že „všecko jest nun-nost'“. l'ročež
vyhledávcj statků vyšších, věčných. „Hkhidejte sohě poklady
v nebi, kdežto ani rez ani mol nekazí, u zloději nevykopúvují uni
kradou“ (Mat. 6, 20).

Chrám Salonmunův.
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('elý chrám měl ětvero oddělení:
Í. Dům Boží (AB)se svatyní (B)&velesvutyní (.-\).'
Ve velel-svatyni byla archa úmluvy (1), dva chorubové (2) u draho

cenná opona. (3).
Ve svatyni stály: oltář kndicí (l), 10 zlatých svícnů, pět po pravé a pět

po levé stí'aně (2), 10 stolů chlebů obličných, z nichž jednoho jen upotřebe
vúno; 5 jich stálo na pravé a pět na levé straně (B).

2. S íňce (C), v' níž umístěny dva sloupy „Jnchin u Bonz— (l), a
schody (2) do ní vedoucí.

3. V nite r ná před síň (předsíň kněží l));' v ní byly: oltář obětí
zápalných (1), moře měděné t. j. umyvadlo (2), 10 měděných kotlu, po pěti
na. obou stranách (S).

4. Ze vnější před síň (E) pro lid Israelský i pohanský.
IU
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Význam Saloluounův v království Božím. Spisy jeho.

Čím byl David lLohovládněmu království působením svým na
zevnějšek, tím jemu býti měl Šalomoun působením svým na
vnitřek. Jestliže David vítěznými válkami království rozšířil, měl
Šalomoun jeho blahobyt povznéstia tím v díle otcemzapo
čatčm pokračovati i je dokonati. K tomuto účelu uštědřila mu
prozřetelnost Boží nejkrásnějších darů, moudrosti & rozumnosti.
Pokud Šalomoun chodil po cestách Božích, dostával povolání svému.
přiváděje království na vrchol rozkvětu a slávy, imůžeť tudíž
dokonatelein občanské a duchovní vlády královstvíBožího
v ]sraeli naz'án býti. V této svě slávě jest také ná stínem
Kristovým a sice sedmnáctýnl obrazem Krista vítězoslavného
Vykupitěle, an otec jeho David více byl nástinem Vykupitele boju
jícího a strádajíeího: byltě Šalomoun, což jeho jméno naznačuje.
kníže míru; pravý kníže míru jest pak Kristus, jenž vykoupením
vrátil světu mír ztracený. ——Šalomoun vystavěl ]lospodinu pře
nádherný chrám; tento pak jest. nástinem církve, již založil Kristus.
»—Židé i pohaně ('.llyrští) spojili se, by chrám Šalomounův zdčlali;
židé a pohané spojují se, by zbudovali chrám pravého Boha, církev
totiž Kristovu. -— Šalomoun na trůn otce sveho povýšený panoval
nade všemi nepřátely království. Kristus přemohl všechny nepřátely
a panuje nyní nad nimi, sedě na pravici ()tee svěho. -— Za pano
vání Šalomounova žil Israel v blaženčm míru; i věrní vyznavači
Kristovi nalézají v království jeho poklid a blaženost věčnou.
Šalomoun proslul také spisy nám zůstavenými a to 1. knihou
„přísloví“ (proverbia) čili sbírkou krátkých, důmyslných a jadr—
ných průpovědí, kteráž nejsou než rozličná více-měně souvislá
pravidla k moudrěmu života uspořádání.

Přísloví Šalomounova dvojí mají do sebe výbornosť; prvá
záleží v jejich neustálém k Bohu se odnášení, bez něhož i nej
k 'ásnčjším předpisům ctnosti nedostává se vyšších podnětů stačících
k tomu, aby člověka ve všech života příhodách řídily; druhá vý—
l)(H'llUSťzračí se v tom, že nevyličují pouze nahodilých mravních
zjevil jed noho času a jedné země neb krajiny, nýbrž že v ně
kolika jen avšak mohutných rysech vystavují člověka vůbec a tudíž
na lyažniý čus obrállli se dají.
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Co do obsahu namlouvá nás spisovatel na zjednání si
p ra v(- moudrosti, vynáseje chválami vznešenost její:

„Blahoslavený člověk, který nalézá moudrost &kterýž oplývá
opatrností. Dražší jest nade všecko zboží, a všecky věci, kterýchž
lide žádají, nemohou se jí (moudrosti) vyrovnati. Dlouhost dnů
jestit' v pravici její & v levici její bohatstvo a sláva. Cesty její
(jsou) krásné cesty, a všecky stezky její pokojné. Stromem života
jest těm, kteří by jí dosáhli a kdo by ji měl, blahoslavený jest“
(Př. 3, 13—48).

Dále dává naučení, která prohlédají k našemu po
měru k Bohu:

„lšázcň Hospodinova jest počátek moudrosti. Moudrosti &uče
ním blázni pohrdají“ (l'ř. l, 7).

„Doufej v llospodina celým srdcem svým & nespoléhej na
opatrnost svou; na všech cestách přemýšlej o něm &.ont spravovati
bude kroky : e. Nebých moudrý sám u sebe, boj se Bohu. &.odstup
zlého“ (Př. 3, 5—7).

„Na všech místech oči Hospodinovy spatřují dobré lidi i zlé“
(l'ř. 15, 3).

„Všecko pro sebe samého (ke slávě své) učinil Hospodin;
také i bezbožného ke dni zlému (dni soudnému, na němž ozřejmí
\'šcln spravedlnost Boží)“ (Př. 16, 4).

Tolikéžpovzbuzuje ku spravedlnosti vůbec,zvláště
pak: a) k lásce bližního a dobročinnosti, b) k úctě ro
dieu, c) k pilnosti a činnosti i d) ku pokoře.

„Uhavností jest. llospodinu cesta bezbožného; ale kdož násle
duje spravedlnosti, milován bývá _od něho“ (Př. 15, 9). '

„Spravedlnost zvýšuje národ, ale hřích bídné činí národy“
(Pr. 14, 34).

„Blázen posmívati se bude hříchu, ale mezi spravedlivými
přebývati bude milost“ (Př. 14, 9). "

„Požehnání Páně jest nad hlavou spravedlivého, ale ústa
bezbožných přikrývá nepravosti“ (Př. 10, 6).

a) „Neříkej příteli: odejdiž a navrat se zase, zítra dám tobě,
lnoha hned dáti“ (Př. 3, 28).

„Na úrok půjčuje Hospodin, kdož se smilovává. nad chudým,
a on za dobrodiní jeho odplatí jemu“ (Př. 19, 17).

16'“
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„Kdo zacpává nebo své ke křiku chudého, i on sám křičeti
bude a nebude vyslyšán“ (Př. 21, 13).

„Jestliže by lačnčl nepřítel tvůj, nakrm jej, žíznil-li by, dej
mu vody píti; nebo to učinč, uhlí řeřavé shromáždíš na hlavu jeho
& Hospodin odplatí tobě“ (Př. 25, 21—22 .

b) „Slyš, synu můj! kázeň otce svého &neopouštěj přikázání
matky své; nebo to okrášlí tebe více než ozdoba na hlavě a zlatý
řetěz na hrdle tvém“ (Př. ], 8—9).

„Syn moudrý obveseluje otce, ale syn bláznivý zármutkem
jest matce své“ (Př. 10, 1).

„Oko, které se posmívá otci a které pohrdá matkou svou,
ať vyklinou je krkavci potoční a snčdí je synové orlice“. (Př. 30, 17).

„Kdo krade něco otci svému neb matce své a praví, že to
není hřích, účastník jest vražedlníka“. (Př. 28, 24).

c) „Jdi k mravenci o lenoclm a zpytuj cesty (práce) jeho a
ně se moudrosti; nemaje vůdce ani přikazatele připravuje sobě
v létě pokrm a shromažďuje ve žni, co by potom jedl“ (Př.
6, 6—8).

„Nouzi působila ruka lenivá, ruka pak silných (pracovitýeh)
zbobacuje“ (Př. 10, 4).

„Kdež bude pýcha, tuť bude ipohanění, ale kde jest pokora,
tuť i moudrost“ (Př. 11, 2).

„Pýcha předchází úraz a před pádem povyšuje se duch“
(Př. 16, 18).

„Za pyšným jde ponížení, ale pokorného duchem přijme sláva“
(Př. 29, 23).

Vystříhátaké před: &)podvodem, b) nestřídmostí, c)
zneužíváním jazyka a d) před zlými společnostmi ie)
připojuje jiné rozličné naučení:

&) „Váha falešná ohavnosti jest Hospodinu, ale závaží pravé
jestiť vůle jeho“ (Př. 11, 1).

„Nenajde lestný zisku, ale statek člověka spravedlivého bude
cena zlata“ (Př. 12, 27).

„Lepší jest maličko se spravedlností, nežli množství důchodů
s nepravostí“ (Př. 16, 8).

„Kdo shromáždí zboží lichvami a úrokem (přílišným), člověku
štědrému k chudým shromažďuje je“ (l'ř. 28, b'). To jest: na tt
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přijde, aby ho sám neužil, ale jinému aby do rukou přišlo, kterýž
h_v štědře uděloval.

b) „Nebývej na hodech pijanii aniž na kvasech hejřilců (ob
žorníkůl; nebo kteří hledí pití a dávají snůšky (žrači), strávení
budou“, (t. j. zeluldnou, pozbudou síly tělesné). (Př. 23, 20—21).

0) „Mnohé mluvení nebývá bez hříchu; kdož pak zdržuje
rety své, opatrný jest“ (Př. 10, 19).

„Retové pravdomluvní utvrzeni budou navěky; ale ohavností
jsou Hospodina retovó živí“ (Př. 12, 19, 22).

„Svědek falešný nebude bez pomsty (bez trestu), a kdož
mluví lež, neuteče (pomsty neujde)“ (Př. 19, 5).

„()dlož od sebe ústa nepravá a rctovó utrhaví ať jsou daleko
od tebe“ (l'ř. 4, 24).

„Když se nedostane dříví, uhasne oheň; a když klevetníka
nebude, utichnou svarové“ (Př. 26, 20).

„Odpověď měkká (přívětivá) skrocuje hněv, ale řeč tvrdá.
vzbuzuje prchlivost'“ (Př. 15, 1).

„Nechat tě chválí jiní a ne ústa tvá, cizí a ne retové tvoji“
(Př. 27, 2).

„Jako jablka zlatá na knoflících stříbrných tak kdo . mluví
slovo časem svým“ (Př. 25, ll).

d) „Kdo chodí s moudrými moudrý bude, ale přítel bláznů
podolmý jim učiněn bude“(Př. 13, 20).

„Synu můj, jestliže by hříšníci tobě řekli: pojď s námi, ne
chodiž s nimi, zdrž nohu svou od stezek jejich; nebo nohy jejich
ke zlému běží“ (Př. 1, 11, 15, 16).

„Sedmkrate padne spravedlivý a zase povstane, ale bezbožn
utonují (hynou) ve zlém“ (Př. 24, 16).

„Po snažnostech svých poznáno bývá pachole, jsou-li čistí
a praví skutkové jeho“,(Př. 20, 11).

„Lepší jest jméno dobré, než-li bobatstvo veliké“ (Př. 22, 1)
„Kdo jinému jámu kope, sám upadne do ní, a kdo valí

kámen vzhůru, na něj se obrátí“ (Př. 26, 27).

2. Kazatel (Ecclesiastes) vzal odtud jméno, že Šalomoun
v něm jako před shromážděním lidu učitelem vystupuje. Doka
zujet',že všecka dobra a radosti tohoto života člověka
v pravdě neoblažují, ale že jen náboženství a ctnost,
věrně plnění svých povinností ku Pravé vede blaže
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nosti. K bázni Boží a ctnosti, jedině trvalému to dohru uprostřed
všech ostatních změně podrobených věcí, napomíná. nás na konci
„knihy, řka: „Boha se boj a přikázání jeho ostříhej; nebo to člo
věka. dovršuje (čili zdokonaluje)“ (Kaz. 12. 13).

Zřetelně také v knize té vyslovuje se nauka o nesmrtel
nosti duše, o budoucím soudu a věčně odplatě.:

„A navrátí se prach (tělo) do země svě odkud byl, a duch
navrátí se k Bohu, kterýž jej dal“ (Kaz. 12, 7).

„Vesel se mládeněe v mladosti svě a v dobrém bud srdce
tvé ve dnech mladosti tvé; avšak věz, že pro všecky ty věci při
vede tě Bůh k soudu“ (Kaz. 11, O).

„Všecky věci, které se dějí, přivede Bůh na soud, hud" že by
to dobré bylo, nebo zlé“ (Kaz. ]“2, 14).

3. Velepíseň (canticum cantieorum) ma odtud název svuj.
že mezi všemi od Šalomouna složenými písněmi jest nejkrásnější.
nejvznešenější a nejvýbornější. ()pčvuje se v ní ve smělé, obrazně
mluvě výchoďanů svatá a nebeská. laska, čili láskyplně spojení
Boha. s církví aneb s každou jednotlivou duší spravedlivou.

%. 112.

Ol)Č€l-SÍ pat-e.
Za Davida a Šalomouna dosáhl hohovladný stat lsraelský

vrcholu velikosti a moci. Ale neudržel se na tomto vrcholu, anohrž
pádil od nyníěka vinou králův i lidu ku své zkáze. Roztržením
říše na království dvoje, Judské a lsraelské, což Šalomounovi
jakožto pokuta předpověděno hyvši lmed po jeho smrti, se událo,
rozdrobena posavadní moc státní a zemdlena; nebo obě části často
nepřátelsky proti sobě stojíce, vespolně mezi sebou valčily. Mimo
to vyvolený lid zapomínaje svého zvláštního povolaní, míchal se
ve světově rozepře velmocí pohanských, ve smlouvy
s nimi vcházeje aneb války s nimi veda; než v těchto válkách
nemohl leč podlehnouti, jelikož síla Israelova zaležela v jeho uzavře
nosti. Úpadek & zkázu obou království nejvíce pak urychlilo
vždy větší měrou se šířící odpadauí od Hospodina
as tím spojená. modloslužba; nebo Hospodin za tou příčinou
odňav lidu tomu svou zvláštní ochranu, dal jej v kořisť pohanům.

Řádem tím dostal se nejprvé Israel a pak Juda v zajetí,
kteréhož Bůh na svůj nevěrný lid jednak ku potrestání, jednak ku
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zkoušení & vytříbcní jeho dopustil. Ale i za této žnlostné doby
odpadu od Boha. a zkázy říše neopustil Bůh lidu svého; nebo
vzbudil mu proroky, kteří božskou horlivostí kámjícc, s neohro

í Říše Judské ; “Je“ i Říše Is'aclskó. |' , .* , , . vlády , , lrorocu
kralove: £př. Kr. | kralove: ;

!. Roboran i 975 ]. Jeroboam I. i Ahiáš
2. Abit: i 958 1

3. Asa ; 955 : : Aznriáš
' 9.34 ' 2. Nadal) !

952 ' 3. Banan |
930 ' 4. Ela *

| 930 ! '). anbri '929 : r.. Amri ?

l ! 918 : 7, Achab ' Eliáš. Mivheúš

Í 4. Josmfnt ; 914 >

| SSD? \ 8. ()(tlloziúš ;l 896 : 9. Joram :

| 5. Joram 889 ; ( „.
6. Ochoziáš 884 | 5

l 7. Athnlia 81—23 í 10. John ! l—Ilisens \8. Joan | 878 | |
856 ; ll. Jonclmz :

| ' 840 ! 12. Í ?

i 9. Amasiúš % 838 ! * !

: ! 525 ( 13. Jorobonm II. | Jonáš :

10. Oziúš i 809 i „ Zachariáš :

; 784 ; mezivlúdí , Amos '
773 H. Zachariáš '
773 ' 15. Sellum Usea ;
772 ; 16. Nlnnahcm

761 : 17. Poknjuh (Fawojn) Isniáš

11. Jonathum 759 g 13, [>L—kal.(Fuoco) A
12. Achnz 743 ! 5

Í 739 ' mezivlúdí fMichoúš
: , 730 i 19. anáš :
| 13. Ezechiúš 728 1 ' Joel

722 ; Zkáza království '
14. Manasses 698 T '

15. Amon ! 643 . Ě

16. Josiáš Š 641 %Sofoniúš

; 17.Joachaz,18.Jonkim! 610 ! Jeremiáš

! 19. Joachin | '()9 . .
Í 20. Sedckiúš : :).. i Hahnkuk, Ezechiel
] Zkáza království | 588 [ Ahdiúš, Daniel.
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ženou zmužilostí jak u krále tak u lidu mravní zkáze v cestu se
stavili. Dřívější z těchto proroků čili starší zaměstnávali se přede
vším a skoro výhradně se svou přítomností, t. j. zasazovali
se u vrstevníků slovem i skutkem () to, by stav náboženského a
oběansluiho rozkvětu, jakož království za Davida a jeho syna bylo
dosáhlo, zachovali aneb obnovili. Protože jejich působení téměř
veskrz obráceno bylo k jejich vrstevníkům, tedy nezůstavili ž á d n ý c h
spisu v. Pozdější však čili mladší prorokovó ostavivše poněkud
přítomnost.,obraceli zraky sv (=k budoucnosti, pročež na
mítala se jim potřeba, b_vproroctva svá písemně poznamenali. —
K ěasm'ěmu objasnění dějin tohoto občasí sloužiž předcházející tabul
kový přehled k 'álův Judských a Israelských i prorokův.

&. 113.

Rozdělení r'šc. Itoboam a jeho nastupcovó.

(111. Král. 12—16. II. Par. 10—17).

„J á. mrskati [)ndu vás škorpicemi“ dal v odvetu Ro
boam lidu na radu mládeneů souvěkých, opustiv radu starcův. —
(ilbyěejnó bičíky (mrskadla) byly kožené, majíce až 39 řeměnků;
měl-li však někdo ostřeji býti trestán, vplítaly se v ně ostny,
bodláky —-škorpice, které záda trcstance rozedravše, otok spůso
hily jako uštknutí štírů; -_ ltoboam panoval 17 let; po něm vládl

'Ahia, syn jeho (958) nejsa lepším otce svého. Po tříletém jeho
panování dosedl na trůn Judsky" Asa (955), syn Abiův. Z po
čátku dbal zákona Božího:

„Vyěistil ncěistotu model, stroskotal sochy a
háje modlářskě, výsosti pak nezkazil“. T. j. nebránil
židům, pravému by llohn vzdávali ěesť na oněch výsostech, na
kterých před vystavením chrámu obětovávali. Avšak od Baasy,
k “ále Israelskěho, a jeho sptgijcnce,krále Syrskěho, válkou jsa tísněn,
uěinil smlouvu s králem b'yrským oproti Baasovi. Krok ten vytýkal
mu llanani, prorok, jménem llospodinovým, řka: „Že jsi měl
doufání v krále Syrskěho & nc v llospodina, Boha
svého, proto ušlo vojsko krále. Syrskěho z ruky tvě“.
Kdybys byl v Boha doufal, byl bys netoliko nad lsraclem, nýbrž
i nad jeho spojenci, Syriany zvítězil. I umřel Asa, kralovav 41
roků. Nástupcem jeho byl Josafat., syn jeho (914)
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Pouěk a. Roboam chybil, že neuposlechl rady starců zkuše
ných.Mládež nedůvěřuj příliš vlastnímu rozumu, nýbrž
dbej a následuj moudré rady a výstrahy starších zkušenějších osob.

Asa hřešil, že v nemoci více doufal v umění lékařské ne-žli
v Boha; nebo úspěch umění lékařského jedině na milosti Boží
závisí; v něho tedy sluší přede vším doufati.

5.114.
Jeroboam, král Israelský a jeho nastupcové.

(III. Král. 12—16. II. Paral. 11, 13. 16).

„Jeroboam udělal dvě telat zlatých“. Jeroboam
věděl, že synové Israelští na poušti zlatému teleti se klaněli; také
v Egyptě., kdež se byl před Šalomouuem utekl, viděl, kterak Egyp
fanó býku Apisovi úctu božskou přinášeli. ] domníval se, že lid
jeho modloslužebnosti oddaný již nebude do .lerusalema. se ubírati,
aby tam Bohu pravému se klauěl, a že spůsobem tím i srdce svých
poddaných od říše Judské odvrátí. Proto postavil ony dvě modly

Viv
jednu v Bethelu na jihu rise, & druhou v Danu na severu. Skutek
králův zavdal'přířinu k těžkým hříchům lidu. .leroboam sám ne
málo zhřešil, proti přikázání Božímu lnodly postaviv a sám oběti
jim přinášeje; avšak většího ještě se dopustil hříchu, an dal lidu
svemu veliké pohoršení, sváděje ho k modloslužbě. I osobil si
důstojnost velekněžskou, ustanovuje kněze a slavnosti veřejně.

„A hle, muž Boží přišel z Judstva do Bethela“.
Jméno proroka toho písmo neudává. 'l'ři veliké divy učinil muž
Boží, aby .Íeroboam odvrátil se od nepravosti své: a) oltář roztrhl
se a \'ysypal se popel; I)) když král proti proroku ruku vztáhl,
uschla ruka jeho; c) na přímluvu posla Božího uzdravena. jest ruka
králova. Než .leroboamovo srdce neobměkčili zazrakově, on setrval
v bezbožnosň svě.

Když ruka králova byla uzdravena, chtěl král proroka hoj
nými dary oštědřiti a v domě svem vyčastovati. Prorok však řekl
mu: „Kdybys mi dal polovici statků svých, nešel bych s tebou,
aniž bych jedl neb pil na místě tomto; nebo tak přikázáno jest
mi slovem llospodina“. ] ubíral se jinou cestou do Judstva. Prorok
pak jeden starý bydlel v Bethelu; ten když uslyšel, co muž Boží
byl učinil, jel za ním a dohoniv ho, řekl jemu: „Pojď se. mnou do
domu mého, abys jedl chléb; taktéž já jsem prorok jako ty, anděl
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mluvil ke mně slovem Hospodinovým řka: „přived' ho zase do
domu sveho, af pojí chleba a napije se vody“. 1 oklamal muže
Božího, kterýž vrátil se a jedl i pil v domě svůdcově, což od Boha
mu bylo zapřetěno. l vstal pak, aby nastoupil cestu zpáteční. Na.
cestě však uhodil na něj lev a usmrtil ho. A lev stal podle mrtvoly
jeho, ani jí příkoříjakého více číně ani oslu, na němž byl seděl sluha
Boží. To pozorovali mnozí lidé. Což když prorok v Bethelu uslyšel,
řekl: „Muž Boží jest to, kterýž neposlušen byl rozkazu 'llospodi
nova a proto ho vydal Hospodin lvu“. I pochoval pak telo muže
Božího v hrobě. jejž pro sebe byl připravil; i přikázal synům svým:
„Až umru, pochovejte mne v hrobě, v němž muž Boží jest. po
chován“.

l'o výkladu sv. Řehoře byl muž tento lžiprorok, jenž pouze
o své vůli onoho muže Božího zkoušel, dostojí-li rozkazu Božímu,
čímž by se dokázalo, zda-li skutečně od Hospodina. poslan jest čili
nie. Zápovědí muži Božímu danou, hy nejedl ni pil v Bethelu,
chtěl Bůh Jeroboamovi a jeho lidu dáti na jcvo svou ošklivosť nad
nmdloslužehuostí. Zápovčdi té měl ovšem muž Boží hýti poslušen;
ač hříchu těžkého se nedopustil, měl i všedního toho hříchu vy
stříhati se, an Bůh i tento hřích často smrtí trestá.

'l'oho času roznemohl se Ahia, syn Jerohoamův. [ řekl Jero
boam manželce sve: „l'řcstroj se a jdi do Sila, kdežto jest x\lllilš
prorok, onf. oznámí toho, co se stane paeholeti tomn“. [ učinila
tak, jakž hyl řekl .lerohoam. Ahiaíš nemohl už viděti, nebo pošly
mu oči pro starosť; Bůh však zjevil mu, že žena Jerohoamova
k němu přichází. Když pak slyšel šustot nohou jejích, řekl jí:
„Vejdi ženo Jeroboamova; proč se jinou činíš než-li jsi? Jdi a povčz
Jerohoamovi: Toto praví llospodin: Protože jsi učinil sohě bohy,
uvedu zlé věci na dům Jeroboamův a vyplením ho. A když vcházeti
budeš do města, umře pachole“. Vstala tedy žena ta a odešla &
když vkráčcla do města na prah domu, umřelo pachole. Tento
trest byl zažatkem pomsty Boží na dům .lerohoamův. Opustilt'
Boha, i opustil ho Bůh. Jeroboam usnul s otci svými a kraloval
místo něho Nadal), syn jeho (95.4 př. Kr.). Chodiltč po cestách
otce sveho. Po dvou letech činil mu úklady Baasa a zabil ho a
vyplenil všechen dům Jerohoamův. Baasa byl bezbožný jako Jero
hoam. Proto oznámil mu llospodin prorokem Jehu zhouhu domu
jeho. Po něm kraloval Ela, syn jeho (930 př. Kr.), kterýž od
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sveho vojevůdce Zamri-ho byl zavražděn; i pobitjest všechen dům
Baasův. Zamri panoval sedm toliko dní: jsa v Therse od Amri-ho,
knížete nad vojskem, pronásledován, zapálil se s domem královským.
Amri b_vlhorším a bezbožnějším panovníkem než předkové jeho;
vystavěl Samarii a učinil ji městem hlavním. Syn jeho, Achab,
kraloval po něm (918 př. Kr.); tento bezbožnosti & nešleehetností
překonal i otce i ostatní předchůdce.

Pouěka. Jemboam doufal, že trůn lsraelský domu svému
hříšnými prostředky bude s to pojistiti; ale nedosáhl účelu sveho,
neb všechen dům jeho b_vl vyhlazen. Jeroboam dopustil se pátého
hříchu proti Duchu sv. Tak splnil se i zde výrok písma sv.: „Neníť
moudrosti, neníť opatrnosti, neníť rady oproti Ilospodinu“. (Př. 21,
30). „llospodin zavrhuje rady knížat, ale rada llospodino 'a zůstává
na věky“ (Žalm 32, 10, 11).

_S. 115.

Prorok Eliáš.

(lll. Král. liv—2:3).
Když Aehub, král lsraelský, pobzidauím manželky svě Jezabely

k tomu směřoval, aby modloslužbě Feniekě zjednal úplné vítězství
nad náboženstvím i\lojžíšovým, vzbudil Bůh proroka Eliáše Thesbit
ského, druheho Mojžíše, jenž s neohroženou in_vslíodpadlómu knih
v cestu vkrořil, aby mu pomstu božskou oznámil u s nadlidskou
silou o zachování pravě víry se zasadil.

„Živť jest ][ospodin“. Slova tato vzata jsou z karně řeči,
již měl Eliáš k Achabovi, králi. l'lliziš dříve již Achaba varoval
a pomstu lloS|mdinovu jemu oznámil; než řeč jeho neměla na
k'ale žziilncihoúčinku. l'rotol'lliaš od slov už přechází ke skutkům,
sesýlaje ve jménu Božím na ř'ši israelskou sucho 25a půl roku
tr 'ající, by Achab a lid znamenal, že ne Bál, alebrž Hospodin
jest Bůh, od něhož všechno, i úrodný déšť a zdar všeliký pochazi.
„Živť jest llospodin“, dí prorok, t. j Boha za svědka vzývam čili
přísahám — zapřísabzim tě Bohem, „žef nebude těchto let rosy ani
deště, jedine vedle řeři úst mých“, t. j. leč až to řeknou ústa má.
() té moei modlitby sprzwedlivěho, jenž prosbou “svou i zavírá i
otevírá. nebesa!

„"Kikauzi přinášeli l'lliásovi ehlěb a maso 'auoiveěer“.
Jak podivně pečujet' Bůh o tj, kdož v něho doufají! Na rozkaz
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Boží musí krkavec změniti přirozenosť svou a prorokovi chléb a
maso přinášeti, aniž by sám pokrmů těch okusil. Podobnou událost
ěítáme v životě sv. Pavla, poustevníka. Už 30 let žil na poušti
thebaiské, požívaje toliko ovoce z jednoho datlovníku; pak posýlal
mu Bůh krkaveem půl chleba každodenně po 60 let. R. 3-11 po
Kr. žil ještě lunet ten,jsa 113 let těměř stár; a dosud,ač hlasem
už slabounkým, nepřestal velebiti dobrotiveho Boha. 'l'u nařídil Bůh
sv. Antonínu, 90tiletému poustevnílm v Egyptě, aby vyhledal na
poušti sv. Pavla. Když o krá'ovství Božím vespolek mnoho mluvili
& rozjímali, přiletěl take, krkavec, nesa ne jak obyčejně půl, nýbrž
celý chléb. Tomu nemálo se divil sv. Antonín; ale sv. Pavel řekl:
„Aj! Pán posýlá nám oběd, jsa nekonečně dobrotivý. 60 již tomu
let, co denně půl chleba spůsobem tím dostávám; dnes však, an
tys přišel, zdvojnásobil Hospodin dar dobroty svó“.

„Neboj se, ale jdi a učiň jak jsi řekla“. Eliáš přísně
zkoušel enosť ženy ze Sarel'ty žádajcť, aby mu obětovala i to ma
ličko mouky a tu trochu oleje, co ještě měla. 1 učinila tak s úsluž—
ností a ochotou podivuhodnou. Proto etnost', její už na zemi měla
býti odměněna.

„Od toho dne v nádobě mouky neubylo ani v lahviei
oleje umenšín o j est“_ Na této chudé vdově naplnilo se, co dí
písmo sv. řkolw: „Na úrok půjčuje Hospodinu, kdož se smilovává
nad chudým, ont' za dobrodiní jeho odplatí jemu“ (Přísl. l$l, 17).
Almužna, jež prorokovi skytala. ji hojně byla odplacena; eo sucho
a hlad trvaly, nebylo jí nouzi tříti, nad to i mrtvý její syn života
opět nabyl Eliášem prorokem. V životě svatých nezřídka setká 'áme
se s příklady, pouěujícími nás, že Bůh skutky milosrdenství jak
tělesněbo tak duchovního hojným požehnáním už na zemi odměnil.
Sv. Lidvina, již Bůh po 38 let nebezpečnou nemocí navštěvoval,
od dobrosrdečných lidí ěasto dostávala. hojně milodary, aby 10 mezi
chudinu rozdala. Jednoho dne doručena jí čtvrť eelěho hovada pro
chudé. I dala maso uvařiti a mezi 30 chudých rodin z toho tolik
rozděliti, kolik by každá potřebovala. Což když se stalo, oznámila.
jí služka, řkouc: „Učinili jsme, jak jsi rozkázala; avšak ještě máme
tolik masa, kolik ho bylo před nadělením ehudiny“. I odpověděla
Lidvina: „To se nestalo pro mne, nýbrž Bůh učinil tak vedle své
neskoněené dobroty. Pravilt zajisté: „l)ávejte, a bude vám dáno“.

Shromaždiž veškeren lid Israelský na horu Karmel
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skon“. Karmel jest hora dlouhá a široká. na pobřeží moře středo—
zemského, jež úpatí hory téměř se dotýká. Název Karmel značí
tolik co země úrodná; a jméno to vším právem zasluhuje. Hora
Karmel má mnoho jeskyní; cestovatelé čítají jich až na 2000. U paty
její jest jedna veliká jeskyně „školou prorokúv“ prozvaná, poněvadž
v ní Eliáš prorok s učenníky svými prodléval je tam vyučuje;
nyní jest mešitou tureckou. Ilora sama nemá města ani vesnice;
nalézát'. se tam toliko klášter Karmelitanův, v němž cestovatelé
velmi pohostinnu přijati bývají. V presbyterium chrámu klášte'skěho
jest. hlavníoltář, mající na vrchu ve výklenku mezi čtyřmi sloupy
sochu Panny Marie „Karmelské“, jejíž slavnosť katolická církev
dne 16. července konává. Pod presbyteriem viděti jest jeskyni
skalnatou s krásným oltářem; jeskyni té říkají „jeskyně Eliášova“,
protože Eliáš v ní meškával. Půl druhé hodiny od kláštera jest
„studánka Eliášova“ v hlubokém a úzkém úžlabí. Tu z bílé skály
prýští se voda a shromážďuje se asi deset kroků dále v nádržce
ze skály vytesané a ve čtverhranu 10 kroků čítající.

„Proroků pak Bálových jest 450“. Kromětěchto 450
proroku čili kněží Bálových připomíná písmo ještě 400 prorokův
hájů (III. král. 18, 19), t. j. kněžíků, již ve veškeré bydleli zemi,
v hájích bohyni smilstva Astartě sloužíce. O výživu všech těch
lžiprorokův pečovala Jezabela, žena Achabova. Mimo kněží bývalo
při modlářských svatyních i veliké množství chrámových sluhův
a služebnic, název „hohu zasvěcených“ majících a život smilný
vedoucích. V chrámě bohyně Cybely Komanské v Kapádociiěítáno
jich na 6000. Na spůsob žebravých kejklířů rozlízali se v davech
velikých po vší zemi. Nosili zaobalený obraz, odznak svého bůžka neb
své bohyně, s velikou mošnou na hřbetě osla spot'-ívajíeí; sami pak
měli tvář i oči barvami natříny, ženské roucho pestré, hlavu žlutým
šátkem ovázánu; tak potulovali se od místa k místu. V rukou
drželi také veliké meče, neb mrskadla, nástroje hudební,píšt'a|y, cim
haly, a za divého jekn hřmotu více poskakujíce než jdouce,ubírali
se cestou do místa nejbližšího. l'říchod jejich zvěstován zvláštním
trubač—ein. Na to ihned započato ve vsi, v městě 8 provozováním
rozmanitých kousků kejklířských; divadlo zahájeno strašným křikem
a jekotem, načež lítali u (livé směsici seine-tanto hlavou k zemi
naehýlenou, do kola se toěíce a rozcuchané vlasy v bahně máčejíce;
při tom kousali se do rukou a rozřezávali si nohy, rámě mečem
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dvouseěným. Kdo však zběsilosií zvláštní chtěl vyznamenati se, dal
se strašně zvlykaje a stěnaje do prorokova'tní, obvinoval se veřejně
ze spáchaných hříchu, mrskal se až do krve na olmaženěm hřbetě
i jinde. Ku konei sbírána almužna; a dá 'áno jim peněz, vína.

__mouky, mléka, sýra mnoho. (,'o sebráno, uloženo do mošny vedle
bohyně na hřbet osluv; načež počestná spoločnosť se dala na po
chod k nejbližší vesnici neb městu, kdež divadlo to se opětovalo.
U večer v hospodě bodovali z toho, co kejkly svými si získali;
pak otroěili hejřilosti a všemu druhu smilstva.

„A Bůh, který vyslyší skrze oheň (oheň sešle, aby
oběť strávil), ten aťjest Bůh“, ten bude za Boha pravého
uznán a ctíván. Buh v St. Z. v “ohni a. dýmu částo se zjevoval,
ohněm oběti mu vzdávaně trávíval: tak stalo se při oběti Abelově,
Áronově, (it.—dconově,Šalomounově a. t. d.

„Řezali se nožem a špicemi“. Aby tím spíše milost
bůžka svého vyprosili, zranili se ostrými nástroji. (.“htěliť krov svou
s krví obětněho hovádka smísiti a ji s ní obětovati. Což nezřídka
dělo se při obětech pohanských na usmíření bohíiv. l'oranění pro
roku Bálových krev prolevajících také mělo býti jakousi obětí.

„Přišel "as, v němžto oběť obětována bývá“.
Modloslužebníci modlili se, volali, prosili až do "asu zápalné oběti
v chrámě Jerusalemslu'nn o hodině třetí obětované.

„Opravil oltář Hospodinuv, kterýž byl zbořený“.
Dříve než byl postaven chrám Jerusalemský, stál na hoře Karmel
oltář, na němž se pravému Bohu obetOvalo.

„Naplúte čtyry stoudve a vlejte na oběť.zápalnou
i na dříví“. 'l'rojím políváním masa obětnóho a dříví chtěl Eliáš
lid usvěděiti, že: ]) nemůže pod oltářem nějaký tajný oheň býti
uschován, aby oběť strávil; 2) maso obětně nadpřirozeným jen
ohněm býti může stráveno. l'odvodniclví toho druhu při obětech
pohanských bývalo často v obyěeji.

„[ zjímali proroky Bálovy a pobili je“. Proroci čili
kněží Bálovi, po právu byli usmrceni, ani byli mmlloslužebníci a lid
k modloslužbě ponoukali a sváděli. Kdo modlám otroěil, jiné
k modloslužbě sváděl, toho zákon usmrtiti velel, a byť takový byl
i vlastním synem, dcerou, bratrem neb přítelem. Kdyby město ně—
jaké modlám sloužilo, rozkazuje zákon (5, Mojž. 13 a 17), aby ono
& obyvatelé byli zhlazeni a všechno, co vněm jest, spáleno. Proto



tolik lsraelitův, teleti zlatému se kláněvších, zahynulo. Jednal tudíž
Eliáš vedle zákonu, dudu proroky Bálovy pobíti; podle toho byla
zřejmá i dokázána jejich vina u proto ukumenovul je lid.

Oznámil puk Acháb .lezubele všecko to, co učinil Eliáš:
i ukládala. o jeho život. Bál se tedy a odešel na poušť Bersabejskou
v Judstvu; u posudiv se pod jnlovcem, přál si umříti. Usnul ve
stínu keře a ukázal se mu nndčl Hospodinův, kterýž řekl jemu:
„Vstaň á pojez; nebo dlouhou cestu máš ještě před sebou“. [ po
hleděl vůkol á aj! u hlavy jeho podpopelný chléb a nádoba vody.
Pojedl tedy & napil se a pokrmem posilněn jsat, šel 40 dní a 40
nocí už na horu Horeb, i zůstal tam v jeskyni. A Hospodin řekl
jemu: „Vyjdi á stůj na hoře před lIospodinem“. A aj, Hospodin
jde tudy; & vítr veliký a silný podvmcující hory & rozrážející
skály před Hospodinem; ale nebyl v tom větru Ilospodin á po
větru zemětřesení, ale nebyl vtom pohnutí IloSpodin; á po země
třesení oheň; ale nebyl v ohni Hospodin, a po ohni hučení (šumění)
větříká tichého. (Spiisobem tím chtěl Buh Eliáše poučiti, že jej,
totiž Bohu, sprovázejí dobrota á n'iilosrdenství a že, ač strášně
soudy jemu jsou na snadě, přece jen tenkráte jich uží'á, když
zlobá u Závilosť lidská jej k tomu přinucuje). I přikryl Eliáš tvář
svou pláštěm u vyšel. [ řekl Hospodin k němu: „Jdi do Damašku
(méstn Syrské—ho)á pomaž till" ll.-.izaelá za krále nád Sýrií á Jehu
pomužeš za krále nad lsráeleln, Eliseá pák pomažeš za proroka
místo sebe. A tak odešed odtud Eliáš nalezl l'lliseá, _an oře i uvrhl
plášť svuj na něho. A Eliseus rozžehnáv se s rodiči svými vzal
dvé \'olův á zabil je (v oběť) á šel za lůliášem isloužil mu.
(3. K'ál. l$l).

