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S. Bonaventura se|-m. 19 in Hexam.
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Předmluva..

Bývát práce dlouhavá a těžká, chceme-li se naučiti, jakby

chom v celku a spojitosti na Písma svatá hleděli, a v smysl jich
se vpravili. Mezi příčinami toho zdá se, žetě jedna ta nejhlav
nější, chudičký totiž a nedostatečný úvod a dosavádním způsobem
dobývané kritické poznatky a výmezy, s nimiž školy nás obeznati
a do kněh svatých obojího Zákona uvoditi chtěly a chtějí.

Že i mnohý duchovník ku „knize knih“ odkloněnou mysl

přináší, nic se nedivme, an ty podrobnosti, jež sc po školsku v ní
znáti naučil, k věrnému se s tou samou příznění nehrubě stačí.
A kdož by, jsa muž soudný, tu věc, o kterou jde, na vyšší stu
peň dokonalosti pokročilou míti nežádal? — '

Jsout zajisté, kdož se pro takový úvod v knihy obojího
Zákona rozhodují, z něhož by povolanec mohl snadněji se vmysliti
v ty doby a okolnosti, v nichž a pod nimiž sbírka těch samých
k dokonání přišla; ano po zdravém uvážení, biblický úvod, pokudž
na něm jest, s takovými poměry a okolnostmi se vytasuj, aby se
z nich co možná nově oživených, každá částka Písem Božích, po
sobě před oči stavěla. Jet to úkolem historické vědy na základě
obojího Zákona spočívající. Ta se na začátku i na konci prostírá
přes obor Israele, nejhlavněji pak olidu tom vyvoleném vypravuje
a do vnitra života. jeho vniká.

Cožkoli tu na odchování Israele nějak působilo, co zjevení
Božímu ku pokrokům, co k pocouvnutí podalo příčiny, mát zraku
našemu co možná se objeviti.

Pročež v historii biblické o jednotných knihách, z nichž je.

složeno Písmo svaté, jednati třeba, jen že dle posloupnosti času,

v němž se sepsání jich dálo, a ne dle jejich jednak náhodné sei“
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stavy, jakož bývá v našich vydáních Bible, s nimi se obeznati náloží.
A zajisté, pravidelným návodem dějoprava zjevení Božího říditi se

chtějíc, jakby měla, usnadnila by všem povolancům Biblí čítání, a
v srdci jich dosavádní nechut v chut by obrátila, a vděčnou cestu
k vyššímu náboženskému vzdělání upravila.

Podaří-li se takové dílo, nejen každého povolance k užiteč—

nému čtení Písem svatých uzpůsobiti, ale i rukovoditi může, aby
tím oužcji se přivinul k náboženství samoblažícímu, a tím ouplně
se ubezpečil, kde jest zlatý důl zjevení. Dojista jen tu, kde
poslání proroků, kde božství Kristovo, kde božská autorita Církve,

kde ten, kterýž „učí a cvičí jako pastýř stádo své.“ (Sir. 18, 13.)
Jen tou měrou, a ne jinak dobrati se můžeme světlých svě

dectví proti vrtivým náhledům liché osvěty, kteráž s nechutenstvím
se ode všeho odtrhuje, čehož cbápati a tak řka rukama makati
nemůže. Aby tak vzácná svědectví, tu kde třeba, hlasu svého
mocně pozdvihla, má napomáhati bohosloví katolické, jehož zákla
dem jest dějepis zjevení Božího.

Téhož nezvratných pravd se držíc, dovede to každá upřímo
smejšlející hlava, aby se rázně opříti mohla proti všem, kdož
z dějin, až i těch posvátných, žerty sobě dělají; též aby nezkušené
duše, na vzdor úkladům, jež jim nynější svět strojí, na cestě svého
povolání snadněji se udržely; od těch pak, jižto smysl Písem sva—

tých zkřivovati se osmělují, se pomýliti nedaly. Neboť ihistorický—
mi důkazy opodstatniti lze, že každé jiné zjevení krom toho v ka—

tolické církvi chovaného, vylhané a z podvodů osnované jest.
Jak dalece ty mnohé soustavy pravd Božích zjevených &

lidem .vypravovaných do rozličných poměrů la osudů života sá—
haly a sáhají, dozná toliko ten, kdož není příchozí v oboru stnrší
i novější historie a její literatury. Aniž pak bude potřebí z nova
tvrditi, že rozličnými cestami, a nejvíce cestou oustního a dějinného
vyučování, nalezlo se za pravé býti, že nikde blaženějších občanů
a požehnanějších otčin nestává, jako pod stínem Zjevení Božího.