Poličky: Krknvci živili Eliáše v době bludu u potoku
Karithu.Podivně pečuje Hospodin často ospraivedlivé.
„Mlád jsem byl á sesturál jsem se & neviděl jsem spravedlivého
opuštěného? (Žalm. 36, 25). ——Chléb, jímž Eliáš nudpřirozeným
spusobem byl posilněn, předobrnmvnl nebeský chléb ve svátosti
oltářní, kterýmž síleni, pouť do vlasti pravé šťastně dokonáme
(Sv. Paschusius).

S ochotou udělila vdovu Sareftská prorokovi i z toho ina
ličku, co mělo, u za to hojně jest odplztcena: „Kdo milosrden jest,
pujeuje llospodinu ná hojné úroky; nebo Buh, co jsme chudým
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dali, netoliko jednoduše vrací, nýbrž mnohonásobně to odměnuje“
(Sv. Basil).

Nejinak než Israelitč za časů Eliášových kulhaji i nyní na
oběstranyvšiekni,kdožkoli Bohu a světu pojednou chtějí
sloužiti, shánějíce se po statcích, radovánkách a rozkošech“.
Nikdo nemůže (pojednou) dvěma pánům sloužiti“ (Mat. (i, 24).

g. 116.

Aoliabůvalezsbelin zločin i trest. Josaíat v Judstvu, Ochoziáša Joram
v Israeli. Eliáš " viollru vzat do nebe.

(III. Král. 21—23. IV. Král. 1—3, ll. Par. 17—20).

„Zachovejž Bůh, abych dal dědictví otcii svých
tobě“. Zákon Mojžíšův nedovoloval, aby dědictví po rodičích
z pokolení u vlastnictví jiného pokolení přecházelo; dědičný podíl
měl v čeledi a pokolení vždy ostati (4. Mojž. 36).

Jednal tudíž Naboth po zakonu, vzpíraje se odprodati podíl
svuj dědičný. Kdyby Aehah král pro právo a spravedlnost byl
smysl měl, byl by si vážil svědomitosti Nabothovy; avšak prázden
jsa citu právního, dal se hněvem unésti až k zločinu.

„J ezabel napsala listy jménem Aehabovým a za—
pečetila je prstenem jeho“. Aehab znal povahu Jezabelinu
i věděl, že není zločinu, jehož by nebyla schopna, chtějíe záměry
své uskutečniti. Ijednal neprávě, že počínání jejímu neodporoval,
pečeť královskou jí doručil a listy svým jménem napsati a pečetí
onou ztvrditi dovolil. Tak hřích zplodil opět hřích. Jezabel při
mělať starší města a) k nezákonnitému shromáždění a k nespravedli
vému soudu; b) bylať toho příčinou, že dva nešleehetníei proti
Nabothovi křivě svědčili; c) dalat Nabotha, občana neúhonněho,
nařknouti, jakoby Bohu se byl rouhal, králi se protivil a za zločiny
ty měl smrtí pokutován býti; d) na rozkaz její byl nevinný Naboth
i se svými nevinnými dětmi skutečně ukamenovan (4. Král. 9, 29);
e) posléze ujala statek cizí; (jmění utracených zrádců připadlo
králi). Těchže nepravosti účastil se iAchab, an jednání hříšně
manželky schvaloval a nespravedlivým majetkem se poskvrnil;
skutkem tímto dovršil i míru svých hříchův a proto jemu a ženě
jeho dal Hospodin Eliášem oznámiti, že je zavrhl.

„Zabil jsi“ — pravil prorok Boží — „nad to i ujal jsi.
Na tom místě, na kterém lízali psi krev Nabothovu, itvou
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krev také lízati budou a žráti budou psi Jezabel na poli
Jezrahelskěm“. Strašný zločin zasluhuje i strašný soud.

Po třech letech vznikla valka Achabovi s králem Syrským.
Tehdaž navštívil v Samaří Achaba král Judský, Josafat, jehož syn
Joram měl za manželku Athalii, dceru Achabovu, kteráž na něho
i na lid uvedla mnoho pohrom. I řekl Achab k Josafatovi, zbož
nému krali Judskěmu: „Potzihneš-li se mnou na vojnu proti Syr
ským“? „Pomohu“, dal v odvět Josafat, „avšak napřed zeptej se
na řeč Hospodinova, zeptej se Hospodina některým prorokem,
šťastná—lita naše výprava bude, čili nešťastna“. I shromáždil král
Achab lžiprorokův okolo 400 mužuv a tázal se jich, mai-li válku
podniknouti. Kteříž odpověděli jemu: „'l'ahni, a dá nepřátely Ho-_
spodin v ruku krále“. Řekl pak Josal'at: „Není zde žádného pro—
roka Hospodinova, bychom se ptali skrze něhož“ Odpověděl však
Achab: „Ještěť jest muž jeden na živě, ale ja ho nenávidím, pro—
tože neprorokuje mně dobrč, než zlě, Micheáš, syn Jemlův“. [ po.
volal Achab Micheáše. Král pak lsraelský a .losafat, kral Judský,
seděli jedenkaždý na křesle svém, odíni jsouce rouchem královo
ským; a \'šickni prorokovč prorokovali před obličejem jejich,
řkouce: „Túhni' na nepřítele, jdi šťastně, a dát jej llospodin v ruce
tvé-“. Když Micheáš přišel. tzizal se ho král Aehab: „Máme-li
táhnonti na vojnu proti SyrskýlnP“ l odvětil prorok Hospodinův:
„Viděl jsem veškeren lid [sraelský rozptýlený po horách jako ovce,
kterčž nemají pastýře.“ Protož rekl Achab k Josal'atovi: „Zdaliž
jsem neřekl, že mi neprorokuje nic dobreho, ale vždy zle?“ Pak
dal Achab i\licheziše uvrei do žaláře, \' němž o chlebě a vodě měl
úpěti, už by král z války se navrátil v pokoji. [ řekl Micheáš:
„Navrzitíš-li se v pokoji, tedyt' nemluvil skrze inne Hospodin.“

Na to tahli oba králově na Syřany. [ změnil kral Israelský
oděv svůj; nebo kral Syrský přikázal vůdeum svých jízdnýcb, řka:
„Nebojujte proti žadnemu než proti samému k'áli lsraelskémul“
Protož když uzřeli Josalata, řekli: „'l'oť jest král lsraelskýl“
i obklíčili ho. Ale Josal'at v nouzi té zvolal o pomoc k Hospodinu
a spomohl jemu; nebo uzřevše vudeově jízdných, že on není král
Israelský, nechali ho. [ přihodilo se, že jeden z lidu střelu na
nejisto vystřelil a ranil krale lsraelského mezi plícemi a žaludkem;
proěož řekl tento vozkovi svému: „Vyvez mne z vojska; nebo
jsem raněn.“ Tekla pak krev z rány do korby vozu a král umřel.

17
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I myli vůz v rybníku Samařském a psi lízali krev jeho, jak El'áš
byl předpověděl. Josafat navrátil se pokojné do domu svého do
Jerusaléma.

Po smrti Aehabově počal k'alovati nad lsraelem ()choziáš,
syn jeho (r. 897). Panoval dvě léta a ehodě po cestě otce svého,
činil zlé věci před obličejem Božím. Spadnuv s vrchního ponebí
svého příbytku, stonal i poslal posly, aby se ptaly Bélzebuba, boha
Akkaronského, povstane-li z této své nemoci. (lšélzebub, to jest
muší bůh, u Filištinů byl druh Bálův, jejž vzývali za ochranee
proti muchám, náramné to metle v zemi Filištinské. Pokládali jej však
také za boha, jenž prý z nemoci vysvobozuje a léčí.*) K rozkazu
Božímu šel Eliáš poslům královým vstříc a řekl jim: „Zdali není
Boha v Israeli, že jdete dotazovat se lšélzebuba, boha Akkaron
ského? Protož toto praví Hospodin k Uehožiáši; „S ložee, na
kteréms se složil, nesejdeš, ale smrtí umřeš“. A navrátivše se
poslové k Ochoziáši, vyprávěli mu všecky věci tyto. I poslal král
padesátníka i padesáte mužův, aby jali Eliáše. Padesátník řekl
Eliášovi: „Člověče Boží! kral rozkázal, abys šstoupil s hory.“ Eliáš
odpovídaje, řekl: „Jestliže jsem člověk Boží, nechť sestoupí oheň
s nebe & sežíře tebe i tvých padesát“. Tedy sestoupil ohen s nebo
a sežral ho a padesáte, kteří byli s ním. (Eliáš jednal tu jakožto
prorok starého zákona, kde třeba bylo nepřátele království Bo
žího hrozivou a trestnou přísnosti odhrožovati; jednal též jakožto
zástupce zákona, jenž žádného prominutí neznal. Nepochybně byli
od krále vyslaní poslové sami sluhové lšálovi). A opět poslal
k němu král padesátníka jiného a padesáte mužů s ním a nevedlo
se jim jináče. Když třetí přišel, sklonil kolena svá před Eliášem
& prosil ho a řekl: „Člověče Boží! smiluj se nad duší mou a du
šemi služebníků, kteří se mnou jsou“. 1 vstav Eliáš, šel s ním ku
králi a oznámil mu, že umře. A stalo se tak, jak Bůh prorokem
byl připověděl. Po smrti pak ()choziášovč kraloval Jo 'am, bratr
jeho místo něho (r. 896. př. Kr.).

„Když sestoupli do Bothela, vyšli synové pro
ročtí . . k Éliseoviť. Synové proročtí jsou uřenníei prorokův,
Eliáše, Elisea a jiných; učni ti po příkladu svých mistríiv obětovali
život svůj službě Boží. Školy prorocké, v nichž učni prorokuv

*) Od tohoto boha dlužno rozežnúvuti Bélu-huba (Mat. l'_'_ *.'l), knížete
zlých duchů, ač Zidé i tohoto posměšné Bélžebubem, pánem muším. nazývali.
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byli vychováni, na rozličných místech byly zřízeny, na př. v lle
thelu, Jerichu, Galgalu, na hoře Karmelské; zejména Samuel
a Eliáš založili takové vychovárný prorocluĚ. Mezi těmito syny
prorockými byli mužové, již od Boha darem prorockým oštědřeni
byli a tudíž o nastá'ajícím Eliáše do nebe vzetí vědomí měli.

„lřekl Eliseus: Prosíín,aby byl ve mnědvojnásobný
duch tvůj“. Dej mně dvojnásobm': dědictví ducha svého, jako
otcově prvorozeným syni'un svým dvojnásobné _dávají dědictví.

„A vstoupil Eliáš u vichru do nebe“. Není jisto, na
kterém místě Eliáš ze země vzat byl. Sv. papež Řehoř Veliký
praví, že Eliáš byl od Boha vzat na zvláštní místo, kdež v po
koji &rozjímání věcí nebeských žije. Eliáš, jakož i arciotec-llenoch
(viz %. 20. „Synové Boží“) nepožívají dosud blaženého na Boha
patření tváří v tvář; nemůžemeť již k hlalíoslávencům je připo
čísti, ač v milosti Boží jsouce upevnění, nemohou hřešiti; také
těší se z velikých vědomosti o věcech božských. Nleškajíť takořka
v předsíni nebes, nežijíce už pokrmem vezdejším, alebrž všelikým
slovem, jež vychází z úst Božích. Že oba vyvolenci Boží opět
na zem navrátí se & pokání pohanům i židum budou hlásati ——
o tom viz 5. 20. „Synové Boží“ (1. Mach. 2, 58. l. Mojž. 5. 24.
Mal. 4, 5—6).

„Otče můj, voze lsraelský & vozataji jehel“ Tato
slova značí: Tý lidu Israelskěmu svou modlitbou a svými zázraky
prospíváš více, než veškera vojska, vozy a jezdcové.

Pouěky: Naboth neuposlechl krále Achaba, an tento žádal,
co zákon božský zapovídal. Vrchnosti poslou (:h ati jsme povinni,
dokud nerozkazují, co zákonu Božímu odporuje. V takovémto pří
padě dlužno zvolati s apoštolem: „Více sluší poslouchati Boha než
lidí“ (Skutky ap. 5, 29).

Dva mužové nešloěhetní vydali křivé svědectví proti
Nabothovi & tento odsouzen k smrti; Žádá-li se na někom, aby
něco, zvláště před soudem dosvědčil, takový váruj se i nejmenší
úchylky od pravdy“. Svědek falešný nebude bez pomsty a kdo
mluví lež, zahyne. (Přísl. 19, €).)

Poznámka. Eliáš zaujímá v dějinách zjevení Božího místo
veledůležité. Bůh oštědřil Eliáše milostí podivuhodné horlivosti

17*
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a duchem nezlomnčho udatenství. an se osmělil s ueohrožeností

králi i modlosluželmíkům jeho nekalč a bezbožnč jednání v_včítati.
Podobnč vzbudil Hospodin Mojžíše, když Fa'as syny Israelskč
v Egyptě utisko'al; když .leroboam na severu a jihu říše své
dvč telat zlatých postavil, poslal Bůh k němu proroka Achiaše,
k Manassesovi proroka lsaiáše; proti králi Antiochovi vzbudil
bratry Makabejské s otcem jejich. Ne jinak vedl si Bůh i v N. Z.
Když Arius blud svůj hlásal, povolal Bůh proti rouhavčmu jeho
učení sv. Athanášc; taktéž bojoval sv. Augustin proti bludařství
l'elagiovč, sv. ()yrill proti bludu Ncstoriovč, sv. Dominik proti
bludnčmu učení Albigenských, sv. Ignát s tovaryšstvem Ježíšovým
proti bludům Lutheranův a Kalvinistův. ——„Eliáš byl“ jak praví
sv. Bernard, „obrazem spravedlnosti, zrcadlem svatosti, vzorem
pobožnosti, obhájcem víry, učitelem pravdy, útočištěm utiskovaných,
ochrancem chudých, soudcem vdov, okem slepých, jazykem nč
mých, mstitelem nepravostí, hrůzou zlosynů, slávou dobrých, metlou
velmožů, kladivem ukrutníkův, otcem králů, solí zemč, svčtlem
okršlku zemskčho, prorokem Nejvyššího, předchůdcem Kristovým,
Pomazaným l'ánč“.

Bůh proroka Eliáše nevšedními oštčdřil milostmi a ctnostmi,
aby vzmálmjící se modloslužbč s dů “azem na odpor postaviti se
mohl: a) všechen jeho život byl přísný a svatý, tak že ani nepřátelé
z nižádných skutků zlých jej nemohli obviňovati; b) uezamiloval
si svět a jeho rozkoš, alebrž samotu a rozjímání včcí božských;
c) skvčl se velikou neohrožeností, an Achabovi a jeho nunlloslužebm':
manželce bez obalu pravdu do očí vyřkl; (l) v soužení a proná
sledování jevil nepřekonatelnou trpělivost a stálost; e) prvním
účelem všeho jeho jednání bylo horliti pro čest' Boží, sloužiti Ilo
spodinu. Právem dí o nčm písmo sv.: „A povstal Eliáš pror-)k
jako oheň, a slovo jeho jako pochodnč hořelo“ (Sir. 48, l). Eliáš
byl hlavou a vůdcem prorokův, nejvčtším z proroků ——d ru tý
Mojžíš. Mojžíš dal zákon, jejž Eliáš v Israeli zachovati a obno
viti měl; jako Mojžíš byl i Eliáš mimořádnou divotvoruostíopatřen
a neobyčejným zjevením Božím udostojen. Protož byl dle slova
Eliseova vozatajem, jenž řídil vůz lsraelský, t. j. mužem, jenž
spravoval osudy lidu lsraelskčho, Avšak pro velikou pokleslnsť
lidu nemohl úplnč (losl'áti úloze svá; nebo Israel neobrátí! se,
a proto neumřel také Eliaš, nýbrž jako Enoch za „živa zc zeuič
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vzat a pro lepší budoucnost zm-hován. když před soudným dnem
přijde, aby Israel se obrátil.

s. 117.

Prorok Elisous; jeho působnost.
(_lV. Král. 2, IHW—25.4—8).

Ač Eliáš dávno byl už ze země vzat, neustal působiti v lidu
Israelskěm: Eliseus, jeho uěcník. byl i jeho zástupcem; týž byl
od Eliáše nejen řádně na proroctví pomazán, nýbrž mimo plášť i
nadpřirozené duchovní dary u míře dvojnásobné vzal. Opatřen
divotvorností a darem proroctví, působil onoho času zvláště zázrač
nými ěiny, ana nauka živým slovem zcela v pozadí ustupuje.

lÍzdraviv v Jerichu, kdež meškal, vodu, ubíral se Eliseus
do Bethela; na cestě tě posmívali se jemu pacholíci, řkouce:
„Vstupuj lysy!“ Sv. Augustin mní, že pacholata navedena
byla od vlastních rodiěiiv, aby sluhovi Páně se posmívala. Domněnka
ta není pravdě ncpodohna, uvážíme-li, že v Bethelu bylo jedno
z oněch zlatých telat od Jeroboama postavených, proti jejichž
modloslužhě prorok Elisens se vším důrazem horlil. Trest, jenž
zastihl pacholíky, byl přísný ale spravedlivý, neboť v osobě pro
rokově posmívali se i pravému Behn; zároveň svědčí to o veliké
mravů zkáze, posmívají-li se i pacholata zvláště sluliům Páně
a osobám starším vůbec. „Koruna důstojnosti jest stáří, kteráž
na cestě spravedlnosti bude nalezena“ (l'řísl. 16, 31).

Jistě vdově rozmnožil Eliseus olej tou měrou, že nejen vý
těžkem prodanálm oleje věřitele zaplatila, alehrž z ostatku i sebe
i dva syny svě živiti mohla.

Y Sunamn, kdež lůlisens často mešluival, byla žena vzácná,
kteráž řekla muži. svěnm: „Sezmivárm že ten muž Božíjest svatý;
udělejme tedy jemu veěeřadlo malé, aby, přijda k nám, zůstal tam“.
I stalo se tak. Žena ta měla syna, jenž se roznemohl & zemřel.
Matka položivši jej na ložce člověka Božího, vstoupila. k němu na
horu Karmelskou, kdež prodléval a. vyprávěla jemu vše, co se
stalo. \'stav I'lliseus šel za. ní.. Když pak vešel do domu, aj
pachole mrtvě leželo na ložei jeho. I zavřel Eliseus dvéře kom
naty, modlil se k llospodinu a dítě otevřelo oěi. Tedy on zavolav
matku, řekl jí: „\'ezmiž syna svěho“! Přišla žena i padla k no—
bounr jeho a poklenila se k zemi.
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Synové proročtí, jichž počet denně se vzmábal, řekli k Eli
seovi: „llle místo, v němž bydlíme s tebou, těsně jest nám.
Pojd'mež až k Jordanu, a nechť vezme jedenkaždý z lesa po
jednom břevnu, abychom vystavěli sobě tam místo k bydlení“.
I šel Eliseus s nimi. l'řihodilo se pak, když jeden podtínal dřevo,
že spadlo železo ze sekery do vody; i zkřikl on a řekl: „Ach!
pane můj, a tu ještě jsem byl vypůjčil“. ] řekl muž Boží: „Kamž
jest upadla?“ A ukázal mu to místo. Ufal tedy Eliseus dřevo,
& vrhl tam; i vzplynulo železo jako dřevo; a řekl: „vezmi je
sobě“. I vzal je (4. král. 6).

Proroci žili se svými učeníky o samotě a chudobě, v jedno
duchých chatkách neb stanech neb i jeskyních; byliť oni před—
chudci mnichův a poustevníkův Nového Zákona, pílíce, ač beze slibů,
dobrovolně čistoty, chudoby a poslušenství.

Když Náman malomoený byl od Elisea uzdraven & tento od
onoho žádných darův nepřijal, „běžel Giezi, služebník Eli
seův za Námanem a. řekl: „l)an můj poslal mne ktobě“.
(liezi dopustil se těžkého hříchu: a) an bez vědomí a proti vůli
prorokově od Námana dary žádal a vzal; b) an lhal, jakobyEli
seus darů těch byl žádal; c) an jednáním svým proroka lakomství
nařkl. což bylo se škodou jeho cti a svatosti; d) an podvodu &
krádeže se dopustil; neboť Náman dal dary pro Elisea, Giezi však
chtěje ze služby vystoupiti a jako pán živu býti, tyto pro sebe vzal.
Bez pochyby uvědomil později l'lliseus Námana, že Giezi dary
bez jeho vědomí žádal a malomocenstvím potrestán byl, aby Ná
mau nevzal ze skutku toho pohoršení a proroka Božího křivě
neposuzoval.

Král Syrský, Benaclad ll., oblehl Samarii. Istal se hlad
veliký v Samarii, tak že matky své děti zabily a jedly. To když
uslyšel král Joram, poslal, aby l'Iliseovi, jemuž vinu (lrahoty
a nouze přičítal, hlavu st'ali. Ale Eliseus řekl: „Slyšte slovo
Hospodinova: o tomto ěasu zít'á míra mouky bělné bude za jeden
stator (asi 42 kr. r. m.) a dvě míry ječmene za jeden statervbráně
Samařske“. ()dpovídaje jeden z vůdců královských, řekl: „Kdyby
]Iospodin udělal také průduchy v nebi, zda—lito bude moci býti,
co mluvíš“? (Byť také obilí z oblaků pršelo, nemůže býti taková
láce). Eliseus řekl: „Uzříš očima svýma, ále nebudeš jisti
z toho, V noci pak učinil l'án, aby slyšán byl v ležení Syrském
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hřmot vozův a koňův a vojska velikého, i řekli vespolek: „lllc
ze mzdy najal proti namkral Israelsky kralellethitíiv al'lgypťanův,
aby přepadli nás“. \'stali tedy Syřané a utekli ve tmách, a
nechali tu stanů svých, toliko životy svě zachovati chtějíce. Ráno
vyšed lid, rozebral ležení Syrské a byla míra moukv bělné za
jeden stator, a dvě míry ječmene za jeden stater. Král pak usta
novil vůdce toho, jenž v proroctví Elisevo věřiti nechtěl, u brány
k dozoru, ale zástup tiskna se, pošlapal jej a on umřel, jak člověk
Boží byl předpověděl (4. Král. 7).

P oučk y: Eliseus zlořečil zlým pacholíkům místo Hospodina,
jejž v něm byli potopili; považujeť Bůh příkoru služebníkům jeho
učiněnou tak, jakoby na něm saměm se byla spáchala. Zajisté
řekl Kristus: „Kdo vámi pohrdá, mnou pohrdá“ (Luk. 10, 16).

Naman. ač pohan, poznal všem oh oucnost' Boha Israelského
a klančl se jemu, byv očištěn od malomocenství. —- Pohan tento
kdysi v den soudný svědčiti bude proti křesťanům, kteří Větších
dobrodiní účastni byvše Krista Pana a Spasitele svého nechtěli poznati.

Na (Ílizoim osvědčil se zřejmě výrok apoštolský: „Kořen všeho
zla jest lakomství“ (I. Tim. G, 10).

g. 118.

Soud Boží mul domem Achabovým; Jellu— králem. Joram, Athalia.
Joss v Judstvu.

([V. kral. 8-——12.)([I. Paral. 21. 22.)

Po smrti Aehabově kraloval ()choziáš (897); po něm ná
sledoval bratr jeho Joram (OSN); i on chodil po cestách domu
Achabova. l'roto zavrhl jej Hospodin a dal na krále pomazati
vůdce jeho -- Jehu (88:5). K tomuto řekl Hospodin ústy jednoho
ze synů proroka Elisea: „Pomazal jsem tebe za krále nad Israe
lem, a vyhladíš dům Achabův; nebo tím pomstím krve služebníků
svých proroku a zahladím veškeren dům Achabův“. Jehu táhl
oproti Joramovi; i potkali se na poli Nabothovč. Když pak Joram
před ním se dal na útěk, natáhl nový král Israclský lučiště &po
střelil Jorama mezi plcce, & pronikla střela srdce jeho a hned
padl na voze svém. Jehu rozkázal, aby mrtvola Joramova povr
žena byla na pole Nabothovo. Nato přijel Jehu do Jezrahela;
sotva Jezabel o příchodu jeho byla slyšela, zmalovala oči své
líčidlem a ozdobila hlavu svou a vyhlědala z okna. Ipozdvih



_ 264 ——

Jehu tváři své k oknu řekl komorníkům jejím: „Svržte ji dnů“.
1 svrhli ji, i pokropena jest krví její stěna a koňská kopyta po
šlapala ji; i přišli psi a sežrali maso její, takže jediné leb a nohy
a větší kosti mohly býti pochovány. l'obil pak Jehu všec:k_v,
kdož pozůstalí z domu Achabova, jakož i všechny služebníky Bá
lovy, jehož modlu a chrám dal stroskomti; ale ncnchýlil se od
hříšné cesty Jeroboamovy, klaně se zlatým telatům; podobněječlnal
isyn jeho a nástupce Joachaz (SSG/). lposlal Bůh llasaele,
krále Syrského, jenž pokořil říši Israelskou.

V říši Judské králova! po smrti zbožného Josafata Joram
syn jeho (889); maje za manželku Athaiii, dceru Acbabovu,
chodil po cestách králův lsraclskych. Zavraždil všecky bratry své
i některé z knížat lsraelskych; přes to i výsosti vzdělal ve městech
Judských a uvedl v modlářství obyvately Jerusalemské i Judské.
Vzbudil tedy Hospodin proti Joramovi Filištiny a Araby, ] po
hubili zemi, pobrali všecko jmění v domě královském, nad to
isyny jeho, aniž zůstal jemu syn kromě Joachaza (()clmziáše).
A nad to nadev-šecko ranil jej Bůh nemocí nezhojitelnou, již po
dvou letech vysílen umřel. Nejmladší syn jeho ()ehoziáš padl
v nešťastné výpravě, již podnikl s israelským k “álem .loramcm oproti
Jehuovi. Athalia (883) pak, matka Oehoziášova, vidone, že umřel
syn její, zavraždila všecky syny královské, aby kralovala sama.
Ale Josaba, sestra (_)choziášova, vzavši J oasa. nejmhulšího syna
Ochoziášova, skryla jej šest let v donm Hospodinova. beta pak
sedmého shromáždiv Joj ad a velekněz setníky, ukázal jim s_vna
králova. l vstavil na něj koruna a pomazal ho: i volali: „Živ bud'
král“! A uslyšela Athalia hlas lidu běžícího a všedši k lidu do
chrámu llospodinova, uzřela krále, an stojí na trůně i zkřikla:
„Spiknutí, spiknutí!“ Jojada. pak rozkázal setníkům vojska. rka:
„Vyved'te ji — a kdožkoli by za ní šel (kdo by s ní držel a o ni
se zastával), zabíte ho meěem“! [ zabita jest Athalia. Tedy
učinil Jojada smlouvu mezi llospodincm a mezi králem i lidem,
aby byli lid Hospodinův (878 př. Kr.)

Iěinil Joas, což pravého jest. před llosdodinem po všecky
dny, dokudž ho vyučoval Jojada kněz. |řekl ke kněžím a levitům:
„Vejděte do měst. Judských a vybírejte peníze na opravu domu
Božího; nebo Athalia bezbožná a synové její zkazili dům Boží. a
ze všech těch věcí, kteréž posvěceny byly do chrámu Hospodinova,
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ozdobili chram llzilnv“. Po smrti pak Jojmlovč přišla knížata Jud
ska a klančli se. králi, kterýž olnnčkčen jsa úetou jejich, povolil
jim. l opustili clu-aiu llospmliuův, Boha oteílv, a sloužili hájům
a rytinz'uu. Tedy Zachariáš, syn .lojady kněze, postavil se před
obličejemlidu, řka: „Toto praví llospodin Bůh: l'roč přestupujete
přikázání llospodiuovo, a opustili jste Hospodina. aby též opustil
vás?“ Ale oni shrmnáždivše se proti němu, ukainenovali jej
z rozkazu králova. v síni domu llospodiuo'a. A když umíral,
řekl: „Nechť popatří IIospodiu a sám to pomstí“. A když bylo
po roce, vytáhlo proti králi Joasovi vojsko Syrské, a přitáhlo do
Judstva a do Jerusalelna a povraždili všecka knížata lidu a proti
Joasovi hanebne činili soudy. Joas pak utekl se do Jerusalema,
kdež i zavražděn jest (ll. Par. 27, 25). Kraloval po něm Amasiáš,
syn jeho místo něho (8:58).

Pouť-ky. (,'o Eliáš ve jmenu Páně byl předpověděl, stalo
se; dům Aehabův jest vyhuben. Tak zastíha't zlostuíka, byť
sebe byl mocně-jším, naposledy přece spravedliva pomsta Boží.

Jens pro netu inu vzdanou, ehtčje knížatům zalíbiti se, povolil
modloslužbu v království svem. Nik d y nesmíme a nemáme,
bychom se lidem zalíbili, po volovati hříchu.

Joas jednal velnii nevdčem':, že syna toho dal ukauienovati,
jenž jemu sann'-iml byl život zachoval; i neušel tudíž zaslouženeuiu
tres'tn, padna rukou vražednou.

Nevděk činí člověk: ohavuýln před Bohem i před
lidmi. Nevděk i pohaninn byl neetností ohavnou. Darius na
smrtelneiu loži pry" zvlášť toho litoval, že mu nemožno odplatiti
jednomu maeedonsluimu vojínu číši vody, již mu byl podal. () jak
vznešenou eenu přikládal nešťastný tento král vděčnosti!

g. 119.

Joaclmz, .lons il Jcroboam ". v říši Israelské. Smrt Eliseova.
Amasiaiš v říši Judské.

(IV. Král. 13. 1-1. [[. Paral. 25).
Joachaz (HTHS),syn Jehův. jenž po smrti otcově kraloval

nad Israelein, na pokutu hříelin svých zavržen jest od Hospodina.
a dán do rukou králův Syn-ských. Po smrti jeho kraloval oloas
syn jeho (SM)).

V těch dnech rozneinohl se Eliseus nemocí, ve kterm'ž'
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i umřel, & pochovali ho. Lotříkově pak z Moab přišli do země.
Někteří pechovámjíce člověka. nžřeli ty lotříky i zděsivšc sc
uvrhli mrt\olu do hrobu l'lliseova. A když ona se dotekla. kostí
Eliscových, ožil člověk a vstal na nohy svě. — Ilrobově ls'ael
ských bývali prostranně jeskyně, \“ nichž vytesány byly výklenky,
do kterýchž se těla zemřelí-“ehv plátno obálená kladla. ke vchodu
byl přivalen kámen místo dveří.

lo smrti Joasově kraloval Jere boa m II. S\n jeho (827):)
i on činil zlé před llospodinem.

Amasiz'š, syn a nástupce Joasa, krále Judskěho, činil což
praveho jest před llospodinem a však ne s dokonalým srdcem.
I pobil služebníky své, kteří byli zabili otce jeho; porazil také
Edomity & pobyl l'ctry, hlavního města Arabic. skalnaté; ale při
nesl s sebou také bohy Edomitův a obětoval jim. Protož poslal lIospo
din k němu proroka, jenž mu záhubn předpověděl. Alnasiáš v_vzvaý
Joášc, krále [sraclskěho, k bitvě. [ poražen jest Juda od Israela'
Amasiáše pak jal Joas a přivedl ho do Jerusalema, zbořil zeď
jeho a poln'av všechno zlato a stříbro vrátil se do Salnaric; Anla
siáš pak, jejž opět propustil, od spiklenců ve vlastní zemi by
zabit (809 př. Kr.).

Pouěka. Mrtvec dotknnv se kostí l'lliseovýeh ožil. Tui
zřejmé svědectví, kte'ak Bůh i smrtelně ostatky světců svých
v úctě má. Právem tedy schvaluje církev katolická ctění ostatki
svatých. (Viz Ekkles. 48, 1—1,15).

5.120.
Judstve za Azariáše, leathama, Aelmza. Říše lsraelská za Zach:

riáše, jeho naistupcův; jeji vyvrácení, vzniknutí Samaritanův.
(l\.l\ral15—a17. ll. l'aral. 26—28).

Azariáš —- take ()žiáš nazván ——syn a nástupce Amasia
šův v Judstvu (SOS))kraloval padesáte dvě leta v Jerusaleme.
Dokud Bohu sloužil, hyl Bůh s ním; poraziv nepřátely, zpevnl
Jerusalem, vystavěl jiná města i věže strážné a pečoval o vzd.—
lání země. Ale když zniocněl, pozdvihlo se srdce jeho k zahynuí
jeho a nedbal Hospodina a všed do chrámu, chtěl kaditi na oheň
vonných věcí. Kněží bránili toho králi; i rozhněval se Azariaš
& drže v ruce kaditelniei, aby kadil, hrozil kněžím. A hned vzo
šlo malomocenství na čele jeho a byl maloníocen až do dne snn'i
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své & bydlel v domě obzvláštním. Od té doby spravoval říši
J oatham, syn jeho (ISS); činil, což pravého jest před Hospodi
nem, opravil chrám a sesílil se. Syn a nástupce jeho Achaz
(742) však chodil po cestách králů lsraelských. l slil obrazy
Bálův a nad to obětoval i syna sveho, proved jej skrze oheň ke cti
bůžka Molocha; obětoval také oběti zábitné a kadil na výsostcch
i pod všelikým stromem zeleným. I dal jej Hospodin Bůh v ruku
k'ále Syrského, jenž, poraziv ho, velikou kořisť z jeho království
přivedl do Damašku. V ruce také krále Israelského dán jest a
zbit porážkou velikou. Tehdy vytáhl Rasin, král Syrský a Facee,
král Israelský, proti Jerusalemu, a oblehli Achaza. I pohnulo se
srdce jeho i srdce lidu jeho; iřekl Ieaiáš prorok (r. 7) ve jménu
Hospodinově k němu: „Neboj se a srdce tvé nestrachuj se. Po
žádej sobě znamení od Hospodina Boha svého“. lřekl Achaz:
„Nebudu žádati & nebudu pokoušeti Hospodina“. (Drzá to odpo
věd'; Achaz sobě nežádal znamení, buď že nevěřil, že by Isaiáš
ho spůsobiti dovedl, anebo že se obával, že by, pak-li je utvoří,
jemu bylo v Boha důvěřovati se a odříci se spojení s králem
Assyrským, kteréžto spojení ve své tělesné opatrnosti za jedinký
měl prostředek vysvobození). I řekl prorok: „Pán sám dá vám
znamení. Aj, panna počne a porodí syna & nazváno bude jméno
jeho Emanuel, t. j. Bůh s námi“. To znamená: Jako jisto jest..
že přijde Spasitel božský ž panny narozený, tak i to jisto, že od
nepíátel vás sužujíeíeh budete osvobozeni. Přes to vše poslal
Achaz posly ku králi Assyrskěmu, žádaje pomoci. 'l'ento přitáhl
k Damašku a vyhubil jej a odvedl obyvately jeho; Rasina pák
zabil. Vydobyl tóž severne části království lsráelskeho a odvlekl
za Faeeá mnoho Israelitův v zajetí Assyrske. l'uk vytáhl proti
samému .-\elmžovi a sužoval ho i hubil zemi. Tedy Acház oloupiv
chrám a dům královsky" a knížat, dál králi Assyrskómu dary.
Nad to i v "ásu úzkosti své obětoval modlám l):unašskym a zavřel
dveře chrámu Božího a nadělal sobě oltářů při každém uhlu
v Jerusal'emě a ve všech městech Judských a tak ku hněvu po
pouzel Hospodina Boha otců svých.

Po smrti Jerobomnovč nádešlo pro domácí nepokoje bezvládí,
jemuž syn jeho Zachariáš teprv po letech jedenácti konec učinil.
Bezbožný král sešel smrtí násilnou; s ním vyhynul rod Jehův.

Sellum, vrah Zachariášův, kraloval jeden toliko měsíc;
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po něm spravoval říši vrah jeho Mana hem, jenž, kráčeje cestou
hříšnou, zamýšlel pomocí uplaceného krále Assyrského utvrdit
království své. Po smrti jeho kraloval Faeeja (Pekajath), syn
jeho, dvě léta. Spikl se pak proti němu Faeee (Pekah) vůdce
jeho a zahiv ho, kraloval místo něho. A ěinil, což bylo zlé před
Hospodinem. [ přitáhl kril Assyrský a dobyv severní “ásti krá—
lovství, odvedl obyvately do Assyrie.

Proti Faceovi spikl se Osee ěili ()seáš a zahiv ho, h_vl krá.
lem místo něho. Za Osea, devatenáctého a posledního krále Israel
ského, dovršena míra hříchů a nepravostí; vyčerpánat' slim'ívavost'
Boží, pročež přikvačila na Israel pomsta, od proroků předpověděná.

Synové Israelští hřešili neustále Hospodinu Bohu svému,
klanějíee se modlám a obětujíee jim. [ osvědčoval jim Hospodin
skrze proroky, řka: „Odvraťte se od cest svých a ostříhejte přiká
zání mých“. Bůh i předpověděl prorokem (lseášem, že lid nekajiený
pro hřích ve vyhnanství žíti bude až na konec světa: „Mnoho dní
sedčti budou synové lsraelští bez krále a bez knížete, bez oběti,
a bez oltáře bez kněze; a potom navrátí se. a hledati budou
Hospodina Boha svého . . . . . v posledních dnech“ (t. j. když v po
slední době veškeren národ židovský církvi svaté přivtělen bude..
Řím. 11, 25'. Os. 3). Avšak marné h_vlonapomenutí to. lsraelité
zavrhli ustanovení llospodinovo i úmluvu, klaněli se hvězdám a

0 l V

sloužili Bálovi a posvětili synu svych a dcer svych skrze ohen
Molochovi a ohírali se s hádáním a věštlmu. Protož rozhně'al se

Hospodin náramně na lsraela a zavrhl jej od tváře své, jakož byl
předpověděl svými služelíníky-prorok_v. To stalo se za ()sea, vraha
a následníka Faeeova (7Ei()). Činiltě zlé před Hospodinem. Proti
němu přitáhl Salmanassar, král Assyrský, a učiněn jest ()see slu
žebníkem jeho a dával mu daně. A když znamenal král Assyrský,
že by Osee chtěl zprotiviti se, přitáhl k Samarii a. olilehnuv ji
po tři léta, vzal ji. (')sea svázaného dal do žaláře a zavedl oby
vately Israelské do Assyrie (r. 722) a osadil je v Hale a v lla
boru podle řeky Gozanu a v městech medských. Za to přivedl
král Assyrský pohany z Assyrie &.osadil je v městech Samařských
místo synů Israelských. A protože se. nebáli Hospodina, poslal
na ně Hospodin lvy, kteří dávili je*). A když oznámeno to králi

*) lrtožmnožili se lvové, poněvadž po odvedení lidu lsraelského do Assyrie
až do toho času nového osazení té země, ('ož stalo se za Asorhaddana po smrti
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Assyrskému, poslal tam jednoho z knězů, který jaté ze Samarie
odvedl. [ bydlel v Bethelu a učil je, kterak by měli ctíti llo
spodina. A tak etíee národové ti llospodina, také bohům svým
sloužili.

Pouť-ky. l. Ač království lsraelské podle moci a rozsáhlosti
mnohem znečnější bylo království Judského, přece rychlejším pá
dilo krokem kn své '.kázc, protože všech 19 králův i lid modlo
slnžbě oddáni byli. Není tedy ani velikost ani moc podporou říše,
nýbrž jsouť tím pravá víra, pobožnost' a bohabojnost'.

2. Ach-az domníval se, že bohové Damašští jsou příčinou j ho
soužcní, i nšiloval je tudíž oběťmismířiti. Tak hledá bezbožník pramene
svého neštěstí mimo sebe, ježto by toliko v sobě ve svém zka
ženém srdci hledali měl.

3. Co Buh zpronevěřilému lidu svý-mi proroky byl předpo
věděl, stalo se. Nejen jednotlivce, nýbrž i celé národy tresce
Bůh, zhrdají-li výstrahami božské jeho dobroty.

Poznámka: 2) Spojením assyrských pohanův s Israelity
v Samaří zbylými vzešli Samaritané, již pro původ byli od židův
Opovrhováni a nenávidění, kterážto nenávist až ku svrchovanému
dospěla nepřátelství.

Modle Moloehu, t. j. bohu ohně, přinášeny oběti lidské.
Moloch (hebr. meloch --—král, panovník) nazývá se v knihách St. Z.
modla Moabitnv, kteráž naznačovnla jaksi sílu přírody rušící opět,
co bylo utvořeno. Modle té zvláště děti se občtovaly, bud' zabíjely
se nožem aneb, jak svrchu se udává, prováděly se ohněm. Židé
měli obětnice Molochovy v údolí Gehi'nnom (Gehenna). Službu
Molochovn konali 'l'yrští, nejvíce Karthagenští, taktéž Kretenští jako
vůbec všichni Féničané. Saturnns čili Chronos není nic jiného nežli
Moloch. Moloch prý měl podobu člověka s hlavou býčí, rozpro
stírajíeího rozpálená ramena svá, jimiž svíral nešťastné oběti, kteréž
pak ve žhavém vnitřku jeho spáleny byly. Před obětováním vznícen
byl na oltáři oheň a celá měděná socha boha byla rozžhavena,
načež do rozpálených jeho rukou dítky se kladly. Matky dítek
těch naříkati nesměly, naopak ještě přičiňovaly se, by ustrašené
děti veselejšími b_vly. Srdcclomný nářek dítek přerušen býval ví

h'"navln-ri|mvč, žádného to nebylo, k-lohy byl zvěř tn hnhil a rozmnožení jejímu
přítrž učinil. Lvově lr-dy mnoho obyvntz-lu nových podáhli. čehož oni příčinu
tomu dávali, z [lan.—podilu!Boha země té nwtili.
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řením bubnův a hudbou, tytýž i tancem. Jinde se praví, že socha
Molochova na některých místech tak objemná byla, že sedm roz
ličných schránek v sobě zavírala: do první z nich mouka se kladla,
do druhé dvě hrdličky, do třetí ovce, do čtvrté beran, do páté
tele, do šesté býk a do sedmé dítě. () přízeň Molochovu ucházeli
se lid i králové; sám Šalomoun Molochovi chrám vystavěl (Ill.
král. 2, 7).

Š'. 121.

Prorokové mladší.

Řada proroků starších končí se Eliášem a Eliseem. Proroci starší
skoro výhradně jen s dobou, v níž žili, se obírali, neohroženě
vytýkajíce lidu i králům jich převrácenosť, napomínajícc je k ná
vratu ku pravému Bohu a ku poslušnosti kjeho zákonu i usilujícc
obnoviti rozkvět věcí náboženských i občanských, jakýž býval za časů
Davidových a Šalomounovýcb. Ale poněvadž všecko jich úsilí ne
prospěšným se býti ukázalo a čáka v nápravu převrácenébo po
kolení víc a více mizela, .tedy proroci od osmého století před
Kristem postavší a mladšími nazývaní pustili téměř dobu svých
vrstevníkův obracujíce zraky své k časům budoucím. Oznamovali
totiž nastávající pomstu Boží nad Israelem a nad Judou; ale těšili
také pobožné připovídáním vysvobození ze zajetí & napotomním
zavítáním dnů lepších. Spolu předpovídali proroci mladší o Mcsiáši,
synu Davidovu, že slavnější a větší bude krále Davida, Boží krá
lovství že obnoví, zvelebí a dovrší. Protože proroctví jejich nej
více k budoucnosti se odnášejí, tedy zaznamenali nejdůležitější
z nich také písemně.

Podle většího neb menšího objemu písem potomstvu od pro
roků zůstavených rozeznáváme větší proroky od menších. Ku
prvým náležejí čtyři: lsaiáš, Jeremiáš, Ezechiel a Daniel.
Ostatní prorokove', jejicbžto spisy menšího jsou objemu, slevou
menšími. Podle času, kdy působili, rozeznáváme: a) proroky
před zajetím, již pomsty Boží nad lidem vyvoleným nedožili se
jako Jonáš, Amos,()see, Joel, Isaiáš, Micheáš; b) proroky v čas
zajetí, kteří doživše se vyhnanství, buď předním aneb za něho pro
rokovali, jako: Nahum, llnbaknk, Sofoniáš, Abdiáš, Jeremiáš,
Ezechiel a Daniel; e) proroky po zajetí, kteří působili mezi
lidem ze zajetí se navrativším, jako: Aggens, Zachariáš, Malachiáš.



Prorokové před zajetím.
Jonáš, Amos, Osee, .ločl.

Z prorokův, již písma nam zůstavili, jest Jonáš nejstarším
(825) Proroctví jeho, že staré koněiny království Israclského od
Emathu až k moři mrtvému opět budou obnoveny, skutečně se
naplnilo za Jeroboamall. (823 př. Kr.) Vypravuje těž děj svého
do Ninivy poslaní, aby obyvatelům světového města. toho po—
kání hlásal.

„Jdi do Ninivy, města velikělio“. Ninive, t. j. obydlí
Ninovo, bylo hlavním městem světově říše Assyrské na břehách
Tigrovýeh vystaveno. Zdělal prý ho Nimrod, „mocný lovec“, &
rozšířil je Ninos, takže tři dni cesty (12 mil) v objemu mělo. Zdi
jeho byly prý 100 stop vysokěatolikěž široké, takže po nich tři
vozy podle sebe mohly jeti; na zděeh zděláno 1500 věží, kteréž
měly 200 stop zvýší a tak důkladně byly vystaveny, že město za
nedobytné považovalo se. l'odle množství dětí nemluvňátek, jichž
počet kniha Jom'tšova na l2t),()()0 páěí, počítala Niniva obyvatelův
asi 2 miliony. ——K zabanbení a odsouzení lsraelitův posýlá Ho
spodinJonáše kn polmninn; nebot' ani tito pokání činí, trvají onino
ve své zlobě. (Sv. Jeroným),

„Vstoupila zlost jeho přede mne“. Příznivousvou
polohou stala se Niniva přebohatým městem světovým. Prorok
Nahum dí, že Niniva více ma kupců než hvězd jest na nebi (3,16);
ale velike bohatstvo, přepych a midbe'a přivodily ivelikou mravů
zkazu. Proto opovída městu tomu zahubu týž prorok, řka: „Běda
(tobě) město krvi, všecko lži a násilí plně; neodstoupí od tebe
loupež“ (.“-i,l.), t. j. mrupouštíš od loupení narodův.

„Ale .lonaš vstal, aby utekl od tváři llospodinovy“.
Jonáš zhřešil, neposlušnosti k rozkazu Božímu; hřích jeho ihned
potrestán jest. Když lšuh něco velí, nemá člověk teprv tzizati se:
„proč- bych měl tak jednati?“ nýbrž poslušenství má. býti první
jeho k iohu povinností. Tak jednal Abraham. Kdo z poslušností
něco činí, nonnižcf zlo činiti. — Jonáš počínal si také nemoudře,
('.llil"jt_*Ull tváří lloží nic-ei? ('Íi ncníť Hub \'šudepřítomen? „Zdaliž
jsem jzi lšuh jcn z blízka,“ dí Hospodin, „a ne Bůh i zdaleka?
Zdaž se ukryje muž v skrýšíeb, a já ho _neuzíím? Zdaliž nebe



i zemi já nenaplňuji ?“ (Jerem. 23, 21—24). Či dal se na útěk Jonáš
z přílišné k vlasti lásky, nechtěje, aby pohané předkovali vyvolenému
lidu Božímu, v nekajienosti setrvajíeímu? Či dal se na útěk
z obavy, že by Bůh smiloval se nad pohany a obyvatelstvem Ni
nivitským a na rodáky jeho zkázu přivede?

„Nalezl lod' plavící se do Tharsisu“. Tharsis, také
Tartessus jest město španělské, kamž Féničané za obchodem za
jížděli.

„I řekl k nim: Vezměte mne a uvrzte do moře“.
Božím vnuknutím byl Jonáš přesvědčen, že neposlušenství jeho

Viv
bylo pricinou bouře.

„1 připravil Hospodin rybu velikou, aby pozřela.
Jonáše“. Ryba Jonáše pozřevší nebyla velryba, ana velmi těsné
má požeradlo a tudíž člověka pozříti nemůže; alébrž byl to žralok ——
carcharias—jenž až 30 stop jest dlouhý, jehož žaludek SV.,stopy
v průměru má ajehož požeradlo tak jest široké, že celého člověka
pozříti může; odtud i lidožrontem nazývá se. Ryba. ta prý i koně
může pozříti. ——Před několika lety spadl anglický námořník
s korábu, středozemním mořem se plavícího, do moře; soudruhové
jeho ihned jali se nešťastníka hledati. 'l'u zabili žraloka & aj! ve
vnitř—nostechjeho nalezen byl, koho hledali.

„.—\byl Jonáš v břiše té ryby tři dni a tři noei“.
Což nevyjádřuje, že by Jonáš úplné tři dni a tři noei v břiše
žraloka byl býval. Doba, která tří dní dotýká, zove tři dny vedle
mluvy hebrejské. Zachování však proroka ve žraloku za tak dlouhý
čas nedá se jináěe nežli zázračným Boha působením vyjasniti.

„l uvěřili muži Ninivetšrí v Boha a činili po
kání“. K víře a pokání přimělo Ninivetské i kázání Jonášovo
i záZ'ak jeho při životě zachování v břiše žralokově. Pokání je
jich bylo neméně pravé než jejich víra. Činí-li hříšník pokání,
pak zapomíná Bůh na nepravosti jeho. Proto byla Niniva zacho
vána; ale za 200 let (r. 597 př. Kr.) vyV'áeena jest pro nepra
vosti svého el.)yvatelstva.

„l připravil Hospodin Buh břeětan“. Vedle sv. Je
ronyma jest to skořee ——--ricinus — jenž i v l'alestině nezřídka
roste. l'íšeť: „List jeho jest široký, podobný listu vinnemu. l'eň
jest přímý, opory žádné nepolřebující; široké listy jeho působí stín
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velmi příjemný“. Ze list ten brzy zvudne, není s podivením; jcstiť to
v povaze všech bylin rychle rostoucích.

„Ajá neodpustím Ninivě městu velikému, v němž
\_j08t více nežli sto á dvueeti tisíc lidí, kteří ještě neznají

rozldllll mezi právicí u. levicí svou“, t. j. dítky, nezname
nající jěště rozdílu mezi dobrým & zlým. llospodin slovy těmi
řekl: Když ty se rmoutíš pouze nád usehlým břečtanem, čím
více jest mně, Bohu neskonřeně: milosrdnómu, jenž nechce smrti
hříšníkovy, slitovuti se nad velikým množstvím obyvatelstvu Ninivet
ského! Výtka tá probudilo Jonáše jako ze sua, on Ídoznal &litoval
své chyby, za což i došel odpuštění od HoSpodiná. Pak naV'átiv se
do země Israelskě, hlásal všudy velebné divy, jákověž Bůh na něm
& Ninivetských byl spiisobil.

. Jonáš nebyl jen prorokem Nejvyššího, álebrž i obrázem
(& sice osmnáctým) Spasitele: Jonáš byl prorokem od Boha. po
slaným, áby lidem kázal pokání; Kristus — nej\yšší prorok byl
s nebe poslán, áby tuktěž hlásal pokání. ——Jonáš nedošel víry
u Isráelitii, svýeh bratří,' Kristus jen málo nálezl uěňiiv mezi svými
sourodáky. ——Jonáši dostalo se od Bohu onoho rozkazu, aby Nini
vetským, modloslužebník-ům, hlásal pokání; náš Vykupitel rozkázal,
aby apoštolů jeho jdouce do veškerého světu kázáli pokání ná
rodum pohanským, á tito obrátili se jáko Ninivetští. ——Jonáš pro
svou neposlušnost jest příčinou strašně bouře, á uvržen do moře;
Spasitel náš, áě nevinný, .tvšák hříchy světu nesoucí, jáko hříšník
trpí & umírá. ——Jonáš do moře uvržený ukájí hněv Hospodinův
u bouře tiehne; Kristus ukříževuný smířuje uruženóho Utee nebe
ského u jeho sprnvcdlnusť proměňuje se v slitovuost'. —' Jonáš svým
třídenním dlením v břiše ryby nástinovál vzkříšení Kristovo dne
třetího. — Jonáš osvobozený "áže pokání Ninhetským; Kristus
vzkříšený dává rozkaz ápoštolům, aby evangelium hlásali národům.

'lento osmnáctý obriz učí: ]) že židé proti uěení Kristově
a svému obrácení budou zliěřovati se u že na jejich místo budou
povolání poháně; 2) že Spasiteli bude smrť podstoupili; 2) že tři
dni v hrobě bude odpoěíváti; 4) že opět z mrtvých vstáne & pák
národy bude uěiti 11k pokání přiváděti.

Děj vyprávo'áný, že skutečně se udál, dosvědčuje už ta. věc
(okolnost), že Kristus, božský učitel,.sám táhne se k Jonášovi, řku:
„Zlěmu pokolení tomu nebude znamení dáno, jedině znamení

18
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Jonáše proroka. Nebo jakož byl Jonáš v břiše velryby tři dni
& tři noci: takť bude s_vn člověka v srdci zeme tři dni a tři nooi“.
(Mat 12, 39, 40). *)

Pouť-ky: Jonáš žádá plavcův, aby jej nvi'hli do moře; vč
děltč vnuknutím Božím, že neposlušností jeho strhla se bouře a že
opět přestane, jakmile zboařeuým vlnám vydán bude. Podivu
hodnázajistéto kajicnost' a velkomyslná láskaprorokova,
an rád umříti chce, aby Bůh jeho smrtí usmířený nevinné vy
svobodil.

Zřetelně vysvítá z příběhu toho všem oh oucnost' Boží,
jížto hříšník ujíti nemůže, ale i neskončená milosrdnosť
jeho, kterouž odpouští hříchy & tresty zasloužené promíjí všem,
kdožkoli jako obyvatelé Ninivetští k němu s myslí v pravdě kajio
nou se obracejí.

Amos, rodem pastýř z Thekuy, městýse mezi Betlémem a líc
bronem, povolán od stáda k úřadu prorockému, piisobil za posledních
let Jeroboama II. v království IS'aelském, káraje lsraelity z mo
dlářství, bujnosti a nemilosrdenství a oznamuje jim metly Boží,
zvěstuje však také lidu obnova Mesiášem (?S-l).

()se'e', soudruh Amosuv, přežil jej o 50 let. ()see piisobil
od posledních dnuv Jeroboama ll. až do prvníeh dnů Ezechiáše

1")Nepřátelům zázraku .lonášova připomínáme, že kdo jeden zázrak písma
sv. upírá, nemůže ani ostatním i samómu písmu je líříeímu za víru dáti: Aut
omnia divina miraeula eredenda sunt, aut hoe eur non eredatur, eausa nulla.
est. S. Aug. Ep. 10:2..in quest. 6. do Jonas, n. :H. Či namítá nekdo, zázrak
tento že jest podivm'-jší, mimořádnčjší zázrakuv ostatníeh'f Odpovídáme, že dej
neb událost nelze upírati k vuli mimoři'ulnemu zjevu jejímu, nýbrž jen pro ne
dostatečnou její záruka a jistotu. A muže—li zac-hování .lonášovo v litrobč žra
loka. mořského nás více podivovati než vzkříšení Lazarovo čtvrtého dne po

_jeho smrti, neb vzkřes Krista Ježíše třetího dne po ukřižování? Jest onen div
mimořádnější tčohto? A přeee nelze upírati tyto události, kteréž jsou více za
ručeny než osudy Sokratovy, jež v pochybnost uvádeti dovede jen ten, jemuž
historická jistota a pravda jest velikou niekou. Čí domnívá se nůkdo, že by
zázrak .lonášův nebyl možným? 'l'oho tážeme se, kdož mu dal právo, aby vv
tknul moei 'l'vůreove jistá meze a Nejvyššímu aby osmelil se říci: Až potud af
sáhá moe tvá, a nikoliv dále? Věda .zánovní upíráf všechny všudy domněle
nemožnosti a pozývá nás. abychom zázrak Jonášuv z oboru techto nemožností
naprosto vyloučili. ('o Syn lioží za pravdu uznal, nemůžeme nazýviiti pouhým
výmyslem !
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v království Israelskěm. Mimo pohromy, jež na království to měly
přikvačiti, neseházejív proroctví jeho také radostně zvěsti budouc
nosti utčšcnejší (784—727).

Jo'ěl piisobil (mezi 811 a 759), jak se podobá, v k'álovství
Judském asi za krále ()ziáše; kázal pokání a opovídal metly Boží.
Spolu také těšil dobou příchodu Mešiášova, zejměna vylítím
])uch a svatého, řka: „A potom vyleji Ducha svého na všeliké
tělo . . . . na všechny služebníky své a služebnice v těch dnech
vylcji Ducha svěho“ (2, 28. 19),

š. 123.
Isaia'iš a Micheáš.

Isaiáš, potomek bez pochyby z rodu královského, povolán
k úřadu prorockěmu roku 758 př. Kr., o čemž sám vypravuje takto:
„Leta, kteréhož umřel král Oziáš, viděl jsem Pána sedícího na.
trůnu vysokem a vyzdviženěm. Scrafinově stáli (na stupněch trůnu)
šest křídel měl jeden, a šest křídel druhý, dvěma zastírali tvář
svou, a dvěma. zastírali nohy svě, a dvěma lítali. A volali jeden
k druhému a říkali: Svatý, svatý, svatý, llospodin, Bůh zástupů,
plná jest všecka země slávy jeho. A pohnuly sc podvoje veřejí
od hlasu volajícího, a dům naplněn jest dýmem. | řekl jsem: Běda
mně, že jsem mlčel, proto že jsem člověk mající poskvrněně rty,
(hříšný, nehodný) a krále Hospodina zástupů viděl jsem oěima svýma
(a proto budu muset nmříti). [ přiletěl ke mně jeden ze serafiuů
a v ruce jeho kamínek ohnivý, jejž kleštěmi vzal byl s oltáře.
A dotekl se jím úst mých a řekl: Aj hle, dotklo se toto rtů tvých,
a odjata bude nepravosti tvá, a hřích tvůj očištěn bude (aneumřeš).
A slyšel jsem hlas Pána řkoucího: Koho pošli? — 1 řekl jsem:
Aj já, pošli mně“, (Is. 6. 1—8),

lsaiáš působil v království Judskěm od r. 758 až do své
smrti za bezbožného k'ále Manassa, jenž jej dal rozpilovati.

Proroctví jeho všechno prostoupenojest velikou myšlén
kou, že bez navrácení-se k Bohu není spásy a vysvo
bození. Obyvatelům říše judskě vytýká ostrými slovy nevěrnost,
opovídaje jim metly Boží; veždy však přísným hrozbám těmi
p otěšná přiměsuje proroctví, předpovídaje utěšenější časy po za
jetí i velebnou budoucnost království mesiášova, jehož život a pů
sobení líěí s takovou jasností, že sv. Jeroným jej p'ávem ne tak
prorokem jako evangelistou St. Z. nazývá.

lS*



Vzhledem k mesiáši předpovídal:
1) Jeho narození 7. l'unny: „Aj Pannu počne.. u porodí

syna & nazváno bude jméno jeho Emnmnuel (Buh s námi)“ (7, 14).*)
2) Jeho pocházeuí z rodu Davidovo: „A vyjde prut

(potomek) z kořene Jessová (otce Davidova) u květ z kořene jeho
vystoupí. A odpočine na něm Duch llospmliníiv, duch moudrosti
& rozumu, duch rady a síly, duch umění á uálmžnosli, u náplní
jej duch bázně Hospodinovy“ (ll, l——2l).

3) Jeho Božství: „Maliěký narodil se nám, a syn dán
jest nám & kněžství odpočívá na rameni jeho u nazváno bude
jméno jeho: podivný, rádce, Bůh, silný, otec budoucího věku, kníže
pokoje“ (9, 6).

4) Jeho předchůdce: „lllás volajícíhona poušti: Připravte
cestu llospodinovou, přímě uěiňte nu pustině stezky Boha našeho.
Všelikě údolí povýšeno bude u všeliká horu i puhrbek poiiížen
bude a budou křivá místa v přímá &. drsnátá v cesty rovue“.
(Hříchy odstraňte a ctnostným životem ozdobte se, u ták nejlepe
upravíte cestu Spiisiteli do srdcí svých) (40, 3—4).

5) Jeho úřed učitelský: „l)ucli Hospodinůvnademnou;
nebo Hospodin pomázál mne, k zvěstování tichým poslál mne, abych
léčil skroušenó srdcem u kázal játym propušti'mí u leto milostivě
l—iospodinovo“(61, 1—2). (l'otěsiti mám znrmouceuých, již v zajetí
truchlí).

6) Jeho zázraky: „Bůh sám přijde & spusí vás. Tehdá
otevrou se oči slepých i uši hluchých otevrou se. 'l'ehdáž (za
času Spasitele) poskoěí kulhuvy jako jelen u otevřen bude jazyk
němých“ (35, 4——6).

7) Jeho náměstně utrpení o.úmrtí: „Un pak 'nněn
jest pro nepravosti naše, potřín jest pro hříchy naše; kázeň pokoje
(spasení) našeho na něm (leží) u zsinulostí jeho uzdravení jsme“.
(53, 5).

8) Rozšíření víry u království jeho mezi pohany:
„Vstaň, osvěť se Jerusaleme; . . . . i choditi budou pohuuě ve
světle tvém (jež vzejde nád tebou; uzří to světlo tve, a budou ho

*) Podivuhoduot, že pohunstvo již očekávalo punuu, kteráž llolm porocliti
měla. Před učkoliku lety objeven byl ve francouzském městě ('hulous starožitný
kámen s tímto nápis-rm: „\'irgiui l).-umpnriturue,Druides“; (l'unně,kteráž Bohu
porodí, Druidové).
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sohč žádati, a dnjít' se jím i osvítiti, totiž učením Kristovým), a
králové \' blesku východu tveho“ (130, ], 3).

:“ ie h eá š, vrstevník lsaiášiiv, horlil proti nemravnostem obou
království, před|mvídul jejich vyvrácení; vzhledem k mesiáši pro
rokoval, že se narodí v liellelně, řka: „A ty Betléme Eufrato
(v pokolení Judově) nmličky" jsi v tisících Judských; z tebe mi
vyjde panovník v lsrneli a východové jeho od počátku, ode dnů
věčnosti“ (5, 2). (l'oslední slo'a prohlédají ku Kristovu věčnému
od otce neheskeho zplození).

g. 124.

Království Judské od l'lZOClllilŠOaž do vyvrácení jeho.

(IV. král. 18—25. II Páral. 29—36) Judith.
l'lzechiáš, syn a nástupce krále Achaza (727), činil, což

bylo dolu-eho před llospodineln. Zhožný král ten rozmetal vcelém
Judsl'vu modly, vyhlndil veškeru modloslnžehnosť, dal chrám otevříti,
vyčistiti, posvětiti a bohoslužbu obnovil? stroskotal také měděného
hada Mojžíšova, áhy s_vnove lsraelští jemu neklaněli se. Tak za
chovával všechna přikázání Boží lůzeehiáš & protož illospodin byl
s ním, dal mu zvítežiti nad nepřátely i prodloužil život jeho
o patnáete let. -—„lWákál l'lžeehiáš pláčem velikým“.
Sv. Jeroným domnívá se, l'lžechiáš že plakal proto tak hořce, že
měl urnříti hež potomka a tudy pokolení Davidovo, z něhož měl
)lessiáš pojíti, vyniříti mělo. 'l'yis — (lí král — zaslíbil, žeť ne
hude vyhlažen ?. rodu Davidova, jenž by seděl na stolici jeho,
vloživ v to výminku, hudou-li choditi v ustanoveních tvých; já.
pak jsem v te výminee stál, nedopouštčj mi tedy se světa sjíti
bez dědice, aby takto rod Davidův přítrže nevzal. ——Po třech
letech pak narodil se mu Manasses.

Po smrti Ezechiášovč kraloval Manasses (698) syn jeho,
eine zle před obličejem llospmlino\'_y'=rnna spůsoh králův pohan
ských a jejich národův. Za neho obnovena modloslužha jako za
dnuv x\ehaha krále. Nad to i krve nevinné vylil velmi mnoho,
dada usmrtiti obzvláště všech, kdož rozkazům jeho bezbožným
protivili se a z nepravostí ho kárali: mezi těmi byli na předním
míště prorokově; tak na. př. hyl Isaiáš rozpilován. Protož přikva
čilá na krále a lid jeho metla. Boží; knížata vojska assyrskéhojala
„\[anassa a svázavše jej pouty a řetězy, vedla ho do Babylonu,
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kdež pak byl uvězněn. V úzkosti své modlil se k lIospodinu a
činil pokání; i vyslyšel lšuh motlitbu jeho a. uvedl jej do Jerusa
lema do království jeho a poznal Manasses, že Hospodin sám jest
Bůh. I zapověděl vši modloslužbu a přikázal, aby všichni slou
žili Ilospodinu Bohu lsraelskěmu.

Za panO'áuí Manassa sběhla se vedle souhlasně domněnky
ss. otcův událost v knize Judith vypravovaná a sice v době,
kdy král Manas-ses uvězněn byl v Babyloně. Toho času vládl
v Ninivě nad Assyrií Assarhaddon (693—667), zavražděného Senna
eheriba syn, jenž take všeobecným jménem králů babylonských
Nebukadnezar čili Nabuchodonosor sluje. Mocný král ten pod
maniv sobě mnoho pohraniěných národů, dobyl království medsko
perského. Popnuv se v mysli své, poslal ke všem národům v Ci
lieii, Damašku, na Lihanoně, v Galileji aSamarii až do Jerusalema
posly, žádaje, aby se jemu poddali, ()ni však jednomyslně tomu
odepřevše, poslali posly prázdno, a beze cti nazpět. l rozhněval
se Nalnu-,hodonosorv.máramně a chtěje pomstiti se, vyslal Iloloferna
s nesmírny'm vojskem proti všem královstvím západním, obzvláště
proti těm, kdož jeho rozkazem pohrdli, i napul-učil mu, aby žádného
k'álovství nešetřil. Když všecko, kamkoli přišel, jemu se bylo
podrobila, zavřela severní poh 'aniění tvrz židovská, lŠ-e til 11lia,
před ním sve brány; i přikázal llolofernes přetínali trouby, po
nichž tekla voda do města a židě, trápení jsouce žízní, skoro už
podati se chtěli; avšak ustanoveno, že tak učiní, pak-li za pět
dní Bůh nesmiluje se nad usouženými obyvateli.

() ustanovení tom doslechla Judith, vdova bohatá a velmi
bollabojná, kteráž u všech v dobré byla pověsti. ] povolala star
ších města, povzbuzovala je k důvěře v Boha a k pokání; pak
odloživši roucho smuteěnó, okrášlila se všemi ozdobami a z vnuk—
nutí Božího odebrala se s jednou služebnicí, potravu v pytlíku
nesoucí, do táboru nepřátelsluÍ-ho, kdež tvářila se, jakoby byla na
útěku. Stráže assyrskě zavedly ji k Holofernovi, jenž nepochybuje
o pravdě řečí jejich, rozkázal komorníkům svym, aby jí nezabra
ňovali vyeházeti a veházeti k modlení-se Bohu jejímu. Tak ěinilaJudith
již tři dny. Ve čtvrtý den učinil llolofernes hody služebníkům svým
a. pozval i Judithu k nim. lloloí'ernes byl vesel a. pil vína příliš
mnoho; i služebníci jeho byli všickni zemdleni od vína a pospíšili
do stanů svých. llolofernes pak ležel na loži, usnuv přílišným
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opilstvím. Ivstoupila Judith před lože jeho a vytrhnuvši meě
jeho z pošvy stala hlavu jeho, již pak dala služebně svě, rozka
zavši jí, aby hlavu vložila do pytlíku. lvyšly obě dvě vedle
obyčeje svého jako k modlitbě, prošly ležení a octly se u brány
města; když pak byla opět mezi svojim-i, ukázala jim hlavu Uolo
fernovu. K radě Juditbině vyrazili Bethulianě zahy ranos velikým
hřmotem a křikem z města, na jehož zdi hlavu llolofernovu byli
vyvěsili. A když voje assyrské uslyšely, že vůdce jejich jest
mrtev, bázní jsouce přemožcni hledali pomoci v nohách, zůstavivše
v ležení velikou kořist synum Israelským. A všickni dobrořeěili
Judithě,řkouee: „Ty jsi slava .l'crusalema, ty radost Israela, ty
čest' lidu našeho“. I slavili za tři měsíce radost' tohoto vítězství;
a Judith, ana udatnost'. s čistotou spojovala, zvelebcna jest v Be
thulii a po vší zemi; zcmřela u vysokém stáří a sedm dní oplakával
ji všechen lid.*)

Judith jest krásným obrazem pannenskě Matky Boží, Marie.
Jako Judith osvobodila lid svuj od otroctví assyrskěho, od časně
smrti, tak Maria Panna osvobodila svym Synem, Ježíšem Kristem,
všechny lidi od otroctví (Tabla, od smrti věčně,

Po smrti Manassově kraloval syn jeho Amon (643), a když
tento bezbožuy" král byl od služebníkůvsvých zavražděn, ustanovil
lid syna jeho .losizíše králem ((MI). Bohabojuý Josiaš kraloval
více než 30 let; za něho vyhlazena jest všelika mmlloslužba, chram
Boží vyčistěn a opraven. ll elkiáš kuě'. nalezl knihu zakona
Hospodinova, vydaněho skrze ruku Mojžíšovu. Kniha Zá
kona, jak Mojžíš ustanovil, v arše úmluvy měla byti chována &
každého roku scthněho o slavnosti stallkíiv všemu lidu předčítana.
Avšak za dob krailu bezbožny'ch ncšetříno tohoto ustanovení; i což

*) Z písma sv. víme, že Judith byla žena velmi míbožmí. že před nebez
pečným podnikem lloha u vroucně modlitbě za pomoc prosila, že jednání její
Duchem sv. došlo schválení, žo židě pamatku děje Judithina zvlúštnímsvútkem
oslavují; všichni ss. otcově velebí jednak její udatnou povahu. jednak přísnou
její ctnost. l'rúvo dřevních národu však nedokonale jen známe; v dějinách
obecných setkáváme se tytýž se lstivymi a úskoěnymi spůsoby, kterýchž po
užito bylo jako prostředků dovolených. Konečně líčí se mim událost svrchu
položená v hlavních jen ěrtách; kdybychom zevrulmou líceň všech tohoto děje
podrobností měli, snad by tyto s důstatek omluvily, co se výkladu našemu zdá.
zúvadným býti. 'I'of, tuším, dostať-í na obranu svaté vdovy z Bethulie proti
bezdůvodným a někdy i mělkým posudkům některých rozuuu'iřů!
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divu, že kniha ta i králům i lidu vyšla z paměti a že král neměl
ani opisu zákona Mojžíšova, jak týž byl přikázal.

Josiáš padl v bitvě proti egyptskému králi Ncehaovi. I oplakal
ho veškeren lid.

\ Poučky: Ezechiáš v nemoci své úpěnlivě vzýval Boha a
Bůh přidal ještě ke dnům života jeho 15 let. Taková jest moc
modlitby s důvěrou a s oddaností do vůle Boží vykonané!

Zázračné pobožného Ezechiáše vysvobození z ruky Assyrianův
& odvedení bezbožného Manassa do Babylona potvrzuje skutkem
slova žalmisty Páně: „Oči Hospodinovy nad spravedlivými a uši
jeho obráceny jsou ku prosbám jejich; ale obličej Hospodinův nad
těmi, kteří činí zlé, aby je vyhladil ze země i památku jejich“
(Žalm. 33, 16, 17).

Ne hrdiny vojenského vyvolil Hospodin Bůh k osvobození
lidu svého, ale ženu mdlou podle síly tělesně, avšak silnou u víře
a ctnosti, aby dokázal, že síla Israelova nezakládá se na moci
světské, nýbrž na víře t. j. na pevném v Boha doufání. Věrou
jesti křesťan silen a přemáhá všechny ncpřátely spásy své“.
„Toť jest to vítězství, kteréž přcmáhá svět víra naše“ (1. Jan. 5, 4.)

Josiáš snažil se, aby veřejné slavné bohoslužby vedle zákona
Páně obnovil, poznávaje, že veřejnou bohoslužbou nábožnosť a
p obožn á mysl se podněcuje a zachovává.

Josiáš brzy připojen k otcům svým, aby neviděl pohrom, jež
nedlouho na to Jerusalem přikvačiti měly. Předčasná smrť
bývá nejednou dobrodiním Božím, nebo Hospodin vytrhuje tímto
spůsobem miláčky své ze zkázy světa aneb je velikých jim hrozíeích
útra.p zbavuje.

5.125.
Pokračování.

Za zbožného krále Josiáše zkvétalo na pohled bohovládné
smýšlení v .ludstvu; ale náboženský směr tento nczakotvil se
v srdci lidu, jenž více z donucení než touhou po vnitcrné nápravě
starých hříchů se zdržoval. I'Iříchové tak hluboké byli pustili kořeny,
že i synové Josiášovi více bezbožnýeh předků nežli pobožného otce
svého následovali. Posýlalť sice Bůh až do posledka proroky své,
napomínal, varoval; ale oni více poslouchali proroků lživých a
posmívajíee se poslům Božím, zhrdali jejich řečmi. Protož řekl
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Hospodin: „[ Judu odejmu od tváři své, jakož jsem odjal Israela.,
a zavrhnu Jerusalem město, jež jsem byl sobě vyvolil“.

J oaehaz, syn a. následník Josiášův, už po třech měsících
králem egyptským s hodnosti královské složen a na jeho místo
Joakim, bratr jeho, ustanoven (film. Týž kraloval let jedenácte
a činil, co bylo zlého před Hospodinem. Než in_vní nepřestal Bůh
býti shovívavým & milosrdným ku králi a lidu; neboť pomsta Boží
měla jen povolně stihati bezbožné obyvatelstvo Judské. Troji
výpravu podnikl král babylonský, Nabuchodonosor, proti Jerusalemu
a Judstvu; což stalo se dvakrát za krále Joakima a jednou za
Joachina, syna jeho, kralnjíeího od r. 599. Král, mládenci z rodu
královského a knížecího (Daniel, Ananiáš, Azariáš, Misael), knížata.
vojínové i všickni řemeslníci a zámečníci odvedeni do zajetí baby—
lonského; jen lid chudý směl ostati v zemi. Než i trest ten nebyl
s to, aby krále a lid k Bohu obrátil. Judští doufali v pomoc krále
egyptského; naděje ta, jak prorok Jeremiáš opovčdel, sklamala je.
Sedekiáš, syn Josiášův a nástupce Joachinův (599), očekávaje
pomoci z Egypta, zrušil slib králi babylonskómu daný; uzavřel
přátelství s králem egyptským a odstoupil od krále babylonského.
Tu teprv ustanovil Bůh konečnou a úplnou záhnbu Jerusalema.
Nahuchodonosor opět vtrhl s vojskem velikým do Judstva a oblehal
18 měsíců hlavní město. Nouze dostoupila vrcholu, obyvatelstvo
Jerusalemskó tísneno mečem, hladem a. morem; matky zabíjely
kojenec & požívaly lllaso jejich. A přece i nyníještč nechali lnásti
se obyvatelé Jud.—ilia .lerusalelnští vylhanými proroctvími, že přijde
pomoc jim proti (Thaldeaniimf) Marne hylo horlení Jeremiášovo
proti lžiprorokům; Sedekiáš nedbal hlasu a výstrahy proroka
Božího. Posléze prolomeno jest město, rozhořeno i s chrámem, jenž
470 let byl trval. Muži bojovní a Sedekiáš utekli za doby noční.
] honilo vojsko Chaldejská krále a javši jej, přivedlo ku králi
habylonskému, který syny Sedekiášovy dal zalníti před očima jeho
a vyloupiv mu oči,.s'ázal jej řetězy a zavedl do Babylona (lit-18).
Ivšeeky nádoby v chránič, poklady královského rodu a rodin
knížecích přenešeny do Babylonu; ostatek lidu, jenž byl zůstal
v městě, zavedli do zajetí. Z chudého lidu zanechali tam jen vi—

*) ('rhaldeam'! totiž národ to v severní Mesopotamii bydlící. podvrátivšo
říši Asayrnkou, založili veliké království Babylonské,
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naře a oráče. Lidu pak tomu představil král babylonský Godoliáše.
Proti tomu povstali Ismael z rodu královského &deset jiných s ním
i zabili Godoliáše. Bojíce se hněvu krále babylonského, utekli vra
hově ti a s nimi mnozí jiní do Egypta.

Po učka: Pád království Judského výstražnýmjest příkladem
spravedlnosti Boží, která naposledy, když hříšnícivšech napo
menutí nedbají, tresty epověděně tím přísněji vykoná 'á, čím dále
shovívavost Boží je trpělivě snášela. _

Poznámka: Po vyvrácení města svatého mnohe nádoby
posvátné odnešeny byly do Babylonu; ale archa. úmluvy„ svato
stánek, oltář kadicí nepřišly v ruky nepřátel; věci ty ukryty na
hoře Nebo v jedné jeskyni. Oheň svatý taktéž na rozkaz Jere
miášův ukryt v prázdné studnici „Nehomiášově“, v údolí Josat'at.
Také obětování nevzalo zcela za své; což vysvítá z listu, |c|/ židé
spolu s penězi a stříbrnými nádobami knězi Joakimovi do Jerusa
lema poslali, žádajícc, aby na oltáři I-loslmdinově za ně bylo
obětováno. (Bar. ], IO).