Jet nemalou vadou věku našeho, že on, jsa vlažný u víře, pro

soukromý a veřejný život buď postonává, aneb tváří se, jakoby
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v množství útoků bylo vítězství bojův, a ne s nebe síla přicházela.
At nic nedím ozle míněném materialismu, jenž bez Krista podává
ponětí o vzdělanosti, kteréž jako ouhoř z ruky se vysmeká. Jet

to filosofie časů našich, kteráž odvrátiti hledí víru od vědy. Tyto
obě jsou jednoho života. Víra patří k podstatě ducha našeho, a
protož se jí nikdo zbaviti nemůže, pokud v něm žíje duch lidský.

Každý věří, často nevěda; neboť by bez víry nikdo ani žíti ne
mohl. Cožkoli věří, prostředkem vědění věří, a co ví, pomocí

viry ví; jedno bez druhého jest nemožné. — *) Že tomu tak jest,
a jen zpozdilá mysl s věcmi na víru se vztahujícími jako v ruka
vičkách se obírá, a je lehkým závažím váží —učíme se znáti z dě—
jin Zjevení Božího. —

Nejedněm snad bude naproti mysli, proč ze čirého oboru

Bohozjevení tak ouplně se nepodává., jakby si přáli. Nechat tedy
krátkosti, kteréž já pilen býti chtěl, a jednak i tomu to přičtou,

že jsem na mysli měl čtenáře, kteřížby nechané tu mezery snadno
doplnili.

V pokusu, jejž tuto, ač ostýchavě u vědomí nedostatku jeho,
váženému podávám obecenstvu, pozná každý znalec literatury bo
hoslovné, že více spisů starších i novějších použito.

Zvláště, a tak řka za vodítko, obral jsem, a u volnějším do

čestiny převodu celých kusů podati se snažil znamenitou knihu,
naskrz pravým katolickým duchem proniklou, pod názvem: $a:
fud; ciuct ©cfcbicbtc ber blbliicbcu Dífcubarung, ale Giulcituug iu bas

altc mtb tttut fItftamtttt. **) žBott Dr. Daniel Bonifac Haneberg &

O. S. B. žchcuBburg 1852.

') Viz Blahověst roč. 1851. str. 294. — Jet duše bez víry tak mravně
vyprahlá, jako když Bůh sucho na zem dopouští.

") Sbírka spisů co všem Židům již od roku 400 před Kristem Pánem, & ve
spojení s dodatkem od Hellenislů připojeným, i křesťanslvu za svaté
platili, sluje „Zůkon smrť; výraz ten z 2 Kor. 3, 14 vzatý, vlastně
starou náboženskou ústavu, přenosné pak její knihy naznačuje. Podle
toho spisům, jiito v prvním století po lít-istu od apoštolů a jejich pomoc
níků sepsány jsou a u křesťanů rovněž tak k božské autoritě přišly,
jméno „Zákon nový“ dáno.
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Co bylo podpálilo horlivost muže toho k sestavení tak vč
hlasného díla, ani já, podnikaje práci tuto, z mysli nepustil, chtě
totiž duchovníkům vůbec, a čekancům kněžství zvlášť poupravenou
cestu ukázati, na níž by články sv. víry dle ducha celých knčh
biblických nahlížeti, a pak jsouce duchovními pastýři, jako dobrý
hospodář z pokladu svého. staré i nové pravdy, jak náleží vynášeti
dovedli, ne ledakdes jen kratičké průpovčdi biblické prohozujice;
jako by jimi svou themu trochu okořeniti chtěli.

Konečně, co se dotýče omylů a jiných nedověcností, z nedo
patření v knihu tuto vklouzlých, nemíním je zastávati; jakož
i všecken vyšší úsudek o té samé rád zanechávám té sv. Cír—
kvi, jenž jest matka jednoty katolické a ten jediný střed všeho
křestanstva.

V České Libchavě, na den sv. Augustina, biskupa, vyzna
vače a učitele církevního, !. P. 1858.