š.126.

Prorokové \' čas zajetí : Nahum, Soíoniaš, Ilalmkuk, J\blliilŠ, Jeremiáš.

Nahunn rodemGalilean.opovídá .-\ssyrsk_\"m,zejmena .\'iui
\'etským metly Boží na pokutu za příkory na lidu židovském
spáchané. Působil před r. uzr.

Sofoniáš prorokoval taktéž před r. (325 za k'ále .losiášc:
předpovídal zajetí babylonská, po němž nastanou utěšenější řasy.
v niehžto pravda a spravedlnost lmdou panovati.

]labakuk působil okolo r. ooo, opovídaje příchod Chaldej
ských do země Judské, jakož i vyv'ácení říše babylonské.

Byl-li ]lahakuk, spisuje proroctví svá, nedlouho před zajetím
sedmdesátiletým ještě mlád, tedy mohl i ke konci zajetí babylon
ského býti na živě a jedna a tatáž osoba s oním llahakukem.
jenž prorokovi Danielovi v jámě lvovó pokrm přinesl.

Abdiáš prorokoval po r. 599, hlásaje Edomitum pokárání
zato, že při zkažení Jerusalcma Babylonskými okázali velikou
krutost & přepych oproti obyvatelům Judským.

Jeremiáš, syn kněze Ilelkiáše, rodem z Anathoty, městečka
nedaleko Jerusalcma, už záhy v mládí ne bez zpěčování-se jako
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druhdy Mojžíš povolán k úřadu prorockómu, o čemž sám vypra
vuje, řka.: „Stalo se slovo llospodinovo ke mně, řkoucí: Dříve
nežli jsem tě spůsobil a dříve než jsi se narodil, posvětil jsem tě
a za proroka v národech dal jsem tebe. l řekl jsem: Pane Bože,
aj neumím mluviti, neho dítě jsem já. I řekl Hospodin ke mně:
Neříkej: Dítě jsem, neb ke všemu, k čemuž tě pošlu, půjdeš,
a všecky věci, kteróžkoli tobč rozkáži, mluviti budeš. Neboj se
jich, neboť já jsem s tebou, abych tě vytrhl“ I vztáhl Hospodin
ruku svou, a dotekl se úst mých a řekl-: „Aj dal jsem slova svá
v ústa tvá; hle ustanovil jsem tě dnes nad národy a nad králov
stvími, abys vyplenil & rozptýlil, a rozmetal a stavi-l i štípil“.

Jeremiáš konal úřad prorocký od třináctého roku panování
Josiášova a za jeho nástupců až do zkázy Jerusalema přes 42 léta.
Prorocká jeho činnost padá v dobu přeneblahou a přežalostnou.
Panovalyt'. nepravosti všelikó, úpadek náboženství pravého Boha
byl veliký a místo něho vládlo modlářstvo aneb spojováno s poctou
Boha živeho. Na tuto zpronevěřilosť á pokleslosf touží Jeremiáš
a zvěstuje nu pokutu toho zkázu říše a všechny s ní spojené po
hromy. „Protože jste neuposlechli slov mých, aj já pošlu a pojmu
všecky čeledi (národy) piihiočuí, dí Hospodin, i Nabuehodonosora,
k'álc liabylousluiho, a přivedu je na zem tuto a na obyvatele její.
A bude ob'áeená všecka zeme tato v poušť a v užasuutí a slou
žiti budou všickni národové tito králi Babylonskemu
sed mdesátc let. .-\ když se naplní sedmdesáte let, navštivím
(trestati budu) na králi Babylonskem a na tom národu, dí llo
spodin, nepravosť jejivh“. (B?, 8. *.). Il. l2).

Za proroctví tu a podobná dostalo se mu postní,-chu a nená
visti, úkladu a uvčžeuí. l zůstal v žaláři až do toho dne, kdy vý
hrožná prorocví jeho se naplnila a Jerusalem dobyt. ()byvately
v zajetí jdoucí vystříhá listem před modlářstvím Babylonským, líče
jeho niCotu (Baruch li ), i předpovídá, že židů po 7Utiletem zajetí
zase do vlasti se navrátí a utčšcnňjších čásíiv účastni budou. Mezi
mesiášskými proroctvími jeho v_vniká.obzvlášt ono, kterýmž usta
novení nového zákona opovídá: „A dnove přijdou, dí Hospodin,
a učiním s domem Israclským a s domem Judským
smlouvu novou . . .. tatoť. bude smlouva, kterouž učiuím
s nimi: dám zákon svůj do vnitřnosti jejich a na srdci jejich na.
píšu jej; a budu jim za Boha a oni budou mi za lid; nebo mi
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]ostiv budu nepravosti jejich a na hříeh jejich nezpomenu více“
(31, 31—34).

Po zboření svatého mesta oplakával prorok na zříeeuiuáeh
ve svých žalozpěveeh (lamentatiom—s') smutneho osudu .lernsalema.
chrámu, krále Sedekiáše i všeeh oh_vvatelův: „Kterak sedí samotne
město plné lidu; učiněna jest jako vdovou paní národuv! Pod plat
uvedena jest kněžna krajin! Cesty k Sionu kvílí, protože nejsou,
kdoby přicházeli k slavnosti: vseeky hrány jeho jsou zkaženy.
kněží jeho lkají: panny jeho jsou neozdoheuy, ou (Sion) sám po—
tlačen jest hořkostí, neho Hospodin pokáral jej pro množství ne
pravosti jeho. 0 v_vvšiekui, volá Sion, kteříž jdete eestou, pozorujte
a vizte, jest-li lmlesfjuko lmlesf mail Nelio seln'al llospodiu jako \'init'i
mne, jakož mluvil v den hněvu prehlivosti svě—“.Protož já pláči,
a oko mé vyvozuje, vody; pmlvrz'leeno jest srdee me; panuj“ nn'
a mládenci moji odešli do zajetí . . . . Kteříž jdou eestou. tleskají
rukama, hýhajíhlavou,řkouee: ,'l'o-li jest to město dokonale krásy
a “adost vší země?“ Přeee dout'ati nepřestanu, milosrdenství llo
spodinovo te, že jsme do konce nevyhynuli; nepa nezhj'nula smi
lování jeho: nová (jsou) na úsvite, mnohá jest víra tvá, Bože.
Díl můj jest llospodin, řekla duše má: protož hudu llo oeekávati
Dolirý jest llospmlin tčlll, již (loufuji \' neho, duši hledající jeho.
])ohré jest očekávati s mlčenílu spasení Božího; neho uezavrlulje
Pán věky. — Pilue zpj'tnjme eest svých a hlmlejlne. a uavrat'me se
k llospodinu. Pomlvihujme srdeí svýeh s rukama ku l'áuu k ne
hesům. Myť jsme neprávř činili a |< hněvu tě popudili: proto jsi
ty neUprositelný. . . . . . ()hrat' nás llospodiue k sohř. a oh'áeení
hudeme; ohnov dny naše, jakž hyly od počátku?

Po zkáze vlasti své h_vdlel Jeremiáš mezi lidem v zemi po
zůstalým; nechtěl zůstaviti uhohýeh sourodáků hez útěchy. Kdy?.
židé po zahití místodržitele ehaldejského, hojíee se pomsty Chal
deanův, do Egypta utíkali, vzali s sebou i Jeremiáše & ]Šarucha,
písaře jeho. Zde skončil prorok Boží svůj holuplný život, hy:
dle starého podání od souvěrců svých, kteréž z modlářství káral,
ukamenován.
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V , V '

(>|) 'NtlSl noste.

Doba obojího zajetí.
g. 127.

Význam občasí tohoto.

('o Huh Mojžíšem na výstrahu byl předpověděl a čím od
proroku pozdějších ve jménu l'aiuč neustále vyhrožováno, to nyní
jakožto spravedlivzi pomsta Boží se. naplnilo. Juda & Israel odve
deni ze země otcův svých a rozptýleni mezi národy pohanské.
Řádem tímjeví se zajetípředevšímspravedlivým potrestáním
šyuiiv Iši'aelšl<_\"cliza jejich od Boha. odpadnutí. Ale s trestem spo
jilo milosrdenství Boží i milost. Nebo zajetí čelilo i k tomu,
aby vyvoleuý lid u v_vhuauštví se vytříbil a vyléčil z nách y l
nosti k modlošlužbč, aby u víře v pravého Boha byl utvrzen,
a k uhÉšcuejší budoucnosti, k vykoupení se připravoval; spolu
směřovalo zajetí také k tomu, aby vyvolený lid svou víru v ži
vóho loha a naději v budoucího Spasitele i pohanům
oznámil a tudyž Vykupiteli příštímu i mezi pohany cestu klestil.
'l'ímto špušobem bylo zajetí netoliko trestem, nýbrž i vedením
Božím, uiocnč pmlporujícím světodčjné povolání lsraelovo.

$.128.
[. Zajeti Assyrské.

('()d r. "22 př. Kr.)
(_)dvedení [šraelškýeh do zajetí Assyrského nehon nepatrným

dobrmlihím pro království Judške; uebot' království lsl'aelské na
větším díle sloužilo modlz'uu, tudyž zlý příklad a národní příbu
zenství jeho velmi šviiduč působilo na obyvately království Jud
škeho. Zlý účinek ten však vzal za své, když pomsta Boží nad
Israel.—“kýmikrálem Aššj'rškým byla vykijnuina.

])le zprávy písma sv, bydleli Israelité v zajetí Assyrském
v Hale a „oboru v poříčí (lozanškem v městech Meda-kých na jižní
a východní straně moře kaspické-ho. Zde bud' s obyvateli pohan
skými se smíšivše zmizeli, aneb vyhnanstvím ku poznání hříchův
i ke zkroušenošti přivedeni, tím liorlivčjšími byli ctiteli pravého Boha,
hlzišajíee jej spolu s věřícími i pobožnými Israelity, kteří mezi od
Vedenými ualózali se, také pohanům, mezi nimiž žili; a tak zajetím
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tím na díle preprava učiněna k úkolu lsraelovu ke všem národům
hledícímu, jenž spolu jest slávou národa toho.*)

š. 129.

Tobiáš v zajetí Assyrském.
(Toli. 1—14).

„liěil syna sveho hned od dětinství háti se Bohu
&zdržovati se od všelikého hříehu“. S péči o časné &tě
lesné blaho syna svého spojoval otec Tobiáš svědomitou snahu,
aby dítě především Bohu se bálo a hříchu všeho se varovalo. Což
jest také nejpřednější & nejdůležitější povinmistí všech rodičů; ob
zvláště lnají tito l) bud' sami děti ve svatém náboženství cviěiti
aneb () náboženské jich učení jinými starati se, 2) dobrý příklad
vezdy dětem dávati a k dobrému už v útlém mládí jieh vésti,
3) v dobré kázni je ehovuti bedlivě oko na ně míti a za ně k Bohu
modlívati se.

„Bůh dal jemu milost před obličejem krále“. To
biáš jest živýmdokladem výroku l'áně: „llledejte lu-álovství Božího
a spruvdlnosti jeho, a ostatní bude vám eáno“. S Boží pomocí nalezl
milosti před králem Salmanassárem; věci, jichž při dvoře králově bylo
potřebí, s dovolením Sulmannassara směl tam dodávati, což činil
s velikou svědomitostí. b'piisobem tím získal si nenmlé jmění, z něhož
15000 tolaruv čili 10 hřiven stříbru zapůjčil jistému (ialwlovijenž
ybl jeden ze zajatých.

„Tobiáš laěné krmil . . . “. Ubětavý Tobiáš provozoval
bedlivě skutky tělesného milosrdenství: lněné krmil, nuzné odívál,
mrtvé pochovávul, (Nat východě. pokládá se to za postupu a ne
štěstí nepochovánu býti, a [mchovávání umrlýeh jest zvláštním skut
kem lásky). Také konal skutky duchovního milosrdenství: těšival
svě sourady v zajetí a k dobrému jich povzbuzoval. -— Největší
jeho péčí bylo mrtvé pmzhovávuti, nebo považováno za velikou
hunu, když mrtVoly nepohřbeny ostaly a od psu neh dravou byly
roztrhány.

Konání těchto skutku bylo Tobiáši zapovězeno od Salma
chcriba nástupce Salman:issarova; ten ujav muži Božímu jmění
jeho vydal rozkáz, aby usmrcen byl. Ke zlu tomu přidružila se

V _ *) Domněnka, jakoby Ku rd ové na východě řeky Tigrisu b_vdlíeí byli
syny zajatých Israelitův, postrádá vší podstaty; Kurdové mohou byti potomky
části oněch desíti pokolení, nikdy však potomstvem všech těch pokolení.
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slepota, již byl zastižen, od přátel bylo mu slyšeti mnohé trpké
slovo pro zhožnosť a lásku k bližnímu. Ale. Tobiáš neustal u pro
vozování cinu těch, nýbrž odevzdávaje se do vule Boží strádal
trpělivě a děkoval Bohu za všechno. Co jiní za neštěstí považovali,
to bylo 'l'ohiáši velikou milostí a dohrmliním Božím; právem dí
o něm písmo, že „nejmlmulelný trval v házni Boží, díky ěině Bohu
po všecky dny života svého“.

„ll ledte ž, ať není k radený . . .“ NemyslilTobiáš, že by
byla manželka kozelce ukradla, ale že by snad byl od někoho jiného
ukraden a od ní za malou její mzdu koupen; nebot' nevěděl, odkud
by tolik peněz na kozelce byla vzala. Podezřením tím, jakoby
byla něco kradenělm koupila, byla žena jeho tak popuzena, že
v hněvu vyčítala manželu svěmu marnost jeho pobožnosti, jako
dříve to byli učinili jeho příbuzní.

„lÍžiteěnější jest mi umříti nežli živu býti“. V St.
i v N. Zákoně byli zbožní, již si smrti přáli, na př. Job, Pavel.
Nepochází-li takove přání z nevole a netrpělivosti, nýbrž z lásky
k llohn az touhy po blaženosti věěně, jest dovolene, ano Bohu milé.

„l)-ábel . .. zabil je“. Bůh dopustil, že muži ti, hned jak
k Sáře vešli, zahynuli, jelikož s hovadilou poehotí smilnou do stavu
manželského vstoupili, ana Sára, jsouc srdce zbožného a mysli
ciulně,jiih'-mu ctnostněmu manželu zachována byla. 'l'ak Bůh zlým
duchem vykonal soud, který sic jinak chlípniky zastihuje. (Viz I.
Mojž. 36, 6—11).

„Slyš synu muj slova úst mých“. Zbožnýotec chtěje,
aby syn jeho v házni Boží, v níž dosud byl vychován, setrval &
od přikázání jeho nikdy se nevzdaloval, dal jemu spasitelně na
pomenutí, dříve než by zemřel. Tak měl by jednati každý umíra
jící otec; slova s dětmi se. louěícího a na onen svět. se ubírajícího
otce zajisté hluboké pouštějí kořeny v kyprě půdě srdce mladistvého
& časem svým nesou ovoce utěšeně!

„Ze statku svého dávej almužnu“. Kdo se srdcem
laskavým, přívětivým chudým daruv uštědřuje, tomu Bůh na tomto
ina onom světě zdaru a milosti dopřává; neboť almužnou docházejí
mnozí milosti víry, jako na př. římský setník Kornelius, celný Za
cheus;jiný odůstojen bývá milostí pokání a nápravy života ; udílena-li
almužna ve stavu milosti posvětně, bývá tato rozmnožena; zá
sluhy dohrých skutků vzmáhají se a větších nároků na věčnou od
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platu nám udílejí; almužna oprost'uje časných trestů za hříchy
spáchané; kdo rád almužnu dav-á, tomu Buh již na tomto světě
požehnáva; za něho modlí se chudina, jíž dobře činil.

„Odplatu zajisté dobrou skladáš sobě ke dni po
třeby,“ totiž ke dni smrti, kdež řlověk nejvíce milosrdenství Bo—
žího má potřebí, i také za milosrdně skutky milosrdenství dojda,
hojnou odplatu vezme. „Blahoslavení milosrduí“ (Mat. 5, 7).

„V pýšc počátek vzalo všelikě zahynutí“. llřích
pýchy zbavil padlé anděly i první lidi milosti Boží a byl příčinou
jejich trestu.

„l přišli k Raguelovi v Ekbataně“. MěstoEkbatana
bylo za dob dřevních velmi slavně a veliké majíc v objemu skoro
šest mil zeměpisných. Od medskěho krále Arfasada obehnáno
bylo vysokou a pevnou hradbou; zdi byly 70 loket (54.4 m.) zvýší
a 50 loket (39.9 m.) zšíří. Nad jeho branami vystaveny byly
věže vysoká 100 loket (77.8 m.). Nejznanienitější města budovou
byl královský palác, velmi skvostně a pevně zdělaný; stěny, stropy
a sloupy skvěly se zlatem a stříbrem, střecha pokryta byla cihlami
stříbrnými.

„Matka pak Tobiášova sedala na každý den u cesty
na vrchu hory, s kteréž mohla patřiti daleko“. Krásně
svědectví dává písmo nesmírně lásce, jíž srdce matky Tobiašovy
prostoupeno bylo. Však i nad tuto větší jest láska Boží k vy
voleným; neb takto dí Hospodin: „Zdaliž se může zapomenouti
ženu nad nemluvňátkcm svým, aby se neslitovala nad synem života
svého? A byt' se ona zaponnmula, ja se nezapomenu nad tebou“.
(ls. 49, 15).

„Modlitba s postem a almužnou lepší jest nežli
poklady zlata“. Půst a almužnu nazývajísv. otcově křídloma.,
jimiž modlitba k nebesům vznáší se.

Poučky: Jako vrstevníkům tak i nám jest Tobiáš vclcbným
příkladem vroucně pobožnosti a věrnosti u víře, vzorem trpělivosti
aodevzdanosti do vule Boží, vzorem následování hodným ve skut
cích činnéaobětovně lásky k bližnímu. Spasitelně předpisy o bohu
liběm obcování, jež Bohem osvícený otec synu svému dává, přivoď
tež sobě zvláště mládenci ku paměti, velebněho příkladu pak
bohoblaženěho života obou Tobiašiiv všichni následujtež!
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Tobiáš, syn, ukazuje se býti vzorem poslušnosti a všech
dětinnýeh ctností. Kdo následuje příkladu jeho, toho nemine po
žehnání Boží, jehož se Tobiášovi u míře nejhojnější dostalo a
které všem zdárným dětem od Pána přislíbeno.

Tobiášův život zřejmým jest toho dokladem, že Bůh sesýlá
strasti pobožným, aby je tříbil, v dobrém utužil a zásluhy jejich
rozmnožil.

%. 130.

II. Zajati Babylonské
(od r. 606 až 536 př. Kr.)

Osud těch, již do zajetí babylonského byli odvedeni, byl
mnohem šťastnější osudu zajatých v Assyrii, kdež Israelitům bylo
přebývati v nejzazších království končinách; židé však v zajetí
babylonském vzali sídla svá v hlavním městě a v jeho okolí po
březích Eufratuajeho průlivu.— Babylonie byla územím velmi

'úrodným. Nížiny při dolením běhu řek Eufratu a Tigridu, oběma
těmito řekami až tam k jich společnému ústí do perského zálivu
rok co rok zaplavovaně a —jak vypravuje očitý svědek, řecký děje
pisec Ilerodot r. 500 př. Kr. —tuěným nánosem k jich neslýchané
úrodnosti přiváděné, náleží k nejstarším známým osadám pokolení
lidského. Město Babel či Babylon dalo později krajinám těm
jméno Babylonie. Rozsah zemí tím jménem zahrnutých mění se
měnivou rozsáhlostí říše babylonské. V užším smyslu slova Baby
lonie země mezi Tigridem aEufratem, od jich stoku až tam, kdež
někdy ohražena byla ohromnou zdí medskou; ješte Chaldea
v užším smyslu nazývaná země na jihu od Babylonie k moři se
prostírajíeí. V písmě slovo Babylonie-Sinear, později i zem
Chaldejskou. Město Babylon, mající výbornou příležitost k ob
chodu, zmohlo se již záhy velice a zde založil Nimrod první
mocné království asi r. 2640 př. Kr. Babylon, jedno z nejstarších
měst dávnověkosti, leželo na obou březích Eufratu asi 50 mil (379 km.)
nad jeho spojením s Tigridem. Nejskvělejší doba Babylonu byla
za králů Chaldejských mezi r. 747—538 př. Kr. Za těch časů zaujímalo
místo čtyrhranně prostranství tří mil (17.25 km.) čtvercových; uvnitř
hradeb bylo mnoho polí a zahrad velmi výnosných. Celý prostor
byl obehnán zdí a příkOpem hlubokým, z něhož měřila se výše
hradby městské na 350 stop (110.6 m.) Zdi byli 87 stop (27.5 m.)
silné, tak že na nich dva čtyřspřežné vozy sobě vyhnouti mohly

19
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Na každé. ze ětyr stran bylo 25) bran mosazných, mezi nimiž 250
věží b'anných. Břehy řeky byly též vcnkoncem ohraženy zdí,
v nížto byly těž brány při vchodeeh do hlavních ulie. Pres řeku
vedl most z kamene kusového, ano prý i tunel přes řeku. Nej
větší budova v městě byl palác královský, jež vystavil Nabucho
donosor okolo r. titl0_př. Kr. a jenž měl půldruhě míle objemu,
jsa obehnán trojí zdí. K němu šlo se z města trojími mosaznými
V'aty a uvnitř byly tak nazvanó visuté zahrady, jež jakousi sou
stavou tarasů a kleneb na sebe postavených vystupovaly do
výše 4()()stop (126.4 m.), takžezdalcka zdály se býti horou bujně
obrostlou; zvlažování jich dělo se vodou z Eufratu stroji do výše.
hnanou. Krom toho byly tu velkolepě budovy, jako: palác a chrám
Bělův, věž Bělová, o níž se neví, bylaoli to ona stará věž baby
lonská nebo pozdější stavení. () velikosti města toho možno
souditi ze zprávy ]lerodotovy, že když ('yrus dobyl města za doby
noční, oby 'atelě vzdálenějších čtvrtí jeho do 3 hodin po východu
slunce nevěděli, že se octli v porobě medslw-peiskó. ()hromně
budovy- babylonské zdclány byly dle přirozeně povahy země jen
zcihel pálených bai nepálených pomocí jakési zemské smoly ——již
písmo sv. zemí lepkou nazývá ——na místě vápna.

Tu tedy přebývali zajatci z Judstva. Zevně vedlo se jim
dobře; nebo jak z knihy Daniclovy vysvítá, měli vlastní obecně
zřízení a provozujíce obchody i řemesla, dosáhli velikého blahobytu;
protož cítíce se mnozí v cizině blaženými, zapomínali na otěinu a mluva
mateřskou, ipí'iuěili se řeči syrské, podřcěí to jazyka aramejského
značně se ruznícímu od hebrejského. .\'cž lepší “ást vylmanen za—
chovala vsrdcisvem touhu po zemi otcuv, po městě svatém a pro
líbezné službě Hospodinmě. 'l'ouha ta vyslovena žalmistou l'áně:

„K toběť jsem pozdvihl očí svých, kterýž pí'ebýváš na ne
besích“.

Aj hle, jako rUce služebníku (obráceny jsou) k rukám pánu
jejich, jako oěi děvky k rukám paní její: tak (jsou obráceny) oči
naše k ]lospodinu Bohu našemu, až by se smiloval nad námi.

Smiluj se nad námi, smiluj se nad námi: neb jsme velmi na
plnění potopením. “

Nebo velmi naplněna jest duše naše: k pohaněníjsme bohat—
cům a k potupě pyšným“ (Zahn 122).
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„Při řekách Babylonských, tu jsme seděli a plakali, když
jsme se rozpomínali na Sion.

Na vrby v té zemi (vrhy visuté) zavěsili jsme harfy své.
Tam dotazovali se nás, kteří zjímané vedli nás, na slova písní.

Kterak budeme zpívati píseň Hospodinovu v zemi cizí?
Jestliže zapomenu na tebe Jerusaleme, budiž v zapomenutí

(lana pravice má (t. j. odepři mně službu svou).
'l'řilniž jazyk můj k dasním mým, nebudu-li pamatovati na

tebe: ni.—předložím—liJerusalema na počátku veselí svého“ (Žalm.
136, 1—9).

anetí Babylonskénebylo však jen trestem, alchrži milostí
proŽidy a pohany. ()(l proroků druhdy želané pokání stalo se
nyní skutkem. Židé v pokoře a skroušenosti srdce poznávajíce
hříchy a nevděk svůj, pokládali. vyhnanství za pokutu velmi za
slouženou, již v duchu kajíeném a Bohu oddaném snášeli. Vy
znavajíee hříšnost svou, úpěnlivě volali k Hospodinaomilosrdenství
a posýlali peníze židům v zemi svaté zůstavším, aby za ně obětujíce
se modlili. Nepřekonatelna dotud náchylnost k modloslužbě na
prosto zmizela; ku paměti přivodíce si přípovědi prorocké, jichž
posud tak málo byli šetřili, dřželi se pevně uprostřed modloslužeb
níkův jednoho pravého Boha, sloužíce jemu. Postrádajíce chrámu,
scházívali se v sobotu po domech soukromých, kdež zákon čítán.
Řádem tím dosáhl Bůh v cizině, čeho v otěině dosíci se nemohlo.
Ah- i pro pohany mělo zajetí po úrodku Božím blahé následky;
nebo zajatými židy naučili se onino znáti pravého Boha, jeho zaslíbení,
zákon, a zázračnou pomocí, již nábožným židům uděloval, naučili
se též jeho hatí se, jemu kláněti se; tím nabyli jasného přesvěd
ěení o nicotě a zpozdilosti svého modlařství. Přesvědčení to bylo
tím důležitější, any tehdáž právě staré světové říše asiatské zanikly
a nová říše perska se pozvedla.

l v této době zajetí babylonského vzbudil Bůh čas od času
svaté muže, jež mimořádnými opatřil milostmi, takže synům Israel
ským sloužili k utvrzení v dobrém, pohanům pak k obdivuaobrá
cení. Přináležejíť sem: Baruch, Ezechiel, Daniel.

g. 1:31.

Baruch & Ezechiel.

Baruch (628—563), z rodiny vzácné pochodivší, byl věrným
úěeníkem a písařem proroka Jeremiáše; snášel s ním zároveň vše

19*
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liká protivenství, ježto mu za pří “inou jeho prorokování mezi Židy
strádati bylo. Po dobytí města Jerusalema a odvedení ?ásti Židu
do zajetí Babylonského zůstal s Jeremiášcm i Baruch v zemi na
svobodě. Po zabití místodržitele Godoliáše uprchli mnozí Židé do
Egypta, vzavše s sebou i Jeremiáše s Baruchcln. Po smrti pak
mistrově odeb'al se Baruch k zajatým do Babylonu. ()dgud psal
Židům v Jerusalemě ještě pozůstavším list, přičiniv také některá
napomenutí i potěšení ve spůsobě proroctví. Ku konci (kap. G.)
jest položen list proroka Jeremiáše k zavedeným do Babylonu,
jímžto je zvláště od modloslužby vystříhá, i od bázně před mo
dlami odvádí.

Ezechiel (595—572) z rodu kněžského, byl při druhém
dobytí Jerusalema s králem Jechoniášem od Chaldeův do zajetí
odveden. V pátém roce zajetí svého, sedmého léta po zboření
Jerusalema, povolán jest od Boha k úřadu prorockému. b' Jere
miášem souvěkým věrně souhlasiv, vyvracel nepravdu lžiproroku,
již důvěřujíce v pomoc Egyptskou, pád Babylona a osvobození
Židův zvěstovali a u spoluzajatých víry docházeli. 'l'ěmto předpo
věděl brzké. zkažení svatého města a odvedení veškerého lidu do

zajetí; mimo to prorokoval návrat ze zajetí, nový a dokonalejší
Jerusalem, kralovstvi mesiášovo a nad to i něšt'astný osud sou
sedních národův osočujíeíeh lid lsraelský. Velká cásť zjevení lo
dána Ezechielovi u viděních a Bohem samým jemu vyložených.
Působil v době velmi žalostné a byl naposledy zavražděn od jednoho
židovského soudce, jejž z modloslužebnosti byl káral. Po smrti
nevšední požíval úcty od lidu svého.

Spis Ezechielův jest velmi poučným pro každého i hříšníka
i spravedlivého; onen jím dozná'a svého nevdéku a božské
ochotnosti, jemu odpustiti: „Živť jsem já, praví Buh, nechci smrti
bezbožného, ale aby se obrátil bezbožný od cesty své a živ byl.
(33, 11). Pak-li by bezbožný činil pokání ze všech hříchů svých,
které činil, a ostříhal by všech přikázání iných, a činil by soud a
spravedlnost: životem živ bude a neumře (smrtí věčnou). Všech
nepravosti jeho, jež činil, nezpomenu; ve spravedlnosti své, kterou
činil, živ bude“ (18, 21—22).

Spravedlivý potkává se v knize prorokovč s pravdou pro
jímavou, že zásluhy dobrých skutků zhasínají, ceny nadpřirozené
pozbývají, opustil-li cestu ctnosti a umřela-li duše jeho smrtí
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hříchův: „Pak-li by se odvrátil spravedlivý od spravedlnosti své
a činil by nepravosť, zda-li živ bude? Na žádné spravedlnosti jeho,
kteréž činil, nebude pamatováno; ve hříchu, jejž páchal, umře“
(18, 24).

Ezechiel jest také vzorem nejsvčdomitčjší věrnosti v povo
lání, rekovného poslušenství a největší sebezapíravosti. Touž měrou
lze u vidě-ních jeho o novém Jerusalemč, o příštím Vykupiteli a
jeho království lásky, pravdy a ctnosti nalézti hojnou látku k roz
jímání, vzdelání zbožného a obdivování se božskému řízení: „A
vzbudím nad nimi pastýře nového, kterýž by je pásl, služebníka
svého Davida (t. j. mesiáše), tent' je pásti bude a ten bude jejich
pastýřem. Já pak Hospodin budu jejich Bohem. A učiním s nimi
smlouvu pokoje a položím je vůkol pahrbku mého požehnání“
(34, 23—26).

„A ducha svého položím uprostřed vás a. učiním, abyste
v přikázáníeh mých chodili“ (36, 27).

g.132.
Prorok Daniel; mládí a působení jeho za Nabucliodonosom.

(Daniel ], 13. 2).
Daniel z rodu královslu'dm, byl už v útlém mládí za pano

'ání krále Joakima s jinými urozenými jinochy odveden ke dvoru
krále Babylonského, aby zde pod názvem Baltazara ke službám
královým odehován byl. Povoláním tím zdál se lidu svému zcela
odcizen býti, ale on zachoval \“ sobé nejvěrnější přítulnosť k zá
konu Božímu a zustal jeho věrným etitelem i plnitelem. llž záhy
v mládí dal při odsouzení eudué Susanný, již od smrti vysvobodil,
důkazy velikého důvtipu a moudrosti, idošel slavné pověsti u svých
souvčreů. lšožským pak darem vykládání snu nabyl u samého
krále Nabuehodonosora nemalé vážnosti a dosáhl od něho i dů—

stojenství mulvrehního mudreiiv llabylonskýeh. Daniel žil v Ba
byloně až do panování krále Cj'ra, jenž dovolil Židům, aby na
vrátili se do Jerusalema a stavěli elu'ám Boží. Jaký byl konce
jeho života, kdy a kde umřel, není známo.

„Král dal učili mládence písmu a jazyku chal
dejsk é m u“. Mluva (lhaldeanův čili Babylonských byla odvětvím
jazyka semitského, jenž měl čtvero hlavních nářečí: hebrejské (ži
dovské), chaldejské, syrské (aramejské), arabské. Písmo chaldejské



——294—

— čtverečné —--podstatně nelíšilo se od hebrejského. Tito mlá
denci však nejen v písmě a jazyku chaldejském cvičeni byli, alebrž
iv moudrosti t. j. ve vědách chaldejských. Jelikož Babylonští
klaněli se po výtce hvězdám, zanášeli se také nejvíce bvězdářstvím.
Známosti těles nebeských staleté bedlivě chovány a pěsto'ány
byly zvláštním sborem kněžským, jehož členové mago vé, mudrci
a nejvíce Chaldejci slují. Ve bvězdářství měl i Daniel se svými
soutodáky býti cvičen a. službě k'álově přispůsoben.

„Daniel umínil v srdci svém, aby se neposkvrnil
pokrmem se stolu královského“. Pokrmy ty byly zaká
zány bud' zákonem Mojžíšovým (jako' maso vepřové), aneb pochá
zely od obětí modloslužebných, aneb byly zasvěceny ve jménu
model pohanských. Daniel věděl, že pokrmy ty samy o sobě jej
neposkvrňují, nýbrž neposlušenství k zákonu Božímu; dobře tedy
jednal, nechtěje požívati krmi se stolu královského.

„Prosil správce komorníkův, aby jim toliko va
ření dával k jedení a vod u ku pití“. Daniel a druhové
jeho, zdržujíce se stolu královského a na vařivu z pouhých zelin
přestávajíce, netoliko byli obličejů krásnějšícb než-li ostatní mlá
dencové, nýbrž převyšovali je také uměním a moudrostí. Zázrak
ten měl svět poučiti, jak velice Bohu se líbí zdrženlivost a štříd
mosť v zákoně jeho vyslovená a že netřeba vzácných jídel, nýbrž
jen požehnání nebeského k tomu, aby zdraví a příjemného těla
vzezření člověk si zachoval. Že veliká zdrženlivosť u požívání
pokrmův a. nápojův i vysokým stářím bývá odměněna, důkazem
toho jest život mnohých svatých a světic Božích; na př. sv. apoštol
Jakob, mladší, jenž nikdy ani masa ani vína nepožíval, byl 96 let
stár, když svržen byl se střechy chrámové od Židiiv a ukamenován.

„Scházívali se k němu Židé“. Nabuchodonosordovolil
Židům, aby dle zákona svého žili; v domě bohatého a vzácného
Joakima mívali svá soudná & snad i bohoslužebná shromáždění:

příbytek takový byl zajatým radnicí a soudnicí i modlitebnicí.
„Chtěli Susanna svésti ku hříchu“. Starci ti dvojího

dopustili se hříchu: nečistou žádostí a poboršením. ]lřích poslední
byl tím větší, že pocházel od soudcův, představených a mužů
starších._ Kdo u věci důležté dává pohoršení, těžce břeší; pohor
šení ale se vzmáhá, béře-li původ u lidí, již svým úřadem, stavem
neb stářím jsou povoláni, aby dobrý dávali příklad. Tak se to



—295—

mělo s oněmi starci. Byloť jejich povinností, aby hříchy zamezili
a kárali; oni však sami usilovali () útratu duší nevinných. Běda
tomu, kdo dává pohoršení!

„Žádný nás nevidí“. Podobně mluvívá. každý svůdce
lstivý a. podvodn_\"; oku lidskěmu vyhýbá. se, ale nebojí se z'aku
všudybýtmiho a vševědoucílm Boha. Než co spomůžc to člověku,
byť i světu ostaly tajný zle skutky jeho? Není to jemu se škodou
tím větší? Zahanbení před světem mohlo by přiměti hříšníka ku
poznání zla a sebenápravě; nepravosť však skrytá. odjímá' jemu
spasnou tu příležitost a uvrhuje ho do zhouby větší, do propasti
bezedné. Susanna nedopustila, aby ošemetnó řeči soudců pod
kopaly mravnou a ctnostnou její povahu; pamětliva byla Boha,
jehož od mládí již útlého báti se a hříchem nižádným neurážcti si
byla uvykla. Raději chtěla do rukou zlosynův upadnouti a křivě
obžalována býti, než před obličejem Božím hříchu dopustiti se.
A nemohouc jinak zachovati se, volala hlasem velikým o pomoc.
Takjedná každá. panna bohabojná; ku hříchu nesvoluje, alebr'Í volí
raději smrť než iicpravosť, i byt' počínáním svým zahanbila těch,
kdož ku zlěmu ji hodlají svósti; a kdyby nebyla 8 to, aby jiným
spiisobem pannenskou čistotu si zachovala, dovoleno jí škůdce ne
spravedlivěho i života zbaviti: tak jí přikazuje spravedlivá sebe- .
obrana.

„l'oložili ruce svě na hlavu její“. llyloť ob_věejcm
starodávným a v zákoně předepsan_\"m,že svědkové, obviňující někoho
ze zločinu těžkého, vzklávdali ruce na hlavu zloěineovu. Svědectví
takove bylo obžalobou vymáhající trest smrti, spolu dáváno tím
na rozum, že svěděk hotov jest Bohu klást-š účet ze svědectví
svého.

„Bože věčný - ty víš, že křivě svědectví vydali
proti mně“. V nouzi modlila se Susanna, volajíc s Jobem: „Aj
na nebi jest svědek muj a znatel můj na výsostoch“. A se žalmi
stou Páně vzdýehala: „K tobě Ilospodine pozdvihla jsem duše své;
Bože můj v tebe doufám, nechť nejsem zahanbená“ (Žalm 24. 1—2).
A I—Iospodinneoslyšel modlidby její; nebo blízek jest všem, kdož
vzývají jej v pravdě; onť obhájcem nevinnosti.

„.\lládeneum těm dal Bůh umění a rozumnosť
a moudrost, Danielovi ale dal rozumnosť všech vi—
dění a snii“. Už v druhém roce panování krále Nabuchodonosora
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bylo Danielovi prokázati svou moudrost a rozumnost'“. Král Nabucho
donosor měl sen, nad nímž zděsil se duch jeho & sen ten ušel od
něho, t, j. zapomenul ho. Irozkázali, aby hadači &mudrci (magové.
Chaldejci) oznámili a vyložili, co byl král snil; tito však nedovedli
učiniti, čeho žádal král. I rozhněval se.král náramně a dal usmrtiti
hadače. Což když nslyšellhniel, prosil k'ále, aby čas dal k ozná
mení výkladu toho snu. K 'ál přivolil. Daniel pak prosil Boha se
soudruhy svými za osvícení, a. v noci zjeveno jest jemu tajemství.
Uveden ke králi řekl,: „Jest Bůh na nebi, jenž zjevuje tajemství;
onť ukázal tobě králi, které věci přijíti mají v budoucnosti. Sen,
jejž jsi měl, jest následující: Ty viděl jsi obraz veliký, obraz ten
stál naproti tobě a vzezření jeho bylo hrozné. Toho obrazu hlava
ze zlata nejlepšího byla, prsy pak a mnena jeho ze stříbra,
ale břicho a stehna z mědi. Ilnátové pak železní, nohou částka
jedna byla železná, druhá pak hliněná. I viděl's, jak se utrhl kámen
s hory bez (pomoci) rukou lidských a udeřil obraz ten v nohy jeho
železné a hliněné a zetřel je. 'l'ot' jest ten sen; výklad jeho také
povíme před tebou, králi. Ty jsi hlava ze zlata. Ale po tobě po
vstane království jiné, menší království tvého, (království jako) ze
stříbra; třetí (bude) měděné, kteréž bude panovati nade vší zemí;
království čtvrté bude jako železo, a rozdrobí a zetře všeeko. Ale
že jsi viděl nohy z částky z hlíny hrnčířské a z "ástky ze železa,
znamená, že království to (na několik k 'álovství) rozděleno bude.
Za dnů pak království těch vzbudí Bůh nebeský království (me
siašovo), kteréž na věky nebude zkaženo; potře pak a konec učiní
všechněm královstvím těm, ale ono státi bude na věky, tak jakž
jsi viděl, že s hory se utrhl kámen bez rukou lidských a potřel
hlínu & železo a měd' i stříbro i zlato“. Království obrazem nazna

čená vypodobňovala čtyry světové veleříše za časů předkřesťanských:
assyrsko-bahylonskou, medsko-perskou, řecko-macedonskou a řím
skou, ze kterých jedna druhou pohltila. Věčné králm'ství, jež po
oněch vzniklo, jest království mesiášovo-Kristovo, říše tolikéž svě
tová, k tomu určená., aby všechny národy světa si podmanila; jest
to království duchovní, avšak neníz tohoto světa, nýbrž s nebe, na
což poukazují slova, že kámen se utrhl s hory bez pomoci rukou
lidských. Panování tohoto nebeského království nepřechází od ná
rodu k národu, alebrž setr 'á při mesiáši a jeho viditelném náničstku
na zemi.
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Pouěky: Střldmosť a zdrželivosť prospívánejenom
zdraví tělesněmu, nýbrž okřepuje a bystří i sílu du eh a a zje
dnává jemu panování nad tělesnou žátlostivostí. Zřejmý toho
důkaz máme na Danieli a jeho sondruzích. Proěež svědomitě ostříhej
p o s t u círk e v n í h o. aby i tobějako oněm Bůh dal zdaru a požehnání.

Kdo Boha se bojí, zachová 'á jeho přikázání a šetří jich, byt'
i nepřízeň lidskou na sebe uvalil.

Susanna volila raději umříti než ku hříchu svoliti; ale Ho
spodin vysvobodil ji Danielem z nebezpečenství života. Bůh jest
ochráncem nevinných; nedáváť zahanbenu býti těm, kdož volí
raději protivenství aneb ěasnou škodu, nt-žli před obličejem Božím
hřešiti.

g. 133.

Tři mládenci v peci ohnivé.

Nabuchodonosorův sen druhý.
(Dan. 3. 4)

„Nabuchodonosor dal postaviti obraz zlatý“. Zlatý
ten obraz byl postaven ku poctě B ěla. nejpřednější to modly Ba
bylonských. ()braz byl uvnitř, jak se zdá, z dřeva aneb hlíny
a zevně ze zlata. Dí-li písmo, že socha ta byla zvýší loktů šedesáte,
zšíří loktů šest, dlužno tu se připomenouti, že zdčlána byla na
vysokém podstavci aistímto byla zvýší loktů šedesáte. Že král od
poddaných žádal, aby soše se klauěli. není's podivením, uvážíme-li, že
pohané a zejména llabylonští se domnívali. že bíih jejich v obrazu
svě sídlo má. Běl čili Baal považován za boha nebes; klaněli
se jemu jakožto bohu slunce a zbudovali jemu v Babyloně ohromný
chrám. V pravidelném čtyrhrauu, jenž silnými zděmi a železnými
branami byl opatřen, vystavena z cihel pálených pomocí smoly
zemské věž vysoká 000 stop (18013 m.) \'ěž ta byla chrámem llělovým;
svatyně Bělová. měla osmero oddělení či poschodí, do nichž vedly
schody zdělaně po stěnách zevnějších. Jelikož prostranství jedno
tlivých poschodí od dolu počínaje povoluě ubývalo, měla věž po
dobu jehlauee (pyramidy) V poschodí nejhořejším stál zlatý oltář
a k'ásně ložce pro bůžka Běla; oddělení to bylo spolu hvězdárnou.
V oddělení nejnižším trůnila před zlatým oltářem větší zlatá socha
Bělova; na oltáři teto svatyně o každé slavnosti Bélově spáleno
l000 liber (500 kg.) kadidla; na témže oltáři obětováno modle
i mnoho pokrmův.
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„Pak-li by kdo nepadl a neklančl se, té hodiny
uvržen bude do peci ohně hořícího“. (malování v peci
ohnive nebylo neobyčejným u Babylořamů trestem; i Peršané trestali
zločinec upálením. Král Nalmchmlonosor dal upáliti dva lžiproroky,
Sedekiáše & Achaba (Jerem. 29, 22.), Antioch, k'ál Syrský, bratry
makkabejské.

„Padučtež a klanějte se soše“. Rozkaz králův čelil
proti zákonu Boha živeho a praveho; rozkazu toho nesměli upo
slechnouti mládenci židovští. \'rchnosli máme poslouchati, pokud
nepřikazuje něco proti zákonu Božímu neb přikázání církevnímu.
„Žádá-li“ dí sv. Tomáš Akvinský, „císař něco jiného než Bůh,
dlužno onoho nedbati a Boha poslouchati“. Tak jednali apoštole.
když vysoká “ada židovská jim byla zakázala ve jménu Ježíšove
učiti, nebo odvětili jí, řkouce: „Sur.l'tež,zda-li to spravedlivé jest před
obličejem Božím, abychom vás více poslouchali než lloha“_

„Tehdy ti tři jako jedněmi ústy chválili a dohro
řečili a oslavovali lio lla v peci. řkouee: „l)ožchnunýjsi
Pane Bože, otců našich: a chvalitebný a slavný a nade všecko
vyvýšený na věky. A požehnané svate jmeno slávy tve: a chvali
tebne a nade všecko vyvýšená po všecky včky“. 'l'ak podobně. ve
lebili Boha, děkujíce jemu za pomoc jim zázrač|u'-. poskytnutou
a vyzývali všech tvorů rozumných i nerozumných. aby s nimi
chválili Ilospodina všemm—náho. (lhvalozpčvu tří mládencu nazva
neho „lmnedictus“ často užívá církev svatá, zejnu'ma v kněžských
hodinkách čili breviáři při „laudes“ čili „ehválách“.

„A spatřili ty muže, že žádná moci neměl oheň
na telích jejich“. 'l'ři mládenci živým jsou dokladem pravdy.
že Bůh ilmjmuštítčch, kdož doufají v nej. „Neboj“ se, dí Hospodin,
„nebo vykoupiljsem tea povolal jsem tě jmenem tvým: muj jsi. ty.
Když půjdeš přes vody, stebou budu, — když choditi budeš v olmi,
nespálíš se, a plamen nebude hořeti na tobe; nebo jájsem llo
spodin Bůh tvůj“.(lsai. 42%,1—43). Sv. Sulpicius Severus vypravuje
o vzácnem jinochu, jenž podobným spíisobem od moci ohně llohem
byl zachráněn. Týž přijda do jednoho z nejpřísm'ajších kláštorův
egyptských, vrhl se k nohoum představeného toho kláštera a prosil,
aby do něho byl přijat. ()pat však domnívaje se, že by mladík
nebyl dosti schopen přísnou řeholi zachovávati, pravil k němu:
„Život náš nehodí se pro tebe; i jdi a vyhledej si klášter, jenž by
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odpovídal slabě tvě přirozenosti“. Ale mládee tvrdil, že hotov jest
všenm podrobiti se. „llorlivosť tvá líbí se mně“,wree na to opat,
„než nesmíš se zřetele pouštěti síly svě; dosud vedl's život příjemný,
u nás však nalezl b_vs toho opak; ty rád jiným rozkazuješ. u nás
bylo by ti mlěetiajinýeh posloueha.ti“. I odvětil jinoeh: „Otče můj,
hotov jsem, všemu podrobiti se cokoli rozkážeš, i do ohně se vrhnu,
pak-li to vůle tvá“. Rozmluva vedena blíž peei právě rozpálené,
v níž ehlěb měl býti pečen. „Nuže“, dí opat, „zkusíme to ihned,
zda-li poslušnost tvá tak mocná, jak pravíš. Vrhni se tedy okamžitě
do peci plamenně“. Sotva opat domluvil, a již byl mladík uprostřed
ohně v peci. „Xeváhal“, dí Suleipius Severus, „ani okamžik učiniti,
co žádáno; bez rozpaků vrhl se do ohně, jenž Věrou tak mocnou
překonán, ustoupil od něho, jako druhdy ode tří mládeneů hebrej
ských. Moe přírody byla zlomena, plamen ustoupil a ten, jejž
oheň měl spáliti, s úžasem patřil vůkol sebe, obklíčen jako rosou
vanoucí“.

Král Xabilehodonosor měl opět sen, kterýž jej přestrašil.
„Viděl jsem“, vypravoval král Danielovi, „a aj strom uprostřed
země převysoký; výsosť jeho dosahovala k nebi; listí jeho bylo
velmi pěkně a ovoce jeho přehojně; pod ním bydlela krotká a
divoká. zvířata. Ale k rozkazu Božímu byl skáeen strom podivný;
avšak kmene kořenů v zemi ponecháno; a spjat byl svazkem že
lezným a měděným na bylinách, ktere vně jsou, a rosou nebeskou
byl smáěín a se zvěří byl jeho díl v bylině zemská; — a sedm
časů bylo proměněno nad ním“. Žádný z mudreii nebyl s to, aby
vyložil králi sen. Daniel však vykládaje jej, řekl ku králi: „Strom
ten, jejž jsi viděl, ty jsi králi, kterýž jsi zveleben a zmocnil jsi
se; vyvržen budeš z lidí a s bovady a zvířaty bude bydlení tve,
& trávu jí.—stibudeš a rosou nebeskou smářín budeš. Sedm takě
'\asů promění se nad tebou, dokudž bys nepoznal, že panuje Nej
vyšší nad královstvím lidským a že komnžkoli ehee, dává je . . ..
Protož k 'áli, nechat se tobě líbí rada má, bříeby svě almužnou
vykupuj a nepravosti svě milosrdenslvím k ehndým; snad odpustí
Bůh hříehům t.vým“. Všecko to přišlo na krále; nebo po dvanácti
měsících, když procházel se na paláci Babylonskěm, řekl: „Zdaliž
toto není ten Babylon veliký, jejž jsem já. vystavěl v moci síly svě
& ve slávě krásy sve?“ A když ještě řeě ta v ústech krále byla,
hlas s nebo spadl, řkoueí: „Království tvě odejde od tebe, a z lidí
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vyvrhou tě a se zvířaty hude bydlení tvi'-“. V touž hodinu řeč ta
naplnila se při Xahmhnlonosorovi a z lidí vyvržen jest. a. rosou
nebeskou tělo jeho smáěíno bylo, až vlasy jeho jako peří orličí :!
nehty jeho jako pazourové ptač '
zraků svých k Bohu pozdvihna, Nejvyššímu se kořil, opět mu dán

í. Po dokonání sedmi měsu-ů, když

rozum a on království svému navrácen, i velebil a oslavoval krále
nebeského.

Nabuchodonosor ku konci panování svého popínal se' a pýcha!
svou velikou mocí. Pročež mu Bůh předchozím snem výstrahu dá
val. Zůstávaje však přece pyšným, upadl z dopuštění Božího v ší
lenství, v němž divokým zvířetem se býti domníval. ] počínal sobě
ne více jako člověk, nýbrž jako zvíře, čtvermo leza, jídaje jako
zvíře, o čistění těla nic nedhaje a poslěz pod šil—(-nebo mezi zvěř
polní utíkaje. Dvořenínově jeho povolovali mu _vtom, ale střežili
ho služebnictvem, aby k úrazu nepřišel, a pouty jej svázavšc, aby
sám sobě hoře nesděl. Bezpochyby staráno i o to, aby toliko na
místech bydlel, kdež by nemohli jej pozorovati poddaní jeho. Zde
meškal sedm časů (roků neb měsíců), po jejichžto vypršení Bůh
mu rozum vrátil a Nahuchmlonosor naučil se tudy spravedlnosti a
hlahodějnosť soudů Božích znáti, takže opět v království navrácen
býti zasloužil.

!

Pouěky: Záz'ařně zaehovám tří mládenců v peci ohnivě
čelilo k tomu. aby Nalmclmdonosora a jeho velmože přesvědčilo,
že Hospodin jest povýšen a mocen nade všechny modly: nám pak
podává patrny" důkaz podivně ochrany, již l'án věrným svým slu
žebníkům skýtá vedle slov prorokovýeh: „Neboj se; nebo vykoupil
jsem tě, můj jsi ty“.

Spůsoh, jakýmž Bůh zpupnóho krále trestal, ukazuje nám u
výstražněm příkladu, jak náramně Svrehovaný v ošklivosti má
pýchu a nadutosť a jak hluboko ponížiti může ty, již v pře
pychu nad jiné se vypínají. Tu opět osvědčila se p 'ana vyroku:
„Kdo se povyšuje, bude ponížen“ (Luk. 18, 14).

5.184.
Daniel za Italtasara, Daria a Gym.

(Dan. 5—8. 13, 14).
„Baltasar král učinil hody veliké předním svým“.

Král Baltasar (Nabonct) spoléhaje na pevnostž a výši zdí a věží
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mesto Babylon chránících, nevšímal si nepřátel je oblchajících;
hlavní město říše své považoval za. nedobytné. loddal se hejřivosti
obvyklé, ač. trun jeho u nejvyšším již se viklal nebezpečenství. —
Prostopášnosť svou okazal obzvláště, když jsa opilý dal přinésti
posvátné nádoby zlaté a stříbrné. j(Ž byl odnesl Nabuchodonosor
z chrámu Jerusalemského; i rozkázal hostům, aby pili z nich. Zlo
činem tím dovršena míra nepravosti jeho; protož jemu, když ještě
seděl u stolu, tajuplným spůsobem Oznámen byl ortel smrti a. on
téže noci zavražděn (538).

„Ukázali se prstové jako ruky člověka píšícího“. Zdá.
se, že ona ruka toliko zač—útočnápísmena jednotlivých slov: mane,
thekel, t'ares ——na stěně byla označila, což tím více znemožnilo
čtení a výklad písma mudrcům chaldejským. Cos podobného vy
pravuje se \' životopisu císaře Jindřicha svatého (1002—1024).
Když jednou na hrobě svého bývalého učitele sv. Volfganga Ře
zenského pohožnost' konal, spatřil ruku na stěnu ukazující a slova
na ní označena: post sex t.. j. po šesti. „Sest. tedy ještě dní žíti
budu“, pravil císař, zbožným rozjímaním, dobrými skutky a velikou
kajícností počal na smrť se připravovati. Ale smrt dne šestého ne
přišla; i neustavaje císař bohulibé skutky vykonavati, očekával
šestého měsíce; než ani ten nebyl posledním v jeho životě. Načež
očekával v bázni a důvěře rok šestý, jenž ozdobil jej korunou
císařskou.

„A v touž noc zabit jest Baltazar“. V touž noc dobyl
Cyrus města Babylonu vysušením řeky Eufrata. Král ještě bodoval
s pohlaváry, když z nenadání nepřítel do města a paláce vtrhl.
U věci podobné neměli Babyloňané ani tušcníěka; neboť považovali
ji za zhola nemožnou, an Eufrat právě na místě tom, kde město
se rozkládalo, dva hony široký a tak hluboký byl, že dvě osoby
na sebe postavené hladinu řeky nepřesahovaly. Mimo to vypravuje
Xenophon, že Cyrus dvěma přeběhlíky do královského paláce byl
veden. kdež pak poslední král babylonský i s velmoži byl za
vražděn. Spusobem tím ztratil Baltazar i říši i život. Koho Bůh
chce zhubiti, tomu nepomohou vysoké hradby ni pevné věže; bez
branný Daniel však byl zachráněn a požíval u Cyra a Daria úcty
nevšední; koho Bůh chce zachovati, ten nezhyne.

„l)aniel setrval ve cti za královaní Daria i za pa
nova ní C y r a Perského“. Cyrus po dlouholetém panován
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Dariově &jeho smrti uěiněn jediným čili samovládcem v království
mcdsko-perském, jež následovalo po k'álovství babylonském.

„Babyloňané ctili také velikého draku“ -—hada veli
kého. Uctívání hadů nebylo neobyčejným za dob dřevních. Ilady
uctívali v Indii, v Kašmíru, kdež za času Alexandra Velikého
dvé velkych hadův jako bytostí božských bylo ctíváno. V 'l'hcbách
cgyptkýeh zasvěcení byli hadi Jovišovi. V egyptském městě Melitě
byl posvátný had (d 'ak), jenž ve zvláštní věži přeby"'al a zvláštními
kněžmi šetřen a chován byl. Den co den předkla'ldáno mu na stole
obětném mnoho pokrmů, kteréž do budoucího rána ztrávcny byly.
— Peršané klaněli se dvěma prabytostem, dobré (()rmuzdovi) a zlé
(Ahrimanovi); tuto ctili v hodech. Když Peršané Babylon vzali,
uvedli tam i službu Ahrimanovu.

S úctou hadů souvisí tížké zaklínání hadů, jehož písmo sv.
nezřídka dotýká; jedovaté hady bez vnějšího násilí své moci pod
říditi dovedli jen zaklínaěi jejich. Sv. Augustin praví o zaklínaěích
hadů, zejména Marsech v Itálii: „Skoro by člověk se domníval, že
hadi rozumí í'eěí těchto lidí, ani jsou tak poslušni jich rozkazů.
Jedva že zaklínaě promluví, vylízají hadi z podzemskych skrýší“.
I za našich (";.isíijsou, jak vypravují cestovatelé, zaklínaěi hadu
v Egyptě, Syrii, Palestině a Indii, provozujíce rozmanité a podivu
hodné věei i s nejjedovatějšími hady pouhym voláním, zpěvem
a hudbou.

„Vydej nám Daniela“. Babylonští zbourili se oproti Danie
lovi & žádali, aby byl usmrcen, aě jen pravdu byl mluvil dokazuje,
že ani Běl ani drak nejsou božskymi bytostmi. 'l'ak bývá na světě;
pravdu nemůže snésti svět; lidé nechtějí slyšeti pravdu a proná
sledují toho, kdož ji zastává. Daniel vyvedl krále z bludu a po
věry, a za to odměněn mzdou svatých, trápením.

„l uvrhli jej do jámy lvové“. Dvakrát uvržen byl l)a
nicl do jámy lvové; poprvé za Evilmeredacha, po druhé za Daria
Medského; poprvé byl v ní šest dní, po druhé den. Zloba. lidská
není s to, aby zahubila toho, koho Bůh chce zacho 'ati. Draví lvi
strádali už šest dní hlad největší, ale proroku Božímu ani nejmen
šího neučinili příkoří. Písmo dí, že anděl Boží uzavřel ústa lvů,
aby neuškodili jemu. Podobné divy Boží uvádí svatá dějeprava
dob pozdějších. Svatého poustevníka Pachomia na poušti egyptské
lízali často dvě hyény dravé, ležící u nohou muže Božího; a nikdy
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neuškodily mu ani maličko. — Opat I'avcl měl lva za soudruha
věrného. -— Vlk sv. Norberta pásával i ovce, a doprovodiv je až
k ověinei, neustal tlapou na dveře znamení dávati, až sv. Norbert
kus masa jako za mzdu jemu pohoditi rozkázal.

„Král dal vmetati do jámy nepřátele l)anielovy“.
\'ypravuje se, že nepřátele Danielovi, ař '.řejmý zázrak sami vlast
nima ořima byli patřili, nikterak nechtěli doznati, že Daniel mocí
Boží byl zachrz'tněn, nýbrž tvrdili, že lvově jsouce nasycení, ne
uškodili jemu na životě. l'rotož prý král velmi byl rozhněván,
i dal napřed mnoho masa lviim, načež teprv rozkázal, aby protiv
níci přítele jeho do jámy byli uvrženi, spolu aby se ukázalo, zda-li
i těchto lvi nasycení se nedotkuou; i scžráni jsou v okamžení.

l'ouě k y: Baltazar zneuctiv nádobí ch 'ámově Bohu zasvěceně,
spáchal sv ato k 'ádež. Tím dovršena míra jeho hříchů i ustano
vena zkáza jeho a oznámena na výstrahu všem rouhaěům zne
užívajícím věcí svatých, obzvlášť ss. svátostí.

llauiel se vším úsilím odpíral modloslužbě a s nasazením
hrdla pracoval o jejím vyhlazení. Snažme se i my ásilovně a ne
ohroženě o vyhubení škodlivých bludu, protivných cti Boží a
blahu bližního.

Buh seslal anděla sveho, aby Daniela vjámě lvové zachránil.
l nás ostříhají andělé dle těla i duše, an každý má svého anděla
strážce. „Nebo audělum svým přikázal o tobě, aby tě ostříhali
na všech cestách tvých. Na rukou ponesou tě, abys snad neurazil
o kámen nohy svě“ (Žalm. 90, 11—12).

%. 135.

Daniclovo vidění a promdri ulesiášské.
(Daniel 7—9).

l.)aniel proslul netoliko vykládáním snů, nýbrž ještě více pro
roctvím. Aěkoli proroctví to na větším díle k záležitostem a
osudům říší světových se odnáší, přece začátekikonec názorů jeho
spoléhá na blahě a všem věřícím lsrau-litúmdrahé budoucnosti kr-'
lovství mesiášova, jehož vznikání na rozvalim'tch starých říší spa
třuje; eož takto vypravuje:

„l.eta prvního Baltazara krále viděl jsem u vidění svém v noci,
a aj, čtyři \ětrově neta-ští bojovali namoři velikém. A ětyry šelmy veliké
vystupovaly z moře, rozdílně mezi sebou. První jako lvice, druhá
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podobná medvědu, třetí jako pard a šelma čtvrtá strašlivá zuby
železné měla veliké, zežírajíc a potírajíc a ostatky nohama svýma
pošlapávajíc. Illeděl jsem na to až trunové postaveni byli a starý
věkem posadil se; roucho jeho bylo jako sníh bílé; řeka ohnivá
a prudká vycházela od tváří jeho. 'l'isícové tisíců sloužili jemu
a desetkrát tisíckrát sto tisíců stálo před ním; zatím soud zasedl
a knihy otevříny jsou. Šelmám byla moc odjata a dlouhosť života
vyměřena jim až do času a hodiny. Aaj s oblaky nebeskými jako
syn člověka přicházel a až k starému dnův přišel. Idal jemu
moc a čest i království, aby všickni národové a jazykové sloužilijemu.
Panství jeho jest panství věčně, kteréž nebude odjato a králov
ství jeho království, kteréž nebude zrušeno. lzhrozil se duch můj.
Tedy přistoupil jsem k jednomu z přístojících, a výkladu všech
těch věcí hledal jsem od něho. Kterýž pověděl, řka: „Tyto čtyry
šelmy veliké jsou čtyry k'álovství, kteráž povstanou na zemi. Při
jmou pak království světeové Boha nejvyššího a obdrží království
až na věky i na věky věkův“.

Moře veliké znamená svět; čtyrmi větry označují se pohyby,
jež spůsobí čtyry světové říše čtyrmi zvířaty vypodobněné, totiž
říše assyrsko-chaldejská, medsko-perská, macedonsko-řecká a řím
ská. ——Starý dnů (starý věkem) jest Bůh věčný; řeka ohnivá na
stiňuje velebnosť a všemohoucnosť jeho; syn člověka jest Kristus,
království jeho jest církev, kteráž všechna ona královstvízahrnuje.

Léta třetího králování Baltazarova ukázalo se Danielovi jiné
vidění, které líčí řka: „Pozdvihna očí svých viděljsem, a aj skopce
jeden stál před louži, maje rohy vysoké, avšak jeden b_vl vyšší
než druhý a vzhuru rosta. l'otom viděl jsem skopce toho, zmíta
jicího rohama proti západu a proti půlnoci a proti poledniažádná.
šelma nemohla jemu odolati, ičinil podle vůle své a zveleben
jest.... . . a aj, přicházel kozel od západu na tvář vší země a ne
dotýkal se země; ten pak měl roh znamenitý mezi očima svýma.
A přišel až ktomu skopei rohatému i běžel proti němu v prudkosti
síly své. A nemohl skopce odolati jemu a poraziv ho na zemi
pošlapal jej. Kozel pak ten velikým učiněn jest velmi; a když
byl vyrostl, Zlámal se ten roh veliký a vzešli čtyři rohové pod
ním. Z jednoho pak z těch vyšel roh jeden maličký a učiněn jest ve
likým proti polgdni a proti východu a proti síle (silnému lidu).
I zvelebil se až ke knížeti síly (vojska) a v pustinu obrátil
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svatyui jeho. A aj, stála před obličejem mým tvářnost muže, který
řekl ke mně: Skopee, kterého jsi viděl míti rohy, vyznamenává
krále Bledské a l'eršké. Kozel pak král řecký jest & roh veliký
mezi očima jeho ješt král první. Že pak když se zlomil ten roh,
povstali jiní čtyři rohové. místo něho, znamená„ že čtyři králové
z národu povstanou, ale ne. v síle jeho. A potom povstane král
(nestydaté tváří a ve lsti vycvičený) a zmocní se síla jeho; všecko
hubiti bude a proti knížeti knížat povstane, ale naposledy bez
ruky (lidské) potřín bude“.

Skopeo vyznamenává krále perského, dva jeho rohové zobra
zují k 'álovštví meilšké a perské, z nichž poslední, totiž perské,
(rohem vyšším nazuaěemi) pozdeji vzrostlo a mnohem větší nežli
meilšké bylo; škopee trkajíeí proti třem uhlum světa značí Cyra
a jeho nástupce, již dobyli mnoho krajin a říší k těm stranám
světa ležící. Kozel od západu země se nedotýkajíeí vypoilobňuje
Alexaud'a Velikého, jenž s nevýslovnou přitáhua rychlostí, porazil
krále perského r. 333 a 334; _rohznamenitý mezi očima jeho jest
obrazem obezi'eli,nšti a opatrnosti Alexandrovy. Že roh veliký se
zlámal a vzešli čtyři rohové pod ním, znamená. rozdělení říše Ale
xamlrovy po jeho smrti na čtyry díly, z nichž roh maličký, totiž
království Syrské, učiněno ješt velikým proti Egyptu, Babylonu
a okrase země, totiž proti zemi juilšké obzvláště za času
Autioeha Epifania, jenž nikoli právem aneb válečnou udatností,
nýbrž leštuě a liškočně ilošed trunu, llohu samému še vzepřel, ale
konečně bez lidského příčinění neobyčejným špušobem zahynul,
jak níže bude povědíno.

„Léta prvního králování l)ariova já Daniel |un'ozuměl jsem
v kniháeh (svatých) počtu let, o němž se stala řeě Hospodinova
k Jeremiášovi proroku, že skončí se zpuštční Jerusalema sedm
desátým rokem. I modlil jsem se llošpodinu Bohu svému v postech,
v žíui a v popele a vyznávaje hříchy (své a lidu svého), řekl jsem:
Zhřešiliť jsme a uehylili jsme. se (Hl přikázání tvých. U tebe o Pane
jest Slll'thUtllllOSf, nám pak sluší zahanbeuí t'áří. Vyslyš Bože
modlitbu šluhy svého a pohleil' jasnou tváří na svatyni svou, která
zpuštěnu jest. a viz zpuštění naše, i město, kteréž jest nazváno od
jména tvého; neboť nespolehajíee ua spravedlnosti naše, prostí
ráme prosby přeci tváří tvou ale (lout'ajíeo v milosrdensví tvá
mnohá“. A když jsem ještě mluvil a modlil se, aj muž Gabriel

20
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(anděl) letč, dotkl se mne v Čus ohěti veěeruě u uěil mm
u řekl: l):tnieli, nyní jsem vyšel, áhýeh tě uáuěil. l'řišel jsem
abych ti to oznámil; neho muž žádosti jsi; protož pozoruj řeěi
mě & rozuměj vidění tomu (t. j. \'čz tedy, že osvobození lidu
tvého ze zajetí huhyl. jest jen ohrázem vykoupení jeho z pod
danosti hříchu, a pak udává dolm tě milosti Boží, jakož i události
toho vykoupení a osud Jerusulemu, ehrámu u národu, židovskěho):
Sedmdesáte týhodnu ukráeeno (uloženo) jest nad lidem
tvým &nad městem svatým, aby se skonalo přestoupení,
& konee vzal hříeh, u shlnzenu hylu neprávosť &přive
dena byla spravedlnost věčná, a aby se uuplnilo vidění
i proroctví, u pomazán hýl Svatý svutýeh (\lllL'SlilŠ).\'čz
tedy u pozoruj: ()d vyjití řeěi (rozkazu), uhy zuse vzdě
lán byl Jerusalem už do Kristu \'ěvodý, týhoduu sedm
& týhodnu šedesát o dva. hudou, u zase vzděláuu hude
ulice a zdi v úzkosti "usu. A po týhodnerh šedesáti
u dvou zuhit hude Kristus a nebude lid jeho, kterýž ho
zupře. A město i svatyni rozmeee lid s vývodou, který
přijde o konec jeho (městu i chrámu) zpuštění. Utvrdí
pak smlouvu mnohým jedním (posledním) týhodnem,
á v polovici těhodue přestane ohěť záhitná u potruvná,
á bude v chrámě ohuvnost' zpuštění u už do skonáuí
a konce trvuti bude zpuštění“.

'l'ýhodny t_v vyznumemivují lětotýhmlný, t. j. ohěásí sedmi
let. ])ániel prosil Bohu, by jemu oznámil, kdý ohnovu městu svá—
tého, chrámu se stane; i zvěstováno jemu, že obnovu nuda-jdev sedm
desáti letotýhodneeh čili za 490 let od tě dolly, eo Výš-el rozkáz,
uhy Jerusalem zn.—iebyl vystaven. Sedmdesáte týhoduu tčehto dělí
se na tři doby: v první době sedmi lětotýhmlmi. t. i. za 45) let
vystaví u dokoná se Jerusalem ale v ěusu úzkosti; nebo sousední
národové (Smnuritáui) opřeli se záměru židuv. tuk že tito jednou
rukou práeujíee, druhou meč k oln—uuědržeti museli. Dohá druhá
týhoduu 62, t. j. 455-1let, náznáěuje přechodnou periodu starého zá
konu k novému, po níž mesiáš v moci úřadu sveho se objeví u
veřejně vystoupí. Uohu třetí olistihuje týden jednoho sedmiletí.
v jehož. prostředku mesiáš umře. o svou smrtí ohěti Mojžíšovy zruší
inovou smlouvu s mnohými věřícími utvrdí: nuěež přijde trvnlě
zpuštění pro'Jerusulem u ehrám.



—307—

Ze proroctví doslovně se naplnilo, ukazuje jediný pohled na
děje v něm nažnařeně a na doby, kdy děje ty se sbčhly. Počítání
let v proroctví udanýeb nepočíná. !()ZkllZClllCyrovým, aby se opět
stavěl e b 'ám jerusalemský, nýbrž časem, kdy dána jest svoboda
Nebemiášcwi odebrati se do Jerusalema a stavěti město &.zdi

(2. lůsdr. 2, 6 a %. liší).) To se stalo r. 20. perského krále Arta
xerxa liongimana čili r. 455 př. Kr. (aneb r. 299 od založení
Říma); odtud až do kázání Janova, léta 15. císaře Tiberia čili
782 po v_vstavení Říma uběhla právě 483 léta, t. j. 69 týhodnův;
tři leta v_vučoval Kristus veřejně a pak umřel, tedy u 'prostřed
sednnlesátěho letotýbodne.

Proroctví ])anielovo o létotýhodnech jasně & nezvratně do
kazuje: a.) že mesiáš čili Vykupitel přišel. Daniel zajisté opovídá,
že žkáža chrámu a města Jerusalema přijde po smrti Kristově.
„Kristus -— dí Daniel ——bude zabit., a město i svatyně rozme
táný budou“. Jerusalem dobyt od Římanů r. 70. po Kr. Týž tedy,
jejž Daniel byl předpověděl, již přišel a. před zhoubou Jerusalema
a, chrámu byl usnn-een. Marně očekávají židé mesiáše; b) proroctví
to dokazuje. že Kristus čili mesiáš Danielem opověděný jest
náš Pán Ježíš Kristus. Neboť mesiáš Danielem předpověděný měl
usmířiti nepravosti světa. Náš l'án a Spasitel tak učinil, ont jest,
jejž sv. Jan .Křestitel nazval „Beránkem Božím, jenž snímá hříchy
světa“. ——Mesiáši Danielem (qmvěděněmu bylo ntvořiti královstv
všech ctností na zemi. Náš l'án tak učinil, vybubiv modloslužbu a
všeebny národy k poznání Boba prWtho přivodiv. — Mesiáš ten
týž měl naplniti na sobě VŠUt-llllitpri'noctví. (ož doslovně vykonal
při svém narození, ve svém životě, při smrti a při z mrtvých vstání
svem. -— Mesiáš měl býti Nejsvětějším, slovem měl býti Bohem.
Náš .I'án jestit' po výtce Svatým, tak svatým, že mohl vyzvati

nepřátelv svě nejzuřivější, aby, aě mohou-li zjediněbo jen hříchu
jej obvinili; a což teprv řekneme o jeho ZilZl'ilClch, kteréž ani
žide podezřívati a vyvrátiti nemohli! — Danielem předpověděný
mesiáš měl uzavříti se světem novou smlouvu. To učinil však jen
náš l'án, dada lidem všem zákon nový, zákon lásky. ——Týž me
siáš měl býti usmrcen a pro zločin ten měl národ židovský přestati
býti lidem Božím; Íerusalem město a jeho ch'ám měly býti roz
metány. \:'lŠ l'án byl zabit od Židů, kteříž jej byli zavrhli; a od
této smrti mesiášovv lpro usmrcení jeho propadli podle předpo

20*
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vědi Krista samého onomu bezútěšuému osudu, v němž dosud je
spatřujeme, a město i chrám jejich vzaly za své. Náš Pán v osobě
své obstihuje všechny známky mesiáše Danielem naznačené —
ont' zaslíbeuý mesi-aš.

Občasl sedmé.
Od skončení zajeti až do Krista Pána.

(Od ]. 536 př. Kr. až ku Kristu).

%. 136.

Přehled tohoto občasí.

Zajetí lidu vyvoleného bylo ——jak svrchu již povědíno ——
jednak pokutou za jeho nepravosti, jednak milostí a prepravou
ku dovršení úlohy jemu vytčené. Když onen úradek Boží zajetím
byl dosažen, vrátil se Israel králem Cýrem ze zajetí propuštěný
pod vůdcem Zorobabelem do vlasti a počal Jerusalem i chrám
opět stavěti. Největší pak zásluhy o obnovu říše vydobili sobě
Ezdráš, Nehemiáš a proroci po zajetí žijící. Pos-lední prorok _—
Malachiáš — zavírá řadů proroků, načež proroctví na více než na.
400 let umlklo. Od doby té měl vyvolený lid Boží, odchovaný pod
dosavadní správou Boží učením a kázní, nejen samostatně bez
zvláštního vedení Božího. opíraje se o zákon Mojžíšův, proroctví
prorokův a o mnohé rrpké zkušenosti. návalu po h a nstva zmu
žile odolati, nýbrž i víru v jednoho lioha a naději ve \'ykupitele
vždy (láleji mezi národy šířiti. .\ lid ten dostál úloze své
spůsobem uspokc'ijivým. Statečné odpírali všichni ušleehtilejší Židé
působení pohanstva, kteréž nejvíce ze Syrie brojilo a doráželo na
židovství. Za prouásledovatele .-\ntioeha l'lpil'aua povstal veškeren
národ do zbraně pro víru svých oteu a vybojoval si za vůdců Ma
kabejskýeh občanskou i náboženskou samostatnost. Dobou tou
plnil Israel také svou misioná řsko u úlohu mezi pohany. Nebo
právě v občasí tomto stýkali se Židé s nejzmlmenitějšími národy
pohanskými: sPeršany, Řeky a pesléze s Římany. Nesčíslné kolo
nie ——osady židovské ——šířily se po veškerém světě vzdělaném;
všudy zařízo'ány synagogy ——sborniee, modlitebny židovské —
kdež zákon a proroci se četli a vykládali, a do nichž i pohané
volný přístup měli. Kromě toho přeloženo jest písmo svaté sta
rého zákona na jazyk řecký, světový to jazyk tehdejšího vzdě
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lanstva. Tímto řádem pohané poznavše víru a naději Israelovu při
pravování jsou na, \'ykupitclc.

Ale utěšcný tento stav lidu vyvoleného netrval dlouho.
Ponenúhlu utvořily se náboženské sobě odporující sekty, jimiž
i náboženství i mravnost' lidu nemalou vzaly škodu. Hádky & roze
pře panující rodiny Ilasmoncjskě usnadnily a konečně i přivodily
podmanění země pod nádvladu posledního mocnářství světového
Římanův. Všichni praví lsraclitě cítili, že nyní Spasitel při
jíti musí, a že_ lid jen nyní ještě s to jest, aby jej přijal, pro
ěež i ěáka, všech, jmenovitě ěz'tka zakonníků časová udání proroku
znnvších, na nejvýše napjata byla. Avšak i ušlechtilejší po han ó,
cítíce bezútěšný stav svůj, toužili po pomoci s neb c. Dostavily
se tudíž výminky, pod nimiž jen opětné přijetí lidí od Boha dobro
volně odpadlých do království synů Božích možným bylo; nebo
člověk cítil živě potřebu přijetí toho & toužebně po něm prohl;
člověěcnstvo bylo tedy připraveno na zaslíbeného
Vykupitele, a. ten — v plnosti času — také skutečně přišel.

š.137.

Židé pod nadvládou perskou.
(Od l. 536—330 př. Kr.)

(l. Ezdr. 1—6.)