Spisovatel.



Povšechný přehled.

l. Všecko, čím Bůh sám bezprostředně sáhá v dějiny
lidstva, nazýváme zjevením vůbec. V ohledu pak zvláštním
jet ono nadpřirozené zdělení lidem od Boha jistých známostí,
jichž prvé neměli.

Učel zjevení jest náboženské vychování lidstva. Bůh sám
z pouhé lásky k lidem sstupuje, a jím slovy srozumitelnýmí
vůli svou hlásí. A protož výmez zjevení i takto stanovití lze.
Mluvení Boží k člověku a zdílení mu věcí dříve neznámých, ač
k docílcní věěné spásy mu potřebných. Jen tudy, že Bůh otcům
mluvíval, přišli k známosti věcí těch a takových, jenž nejen
dle původu, ale i dle obsahu všecku vrozenou moc poznavaci
přesáhají.

Může! Bůh mnohými způsoby k lidem mluviti, a není věc
nemožná, že zůstane zjevení v skrýší některého člověka, výrazu
nenalezajíc —; jet pak ovšem cos událého, ale není předmětem
dějepisu. *)

2. Ta zjevení Boží, o nichž Písma svatá dávají svědectví,
skrytým ducha životem jednotných nábožníků nezůstala v tajno
sti, a poněvadž z té samé vykročila, vztahují se k dějepisu.
Slova, jimiž Bůh lidem se zjevil, za kteráž Biblí ručí, k jistým
skutečným poměrům připojena jsou, a když o nich vypravováno,
domohla se skutků, a jsou takto předmětem dějepisu.

3. Než kdyby ty patrné události, s nimiž biblí, a ta
v ní vypsaná zjevení souvisí, jen různo se a bezladně stýkaly,
\'azallla nemajíce: tedy snad v skromné toliko pozadí pravd
dějinových by se vměstnaly, a tak jen o kronice zjevení, a ne
o dějepisu mohloby se mluviti. Než v těch událostech, k nimž

') Něco jiného jest vdechnutí — í'nspíratio — zázračné na duchá svato
pisců působení, aby ouplně a bez porušení zvěstovali slovo Boží. Historie
0 inspiraci : dějepisem zjevení souvisí a zároveň kráčí.



2 l'm'šeclmý přehled.

biblické zjevení připojeno, již proto panuje souvislost a chod,
poněvadž vnich záleží historie o celém národu, totiž israelském.
Skutečnost zjevení Božích pi'i lídu israelském ne v úkazech svých
toliko dotýkala žití jeho, nýbrž jsou s živobytím jeho úplně
sloučena, tak, že historie oněm, spolu jest- historií zjevení Božího
k němu, a naopak.

První kmenové Israele jsou zároveň hlavními nástroji zje
vení; čelnější oddíly dějepisu israelského spolu vztahují se ktěm
epochám zjevení samého. Pro pevnou souvislost s historií ná
rodní, samo zjevení Boží v úplném smyslu slova vidíme histo
rickým býti; nebo život všelikého lidu na zemi jest věc k historii
se vztahující, čili dějinová. Neníf národu tak jednotvárně a
uzakrytě žijícího, anby běžícím časem neobjevil mnohotvárných
směrů a zápasů svých, ježto dějeprava ve svůj okres přijíli
může. Bylliby život Israele s životem Číňanů stejný, tak že
co do jednotvárnosti a uzakrytí by nemnoho sobě odevzdali:
měllby předce svou historii, ač chudou a jednostrannou, a ne
mohoucí vysvětliti, jak lidu v také míře nejápnému zdělená zje
vení na veškerého lidstva činnost mohla se potahovati. Než
ale historie lidu israelského není jednostranná, ani chudá.

4. Má-li co napřed nad historii ostatních národů israelský
dějepis, jsout nejen ty v něm dochované paměti 0 vespolním
původu všech lidských plemen, ale i ta v něm pohybování pl'i
oučinku na něj všelikých druhů osvěty starověké. Bádavému
zraku v dějepisu se nejvíce nadmítá věc ta, že Israel právě
k tomu povolán jest, aby byl vtažen v obor kultury sla
rověke', kde tato nad jiné palrněji vynikala.