Když sednuleszitiletó zajetí babylonské konce dospělo, na
plnil llospodin přípověd' proroky danou, že lid jeho z vyhnanství
opět se navrátí do vlasti svě. Jeremiáš, jakož už podotěeno, jasně
provokoval. že zajetí smhndesáte let bude trvati, načež navštíví
Bůh Babylon a lid svůj otěině nav ':ití. Doba ta nyní chýlila se
kn sklonku. Prorok lsaiziš však zevrubně zvěstoval, že králem per
ským, ('ýrem, dostane se lidu osvobození ze zajetí; prorokoval za
jisté, řka: „Já jsem Hospodin, jenž činím všecky věci . . .. kterýž
dím Jerusalému: bydleno bude v tobě; a městům judským: vysta
vena budete; . . . kterýž dím ('ýrovi: pastýř můj jsi a všelikou vůli
mou naplníš“ (44, 24—28). A na jiném místě: „Toto praví Ho
spodin pomazanému mému (králi svému) (Íýrovi, jehož jsem uchopil
pravicí, abych podmanil před tváří jeho národy . .. aby věděli ti,
kteříž jsou od východu až k západu, že není Boha kromě mne. . .
ont' vzděla město mě a zajetí mé propustí ne ze mzdy ani
7. darů“ t. j. zdarma(ls. 45, 1—13).
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„Hospodin vzbudil (lýra,králc perského“. Danielem.
svým přítelem obeznámen byl Cýrus s oněmi proroctvími. Věc
byla jemu s podivením, i přiměla ho k tomu, že už prvního lěta
svého panování nad Babylonem dal rozkaz, aby propuštěni byli
Židé ze zajetí. Říši perské kraloval (lýrus už 28 let; onť byl za
kladatelem veliké této říše, kteráž povstala na rozvalináeh říše
assyrsko-babylonské a kteráž později v říši řccko-macedonskou za
Alexandra Velikého se proměnila. První léto krále Cýra jest však
r. 536 př. Kr. Téhož lěta dal provolati ('ýrus po všem mocnářství
svém: „Všecka království země dal mi Hospodin lšuh nebeský a
on přikázal mi, abych mu vystavěl dům v Jerusaleniě. Kdo jest
mezi vámi ze všeho lidu jeho, nechat jde do Jerusalema a staví
dům Hospodina Boha. Israelského“.

I povstali přední z otců pokolení Judovn a Benjamionova,
i kněží & levitové i každý, číhož ducha. vzhudil Bůh, aby se na—
vrátili. Tu odebralo se do otěiny za vůdcovství Zorohabclazdomu
Davidova a Josue velekněze celkem 42.360 duší kromě služelmíků

jejich a děvek. Zorohahel byl vnuk krále Joachina či Jechoniáše.
Většina zajatců však ostala ještě v Babyloně, nechtějíc odříci

se ihned svých příhytkův a statků tam nabylých. Tito podporo
vali krajany do Jerusalema se navrátivší mnohými nádolmmi ze
zlata. a stříbra a jinými věcmi, jímiž nový chrán h_vl ozdoben.

„Léta pak druhěho zaěali dílo ch rá 1nově“. Den
kdy základní kámen budoucího chrámu byl položen, liyl dnem
radosti pro celý národ; tu stáli kneží s trulmmi a levitově s e_vm
baly, aby chválili Boha. Veškcren takě lid dolirořeěil hlasem ve
likým a velebil Hospodina. Ale mnozí z otců a starších, kteří
byli viděli chrám Šalomounův, plakali hlasem velikým, patříee na
základy tohoto chrámu a znamenajíce, že nebude sláva nově
budovy jaká. byla v chrámě ztroskotaném. — .V tomto novém
chrámu nebylo archy úmluvy, již po zničení chrámu Saloniounova
prorok Jeremiáš hyl skryl v jeskyni hory Nebo — načež nikdo
ji více nespatřil. Velesvatyně byla prázdna. Při posvěcení ch'ámu
toho neobjevila se předobrazná veleba Páně ve spůsobu mlhy či
oblaku na místě svatém, jako se bylo stalo při posvěcení stánku
úmluvy a chrámu Šalomounova; v chrámě novém zajisté měla
slavit-i vjezd veleba a sláva Páně pravá a podstatná, Ježíš Kri
stus sám.
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Lid země tó překážel rukám lidu Judského“. Šama
ritani tehdáž i eizím hohum i llospodinu se klaníeí, chtěli spolu
s Judskými stavěti chram .lerusalelnský; tomu odpírali tito, řkouce:
„).Í' sami jen stavěti hudeme llospodinu llohu svému, jakž přiká—

' zal n'un ('ýrus, kral persk_\"“. Židé právem zamítli pomoc Samari
tzinův při stavhě ehraimově. neho: a) byli Samaritani hludaři, s nimiž
neradno sanděovaň se; |O liyhf oni nepřátehi Žhlův,(ultúchž tha
ničeho dohrěho nadíti se. nemohli; c) hyli hy Samaritani, ukončivše
dílo,k modloslužhě chrani si osvojili a Židům jej odňali. — Od
lnrštění Sanmritani však přísahali pomstu Židům. a podplativše rady
krale perského, ohvh'iovali falešnými žalohníky židovské oh_vvatele.
jakohy ehtěli proti Peršanům vzhouřiti se a od nich odpadnouti.
Nařěení to bylo namětkem, že stavha ch'ámu hyla. přetržena, až
teprv druheho roku za panování l):u'iova hylo Židům dovoleno.,
ah_v v díle pokračovali; k čemuž i prormzi tehdaž od Boha povo
laní (\gweus a '/.:ufhari:'l.'s)nemalo napomínali.

.l'ouěka: Židé nedali nakloniti se k tomu, aby ve spolku
s 111ocll:ířsl<_\"i|iiSamaritány stavhu chrámovou konali. 'l'oť jest. nám
s poučením, ahyehoui s hezhožn_\"mi, v hludeeh úmyslně setrvajícími
lidmi důvěrně a. ohzvlaště nahožensl—zynikdy neohcovali. „Člověka
kacíře po jednom i druhem káraní varuj se“, napomína apoštol
narodíiv ('llit. 3, Hl.)

%. 138.

Královna Esther.
(1 m.)

l'od Zorohahelem nevrátili se všiekni Ísraelitó do Jerusaloma,
nýhrž většina. iieh zůstala ještě v cizině. ] těchto neopustil Bůh a
vzav je. pod neiv_\ššíoehra|u| swu v_vsvohodilje z nebezpečí zhouhy
jim hrozící za. _Xerxa (od r. 485-467) př. Kr.) Nástrojem, je.
hož lhlh k osvobození lidu svého upotřehil, h_vla.Esther s Mar
doeheem. strýcem svým.

„Za dnti krále Assue 'a. byl \; Susaně, hlavním mě
stě království, muž žid, jmenem Mai-doeheus“. Kril As
suer, jinak takt-'—Xerxes proz'.'an_\", panoval l'ersii (lvaeet asi let;

apoeátku jeho královaní rozkhidala se říše jeho od Indie až
k Aethiopii. ——V městě Susaně mívali k'z'ilovó. perští své sídlo;

tamtež h_vla :pokladna cele říše. Město Susa čili Susan mělo podle
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některých dějepisci! dřevních 120 až i 200 honů v objemu; okrá
šleno bylo nesmirnými sady a velikými budovami. V sadech těch
vystrojil Xerxes knížatům říšským nadherni'e hod'yg jež 180 dní
t. j. 6 měsíců tr 'alý; a když tyto byly ukončeny. rozkázal. aby
všemu lidu po sedm dní hostina v Susaně byla připravena. Stoly
prohýbaly se nejlepšímikrměmi, víno nejlepší pili z kotliků zlatých,
hovíee si na polstářích ze zlata a stříbra, ve stánech z látky pře
drahé a z nachu pestrobal'evnéllo. Velkolepými těmi hostinami
ehtěltě Xerxes okázati poddaným moc a slávu říše své.

„Ji k 'álo v n ou uěin i l“. Assuer král zavrhl královnu \'asthi
pro neposlušnost, ana byla se. zpěčovala na rozkaz k'ále hodů veli
kých zářastniti se. Na její místo povýšena byla. Esther. Manžel
ský sňatek židovské panny s králem pohanským dopustil llospodin,
chtěje "ádenf tím národu svému oproti mocnému nepříteli pomoc
zjednati. Že Mardoeheus a Esther '. vnuknutí Božího jednali, o tem
nelze poehybovati.

„\'šiekni služebníci k 'álovští klekali na kolena a
klančli se A m a n o vi“. Peršané svým k 'álům ěest' božskou vzdá
vali; na poctu takovou činil nároky i miláček králův „„ .-_\man,
první všech knížat říšských. Ale žid Mardm-heus, jenž při dvoře
královském zastával nějakou službu nebo úřad, dle tamní-jšího spů
sobu b ran ()u nazývaný, zdráhal se klekati na kolena před .hnanem.
neboť obával se řesf svého Boha přenášeti na pouhého člověka a
někomu mimo Boha klaněti se. Kdyby Aman jiný spůsob úcty byl
žádal, be'. pochyby byl by Mardocheus jemu ji vzdal. Božskou
poctu však nesměl Mardocheus Amanovi prokázati, nechtěl-li tím
krajanům mezi pohany žijícím dáti pohoršení.

„Jáť deset tisíc hřiven stříbra odvážím strážcum
pokladu tvého“. Deset tisíc hřiven jest více než 20 milionů
zlatých. Nabízenou částkou hodlal Aman lakotnost' krále hejřivóho
získati pro své záměry. ()statně netřeba diviti se, že zahlazení
Židů pokladnici k'álovské tak ohromnou mělo přinésti sumu, nebot
Židé v městech perských hojného se byli dodělali lmhatsví, jež by,
octnoue se v rukou jejich zhoubeů, daleko by převyšovalo oněch
10.000 hřiven. — Podobný rozkaz vydal král pontský, Mithridates,
chtěje Římany, s nimiž válku vedl, téhož dne v_vhladiti; rozkaz
byl skutečně vykonán, když jednoho dne více než 80.000 Říma
nův za své vzalo.
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„Tpřišed Mardoeheus v rouchu smutečném aozná
mil Est heři co se přihodilo“. Mardocheusdožnávaje. že Ho
spodin těžkou tu zkoušku na lid uvalil pro hříchy jeho, podjal se
skutku kajien_\"eh_ aby usmířil s lidem hříšným Boha umženého.
Skutky žajisté kujlené ve stavu milosti posvčtné & 7. lásky k Bohu
konané, jsou Bohu milé a záslužné tomu, kdo je provozuje.

„le rd ocheus uéiuil všec ko.což muporučilaEsthertf
[ vzýval Boha za pomoc. řka: „Hospodine. králi \'šeinoený. v moci
tvé spočívá všecko, a nikdo _nemůže se protiviti vůli tvé, pak-li
jsi ustanovil. aby ls-ael h_vlzachráněn. Ty jsi učinil nebe. a. což
koli zavírá se okrskem nelmským. A Pánem jsi všech věcí, aniž
jest, kdolpv odolal velehnosti tvé. \'šeekv věci znáš a víš. žet'. ne
z pýchy, ani potupy, aneb nějaké žádosti slávy, učinil jsem to. že
jsem se ueklaněl p_všuému Amauovi; neho raid bych pro zachování
lsraela také šlepéje noh jeho lílmti hotov h_vl: ale hail jsem se,
aliveh cti Boha svého uepřeuesl na člověka, a abych žádnému ne
klaučl se, kromě Bohu svému. A nyní Pane králi, Bože Ah'aha
muv. smiluj se nad lidem svým; ehtčjít' nás nepřátelé naši zahu
hiti o dědictví tvé zahladiti. Nepohrdejž částkou svou, kterouž jsi
solné v_vkoupil ž l'lg'vpta. \'yslvs prosbu mou a milostiv hud'a ohraf
žalost' naši v radost, alivehom živi jsouce chválili jiného tvé l'nne.
a uežuvírej list tčeh, kteří tě chválí (t. j. lidu svého vyvoleného,
jenž jediný telie Holm zná a. náležitě etí). Veškeren také Israel
týmž srdeem i modlitbou volal k l'auu, proto že jim jisté smrť
unstavalu.

„Kral očima 'l.:ll):ll('ll_\"lll:lprehlivost' srdce ukázal.“
Král Assuerus vida, že I'lsther uehvvši povolána proti zákonu
u dvora panujícímu dosíuč před krále. vešla. l'UlellČ'ill se mi'amnč,
un mnel, že Fist-hel“ sv_\'m protizákonuým chováním-se k'ále
chce žueuctíti. l'ohled rožlmčvauého krále žlmvil Estheru smyslů,
omdlela; i ohrátil Huh dueha. králova v tiehosť, „ano jako rozdě
lení vod jest srdce královo v ruce ][ospmlino\'č.-limnžliOll bude
chtíti, nakloní je“ (l'řísl. 21, l.)

„Líbí-lit se králi, prosím, aby přišel dnes ke mně
s Amauem na hod)/“. l,)osud nebylo dvořauům známo, že by
Esther z rodu pocházela židovského; toť příčinou, že Esther u pří
tomnosti velmožův u krále slu'oméžděných nechtěla v_vslovitiproslul
svou, snad měla také duhu hostiny za vhodnou, aby nebyla oslyšána.
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Estheru zajisté uehylo tajuo. že král, hostinou jsa rozveseleu.
nesnadnou její prushn tím oq-vhotnejivyplní; take nesmčl rozkaz
daný král odvolati, což zapovídal řád v zákoně Meduv a l'eršauuv
stanovený:

„] učiniltak .-\mau“. Krušná a trpká to vče pre Amanu!
Po čem sám byl toužil a žádal, toť bylo mu prokázati uejáhlavnč'
šímu jak se domníval nepříteli. Aman, jenž nade všechna knížata
byl povýšen, najednou přede všemi hyl ponížen; ten„ jenž své
křeslo měl podle trůnu k 'álova. musel na spůsob sluhy židovi Mur—
(locheovi vésti kouč ulieemi města.; ten. jenž proti Mardeoeheovi strašne
výhružky hyl vyslovil. musel u_vuíveřejně jej oslavovati; ten jenž
nejen Mardm—lu—a,alelu-ž všechny Židy zamýšlel vyhladiti. byl svým
a eeló své rodiny ]u'ohařem.

Po u čk _v: Dej tento zolí'azuje d čjin y oír k ve, kteráž \“ po
dobném uátisku žije. ale v posledních časech utěšeně u, slavně
zkvete. Take jest událost ta zřejmýmdokladem prozřeteluosti
hožskó, která. pyšná ponížnje a pokorné povyšuje.

Aman učiněn milostuíkem královým: ale přízeň moenáře
slouží mu ke zkáze. S vrcholu slávv a radostí řítí se v uáruří
nejlmtuplu'cjší snu-li vhodný to o ll r a z m iz e r n (- s v č t a
přízně, ana miláčky svá přetvořuje v nepřátely Boží a, tím u věř
uou je vrhá zkázu. --—Na. Amanovi uskutečnila. se pravda přísloví:
„Pýcha předchází úraz a před pádem povyšuje se duch.“ (Hi, IS.)
„Kdo jinemu jámu kopá., upadne do ní. a kdo valí kámen vzhůru.
na. něj se obrátí“ (26, 27.)

Mardoehens vyjevil zákounitá lllmrllosrl spiknutí dvou ko
morníkii proti životu královu. 'l'ak uřiň každý, dovčdčvší se o zlých
úkladeeh proti moenosli aneh zemčpáuu. Božská prozřetelnost
odmčuila za to Murdoehea.

Esther jest netoliko misledováiníhodným příkladem dětinné
áety pěstouuůln povinné a. vzoremlásky vlastenecká nasadivši
hrdlo sve na osvobození lidu sveho od zkázy všeoheená, nýlíržjest
i krásným n á sti nem Nejhlalioslavenčjší Panny Ma rie,
kteráž božským Synem svým veškerá človči'fenstvo ze zkázy věř-nó
vysvohodila. a p'ímIUVou svou před trůnem Šožím veždy pomocnicí

'
'křesťanů zůstáva.. l'rotož obrací k ní církev slova, jež Mardorhens
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Estheři byl řekl: „Ty volej k Pánu a mluv králi za nás“. (Es-mth.
17). il.)

Poznámka. Na památku děje toho slaví Židé 'adostný svá
tek „l)lll'illl“, jenž dosud vesele (až i rozpustile jako masopust)
se odlýjx'vá.

' „S. 1:3..

Ezdráš a Nelmmiáš.

(l. Éždl'. l—lO; ll. l'lždr. 17—13)
Vystavením eh'ámu nebyl ještě duchovní život národa ob

noven. Toliko pilným čtením a vysvětlováním zákona i prorokův
dal se život ten zachovati. A právě v tomto sméru působil Ezdr á š,
muž duchem Božím (_)svírený a v zákoně na nejvýš zběhlý. V díle
obnovy této podporoval jej mocné Nell e miáš, vzácný lsraelita,
__iejžBůh nadal velikostí dueha, ušlechtilosti srlue. vroucnou ku
bratrům láskou, aby jej učinil utéšitelem lidu svého.

„Léta sedmého králování Arta xe r.\'a vyšel Ezdráš
z Babylon a“. U návratu jedné části lidu židovského (pokolení
Judova a Benjaminova) ze zajetí babylonski'eho, o založení a vy
stavení ch'ámu vypravuje I':'/.(l'1išv prvníeh šesti kapitolách; to
stalo se během 20 let od času krale (lyra a prvního roku jeho
panování až do r. 7. panování k'ále Daria přijmíin ][yataspes čili
od r. 5536 do r. 51.3 př. Kr. Kapitolou sedmou počínaje, líčí Ezdráš
své vlastní slmlky: totiž druhé přivedení Židů ze zajetí do země
jndské za panování krále perského Artaxerxa Longituana okolo
r. 457, uvedení služeb Božích dle zákona Mojžíšova a obnovení
řízení židovského v Jerusalemč.

Nehomiáš, vzácný israelita u dvora kráhwakého, slyšel od
některých Židů o pohromách, kteréž přivoděny byly na otčinu jeho
nepokojnými 'msy,jakovéž brzy po'zříženíehZorobabelových a Ezdrá
šových následovaly. B_vlatotiž Palestina dějištěm války mezi Persii
a Egyptem, čímž nejen vůbec zenu"—vzala škody, nýbrž i Sama
ritané opět příležitosti nabyli, aby beze trestu na Žideeh své vraž
ství provozovali. Obdržev od krále dovolení, opustil Nehemiáš
Babylon a odebral se „do města hrobů otců svých zpustošeného“.
I zdčlal brány a zdi dosud zpušténé. ])ílo to s mnohou námahou
dokonáno r. 455 př. Kr. Po dvanáctileté činnosti navrátil se Nebe
luiáš ke dvoru perskému. Zatím pak podešly opět v Jerusalemč
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rozličné zlořády: levitům nejsou dání (lilová jejich; den sohotný
poskvrňován; Židé hrali sobě opět. pohanky za manželky jako před
dobou Ezdrášovou. Nehemiáš, vrátiv se ještě jednou do Jerusalema,
odstranil rázně zlořády podešlé. Manasses však, syn velknězův,
nechtěv propustiti manželku pohanku, byl zahnán; Sanaballata pak,
místodržitel v Samarii a tchán Manassův, vzdělal chrám na hoře
Garizim, při němž Manasses učiněn prvním veleknězem. Toť trestí
druhé knihy Ezdrášovy.

Poučky: Když Ezd'áš veřejně četl zákon, plakal lid slova
zákona slyšící a kál se v žíni i v popele. Poslouchání slova Bo—
žího a pozorné rozjímání věčných pravd jest i nám mocným pro—
středkem ku prohození ducha kajicnosti a lítosti v srdci nad hříchy
spáchanými.

Nehemiáš přišedší do Jerusalema, hy potěšil lid svůj a město
vystavěl, vyobrazuje pěkně dle výroku sv. Jeronýma Ježíše
Krista, kteréhož též Otec nebeský poslal, aby lkající syny a dcery
Eviny potěšil & duchovní Jerusalem totiž církev svatou vzdelal.

g. 140.

Proroci po zajetí.
Aggeus, Zachariáš a Malachiáš.

Mimo Zorohahela, Ezdráše a Nehemiáše dohyli sohč velikých
zásluh o obnovu hohovládného státu proroci, již po návratu ze
zajetí povstali.

Aggeus povstal druheho leta perského krále Daria llys
taspa.. Když lsraelitó od toho králedovolení i podpory k dalšímu stavění
chrámu dosahše v díle tom vlažni hyli a raději odostavení a okrá
šlení domů svých stáli, vzhudil Bůh proroka toho, ahy horlivost
Židův roznítil. — „Jest-liž vám čas“, pravil Aggcus, „ahystc hy
dlili v domech deskami pokládanýeh, a dům Hospodinův jest pustý?
Sili jste mnoho a vnesli jste málo; jedli jste a nejste nasycení;
pili jste a nejste napojeni; přikryli jste se a nejste zahříni: a kdo
shromáždil mzdu, vložil ji v pytlík děravý (t. j. nic vám není po
žehnáno). Pro kterou příčinu? dí Hospodin zástupu. Proto, že dům
můj pustý jest, a vy pospícháte jedenkaždý do domu svého.
Vstupte na horu, noste dříví a stavějte dům & oslaven hudul“
(1, 4—9).
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V napomínání Aggeově zvláště důležito jest přislíbení, že
nově zdělaný chrám slávou převýší chrám Šalomoun
ský, jelikož žádoucí všechněm národům totiž mesiáš v něm
se objeví.

„Toto praví Hospodin zástupů: Jěště jedno maličkojest ajá po
hnu nebem a zemí a mořem i suchostí. A pohnu všemi národy
a. přijde žádoucí všechněm národům a naplním dům tento slávou. . . .
Větší bude sláva domu tohoto posledního než-li
p rvníh o; a na místě tomto dám pokoj“ (2, 7—10).

Zachariáš byl vrstevníkem Aggeovým.Proroctví jeho jsou
na díle útěšná, na díle kárná, jak toho tehdejší stav Židův se
navrátivších vymáhal. Pobožnější z nich totiž klesali na mysli pro
skrovně pokroky duchovních záležitostí a pro zdánlivé uskutečnění
přípovědí starších prorokův; tyto Zachariáš těšil. — Jiní pak právě
proto, že radostnější doby měly nadejíti, drze &beZstarostně hřešili:
těm dokazoval prorok, že přese všechny přípovědi utěšenější doby
pomsta Boží nejpřísnější je přikvačí, nebudou-li pilni pobožnosti
a nepodrobí-li se poslušně a věřivě nařízením Božím.

Z jeho proroctví mesiášských sluší zejménavy
tknouti tato:

a) Pokorný vjezd Kristův do Jerusalema: „Plesej
velice dcero Sionská, vesel se dcero Jerusalemská! Aj král tvůj
přijde k tobě spravedlivý a Spasitel; on chudý &. sedící na. oslici
& na osládku oslice“ (9, 9).

b) Zrazcní Krista'za 30 sříbrných“. lřekljsemk nim:
Jest-li to dobré před očima vašima, dejte mzdu mou; pakli nic,
nechte tak. [ odvážili mzdu mou třiceti stříbrných“ (11, 12).

c) Útěk učeníkův Kristových při jeho zajetí: „Bí
pastýře a rozprchnou se ovce“ (13, 7).

d) Probodnutí rukou Kristových: „1 bude jemu
řečeno: Co jsou rány tyto uprostřed rukou tvých? Idí: Těmi
raněn jsem v domě těch, kteří milovali mne“ (13, 6).

e) Ranění boku Ježíšova kopím a spolu vylití
Ducha sv. na Židy věřící: „[ vyleji na dům Davidův & na
obyvatele Jerusalemské ducha milosti a proseb a patřiti budou na
mne, kteréhož bodli“ (12, 10).

Malachiáš, poslední to prorok, povstal, když Nehemiáš
podruhé do Jerusalema přišel, aby zlořády v nepřítomnosti své
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podešle odstranil. Proroctvím svým kůra zlořady ty, pozveda však
zraku sveho k řasům mesiasc a zvěstujejeho předchůdce,
jeho dvojí příehod a nejěistějsí ohřt'.mše svaté:

„Aj ja posýlam anděla svého a přip'aví eestu před tvaří
mou“ (3, 1). '

„Kdo bude moci mysliti den příelunlu jeho a kdo ostojí při
vidění jeho . . . . a ja pošlu vam Eliáše. proroka prvě než-li přijde
den llospodinuv veliký a. hrozný. A obrátí srdee otcův k synům
a. srdce synů k otcum jejieh, abych snad nepřišel a neudeřil země
prokletím“ ('zpuštěním) (iš, 2-——6).

„Nemam zalíbení ve vás, p'aví ]lospodin zastupův a dani ne
příjmnz ruky vaší; nebo od vyeh odu slunce až na západ
velike jest jmeno mě mezi národy, ana každém místě
obětována býva jměuu memu oběť čistá,; nebo veliké
jest jméno mc'-mezi národy, praví Hospodin zástupu“ (1, 10, 11).

v g. 141.

ídé pod nadvládou macedonsko-řeckou.
Alexander Veliký; Židé pod l'tolomcy.

(:jiil)---2tl3. Jos. Flav. Xl. k. 8. [. .\Iaeh. l.)

„Po vyvrací-ní kralovstvi perského dostali se Židů pod nad
vládu světoveho mocnářství maeedousko—řeekeho. Stalo se to za

Alexandra Velikého, kterého-ž už prorok Daniel u vidění
v podobě kozla spatřil, jenž od západu sehnal přes veškeren okršlek
země, uedotýkaje se půdy, a skopee t'. j. krale perského porazil
i pošlapal. Alexander sebrav pole proti Peršanům, porazil Daria
Kodomanna na. říěee (iraniku (3354) a u lssu (333) a obléhal pak
i Tyrus za sedm měsíců. Ublóhaje město Tyrus, žádal od Samari
tanskýeh a Judských podpory vojska i potravy. Samaria přivolivši
poskytla mu je; ale velekněz Jaddua, pamětliv přísahy věrnosti
Peršanům učiněno. odepřel tomu. Tedy Alexander dobyv Tyru
táhl na Jerusalem, aby se. pomstil na Žideeh. Lid postil a modlil
se a velekuěz šel ?. vnuknutí Božího v úplně kněžské ozdobě
v čele kněží a levitů v bílém rouehu dobyvateli vstříc.. Když Ale
xander slavnostuý průvod spatřil, změnil Bůh úmysl jeho; ůetivě
poklonil se před veleknězem Boha lsraelskeho, pokojně vešel do
Jerusalemaaobětuvav ve chrámě, ěetl proroctví Danielova o sobě
;i potvrdil Židům výsady jejich totiž osvobození poplatkův za doby
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roku solmtněho a dovolil jim, aby spraVovali se zákony od otcii
zděděnými. ()hdařiv kněze dary mnohými, odtahl pak do Egypta
upotllnaniv si jej, založil město Alexandrii; načež do Asie se vrátil
a dohyv Persie, pronikl až ke koněinzim tehdáž znziměho světa
(Indie).

Alexander, pyšný na štěstí nan se usmívající, chtěl aby do
počtu bohiiv přijat byl; při tom oddal se životu velmi zhejřilěmu,
hrzy však roznenmhl se ncduhem nebezpet'rným a zemřel dne
-_11.června r. 5323 př. Kr. nevykouav, co zamýšlel. Tak byl hřích
jeho zkázou. ——Po jeho smrti rozdělena říše ohromná mezi voje
vůdcejeho na ětvcro dílu: l'tolemeus Lagi, praotec Ptolemeov
cuv, založil království na jihu v 'lgyptě; Selcukus, pra
otec Selcucitliiv, zarazil království na severu v Syrii. Palestina
připadší po smrti Alexandrově vojevůdci Laomedono vi, byla už
po třech letech tomuto l'tolemeem lnigim odjata.. Poněvadž ale
velekněz Laomedonovi věrným ostali chtěl, přikvaěil Ptolemeus
v den sohotný Jerusalem a bez odporu ho dobyl. Nakládaje se
Židy s největší šetrností, přesídlil 200.000 Židiiv do Egypta, jme
novitě do Alexandrie a uděliv jim rovných prav s Macedonany,
užíval jich pro dokázanou věrnost k osazení pevností. Za tou pří
činou hylo žití Židliv za stoleté vlady l'tolemeoveuv velmi pokojně.
a blaženě; teprv v peslední dohě zdá. se, že poměry ty nepříznivě
se změnily.

Touž dobou rozšířily se osady židovskě po veškeré zemi;
i stavěli Židé všude synagogy (sborniee, modlitebny), v nichžto také
pohané víru a naděje lsraeli'tuv poznati mohli. 'l'olikěž stala se brzy
řecka řeč mateřštinou všem mezi pohany rozptýleným Židům, Hc
lenisty nazvaným. Za Ptolemea Filadelt'a (284—246př.
Kr.) přeloženo písmo svaté Starého zákona na jazyk řecký; (pře
klad tento od sednulesaiti (vlastně od ":3) překladatelů z Jerusalema
povolaných vzal nazev: septuaginta.*) Za l'tolemea FilomctO'a

*) Sv. .lan Zlatoústee (hom. 4. in (iont-s.) jedním z největších zázraku hožskě
prozřetelntmti klade., že příčinou |)i"'\'0.lll pí.—“masv. na jazyk řecký byl král
barbarský. víry pravě n znalý. II"!I to p".xvly o lpíirc'- a nepřítel llllll vyvoleněhomŽe
okolnosfla byla pak mimětk -m ku po'cnziní praveho milmžen-štví m -zí všemi světa
ni'lrotly. 'l'olikěž sv. .\u_'_;'n.-.tin(d' iloa'lr. christ. llll. 13.v. 15. a Šerm. 05. in Ivan.)
dí: „Aide z.—závisti " \l) svědomštosti zdraihnli se vydali písma svatá cizincum:
leě lluh pouť-jl krále modloslužehníka, lvy užitek z písem lech ipohanským



-——320—-—

(180—145) vystavěl Oniáš, kněz ?.Judstva vystěhovalý, s-(lewolením
krále v Leontopoli v Egyptě podle vzoru Jerusalemsluiho cln-zimu,
toliko v menším rozměru chrám, jejz Římané, zbořivšo Jerusalem,
tolikěž zavřeli.

Vlády nad Palestinou pozbyl (r. 203 Ptolemeus Epifanes
(204—181); v Egyptě pak vládli Ptolomeovci, až po smrti Kleo
patřině Egypt učiněn provincií římskou (r. 30 př. Kr.)

%. 142.

Kniha Ekklesiastikus čili Sirach.

(Ježíš Sírachovec).
Knihata vzalanazevl'lkklesiastikus čilikniha kostelní,

protože se jí zhusta v kostele užívalo při vyučování v naukách
mravních & poněvadž novoob'z'reeným za čítanka se podávala. Slovo
též Ježíš Sírachovec, an doby teto ji sepsal Ježíš, syn Sira
chův, v Jerusalemě jazykem heln'ejskym. Vnuk jeho pak přeložil
jina jazyk řecky. Kniha obsahuje hojny poklad výtečnych
nauk mravních a návod pro všecky stavy, „aby život
vedli dle zákona Božího“.

Zvláště pak pobadá k moudrosti: \'šelika moudrostjest
od Pána. Boha. Synu, jsi-li žádostiv moudrosti, zeelrovavej přikázání
& Bůh dá ji tol)ě(1, ]. 3:3).

Napomínák bohabojnosti, pokoře, trpělivosti &.
k důvěře v Boha: „Synu, přistoupě k službě Boží, stuj ve
spravedlnosti a v házni Boží.“ Pokoř srdce své a strp a nekvap
v čas zármutku. Cožhykoli na tě vloženo bylo, podnikej mile;
spoj se s Bohem a měj se stále, v ponížení svem zachovejž trpě
livost; nebo v ohni zkoušeno býva zlato a stříbro, lidé pak llohu
vzácní v peci ponížení. \'ěř Bohu a přijme tě; a zprav cestu svou
& doufej v něho“ (2, 1. 2—12).

Učí povinnostem k bližnímu, k rodičům, před
staveným, přátelům a zemřelým: „Synu, almužny neod
pírej chudému & oóí svých neodvracuj od nuznóho. Neoj'nmštěj
plačícíeh potěšením & s kvílícími kvil. Nelenuj navštíviti nemoc
ného, nebo pro takové věci milován budeš. Nezpomínej na žádnou

národům byl zjednún. Libri qnos gen.s-jllliill'll m-teris populis vel roli—„rionevel
invidia proda-re nolelmt credituris per l)(nninum gennbus. ministra regis l'tolo
mací potestate tanto ante proditi sunt'k
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křivdu bližního svého u žádnému sám křivdy neěiň. ()dpusť bliž
nímu svému, kterýž tobě bezpráví uřínil'“(-l, 7, lt), 28).

„Kdo etí otce svého, bude dlouhověký, & kdo poslouchá otce,
potěší matku. Kdo se bojí l'áná, ctí rodiče své a slouží jim jako
pánům svým“ (3, 7).

„Ze vší duše boj se Pána & kněží jeho v poctivosti měj
& služebníků jeho neopouštěj“ (7, 31—32).

„Přítel věrný jest obrana mocná, a kdož jej nalézá, nalézá

poklad. lic-Opouštěj přítele starého; nebo nový nebude jemu rovný“
(6, 14.„9, 14).

' „Dobročinnosť vděěna jest všem živým, i mrtvému nezbraňuj
se dokáznti milosti. Synu, nad mrtvým vylévej slzy; přikrej tělo
jicho jak náleží & neznnedbávej ho pochovnti“ (7, 37; 38, 16).

PUYZlHlZUjCk moudrosti v řeči & vystříhá hříchu
vůbec, zvláště pak pýchy, lakomství, smilstva, závisti,
hněvu á lenosti čili liché bezbožnosti: „Nestyd' se za život
svuj mluviti pruvdy. Nepoddávej se každému člověku pro hřích
(t. j. abys zlé činil). Člověk jazyku dvojího, jest zlořeěený. __
Juko před tváří hádá utíkej před hříchem; nebo přistoupíš-li
k němu, uštkne tě. Zubové jeho lvovi jsou, zubíjejíce duše lidské.
——V nenávisti jest před lšohem i lidmi pýchu. l'oěátek všelikého
hříchu jest pýchu; kdož by se jí přidržel, naplněn bude zlořeěcn
stvím u naposledy pmlvráeen bude. --— Smilník říká v mysli své:
Kde mne Vidí? 'l'my obkliěují mne a stěny přikrývejí mnea. nikdo
mne nevidí. Ale nerožumíf, že všecko vidí oko Boží & nepoznal,
že „(“-iPáně mnohem jasnější jsou než-li slunce. -—Závist u. hněv
ujímnjí dnuv á pečování dříve ':ásu přivodí šedinv. — Požívej
jako člověk střídmý těeh věcí, které se tobě předkládají. — Ne
říkej: hřešil jsem u co mi se z toho přihodilo smutného? Nebo
Nejvyšší jest shovívujíeí odplátitel“ (4. 28. 21. lí). 22. 19. 5).

Dává ještě návod k moudrému a. opntrnému životu:
„Kdo miluje nebezpečenství, zahyne v něm. — Kdo 'se dotýká
smoly. zumuže se od ní. -—Synu, šetří času. — Při každém skutku
svém sprnvuj se věrně svědomím svým; nebo to jest zachovávati
přikázání Boží. — Ve všech úkonech svých pamětliv buď posled
ních věcí svých ai na věky nezhřešíš“ (3. 13. 4. 32. 7).
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Kniha moudrosti.

Pod nadvládou 'Ptolomcův —jak podotčeno ——Židé žili pokojně
a blaze. Toliko Ptolomeus Fil-opator (r. 221) činil nástrahy ukru
tenstvím a zneúctou všem v Alexandrii bydlícím Židům. Pobožný,
Bohem osvícený Israelita, v Egyptě žijící, chtěje souvěrce v lásce
k moudrosti a zejména v zachování pravé víry utvrditi, sepsal
knihu moudro'sti, tak zvanou proto, že v ní protiliché pohan
ské moudrosti pravá moudrost se vystavuje. Kniha vyniká jednak
porážením bludů modlářských, jednak hojností důležitých nauk
víry. Sem zvláště přičístilze nauku o nesmrtelnosti duše a
odplatě věčné, o vícnosti osob božských, ana moudrost
božská v knize té jako zvláštní v Bohu osoba se vystavuje.

„Bůh stvořil člověka neporušitelného, t. j. k nesmrtelnosti
a k obrazu podobenství svého nčinil jej; ale ďábelskou závistí
přišla smrt. na svět“ (2, 23. 24).

„O jak krásné jest pokolení čisté s jasností cnoty; ne
smrtelná jcst zajisté památka jeho; neboť i u Boha známé (ve cti)
jest i u lidí . . . Starost zajisté ctihodná jest ne dlouhověká ani
počtem let zečtená, ale rozumnost člověka činí počestny šediny
a život neposkvrněný činí pravý věk starosti. Líbezný Bohu učiněn
jest milý a živ jsa mezi hříšníky přenešen jest, aby zlost' nezmě—
nila rozumu jeho aneb aby lest' nepodvedla duše. jeho.

V den soudu padajíce beze cti v přemyšlování hříchu svých
bázliví a obviňovati je budou nepravosti jejich. Tehdy stanou
spravcdliví u veliké stálosti proti těm, kteří je sužovali. Ti pak
diviti se budou nad náhlým spasením spravedlivých a pozdě py
kajíce pro úzkost duchu lkáti budou, řkouce: Titot'. jsou, z nichž
jsme někdy posměch mívali a které jsme měli za přísloví potupné.
My blázni soudili jsme život jejich za bláznovství a skonání jejich
za nepoctivé. Aj, jak jsou počtení mezi syny Božími a mezi sva
tými jest úděl jejich.“

l'roti nesmyslné modloslužbě píše skladatel knihy:
„Marní jsou všichni lidé, v nichžto není známosti Boha a kteří

2 viditelných věcí nemohou pozuati Toho, jenž jest, aniž mistra
zc skutku jeho poznávají, ale za to mají, že oheň neb vítr, neb
prudké povětří, neb okršlek hvězd, neb veliká voda, neb slunce
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a měsíc jsou správcové světa a bohové. V jejichžto ušlechtilosti
jestliže se koehájíce, za bohy je měli, nechť vědí, jak mnohem
nad ně krásnější jest l'án jejich; nebo on krásy původ jsa, ty
všecky věci stvořil. Aneb jestliže jsou se divili moci a účinkům
věcí těchto, měli též vyrozumčti, že ten, kterýž ty věci učinil,
silnější jest nad ně. Po velikosti krásy věcí stvořenýeh zajisté
srozumitelně bude moci spatřín (poznán) býti stvořitel jejich“ (13).

g. 144.

Židé pod vládou Solouoidův (203—167).

Události za Antiocha Velikého a jeho nástupce.
(I. Mak. ]. II. Mak. 3—5).

Ne tak utěšený jako za Ptolomeovců, byl stav Židův za
vlády Seleueidův; nebo od králů těchtovyšly těžké ná
tisky a zuřivá pronásledování Židův, kteří však ve strohé zkoušce
té věrnost u víře hrdinsky osvědčili.

Antiochus Veliký, král Syrský, zmocnil se 1. 203 př. Kr. Pa
lestiny a po dlouhém o ní se pření mezi Ptolemeovci a Seleucidy
podrželi ji tito ve svém područí. Antioeh propůjčil Židům úplné
svobody u provozování víry a maje v uctivosti svatyni, udělil jim
velikých výsad. Prominul Židům, kteří v Jerusalemě usaditi se
chtěli, daně pěti let, také zapověděl, pohanům do chrámu a do
druhé předsíně vstoupiti. 'l'olikéž přesídlil 2000 rodin židovských
z Babylonu ilo osad malé 'Asie, Frýgie a Lydie, aby dávali ne
pokojným obyvatelům oněch krajin krásný příklad občanské věr
nosti a poslušnosti. Těmto osadníkům daroval nejen potřebné území,
alebrž oprostil je také daní na deset let. Země i svaté město byly
ve všem pokoji. Králové a knížata oslavovali chrám Hospodinův
dary hojnými. Zámožnost' chrámu byla však brzy příčinou, že syn
a nástupce Antiochův, S e len k u 8 F ilo pa t o r (187 -—175)
chtěje si zjednati peněz, pokusil se svatyni oloupiti. Dávalť sice
i on z počátku všech k službám při obětech potřebných nákladů
2 dllCllOdů svých. Ale Simon, správce chrámu, nepřítel tehdejšího
velekněze Oniáše lll. oznámil králi, že jest pokladna v Jerusalemě
plná peněz nesčíslných a k obětem nepotřebných. I vyslal král
lleliodora, aby vzal poklad z chrámu. Nejvyšší kněz dal vyslanci
královu sice zprávu, že ty věci ustanoveny k živnosti vdov &
sirotkův, částka peněz že jest majetkem bohatého Hyrkana, jenž

21'“



.— 324 _—

pcníze ve chrámě si uložil. lleliudor však stál na svém a určil
také den, kdy věci tý králi mají býti donescny. l'roěež b_vlo ne
malé po všem městě třesení, všickni ——-kněží i lid ——spíuajícc
ruce k nebi, modlili se. lleliodor pak což byl umínil vykonal, došed
se st'ážníky na místo pokladny. Ale duch všemohoucího Boha
ukázal se. spusobem zjevným, tak že všichni, kdož Heliodora
chtěli poslušnými býti, moeí Boží na zem padše, hruzou a strachem
byli omráčeni; nebo se jim ukázal jakýsi kun s hrozným jcžlcem,
nejpěknějším oděním ozdobený, kterýž úprkem běže. předními
kopyty _udeřil ]leliodora. 'l'aké dva mládenci ukázali Se. udatní
a velmi slavní, bez přestání mnohými ranami na zemi poraženého
Heliodora z obou stran mrskajíce. Rychle vynesli jej ven; i ležel
němý, zbaven jsa vší naděje a zdraví- Na přímluvu některých
obětoval pak ()niáš oběť za zd 'aví muže toho. .\ lšuh pro vele
kněze daroval život Heliodorovi. 'l'cnto vrátív sc ku králi, řekl
k němu: „Máš-li jakého nepřítele, pošli ho tam a dostaneš ho
zase zbiěovaného, jinak-li živ jsa ujde, protože v pravdě na tom
místě jest veliká Boží moc“.

Za nástupce Seleukova, Antiocha IV. Epifania (osvíceného)
počalo zjevné pronásledování Židuv. Posavádní nátisky zastíral_vse
politikou; nyní však násilnictví přešlo v otevřené pro následo
vání náboženské, i býloťŽidům, již nevěrností proti Bohu opět
a často se. provinili, pro víru těžkých zkoušek podstoupati. Nebo
Antioch všemi spůsobý hleděl je k zapření víry otcu svých a ku
přijetí pohanství skloniti. Zapověděl pod trestem hrdelným oběti,
obřízku, svěcení svátků a zachovávání zákona nejen v Jcrusalemř.
nýbrž všude, kde Židé bydleli. L. 116 př. lir. věnován chrám
Jupiterovi Ulympskému a modla na oltáři vystavena; podobně ve
všech městech judských oltáře modlám vzděláuý; knihý zákona
Božího roztrhány a Spálený a Židé násilím donucováni, abý obcovali
slavnostem pohanským a obětujícc modlám, nečistých pokrmu poží
vali. Kd'ožkoli pak k obyčejům řeckým přestoupiti nechtěl, nechť
prý všemi poniýslitelnými mukami se usmrtí. B_vlotě to pravé
v olmi zkoušení, v němž mnozí Israelité věrnosti uedosvědeili.
Mnozí ale odhodlali se, raději umříti, než-li proti zákonu Božímu
zbřešiti. K těmto rckovským víry vyznávaěům náležejí kmct Eleazar
a matka makabcjská se svými sedmi sýný. Pronásledování to trvalo
36 let od r. 176 až do r. 140 př. Kr.
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Eleazar; matka sc sctlmi syny.

. (Il. \lak. ll. Í. [. Mak. I.)

„Dobrovolně šel na popravu“. Mnozí,jak vypravuje
Josefus Flavius, byli již bičováni, hnusně ztýráni a za ž.va na
kříž přibiti. Ženy a obřezanč dčti na rozkaz králův byly zardou
seny, děti totiž na krk nkřižovanýeh rodičů pověseny (Starož. kn.
12. kap. 5). Tu došlo i na ctnostnčho kmetaiEleazara. ('htěje
jednati podle přikázání Božího a uvarovati se pohoršení. jež by
hříchem mládeži byl dal, volil smrť násilnou. Běží-li () vyznání
víry a konání Božích přikázání, nesmí hroziti se sluha Boží ani
muk ani smrti. Kdo zachovati si chce život časný, jejž Bůh od
něho požaduje, pozbude života věčnčho; kdo ale nasazuje život.
časný, an Bůh tak chce, aneb povinnost toho vyžaduje, dojde ži
vota věčučho. „Kdo se bojí Pána. ničeho nebude straehovati se.,
ani děsiti, neho on jest naděje jeho“ (Sir. 34, 16). 'A takový boha
bojný muž byl Eleazar, ani mukami smrti se nehrozil, toliko v Boha
naději skládal.

„Nesinší na náš věk se pokrytč míti“. l'okrytstvíjest
hříchem šeredným, an i Buh i člověk je nenávidí. l'okrytcům za
hrozila božská lis-ta l'áně bědou a kletbou, řkouee: „Běda vám,
pokrytei !“ (Mat. 23). „Přicházejí v rouše ovčím, uvnitř pak jsou
vlci hltaví“ (Mat. T_ 15), „()šemetníci a zchytralí popouzejí hněvu
Božího (proti sobě)“ (Job. čilí, lil).

.,Bychf pak nyní v_vtržcn byl z muk lidských,
pomsty Všemohoucího . .. neušel by eh“. Eleazar těžkého
byl by se dopustil hříchu. kdyby na rozkaz krále Antiocha vepřo
věho byl požíval masa, an tento chtěl, aby tak učinil na znamení,
že Boha a zákon jeho zapírá. Požitek takový měl býti vnějším
toliko znamením skutečnčho od Boha odpadnutí. Maso vepřové
ovšem nebylo by zahubilo duši Eleazarovu, alebrž veliká neposlušnost
k Bohu a jeho přikázání byla by příčinou její věčné zkázy.

„()ehotnou myslí pro vzácné a svaté zákony po
čestnou smrť podstoupím“. Šleazar hroznou skenal smrtí.
ByltÍ natažen na. stroj dřevěný a holemi (mrskadly) až k smrti
zraněn. Jos. Flavins podotýká, že boky svateho muže žhavým že
lezem byly páleny. Ač přehroznýeh mu bylo trpěti bolestí, jevil
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v mukách mysl veselou a Bohu oddanou. Takto dal Eleazar
ušlechtilý příklad vzácné statečnosti. Sv. Řehoř Naz. nazývá jej
prvotinami mučenníků starozákonných. Ač již před ním mnozí jako
Abel, Isaiáš, Zachariáš, Jeremiáš a jiní proroci byli mučeni, bylt
Eleazar prvním krvesvědkem, jenž veřejně a výslovně za pravou
víru a svaté náboženství násilnou podstoupil smrť. Taže statečnost
zdobila a zdobí krvesvědky Kristovy. Krásným toho dokladem jest
nám vzácný muěonník Barlaam. Za času císaře Diokleciana 284—
305, křesťany nelidsky pronásledujícího, stalo se, že mnohým křesťa
nům násilně vložili v hrst zrnka zápalná a že tu ruku pak nad
plamenem obětným před modlou drželi, aby mučenník trlma sebou
bolestí a pustě několik zrnek v plamen, umožnil katanům říci, že
obětoval Bohům. Onen Barlaam, syrský to rolník, klidně držel
ruku nad ohněm, až uhořela; pak skonal. Spůsobem tím statečný
bojovník Kristův z lásky k mistru svému přemohl i oheň, jemuž
i železo podlehá, jímž kov sc rozplývá a skála se rozpadává.

„Sedmbratrů is matkou bičováni a žílami zmrská ní
jsou“. Mučennická smrť bratří makabcjských nadešla r. 166 př.
Kr. v Antiochii, hlavním to městě říše syrské. Král Antioch všelijak
o to usiloval, aby sedmi bratřím ajejich matce vynutil poslušcnství
k rozkazům svým. Tu mnohými slovy jim předstíral, že požívajíce
masa vepřového, nižádného prý se hříchu nedopustí; pak ale uka
zoval jim celou řadu mučidel, kterýmiž poslušenství zákonům svým
chtěl zjednati. Avšak jakoby jedněmi ústy vyznali všichni, řkouce :
„Hotovi jsme raději zeinříti, než-li otcovské zákony Boží přestoupiti.
Jsmeť učeníci oslavenčho Eleazara, jehož udatnosť a hrdinství jsi
viděl ?. zkoušel. On — otec a mistr boj započal, my — synové a
učeníci chceme v boji tom postupovati; dokonal kněz, oběti ho
následují. Ty všakými věcmi nás zahrozuješ; my však na hroznější
jsme připraveni. A což mohou škoditi nám nástrahy tvé, člověče
pyšný a nešlechetný? Které muky vymyslíš nám? Avšak věz, že
nižádná muka není s to překonati sílu těch, kdož hotovi jsou
všechno strádati s ochotou a myslí veselou“ (Sv. Řehoř NM.),

„Ostatní se s matkou vespolek napomínali, aby
udatně zemřeli“. Makabejské trpitele v mukách hrozných, ne
slýchaných tužila &statečností nadpřirozenou sílila: a) víra v živého
Boha a přislíbeného Spasitele, v nějž doufali a z jehož neskonalých
ač budoucích zásluh milost mučenické udatnosti čerpali; b) naděje
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života lepšího, věčného a vzkřesu slavného; e) jistotu, že krátké
strasti, strádanó z lásky k Bohu apro víru svatou, za odměnu mají
radost věčnou; d) šlechetný příklad kmota Eleazara a vlastní matky.
S nemalou také jim bylo útěchou, že umírajíce, takořka jsou oběti
za hříchy lidu svého. l'raviliť králi nešlcchetníku: „My zajisté
příčinou svou tyto věci trpíme, hřešivšc proti svému Bohu . . . Pán
Bůh náš se na nás maličko rozhněval, však zase smíří se se slu—
žebníky svými“ (Il. Mak. 7, 18, 33).

„Nad obyčej pak matka podivenía dobré památky
hodna jest“. Zbožná ta matka důtklivě učí a napomíná všechny
matky křesťanské: a) že největší čest' a slávu mají pohlcdávati
v náboženském vychování dítck svých; h) že děti mají vésti k té
zbožné snaze, aby milujíee život pozemský byly hotovy, Bohu jej
ohětovati, kdykoli ()a toho vyžaduje; c) aby smrti se nehály, nc
mohou-li Bohu věrnost' jinak zachovati než ztrátou života tělesného.
Matk: makabcjská neznala jiné bázně, než aby nižádné z jejích
dětí Bohu se nezpronevěřilo.

„Neposlechnuť rozkazu králova“. Sv. víra námukládá
povinnost, abychom vrchnosti ctili a poslušni byli; avšak rozkazuje-li
tato -—jako král Antioch učinil — co se nesrovnává s přikázáním
šožítn a církevním, dlužno tu vyznati: „Více sluší poslouchati Boha

než lidí“ (Sk. ap. :"),29). Sv. Augustin praví, že křesťané prvních
století neuposlechli rozkaziiv mocnářů pohanských, ahy obětovali
inodlám; ale neváhali uposlechnouti, dán-li jim rozkaz, aby táhli
na nepřítele a proti němu bojovali.

„Král rozpáliv se hněvem na tohoto mimo všecky
ukrutnčji se rozlítil“. Nejmladší z h'ati makabejskéjest více
než zřejiným dokladem slov písma sv.: „Moc (milost) v nemoci
se dokonává“ (II. Kor. 12, 9). Útlý mládec milostí Boží jen byl
s to, aby podstoupil smrť přeukrutnou. Takovými krvesvědlzy bylo
mnoho jiných statečných jinochův a pannen, občtovavších život
Všemohoucímu. Na místě mnohých jiných 'uvcdu podivuhodný
příklad o paeholíku mladičkém. Ve španělské osadě, Medina dcl
Campo nazvané, byl hošík, jenž jsa stár let dvanácte od Mala
barcův do otroctví odveden a jich králi darován byl. Sličná po
stava, k'ásne' vlohy ducha isrdce, vzorné chování učinily brzy
mladého Jana miláčkem k'álovým. Než láska ta byla horší než
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nenávist nejkrutší; neboť král všakými prostředky usiloval o to.
by Jana od pravé víry odvrátil a k bludum lži-proroka Muhameda
naklonil. Sotva Jan dospel věku jinošslceho, slihováno a nabízeno
mu věcí mnohých a převzáenýeh; i zetem a nástupcem královým
měl se státi, zpronevěřiv se Kristu a učení je'ho. Leč všechny
sliby nemohly zviklati skálopevnou povahu a víru Janovu. lfva
žoval zajisté výrok Páně: „Co prospěje člověku, byť i celý svět
získal, ale na duši škodu vzal“. Posléze nástrahy a násilí mely
zlobiti tvrdošijnosť mladíkovu;i tu vyznal s myslí neohroženou, že
všem mukám raději se podrohí, než aby Bohu nevěrirvln se stal.
Krutý mučitel, jehož láska nyní proměnila se ve vzteklosť. roz
kázal pak kataníim, aby Janovi všechny prsty ostrými nástroji
rozdrohili, ruky, nohy uřezali, a takto oud za oudem od těla oddělili.
Katané napomínali jinoeha, aby sám nad sebou se slitovav, Krista
zapřel; načež prý ilmed mučení přestane. S veselým a přívětivým
však hlasem odvětil Jan, že jaktč živ ješte nepocítil v átrohč sve
takovou radost, tak sladkou útěchu jako v této chvíli. Jako on
trpěl pro Krista, tak trpěl Kristus v nem, těše jej slasti nevyslo
slovenou a milostí svou mocnou. Tak s tváři více veselou než

strastnou skonal statečný jinoeh, odevzdav Pánu krásnou duši svou.
„Nejposlóze pak po synech konce vzala i matka“.

Salomona., matka hratří maka—bejskýeh posvátným úžasem a podi—
vem naplňuje srdee naše. Matka ta ne jednou, když totiž svatý
život smrtí lun'unovala, alelu-ž, jak dí sv. Augustin, sedmlu'áte
mučena byla trpíe násilnou smrtí sedmi svých synů, jež všechny
přežila. “Všechny bolesti, všeehuy muky sedmi dětí byly bolestmi
& mukami take iuata'einými. ——Matka makalíejská jasným jest take
obrazem strádajíeí matky Boží ——blahoslavem'e Marie l'anny. Sedm
kráte hyla olmovena bolest v srdci Salomony sedmorou mukou
jejich dítek, a sedmkráte byla obnovena take bolest v srdei Marie
zvláštním spůsohem pro Ježíše, jejího syna. .lako Salomona trpěla
a umírala sedmerou mukou, tak Maria Panna úpela bolestí meče
sedmeronásobnóho. ——Matka makabejská netouží na to, že synové
její najednou umírají; sama naléhá na lmzeituóho nešleehetníka.
by jí dovolil se syny umříti. Take .\laria nehčduje. že Syn její
umírá za hříchy všeoh lidí; i ona si žádá s ním umříti a katauum
hezživotí své dobrovolně nahízí. ——Matka makahejslui ohčtujíe syny
stala se duchovní matkou mnohých synů, au lid její příkladem
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jejím ve svaté a pravě víře se utnžil a upevnil; Maria obětovala
svého božskěho Syna. a tak uěiněna mateří všech křesťanův.

Pouěky: Kmet Eleazar ani dovolených pokrmů požívati
nechtěl, aby se nezdálo. že přestoupil zakon. Tak my mámei
stínu hříebu v a ro vati se a takě věeidovolených zflržovatise.
dalo-li by se jimi bližnímu pohoršení.

Jako Eleazar & makabejská matka se sedmi syny buďmež
i my hotovi pro víru svou protivenství i nejtrapnější smrť zmužile
snášeti; ví'a naše bud stab'.

l"pomínka na vzkříšení a život věěny dodala matce i sedmi
synům jejím síly a statečnosti k hrdinskěmu podstoupení smrti.
\'íra a naděje tato potěšuj a pozvedej i nás, kdykoli nám pro
víru jest strádati posměch, úšklebky a protivenství.

Dějiny lidu vyvoleného za časů Makabeův
čilí Hasmoneúv.

_S. 146.

Matatiáš. Judas, syn jeho; činy joho až do smrti Antiocha Epilana.
(1. Mak. 3. ll. Muk. 9. N).)

Z útrap. jimiž Seleneidě Židy lísnili, vysvobodili lid svůj
)latatiáš, kněz židovskya jeho pět synův neohroženou Věrou a po
svátnou statečností; lid vyvoleny netoliko oprostěn jha tyranského,
nýbrž dobyl si takě svobody a samostatnosti.

„V tvěeh (1nee II, kd y/ .-\ntioeh pronásledoval Židy“.
Pronásledování to bylo za Antiovha l\'. lůpil'aua (od r. 175—163)
'l'ehdziž neměli Židě zúkonnileho velekněze ani knížete. l'o ua

vrácení-se lidu ze zajetí lmbylnnskělln přešla vláda na velekněze,
kteříž zároveň úřad místodržiteluv \“ .ludei zastávali. \'elekněží

majíee mimo duchovní i Inne světskou, najímali si daně a poplatky,
jež odváděti jim bylo kralum perským, pak syrským neb egyptským.
Proto žádal .-\lexander \'eliky, aby velekuěz .laddua, jemu se po
drobiv. duehody země pokladnu“ Alexandrově a nikoliv králi per
skěmu odváděl. Než za ězisu rěeh jak již podotěeno —--neměl
lid zakonnitěho velelměze ani knížete. Posledním zakonuitym vele
knězem byl ()niaš„ jejž Antioeh s úřadu velelmežsluibo složil a
hodnosf ru bratru Uniašově, Jasonovi prodal; avšak i toho zbaviv
velekněžství dalje Menelaaovi, mladšímu bratru Jasouovu; Menelaa
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ale vypudil Lysimach a toho opět Alcim. — ()niáše III., syn a
řádný nástupce Oniaš IV, utekl se, když otec lstivým spůsobem
byl zavražděn. do Egypta, kdež zdělal v lieontopoli chrám onomu
v .lerusalemě podobný, při němž i velekněžství provozoval. Za to
nezákonnite jednání byl pak i se svou rodinou zbaven hodnosti
velekněžskě při eln'ámn Jernsalemském. .-\n chrám a lid kněze a
knížete postrádal. vzbudil Hospodin Matatiáše, aby obojí hodnost

“na se vzal. illas Boží byl ohlasem lidu, jenžani okamžik neváhal,
Matatiáše uznati za velekněze a vládce svého. lIodnost' obojí tím
více. přináležela Matatiáši, an pocházel z první kněžských 24 tříd
a nikdo jiný bližších na ni nároků neměl. Pozdější Makabeové,
Jonathas a Šimon kněžími a lidem byli vyvolení, „aby byli jeho
Vůdcem a nejvyšším knězem, dokudž by nepovstal prorok
věrný“ t. j. mesiáš (I. Mak. 9, 31 a 14, 41). Knížata vládla pak
jmenem Judovým, jenž všechen zastupoval národ; byliť zákonnitými
knížaty kněžskými, nikoli však zákonnitými králi. Makabeové Ari
stobul [. a Alexander přijali název krále z pouhe libovůle.. -—
Duchovní vládu a správu světskou provozovala rodina Makabejské
až do času lleroda k'ále.

„[ nzřel to Matatiáš a rozpálena jest prchlivost'
jcho“. Matatiáš rozhorlil se hněvem spravedlivým, vroucí láskou
k zákonu Božímu vida muže před očima všechněch modlám obě
tujíeího a jim velke pohoršenídávajíeího. Usmrcenímodloslužebníka
bylo zákonem Mojžíšovým dovoleno. třeba to byl i vlastní bratr,
vlastní dee'a, syn aneb přítel (5. Mojž. 13. a 17). Dobře tedy
jednal i Mojžíš, an klanějíeí se zlatému teleti, Eliáš, an kněžf
a proroky Bálovy dal zabiti. Jako tito jednal iMatatiáš jako
soudce a mstitel lidu.

„Všiekni, kteříž doufají v něho (Boha) neumdlé
vají“. Dokladem výroku toho jest Josef, jenž doufaje v Boha i přes
závist bratří svých učiněn pánem země egyptské; ——David v Hospo
dina jedinou maje naději, přemohl zpupneho syna Absalona, překonav
dříve.Saula, svého pronásledovníka, a k'álovství bylo muúdělem;-—
Ananiáš, Misael a.Azariáš horlíce pro zákon Hospodinův, neporušeni
vyšli z peci ohnivě, Daniel, sluha Boží, nevzal škody v jámě lvové; —
Susanna, Judit a Ester, ženy bohabojnó, osvobozeny jsou od smrti
jisté.
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„Po smrti Matatizíšově povstal Judas, který sloul
Makabeus, syn jeho místo něho“. Judas byl prvorozený'
syn Matatiášův a proto i jeho nástupcem v důstojnosti knížecí ěi
vladařské a velekněžské. Bylot' jeho povinností, aby svatyni mo
dlářstvím poskvrněnou vyčistil a oltář i oběti obnovil.

Ipomiihali inu všickni b'atři jeho a všichni, kteří se byli
přivinuli k otci jeho a bojovali boj ls'aelský s veselíin. Judas po
doben byl lvu ve skutcích svých. S vojskem sotva 0000 mužů číta
jícím ubíral se městy judskýini, zahubil všechny bezbožníky v nich
a. usmířil prchlivosť llospodinovu. Porazil Apollonia, vojevůdce
lidu v Samaří, a v jiných krajinách proti Judovi slu-omažděného.
Akdyž Seron, kníže vojska Syrské h o, připravilse a se silným
vojskem se přiblížil, aby se pomstil nad syny lsraclskými, vytáhl
Judas vstříc jemu s nemnohými, i udeřil na ně v náhle a potřín
jest Scron i vojsko jeho. Porážka ta nemálo rozhněvala krále
Antiocha; i sebrav vojsko ze všeho království svého, táhl sám
s jednou polovieí do Persie, aby vzal poplatek ze země perské.
Druhou polovici s 40.000 mužů pěších a se 7000 jízdných dal
Lysiášovi a poručil mu lid israelský vyhladiti. Lysiáš vtrhl do
země judské a položil se u Emmausu. Judas a bratři jeho sebrali
své voje, i postili se a prosili Boha o pomoc. Na to řekl Judas:
„Přepašte se a buďte muži udatní. llud'to hotovi k jitru, abyste
bojovali těmto se shromáždivším, aby nás vyhladili; lépe jest zajisté
nam umříti v boji, než-li dívati se na bídu naroda našeho a po
skvrnění svatyně. Avšak jakož bude vůle Boží na nebi, tak se
staniž“. Když se rožednilo, ukazal so Judas na rovině se 3000
muži toliko; a když užřeli vojsko pohanské silné a oblečené v pancíře
a jezdce vůkol něho a vycvičené v boji. řekl Judas: „Nebojte
se množství jejich; onit' so spoléhají na svou zbraň a odvážlivosť;
myt' doufáme ve Všemohoucího Boha, jenž jediným po
kynutím s to jest zničiti vesmír. Volejmež k nebi &smi
lujet' se nad námi Bůh a potře vojsko toto před obličejem naším
dnes“. 1 vzmužili se slovy těmito a botovi byli bojovati za zakon
Boží a vlasť svou. Na to dal Judas bojovníkům svým heslo: „po
moc Boží“ & táhl na nepřítele; a zatrouhivše na troubu potýkali
se, i potříni jsou pohané a padlo jich do 3000 mužů. Druhého
léta sebral Lysiáš ještě větší vojsko, které opět poraženo. Kořist
veliká padla Judovi abratřím do rukou; část z ní dali utiskovaným



-—333 ——

vdovám a sirotkům. Pak prosili lloha u všeobecně modlitbě. aby
navždy se smířil s lidem svým.

Judas a bratři jeho táhli do Jerusalema a ujali opět město
i chrám. A vidouee svatyni zpustošenu a oltář poskvrněn a v síň
eích proutí vyrostlé jako v lese aneb na horách: roztrhli roucha
svá a sypali popel na hlavu svou. I vyěistili svatyni a zbořili po
skvrněný oltář zápalných obětí a vzdělali oltář nový a nadělali
nádob nových a vzdávajíce oběti, slavili to posvěeování osm dní
i ustanovili, aby dny ty se slavili roku každěho.*)

Vůkolni pohané, uslyševše, že jest zdělán oltář isvatyně jako
prvé, rozhněvali se velmi a myslili vyhladiti lsraelity, kteří byli
mezi nimi. 1 bojovali Judas proti Edomitůma Amonitůma pobiv
je, dobyl věží čili tvrzí jejich. Do Galiley poslal bratra. Simona:
kterýž potřev pohany, přivedl Židy tam obývající do Judstva s ra—
dostí velikou. Zatím táhl Judas J onathas bratr jeho do (lia
ládska, kde vojevůdce Timotheus Židy náramně sužoval. Judas
dobyv několik ohrožených měst, porazil jej ranou velikou. 'l'imo
theus sebral vojsko nově. Když pak prudká bitva byla, ukázalo
se nepřátelům s nebo pet mužů na k'ásných koních s uzdami zla
tými; mužové ti byli vudei Židů, dva z nich .lmlu zbrojí svou za
stírali, na nepřátely pak šípy a blesky stříleli, pročež tito slepotou
raněni a v úplný zmatek vedeni padali. l shromáždil Juda všecky
lsraelity, kteří byli v (laládsku. aby sli do země judske. l'ak
obrativ se do země Filištinuv zbořil oltáře jejieh,spálil rytiny bohů
jejich ohněm a vrátil se s kořistí do země judskě.

Král pak Antioch přecházel hořejší krajiny země perské a
uslyšel, že by v městě l'ilylnais byl vzácný chrám pohanskě bohyně
Diany, a v něm mnoho stříb'a a zlata, drahou-uneopony. pancíře
a. pavězy, kteráž tam zůstavil Alexander Veliký, král macedonský.
[ přitáhl a usiloval, aby dobyl města i chrámu a zloupil je; ale
pro odpor obyvatelův nemohl města zmocniti se. „\'a to Antioch
navraeoval se. s hanbou z Persie. l'oražen od Peršanů, zvěděl na

útěku o pořážee vojsk svých v Judsku. Tehdy pohnut jsa hněvem
chtěl pomstíti se na Židech i přisáhl, že přijedu do Jerusalema
udělá z něho hromadu hrobu židovského, t. j. město s kořene vy
vrátí: pročež rozkázal vůz svůj bez přestání hnáti. Ale Hospodin

*) Odtud vzala počátek židovská slavnost posvícení chrámu, začínajíc
dnem 25). měsíce Kisleva a trvajíe osm dní.
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udeřil jej ranou neužih'avitelnou; nebo popadlo ho ukrutně střev
bolení a hořke vnitřností mučení.*) Ale když nad to, ještě pýchy
jsa pln, rozkázal s ehvátáním odbývali te cesty, přihadilo se, že
prudee jeda s vožu spadl a náhlým pádem tčlo sobě na oudeeh
těžce obražil. Z tčla toho hezbožníka červi prýštili se a ze živého
ještě v bolestech maso jeho s puehem nesnesitelným pršelo. [svo
lav přátely, řekl: „Nyní rozpomím'un se na zle včei, které jsem
učinil v .lerusalemč; pozmiwimť, že proto přišly na mne tyto zlé
veci“. A ten, jenž ehvátal k městu, aby hrob z něho učinil, žádá
nyní, je svobodným učiniti a slibuje, že Židy na roveň postaví
s Athéňany, ehrám jejich ozdobí a nákladů k obětem potřebných
ze svýeh vlastních duchodu dodá. nad to i židem že bude. Ale
když nepřestávaly bolesti, sám sobě netuše, psal Židům list podobný
listu odprošovawínm. Naposledy vrah a ruhač ten v eizé zemi
V nejhorších bolestech bídnou smrtí život dokonal.

Po u (:k _v. Pro sevřenou vlasť a k zachování svateho nábo
ženství máme za příkladem Makabeův i statky i hrdlo nasaditi;
smrt za tato dobrá jest, na nejvýše čestná. i svatá.

lIeslem: „Pomoc Boží“, dal Judas na um, že vítězství dlužno
připisovati toliko Bohu. Podobně čiňme i my, když Buh v nouzi
nám napomáhá, a modleme se: „Ruka tvá, o Pane! učinila
div tenl“

Makabeovó vyčistili chrám a obětovali obětí mnoho; byliť
pravými otčiuy přátely, bojujíee mečem nejen proti zevnějším ná
roda nepřátelmn, alebrž zápasíce také neohroženě a obětavě s ne
přítelem vniterným o mnoho mocně-jším,totiž s nevěrou a nemravností.
Následujmež jich i u včei této.

Antioeh, pravý to obraz antikrista, při všech dobrých
předsevzetíeh nedošel milosrdenství u Boha, ale umřel smrtí pře
bídnou; nebo pokání jeho nebylo upřímné, nýbrž více nesmír
nými bolestmi vynucené. l'okání, jež kdo teprv na úmrtném loži
činí, jestobyčejne podezřele. nebo naplňuje se přísloví: jaký život,
taková smrť.

*) 'l'ouž ranou zastiženi byli i jeho rouhači, jako: Herodes ukrutník,
téhož vnuk Herodes Agrippa, Maximiun, promisledovatel křesfanuv, Julian od
padlík, Hum-rirh, ukrutný král Vundaluv, Kalvín, bluduř a kaeíi'.
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Národ ísraelský za posledních dob před naro
zením Krista Pána.

- s“ 147.

a) Další činy Judy Mak. a smrt jeho.
(1. Mak. ($. 8. ll. Mak. 11»——15.)

Když roku 162 Antioch byl zemřel, ustanoven nástupcem jeho
desítiletý syn Antioch, příjmím Eupator. Lysiaš, správce králov
ství, těžce nesa dřívější porážky táhl s četným vojskem proti Ži
dům, chtěje z Jerusalema učiniti příbytek pohanům. Judas se svo
jinci pak modlil se k Bohu, aby přispěl pomocí svou k vysvobo
zení lidu israelského. I ukazal se jezdec v rouše bílém před nimi
jda, v odění zlatém kopím potřásaje. Tím posilnění vsrdci, obořili
se jako lvové na nepřiitcly úprkem a na útěk je obrátili. Lysiáš
rozuměje, že Židé na pomoc Všemohoucího Boha spoléhajíce jsou
nepřemoženi, poslal k nim slibuie, že chce svoliti ke všemu, což
jest spravedlivého, tak aby od té doby podle svého vlastního zá
kona žíti směli. Když smlouvy tyto se staly, obírali se Židé orbou,

, ale správcové čili místodržitelé okolních syrských krajin nedali jim
v tichosti dělati a žíti v pokoji. Pročež vytáhl Judas proti (.iorgiá
šmvi, správci země ldumejské. Přihodilo se, že v bitvě jen něco
lnzilo Židů padlo. Druhého dne přišel Judas se svými, aby těla
svých poražencn sklídil a pochoval. ]. nalezli pod sukněmi zabitých
z darů model, kteréž zakon Židům zapovídá., protož všechněm zřejmo
bylo, že pro tu příčinu padli. \'šickni chválili spravedlivý soud
Páně, kterýž tajné věci něinil zjevné; a tak k modlitbě se obrá
tivše prosili, aby to provinění v zapomenutí dáno bylo. Udatný
pak Judas napomínal lidu, aby zachovali se bez hříchu; a učiniv
sbírku, dvanácté tisíc drachem stříbra poslal do Jerusalenul, aby
obětována byla oběť za hříchy mrtvých. Protož svaté a spasi
telné jest myšlení za mrtvé modliti se,aby od hříchů
byli zproštění. _

Na to Judas chtěj-.s upevniti snunostatnosf. říše Judské poslal
do Říma posly, aby s Římany vešli ve smlouvu. Přátelství však
Řiznanův bylo později se škodou pro Židy. Judas sám netěšil se
dlouho smlouvě s mocným Římem; po mnohých vítězstvích padl
v nesnadném boji se Syrskými (r. 161). Bratři jeho pochovali ho
v hrobě otcův svých v městě Modině. I plakal ho veškeren lid
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israelský pláčem velikým, říkají-: „.laktč padl hrdina, jenž vysvo..
bozoval lid israelsk ý“.

l'ouě ka: Judas poslal výnos sbírky do Jernsalema, aby za
poražence se konaly modlitby a oběti. Z toho vysvítá, že již v St.
Zákoně byla Bohem zjevena nauka a na ní se zakládající víra lidu
Božího v očistec pro zemřelě've stavu milosti s neúplně odká
nými hříchy a v působnost modlitby i dobrých skutků k jich
vykoupení

šil-18.
b) Makabeovci*): Jonathan, Jan, Simon.

(I. Mak. 9 16).
Po smrti Judově vedl boj proti Syřanůmbratr jeho, Jonathas.

Posléze i on, byv pod barvou přátelství s tisícem tovaryšů do města

Ptolemaidy vlákan, jest jat a později zavražděn (r: 143). I plakali
ho všickni Israelité pláčem velikým mnoho dní; Simon pak bratr
jeho pochoval ho v Modině & vystavěl mu zde nádhernou hrobku;
sedm jehlanců vypínalo se tam pro rodiče a pět bratrův, do dálky
záříce k moři.

Po smrti Jonatyhasově vévodil Šimon lidu od r. 143—135.
On zjednal pokoj zemi, již oblažiti pilně vyhledával. Na důkaz
vděčnosti za jeho slavné skutky ustanovili Židé, aby Simon byl
s potomstvem svým jejich vůdcem a nejvyšším knězem na vždy,
dokud by nepovstal prorok věrný t. j. mesiaš a nový řád božsky
lidu oznámil. Avšak i Šimon zavražděn jest (r. 135) od Syřaniiv
spůsobem lstivým.

Po něm přešla důstojnost kněžská a knížecí na syna jeho,
Jana ]ly rkan a (r. 135 př. Kr.), jenž dobyv Samaří a Galiléy
zbořil eh'zim na hoře (iarizim. l'řemoh Edomity přinutil je, by
přijali náboženství židovské. 'l'ím dosáhla říše takové rozsáhlosti,
jaké měla za Davida krale.

Po smrti jeho vládl zemí syn jeho, Aristobul [. (106),
ukrutník to, kterýž vlastní matku umořil hladem a bratry své
spoutati dal, on přijal názov krále; ale sláva kralovam- toho ne
trvala dlouho. Umřelť po jednom roce.

U Jměm)hínkabeůV(nhomÚeseimthopkůuistainakkab,n_j
inlag kladiVo, i prohledá k vítěznyln btúunn v inrhž Jiuhtiijeho rod nepřátely
porůžeL
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Po smrti Aristobula ]. panoval mladší bratr jeho :'tlt'xnlltlt'l'
Janneus (od r. lilo—TS). I on byl bratrovrah a nenávidcn od
lidu. Při prvť-m lidu povstání dal nooo Židuv zabiti a podruhé SOU
ukřižovati.

Po smrti jeho řídila po nějaky ':aš vdova Alexandra vešla
vlády (až do r. 71). Po smrti matčině přel se lly rka n ll.. syn
její s bratrem Aristobulc m ll. o nadvládu. \'e sporu tom vznesli
oba bratři rozsudek nad Římany. l'o m p erš, Vojevůdce římský
(roku 64) vyšlechnuv oba v l):nnašku, rozhodl při ' to. ve
prospěch staršího Hyrkana ll. Když však Aristobul poddati se
nechtčje k odporu se chystal. přitáhl l'ompejus k Jerusaleniu a
dobyl města, při čemž přemnozí Židé (12.000) ze zout'alosti sami
si život vzali. l'ompcjus vzal ak Aristobula ll. i š dř-tmi jeho
s sebou do Říma. llyr k a " ll.p panoval ny ní od r. (H.—39
př. Kr. pod nadvládou llímanuv. Tak pozbyli Židé samo.—
štatnosti, již tolik statků. tolik životu byli obětovali statní
Makabeove. llyrkan ll. upadl do zajetí l'arthiiv a Judštvo přišlo
pod nadvládu llerodovciiv.

. Poznámka. l'vážímc-li dejiny (ctyrsvětových veleříší Danielem
prorokem opovedenych, ješt nám doznati, že ukolem jejich bylo. alry
klcstily d 'áhu nauce messiášove. Králové říšíteeh bylit'lmuhymi mistra-ji
u provedení úkolu vznešemiho. Moeuářství aššyrsko-chaldaisLó

mělo býti kárnou metlou na lid vyvolený. jenž zprom-včřiv še llo
spodinu modlošlužebností špášonosnymi tresty opel uivráeea byl
úctě živého Boha a svému urření, b_\"tistráži-em prave víry a m
dčjc v zaslíbeueho Spasitele (ls. IU). Kralove tohoto mocniřstií
nejednou usilovali o zkázu lidu lŠožího: Nabuchodonoš'a' [. na |i'.
vyslal četne voje s l'lolol'ernem proti lsraeli; a llospoian v nivee
uvedl s_trašny'limyšl zpupneho knížete zbožnou vdovou 7. “cibule.
——Moenářství perskému llohcm \v'ytřt'no.,aby lid ježto při
živobytí zachovalo (Esther-Aman) a k návratu do země zarlibcle
jeu.u dopunoblo. kdož proroctví o narození Spasitele \' li.-.tlenč
skutku" se stalo. '——l'líše řecká razila cestu z vešli šv. evaii

gelia Šířením řeckého jazyka mezi všemi národy pmlmanenýni,
rozpty'lením Židů mezi tčmilež národy, obeznámením pohanu s kli
hami sv. písma překladem alexandriuskym. Tomu když ákolu byla
dostála, přešla moc její na mocnářství římská, kteráž Uanel
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„železnym“ byl proz'ál; i jeho álohou bylo, aby svět iii—aSpasitele
připravoval"- 'l'ou příčinou mělo v celém obvodu silnice zukládnti,
věrověstum pravého náboženství do všech končin římského světu
průchodu zjednáváti, káždé mezizdí národ od národu dělící odklí
zeti, povrch zemský tákořku m-ovnuti, všechny všudy národy v je
dinou říši spojiti a konečně všeobecný mír přivoditi. 'l'ot' prostředky
ncjvluulm'jší k oslavě messiášově u k založení jeho duchovní říše
— církve; tof zároveň ukolem nadvlády římské. Z toho také
vidno, prov Římané nád nepřátely vždy vítězili, proč mocnářství
jejich po sedm až osm století denně se. rozmáhulo, své hranice ne
ustále šířilo, už posléze jiných neznalo než oněch veškerého světu,
jehož lidstvo bod železným žezlem Rímunu bylo sjednoceno, tak
že okolo r. 4000 po stvoření světu na celé zemi rozhostil se.mír,
jukčhož před tím nikdy nebylo. 'l'chdáž kníže míru — toužebni'
očekávaný messiáš -— sluviltě svůj příchod na svět neáhledným
Betlémem. Mimo to bylo římské říši i ve skutek uvésti jedno
z nejsluvm'-jší(_-liproroctví Jákobovo. Nu sotnách předpovědělť svatý
árciotec, messiáš že přijde, už nu trůně Judově scděti bude král
cizinec. Po porážce, kterouž l'ompejus spusobil Židiim, zjednal
Antonius, římský konsul, llerodovi, rodem z Judumey, nejprvé
vládu v území Galilejském, puk zu čásu císaře Augusta i název
„Krále judského“. Jako 'král byl uveden do hlavního města
u slavně korunován. A touže dobou, kdy berlu, Judovi byla odňato
u cizinci propůjčeno, narodil se Spasitel světu zu trvání čtvrté. říše
světové na. sklonku 70 letotýhodnu Danielových před zkázou dru
hého chrámu, jtjŽ messiáš měl oslnviti svou přítomností. — Avšal
říši římské bylo vyplniti i opověď k rodišti messiášově prohleda
jící. Micheáš zajisté prorokoval, že v Betlémě národí se světa. Vy
kupitel. Josef u Mariu bydleli v Názau'eté; jejich chudoba, ne
zd 'uvč poěásí doby zinmí, požehnaný stav nejsvětější Panny byly
velikou daleké cesty překážkou. A přece měl Spasitel v Bctlémč
na svět přijíti. Bůh, jehož úmdkiim i náruživosti lidské musí
sloužiti, použil murnivosti a vládychtivosti Augustovy, aby i po
slední proroctví skutkem se stalo. Císař vydal rozkaz, aby všichni
říše poddaní sepsání byli. Proto bylo Josefovi u Marii putovuti dc:
Betlému, rodiště Davidova, od něhož oba pocházeli; proroctví na
plněno, Augustus jako Nabuchodonosor, Cýrus, Alexander, Ptole
mcus Filádelfus stal se ač bezděky podřízeným sluhu Všemocného!

22
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Dějepisci světští vznik a zkázu mohutných mocnářství dřevnícdri
moudrosti, dovednosti a udatnosti aneb osobným vadám a pu 
kleskům knížat dotčených říší na vrub píšíee, mají na zřeteli těstch
udajů příčiny pouze zevnější. l'roroci ale prohlědajíce ku podstat'tě
oněch dějů viděli, jak všemohoucí Buh otěže všech ř'ší v rulmou
třímal a náruživOsti, ctnosti a zločiny panovníkův i národů tank
řídil, žekuskutečněníjeho velebněho tiradku, ku spáse totiž člově
čenstvazaložením království Kristo 'a musí sloužiti. L-eě

nyní řídí všechny děje, změny na světě; povyšuje neb ponížuuje'i

řísn dobyvatele, aby naplněna byla svatá jeho vůle: spasiti tomiž
člověčcnstvozachováním a šířením k 'á lo vství Kristowa.

„& HE).

0) llerotlovci čili Herodia'uli.

_ Už za panování chaběho llyrkana II. byl velmi mocen
Idumean Antipater, jenž za služby Juliovi Caesarovi pro
kázané byl ustanoven místodržitelem či správcem země Judské. Více.
ještě zmocnělsyn jeho llcrodes liln'utný, kteréhož r. 259.senát
římský nazval králem Judsk ým. Jsa týran, chtěl ukrutností
nelidskou u vládě udrželi se. ])al tedy mnoho nevinných odpraviti,
i vyhladil veškeru rodinu Makabouv; sama Mariantnc, vnučka
Ilyrkanova, manželka jeho, i jeho ijejí vlastní s_vnověneuchrzi
nivše se jeho podežřivosti, zavražděni jsou. Jsa pohanem, uvedl
v Jerusalenu'- hrý pohanská a vynakládal nesmírně peníze na
chrámy modlářskě a hry v cižožemsku. Aby ale lid poněkud
udobřil, tvářil se, jakoby úctu měl ku pravému nálmženství, i jal se
také s mut'notratnou nádherou chrám Jerusalmnský rozšiřovati
& ok 'ášlovuti (r. 22%. př. Kr.) l'rst lloží dotkl se rouhaře tolto
ránou hroznou. l'Ídově jeho těla počaly hnísti a že živého těla vy
růstali červi oškliví. 17 mukách takových chtěl llerodes sám si
život vžíti; konečně skonal v zoufalství, jsa stár 70 let. Pít
dní před smrtí dal odpraviti svého syna Antipatra. —- S Herodem
zavítal čas, na nejž umírající arciotec Jakob v duchu prorokem
byl poukázal; pročež taká skutečně na svět přišel. „kterýž m?l
poslán býti a kterýž byl očekávání národu.“ Za posledních
let IIcrodovýchnarodil se. Spasitel zaslíbený.

Po smrti otcově rozdělil císař Augustus říši Heredovu mezi
jeho tři syny. Archelaus, z nich nejstarší, obdržel Judsko,
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Samaří a Galileu. Již po šesti letech pro ukrutnosť po otci
zděděimu vyobcován byl do (iallie (nyní Francie)" a Judstvo spra
vováno pak římsk_\"mívladaři pod dozorem místodržitelu Syrských.
llerodes Antipas vzal Galileu a l'eróu; r. 39. po Kr. po
slán byl do vyhnanství. Filip povi, třetímu synu, uděleno se
verní Zajordansko, tedy ltm'ěa, 'l'raehonitis, Auranitis, Gaule
nitis a llatanóa. Kníže ten zemřel r. 235. po Kr.

Z rodu Heroda ukrutněho vládli ještě dva potomci: II e
rodes ll. čili Agrippa, s_vn onoho Aristobula, jejž Heródes
Ukrutný na konci svého života dal zabiti. Sestra jeho byla po
věstná llerodias, stěrí Jana kř. zavinivší. lt. 37. po Kr. zdědil
Agrippa území Filippovo a brzy na to i ono, jež bylo údělem
Heroda Antipy r. 39. po Kr. s llerodiadou do vyhnanství vypově—
zeného. Agrippa za císaře Klaudia i králem byv nazván, spojil pod
žezlem svým všechnu říši židovskou, jak ji v držení měl Herodes
Veliký.

Tři léta po smrti jeho vládl ?. milosti císaře Klaudia,
Agrippa II., poslední llerodovec; kralovalť od r. 47. až téměř
do roku 100. po nar. Kr.

A) Přípovědí, nástíny & proroctví Starého Zá
kona k Vykupitelí světa prohlédající.

g 150.

&) l'řípovědi.
1. Že \'ykupitel světa. v Starém Zákoně často v dobách roz

ličných byl přislíben či připovězen, stalo se proto, aby naděje
v budoucího Spasitele v lidu Božím byla utvrzena a oživována.
Přípovědi t_vneděly se najednou, aniž označovaly najednou všechny
rysy Spasitele; vývoj jejich jest postupný. lliih podle času a okol
nosti opovídá tolik, kolik k útěše člověka hříchem zbědovaného
k jeho důvěře bylo zapotřebí. ()a chtěl, aby slunce božského zje
vení svítilo jako slunce zemi ozářujíeí, totiž povlovně & postupně.

2. První přípovědi Vykupitele světa dostalo se Adamovi.
Přípověď ta, ač neurčitá a obecná, přece jest s to, aby srdce
člověka-hříšníka uvarovala zoufalství.

Pravít' pouze, že Spasitel přijde a dílo ďábla zmaří; avšak
neustanovujo, kdy přijde, kde se narodí, z kterého národa původ
vezme. Trest její hlásá, že Spasitel přijde. A tato. přípověď byla

22*
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po více než 2000 let jedinou nadějí pokolení lidského. Proto ss_
Otcové ji nazývají již prvou hlahovčstí, proto evangelium. _ Druhá
přípověď již ustanovuje, že ', pokolení Se m ov a Vykupitel vzejde. --—
Třetí přípovčď Abrahamovi danou ozřejmuje, že z potomstva
tohoto areiotce narodí se Spasitel. — 7. osmi synuv Aln'ahamovyeh
vyvolen za praotce mesiášova lzá k, eož opovídá přípovčď čtvrtá. ——'—
Důstojnosť ta podle llradku Božího a přípovědi páte přechází
na mladšího dědice lzákova, totiž na Jakoba. Z dvanácti synuv
Jakobových ustanoven byl čtvrtý syn jeho totiž J uda praotcem
Spasitclovým; tak věstí přípovčď šestá. »—l'oslední pripovčďz čet—
ného pokolení Judova na rod Da vida krále přenáší původ při
chozího messiáše: onť jest potomkem Abrahamovým, Synem Da
vidovým.

l'řípovčdi o messiáši tudyž postupují od plemene lidského
k zvláštnímu národu, od tohoto k jednomu pokolení a od toho-ku
zvláštnímu rodu. Avšak přípovedi ty nepostačují, abychom na jisto
poznali Spasitele; teprv nástiny a proroctví St. Zák. skytají do
statečné a zřejmě známky, označující syna Davidova, Vykupitele
světa.

% lf)l._

b) Nastiuy St. Zákona.
Nástiny čili obrazy St. Zák. líčí život a pusobeni Spasitele

všeobecnými rysy. Sv. Augustin pravít': „Veškerý starý zákon skrývá
se v novém: aroiotcové, jich úmluvy, řeči, skutky, děti, všechen
jejich 'život toť vše bylo stálým a souvislým proroctvím o Kristu
& církvi; celý národ židovský, jeho veškerá. ústava bylať proroctvím
o Kristu a říši jeho. Obyčejně čítáme osmnáete nástinu osobních
v St. Z.: Adam předobrazuje Spasitele jakožto novom praotce.
jímž duchovního obrodu milostí božskou nabýváme, dítky Božími
se stáváme. ——Abel líeí Krista, mučenníka spravedlnosti, nevinně
strádajícího, od bratří svych pronásledovaného a usnul-celniho. —
Noe, zobrazuje ho jako obnovitele sveta, hřísm'- plemč lidske od
potopy hříchů novou archou totiž církvi svou osvolmzujíeího. —
Melchisedekem oznámen jako veleknež pod spůsobami chleba
a vína otci neboskému se občtující. ——Izák hlásá ho jako dobro
volného beránka, jenž snímá hříchy světa. ——Jakob jest obra
zem těžce zkoušeneho a pokoušeného Spasitele, jenž vítězí nade
všemi protivnými mocnostmi. Josefem naznačen jako nespraved
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livě obžalovaný a, nevinně pronásledovaný, odměňující zlé dobrým
a oštčdřujíeí bratry své hojnými tnilostmi. — Job zobrazuje mes
siáše jako muže bolestí, uemajícího ani podoby ani sličuosti. —
Beránek velikonoční hlásá. jej jako Beránka Božího,jehož
krví očištěni býváme od hříchu. —- liad Ill čdčný na poušti učí,
že na kříži pnící \'ykupitel lidstvo svou milostí vyléčí od rány smr
telné. kterouž starý had, totiž d'ábel, onen vrah od počátku jemu
byl zasadil. ——Manna obrazem jest záz'ačučho chleba nebeského,
jenž ve veiebné svátosti nás sytí. sílí na pouti slzavým údolím zem
ským do vlasti nebeské. ——Mojžíšem vystaven jako onen veliký
prorok, zákonodárce a lidu vudce, jenž lid Boží osvobodil z otro
ctví hříchu i ďábla. --—Josua líčí jej jako och'ánce a vůdce, jenž
uvádí vyvolcný lid do zaslíbeuého nebeského Kanaan, kdež není
ui zármutku ui strasti. ——(ředeonem naznačen jako bojovník
proti nepřátelům lidu Božího, kterýž s hrstkou druhův zápasíeích
překonává svčt. --—Samson hlásá. že Vykupitel bude oním silným
lvem z pokolení Judova, jenž zdrtí moe i smrti i pekel. — Da
vid opovídá jej jako pronásledovaného vládce, jenž teprv po více
nežaotiletém strádání uznán jestkrálem králův. ——Šalomoun věstí,
že Spasitel bude slavným panovníkem. an spojí v jednu říši Boží
Židy av.pohany. »——Jonáš osudem svým učí, že Spasitel bude ka
zatelem pokání, jenž výkupné dílo smrtí vykonané, zpečetí slavným
z mrtvých vstáním. „_ Eliáš konečně svým do nebevymlvižením
zobrazoval slavné Krista nanebevstoupení.

Kdož by v náčrtcch tčeh nepoznal Ježíše Krista. onen pra
obraz, jejž naznačují?

„& 1.32.

0) Proroctví St. Zákona.
[. ll'plný. dokonalý obraz Spasitelův podávají nám teprv pro

roctví starozákonm'i. Nčkterá z nich v_vrčena b_vla ltltNl, jiná 700,
500 a 400 let před příštím Spasitelovýui; proroctví ta opovídají,
že messiáš bude Bůh a spolu člověk, Syn Boží a syn Davidův, :'e
se narodí v Betléměz matky pannenské. když berla bude vzata od
kmeneJudova a dána cizinci; že králové přijdou z krajin dalekých
& ohčtovati mu budou zlato a kadidlo. Pro něho budou usmrcena

nemluvňátka Betlémská & matky jejich budou hořekovati a pla—
kati. Burlet míti předchůdce, jenž bude hlasem volajícího na poušti
a kazatelem pokání. ()nt' sám pak hlásati bude chudým evangelium,
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smíření od Hospodina n útěchu všem zkormoueeným, mnohe zázraky
bude konnti, dávnje zrnk slepým, sluch hluchýnn řeč němým.
život mrtvým.

2. Než lid jeho jej zlu-uzná, zln-dnje jím. Sedi“- na oslátkn.
'ubírá se pokorný n chudý do ('ll'álllu, vjezdem tím slavnějšího. než
prvotný obrům b_vl. Lid volá: „bosnnnnň avšak nepřátelé proná
sledují, tnpí ho u roubnjí se jemu. l'oslóze jímnjí. týranjí n bičují
božského Strmlntele. lince. nohy |n'obodziny o sečteny kosti jeho
Všechny nednby :: bolesti snáší, jako beránek |< zabití veden jest
& neotevřel úst svých: mezi dvěma zlo.—synyúpí na kříži. napájen
žlučí n octem, obnožený konečne usmrcen r. 4961!po opětném .le
rusnlonni vystavení.

3. Smrtí svou dobrovolnou znmže všechnu nepruvost' n obnoví
ztmeenou spravedlnost. llrob jeho bude osloven. nnť nouzi-í poru
šení n slavně vstane z nil-tvých. .\'n „elu—snvstoupí. sedí na. křeslo
své slávy nn p'nviei Hive sveho. l'osýln pnk Ibn-bu sv. s nebo
& zařizuje novou n dokonalejší úmluvu než bylo ono St. Zákonu.
úmluvu nejen s lidem isr:|olsl<_\"ni,nýbrž se všemi národy. jemu od
východu až na západ se klonívínm. ["nilnvu tn opntřuje novými
svátostlni ;: novou obětí, všudy přinášenou, která vševbny obětí zruší.

4. Lid jiln zlu-dující přestane býti jeho lidem; na pokutu za
to zničen bude cizím lidem i město i eln'a'un, n spustošení to potrvá
až na konec, i budou pnk s_vnovó israelšrí bez krále, bez knížete.
bez oltáře, bez oběti, bez kněze až na konev času Pak přijde
s nebe Eliáš, aby lid svuj obrátil, než nnstnne den Páně, den ve
liký & hrozný. ] budou veliká znamení nn nebi n na zemi, un přijde
messiáš soudit s velikou nioeí n slávou.

Tak líčí ss. proroci zaslíbenélm Vykupitele. a my putříee na
tento popis snadno poznáváme Onobo, k němuž jedinému všechna
proroctví St. Z. prohlédají, totiž' k Ježíši Kristu.

B. Stav náboženský & mravní u Zídův & po
hanův před příchodem Páně.

3193.
n) Hillův.

]. Mezi Židy ze zajetí babylonského se navrátivšími vzniklo
mnohé z nřízení, veledůležité pro zachování pravehonáboženství
a pro náboženský i občnnský život lsraelitův. Sem patří:
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Vysoká rada židovská čili synedrium. Bylaťnejvyšším
soudem, ze 71 členů se skládající. V čele jejím byl velekněz.
Původ svůj vzalo snad od Ezdrášc; i měla trojí moc: vyučovací,
soudcovskou a správcovskou v záležitostech důležitějších. Dříve, než
Palestina přišla pod nadvládu Římanu, měla vysoká rada i moc
tiestati na hrdle čili nález smrti dáti vykonati. Vysoke radě byli pod
řízení soudově menší o 2:- členech, kteří v méně důležitých
případech nálezy vynášeli. Menší soudově byli v rozličných městech
judských, i v samém Jerusalemě bylo jich několik vedle rady vy
soké. První &nejnižší soud měl tři členy & sloul malým soudem
rozhoděhm

2. Modlitebny. Jelikož Židě mimo Jmlstvo ve všech dílech
země rozptýlerfě žijící příliš vzdáleni byli od chrámu Jerusalem
skěho a pro tu velikou vzdálenosť jen zřídka kdy ke službám
Božím tam zavítati mohli, ano některým tam přijíti zhola nemožno
bylo; tudíž aby společně bohoslužby naprosto postrádati jim nebylo,
zařídili sobě v jednotliv_\"eh městech modlitebny, sborníce čili
synagogy, v nicbžto: a) v den sobotní a o svátcích ku společně
modlitbě se scházívali; b) písmo sv. se předčítalo ivykládalo
a zatím účelem na jistě částky příměrnč rozděleno bylo. Any
oběti Bohu toliko ve chrámě Jel'usalelnsluhn vzdávány byly, ne
směly přinášeny býti v synagogách. Za příčinou častého umývání,
s modlitbou spojení-ho, zřizovány synagágy nejvíce. blíže řek a.
potoků.

:Š. Sbír k a knih písm a sv. a zá kon n íci. Za Ezdrášc učiněna
sbírka ss. knih Starého Zákona. nazvaná kanon t.j. pra—
vidlo či měřidlo toho, co za slovo lloží pokládati se má.

()d času Malm-hiášc proroka (401) př. Kr.) nevzbudil Bůh
lidu nižádnčho proroka. jenž by je učil, napomínal a káral. Avšak
za Ezd'áše, jenž sám byl slovutným zákona učitelem, utvořil se
zvláštní stav takových mužu, kteří, osvojivše si s velikou pilností
vědomost písma svatého, je pak od všelikého porušování ostříhali
a lidu vykládali. l'iíkáno jim „zákon níci i učitelé zákona“
a později dán jim také název ,rabbi“ (mistr). Zákon čísti, lidu vy
světlovati směl ten, kde od vysoke 'ady k tomu měl dovolení, po
slání; ona takě měla moc, zákona učitele pro zodpovídání —
z nauky před sebe. obeslati. Jako učitelé zákona mimo jině pro—
sluli Ilillel :. Šamai, pak Nikodem „. Uamaliel.
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Zákonníei velmi dobře věděli, že zjevení Boží obsaženo nejen
ve knihách písma svateho, alebrž take ve stálém ústním podání.
Podání otcův platilo za, zjevení lloží al lučlo veliký vliv nu výklad
zákona. l'ři uzkostlivošti, š kterouž se bdčlo nad důležitým výkladem
písem ss., utvořil se brzy stálý tra d i rion áln )* spusob vykládání;
a. od nyníčka horlili žákonníei pro ostříhání a zachování tradie čili po
dání těchto s nemenší přímo—ití než-li pro ostříhání a zachování
psaného slova lložího. Poněvadž ale zejnnma v době Makabejské
rozliční zálmnníoi písmu šv. rty/Jičín)"podkládali smysl a na všelikó
často si odporující podání se odvolávali, zavdali tím příčinu ku
vzniku několikanáboženskýc'h sekt: Fariseáv. Suddu
eeův a Esseii'v.

Farisetívó.

Fariseovó byli sektou nejmcmnňjší & nejčetnější. Jméno
jejich označuje je jako od d ňlene e totiž takove. kteříž pohožností.
svátostí života a přísnou mravností od jiných se dělili čili lišili.
Vynikalit' přísností u zachování zákona; proto byli na počátku
veskrze etihodni, neZV'atnč držíee se předpišův písma sv, i |.odání
oteuv & odpírajíee bezohledni'e všelikómu jejich porušení jak u lidu
obecného tak u knížat a popředníkův. .lako Makabi—ovezbraní
hmotnou, tak oui zbraní duehovní hájili židovství proti vlivu po
hnnskóho m'iboženštví a vzdělání; zároveň snažil se národ všeho
vlivu cizóho a mmllářškóho uchránili, vyhlašujíee za nečisto vše
i pudu, na níž nežidó bydleli, i vzdueh nad územím pohanským.
Takovým slin.—iobemnabyli u lidu velike vážnosti a nevšoduího naň
vlivu a ve vysoká radc'- meli většinu hlasu.

Ale právě tato lnm'. vážnost a vláda, jížto nad lidem do
sáhli, byla bez ll'ltťllylly n-im'estkem pozdější mravue zkázy
jejich. Panování udělalo 7. nirh hrdopyšky po vládě bažící, „úcta
lidu roznítila náramně jejich etižádosť a náboženství bylo jim ná
strojem vlastuí podle, ša'nmlužby a tak stali se pokl'ytci. Převrá
cene smýšlení a jednání toto záhubni'- neostalo bez účinku na
samu jejich náuku. [f.—tílujíceo udržení a zvýšení své vážnosti
a. vlády nad lidem rozmnožovali bez počtu, bez míry ževuejší
obřady ná boženskó a přimčsujíceučení zjevenémui povčrečné
věci vydávali své libovolne domněnky, byt' sebe více pro
tivné zákonu Mojžíšova, za p'ave (autentické) podání. Tímto
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spusobemzplanili pomalu veškero náboženství, přetvořivše je v ja
lovou službu retnou a ohřadnou.

Život Fariaeův líčí písmo sv. N. 7.. takto: žiliť mezi Židy,
na oko prostě a přísně, oddaní zíštnosti, etižúdosti & lakotč. Ze
vnejší zakona ostraha byla jim první a hlavní péčí. Dávali desátek
nejen z obilí, nýbrž i z máty, koprn a kmínu. S přílišnou bedli
vostí umývali a (zistili konvice, nádoby. mísy, aby upotřehíee jich
se neposkvrnili. Sobotní den světili s takovou přísností. že poklá—
dali to za zločin. an Kristus Pan toho dne pax—“itema blátem dotekl
se očí slu—,peovýeh;a když apoštolé. jdouee polezn, klasy za dne
sobotního trhali, aby zrnek na npokojení hladu požili, velmi proto
haněli mistra božsk'óho, Velmi často. obyčejně dvakrát za týden,
v pondělí a ve čtvrtek sv pustili. Nemálo si na tom zakládali, že
meli pláště s delším třepením*) a při modlitbě že užívali delších
řetnónků**) na rulzou a na čele než lid obecný. Veřejně dávali
almužnu, aby byli vidéni od lidu; pošmuřovali tvaří svých. aby
ukázalo se lidem, že přísně se postí. Dotekl-li sem:—čistý (na př.
pohan) larisea, považováno to za urážku nemalou Za nečisté po
kládáni i celní a všichni. kdož obírali se úřadem aneb řemeslem

jim nemilým. Sondnými, lstivými řečmi lakali & sváděli nevědomý
lid, zamlouvali se a Iahodili všelijak osobám sprostým &zamožným,
kteréž zřekše se svého jmění, ohohaeovali jím pokrytee farisej—iké.
Lid obc-enýnavnazm'ali domčnkou, že původem svým od Abrahama
v_vvýšen jest nadt- vše:-hny „vc-m národy a obzvlášť povolán a napů
sohen ku kralovstvi Božímu; což bylo i příčinou, že všemi. Řeky
a Římany, vubec každým nežidem pohrdali.

lí výkladu pí.—wmss. zabíhali Fariseovó až do nesmyslných
krajností a otázek nmlieln-rnýrh, pošetilýeh. 'l'oho druhu otázky
byly: dovoleno-li v sobotu na osla sednouti, aneb má-li toliko na
ohlávee veden hýti. abys napojil ho v napajedlu. Dovolena—li
v sohotn vstoupili na pole teprv poseté; neboť jest se eo obávati,

*) Ab)- lnrnelský lid od pohnnu s" líšil n ustaviřne pametliv byl zákonu
Božího, přikúzáno Mojžíšem, nby ',íidc'-nosili třepení na krajívh phišfů. přišivše
je tkanieemi modrými (4. Kn. Mojž. lí), it:-4).

**) Podobne stanovil zákon: „Slova zákona uvážešjoko na znamení na ruce
své. a budou mezi očima tvýmu h_vlmti se“ (5. Kn. Mojž. 6, H.). Pozdější mac
bruli příkaz do slova, a udělavše rlulit"porgnmenovó cedulky, nn nirhž to při
kázání bylo napsáno, nosili je unmviřne nn čele a na rukou.
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abys svou obuví některá. zrnka neodnesl a pak nerozsel. Smí-li
se jísti vejce v sobotu snešeně. Tyto a těm podobně otazky čteme
v talmudu.*)

Fariseové byli v každém stavu, obzvláště kněží a lcvité
horlili pro učení fariscjskě. Za času Kristova páčeno jich na 6000.

Sadducoové.

Pnotivou Fariseův byli Sadduceovč, vzavší jméno_ svč od
zakonníka Saddoka. V opak toho, že Fariseovč v nauce “i životě
zvláštní kladli váhu na podání a ustanovení otcův. vytýkajíce dle
písma nauku () bytí vyšších duchů, o nesmrtelnosti duše. vzkříšení,
soudu a věčně odplatě. zamítali Sadduceové všecka podání a toliko
zákon Mojžíšiiv. je,ž však libovolně vykládali, za závazný majím—
popírali ncsmrtelnoť. vzkřcs, odplatu věčnou a bytí duclni vyšších.
Právě jako Epikureovc požitbu za nejvyšší úkol člověka majíce.
bověli smyslným rozkošcm a veselostcm i tonuli v úplně nevěře.
Nad ostatními však v_vdzivalinálezy a rozsudky až přepřísnč. Při
vrženstvo jejich nočotuč skládalo se nejvíce z boha-Ffi vz-iených
a z dvořenínů. Velekněží Kaifáš a Anaš byli smýšlení Sadducoj
ského; onen odsoudil Pána, tento apoštola Jakoba mladšího.

Esseové.

Tito líšili se od Fariseův a Sadduceův prazvláštním osamot»
nělým životem. Na spůsob pospolitčho života někdejších učňů
prorockých bydleli na západě. moře mrtvčho v rozptýlených vískách
v zátiší; žili vbezženství a užívajíce jmění společného, provozovali
bud orbu aneb nějake pokojně řemeslo; ačkoli pobožností upřímnou
nad jiné sbory náboženskč předčili. bověli přece také mnohým
bludným domněnkám. l'opíralit' vzkříscní těla, považovali duši za
jemnou hmotu, již tělo přirozeným popudcm k sobě přivabujc
a v sobě uzavírá; — co do umožení i provozování vnějších obřadů
a samotvoření ustavení lidských .přcvyšovali ještě Farisey. Oběti
zavrhovali a ku chrámu Jerusalemskěmu se nehlásili. Slunci vzda

vali jakousi božskou úctu, vysýlajíce před jeho východem jistč prosby
k němu, aby vzešlo. Kdo tedy rodiče a prarodiče nejblahoslavc

*) Talmud slove zúkonník novějších Žide. i jest sbírka (mezi 2. a 6. stol.
dokonanú) židovských podání a zákonů. jež obsahuje veškerá náboženské učení
židovské, právo božské a lidské, a snešona jest z přednášek učenců židovských
na vysokých školní-b babylonských n palestinských.
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nější Panny Marie mezi Essey ěili Esseny řadí, velmi se mýlí;
onino byliť praví Israelité a zbožní ctitelé chrámu v Jerusalemě.

Z tohoto na tolikeré sekty rozpadání dá se snadno vysvětliti
zpovlovný úpadek náboženství a mravnosti. Náboženství vytištěno
zc svatyně srdce bylo u většiny toliko zevnějšíobřadoslužbou aneb
převráeeno v nástroj samoslužby, jelikož Židé milost' svého povolání
k náboženství pravému za vlastní pokládajíce zásluhu, sebe jako
potomký Abrahamovy velebili a na pohany jen s rohrdou shlížcli.
ll jiných obrátila se pevná víra v mělkou pochybllfvosť a nevěru
záhubnou. Zlý duch t'arisejský otrávil lid obecný. [ což divu, že
většina národa židovského zabředla do strašné neim-avnosti. takže

židovskému dějepisci Josefu Fl. přirovnati bylo Jerusalem se 80
domou. Jen u nenmohých Židův ukazoval se vliv náboženství
spasným. 'l'cnto hlouřek pravých Israelitův patře s bolestí na.
spoustu náboženskou i mravní, s nejvroucnější touhou upíral zraky
své ktomu, jenž od proroku knížetem míru. \'ykupitelcm byl
zvěstován. Jinak ale soudil a toužil lid obecný, očekávaje od
svého mesiáše vládu nad světem; mesiáš byl mu udatnýmbojovní
kem, jenž pokoří a zničí vsechny násilníky lid utlačujícía v otroctví
jej uvádějící. ()chotně naslouchal lid každému podvodníku za.
messiáše se vydávajícímu a oprostění ode jha římského přislíbují
eímu; a takovému mcssiáši lichénm oddával se s důvěrou bez
příkladnou. A přece nebyl takový svudce než obyčejný vrah
& lupič, jenž se svými dobrodruhy zemí těkal, s násilím a se lstí
obyvatele o statek ano i o život přip'avoval. Než „kde byla nouze
největší, tam byla Boží pomoc nejhližší“. „l.id, kterýž chodil ve
tmě, viděl světlo veliké“ (ls. tl, 2). Náplň 'aasu se byla dostavila.
„Slovo tělem učiněn o a přebý valo mezi námi“.

%. 154.

b) U poltanín'.

U pohanúv dovršcn v tento čas všady úpadek náboženství
& mravů. Any v prodlení ě: su stopy svatých podání mezi pohany.
víc a více se zatemnily, zabředli tito, již v umění a vědách na
vysoký se pošinuli stupeň, v přemrzké modlářství & modloslužbu
nejohavnější. Římané podmanivše veškeré národy tehdáž známého
světa, osvojili si také jejich bohy a modloslužby, takže Řím počítal
přes 3000 bohův. Množí byli oddáni drzé nevěře, vším náboženstvím

!
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zhrdající, jiní otročili hnusně nemravnosti, kteráž i všuliké nepra
vosti božskou vzdávala úctu. Co zatím lid ohocný hověl modlo
službě a jejím ohavnox—tom,nabyli mou dřojší a rozumnější
pohané přesvědčení, že modhiřství jost zpozdilo, i hleděli v taj
ných schůzkách náhožonských, \' úvahách () taju
plných božských Věcov.h a věštlnich ukojiticitnáboženský;
než i tyto be zvrhly. Jiní hledali útěchy v mudrctví; avšak
mudrci čili filosofové ruznili sro v náhh—doch svých. dovedli sice
víru lidu zničití,alo na otázky náhožonskó neuměli oné uspokojivé
bezpečné odpovědi dáti. která k nkojoní ducha nevyhnutelně jest
potřebna; ano mudrci ti stali se často nověrci a pak bylo najedué
straně pozorovati drzostnou na.-věru s iižzmiotl nomravností, na druhé
straně nojzpozdih—jší pověry u nojohavnější modloslužbu. Tento
stav věcí však všwhny ušlochtilojší z pohanu nutně vedl k po
znání mdlohy a nicoty jejich bohu i bohoslužby jakož
i ku přesvědčení. že sami vlastní silou a moudrostínemohou dosíci
poklidu & spásy; i vznikala v nich hozděky mocná touha po
něčem lepším; a to nalézali Božím řízením vc-vířoa hohoslužhě
židovského náhoženství. k němuž přešlo pak mnoho pohanu, po
drohivše se obřízce a ost'aza- z-ikona .\lo_jžíšo'.'a — slovouce p ro
solité sprzn'ědlnosti aiu-ho odřokšo qo mmlhiřství,navště
vovali synagogy & čítali písma svatá — slovouco proselité
hrány. Uvážímo-l' spolu hrozné přovraty ve světě římském (už
do hitvy u Aktia r. žil.), snadno \'yložíino si touhu, s kterouž
i poh a né po ohnově a \'_\'kou pouí člověěonst 'a prahli.
A jak římští dějepisci (Svuton a Tacit) dokládají, všeobecně
doul'áno, že veliký král světový z Judoy vyjdoucí přivodívěk zlatý.

Tak vedl Buh Židy i p o han y. ač rozličnými cestami
k jodnomu a. témuž cíli; Židé i pohané v plnostiěasu k neobyčejné
pomoci nchcs poháněni jsou a tudíž na vše strany ražena costa
zaslíbcněmu Vykupitoli, jenž všeobecné a hlulnko cítěnó bídě
llřlŠlléllOlidstva sám jediný spo m o oi mohl a skutečně spomoci
přišel.

0. A. M. l). (l. &' B. M. V.
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11. „ šestý: „ zvěřeny pom-maká . :((;
12—14. Stvoření ("low'3ka . . . . 39

15. Ráj . . . . . . . . . . 49

“16. Hřívh prvních lidí a jeho následky . 57
17. Božský úmdek vykoupení . . . . . . . . . 67
18. Dvojí smer (lm-hovní v človččL-nstvn: Kain u Abel 69
19. Kainító n Hethitó . . . . 73

20. Synmó lloží . . . . . . . . . . . 74

21. Zlnúhňní- -(-((-smí—rn zlého až do v-(eohe( ne zkázy. \'oíi . . 77
22. Potopn svetu . . . . . 79
23. ()bet Nof-nuova; Boží (( ním úmluvu . . . . . . . 83

_24. Potomstvo Noí'-lnovo ——opčtný ln'ícll . . 35

25. Stavění vč.-zebabylonské (\ (ozptýlení pokolení lidského. . 90
26. V7nik pohunsha . . 91
27. Rozhled po prndóiim'uh zje v(ní Božího 92

Doba druhá: Zjevení arciotecke.
28. Přehled (loby (lrnhe . . . . . . 93
29. l. ()hčusí; význam jeho 94
30. Zelne svatá . . . . 95

31—39. Abraham (Molohinedek) . . . . . 99
40—43. Izák . . . . . . . . . . . 114

44—47. Jakob. . . . . . . . . 119
48—55. Josef . . . . . . . . . . . . . 135
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5. 82. Přclilod jeho
5.83—85 Josuc . . . . . . . . .

Občasi třetí. Dolm soudcův.
5.86. l)|"(:lll('(l lnllutnoličnsi . . . . . . . . . . .
;. 87—90. ()thoniel, And, Snmgur, Horak, l)(ahora, Gedeon. Jefto,

Samson

š. 91. Ruth
Š'. 92—93. Iloli n H(unuul . .
Q. 94. Pohled na dobu soudcův 

56. Význam přebývání lsraolských \' Egyptě . . . . .
57. Job. . . .
58. Pohled na dobu aniotvokou

Doba druhá: ljvvení Mojžíšovo.
59. Přehled její .
60. Občasi první. jeho přvhlcd . . . .
61. lsrnulskůh rozmnožnní. utinkovúní. Mojžíšovo naroznní
62. Mojžíšmo povolání . . . . .
63. Mojžíš (( \ron píod l'uruonom: rány egyptské .
64. llod \clikono(ní, \yjití z Egypta, projití mořem rudým
65. Poušť arabská

66. (Testa. k Sinaji . .
67. Zákonodúní a. úmluva lloží “ lidem

68. Nevěrnosf lidu a její potrestání
69. Zákon obřndný .
70. Stánek Boží o jeho zřízení

. 71—73. Posvátné (lohy úkony (oběti) a osoby
74. Jiné náboženská ustnnowní
75. \'yzvědači u neposlušnosf lidu
76. Nad měděný
77. 1)oh\tí “'“-(hodnjordánské Palestiny, llalaani .
78. Poslední napomínání \lojžíšovo .
79. Josue nástupcem Mojžíšovýmn
80. Mojžíšův vyznam v dějinách zjevení Božího
81. Pohled na zákon starý čili panny"

Občasi druhé.

Občasi čtvrté. Cas královshí uždo rozdělení říše
95. PřPhlod tohoto ohčm—ií

96—97. Saul . . .

98. Davidův boj (\ Golintliom . .
99—107. Škola utrpení l)uvi(1o\a — joho králování .
108—111. Šalomoun . . . . . .

112. Občasi pátá .
113. Rozdělení říše. Roboam & jeho nástupci . . .
114. Jeroboam & jeho nástupci .
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omylové.
nebývá čti: ncuhývá.
Augustinus čti: Augustinus.
ostrýmy čti: ostrými.
mohutnostm čti: mohutnontmi.

hmotných čti: hmotných.
s Vubě čti: v sobě.
núbožcnštví čti: náboženství.
pohříchu čti: po hříchu.
pnučcní .. poučcní.
žhožpý .. zbožný.
lUU čti: lUOU.

ncšcho čti: nhšl'llu.

jp čt'i: jrž.
bratří čti: bratři.
znukcmú čti: zrukomu;

popíl'nj „ popírají.
nn.-h ., Bůh.
h_vclwmř cč čti: b_vrhom řc-č.

byl čti: byli.
archu čti: archa.

Jakubovýr'h čti: Julculu)v_\"c-l|.
vinnou čti: vinuou.
"mích „ mnich.
Jozefově čti: Josefově.
rozdal-loni „ rozdělení.
Jozefu „ Jo.—sofa.

Xylu ., Nilu.
umožněno ., umožněno.
žo čti: že.

pismo. čti: písmu.
nyni ., nyní.
ncmrtolnosf čti: nculurtolnnsf.
noho čti: Nobo.
Mariah čti: Moriuh.
Bůch „ Bůh.
bozhožn. čti: bczbožní.

jsom „ jsem. =
Murdouchovi čti: Mnrdochcuvi.

nevysloslovonou čti: nevyslovonon.
Selcncidé čti: Sc-lcuvicló.

uk čti: puk.