Jak dalece ty děje nejdávnější měřiti můžeme, a sice zpět
kráčejíce od druhého vyvrácení Jerusaléma, není! osvěty, jižto
by byl Israel poněkud neužil. Arcif, věc nápadně v oči bije,
že lid hebrejský mnohdy ze svého domova skrze mnohé nesnáze
tam byl zaveden, kde ku pěstování národův' nový den nastal.

Vedle clávnější osvěty babylonské, z jejíhož oboru arciotec
Abraham se vystěhoval, nalczáme osvětu egyptskou, mající ne
mnoho menší stáří s onou, :] v kruhu té samé Israelité takol'ka
z dětinství se odcliovávaji, tu ze skrovných čeledí v pokolení, a
z těch u veliký lid vzrostajíce.
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Po ta století, když Féničané s osvětou u vnitř Asie a
v Egyptě vystupují, Židé v Chananejsku ze svých návrší a vy
sokých hor hledice, jsou nejbližší toho svědkové, jak sobě
tehdejší svět živě počínal.

Dříve než byli Médští u Peršané hrdý Babylon vyvrátili
a podrobili, lsracl v zajetí trvaje jal se v blízce státi k zani
kající osvětě chaldejské, a to v té míře, v jaké byl k osvětě
perské, kteráž onu indickou co do podstaty juž v sobě zahrnuje. *)

Prvé než k tomu přišlo, aby Alexander Veliký vzdělanosti
řecké na Východě volnější cestu razil, Židé po zajetí babylon
ském zas opanovali Palestinu, obsadivše lidem svým nejedno
řeckým vzděláním proslulé město.

Od zvěroslužby „) vEgyptě, panující až do přírodomudrctví
Epikurova, ani vduchovém kruhu staří národové nedožili se věcí
důležitých, jichž by lid israelský spolu byl dožiti se nemusil.

Jeho sousedění a zacházení s národy tak rozličnými, a tak
mnohotvárná osvěta i náboženství jejich vyličuje stránky dějin
israelských v té míře, s jakou co do přirovnání žádný starý
národ se vykázáti nemůže. Dálc, co vlastně oživuje dějiny ty,
jest přirozená bohatost darů duchovních. Bohatstvím tím do
dnes vidíme lsraele tak vynikali, že mu toho ani nepřátelé jeho
upříti nemohou. At tu patříme na dobré i zlé věci, nebo na
všeliký shon a zápas mezi vášněmi a náruživostmi: oč, že to
vše na základě žití lidu hebrejského živě naznačeno jest? Bud
si, že u jiných národů starších nejedna zvláštním vtipem sly
noucí hlava jmena slavnějšího sobě dobyla, nežli to bylo u He
brejských; však schopností těch takových, jež člověk na sobě
ukázati může, snad nikde by tak spojených se nenalezlo, jako
při lidu Božím. Zpřítomněme sobě rozsáhlou vzdělanost lidskou,
kterážto juž při nemnoha mužích se naskytá, jako při Abraha
mu, Josefu, Mojžiši, při .losue, při Jet'te, při Simsonu, Samueli,
Davidu, Šalomounu, Eliáši, Achabu, lsaiáši, Ezechiáši a podob
ných: sotva nalezneme, čeho by se nedostávalo, aby dokonalý
obraz veškeré člověčí schopnosti pro všeliké života poměry vy

') Co : indické osvěty v perském oboru se nepadalo, bylot' pro llebréjany
již v egyptském a fénickém kruhu vzdělanosti dáno.

") Ctční zvířat,
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staven býti mohl. A nad to slůjte tu knížatům a králům
proroci a poetové naproti, šetřeno buď rozdílu mezi pisni soud
kyně Debbory a onou krále Šalomouna, mezi slohem středních
kněh Mojžíšových, a oným v knize Jobově; a žádaného tahu
v dokonalém obraze veškeré člověcké moci nepohřešime. Tudy
zasloužila by historie národu toho, aby za vzor života člo
věckého vůbec volena byla. *)

Chce-li kdo obiraje se rostlinami nějakou bylinu po umě
lecku rozebrati, anebo popsati, sáháf po kuse takovém, v němž
každá část byliny té zřetelně a cele se zavírá.

Tak také ze všech zpěvu hrdinských učený svět oblibuje práce
Homerovy, protože se v nich zračí jistý okres člověckých sil
s nedosáhlou jasnotou, celotou a jeclnosti. Co zpěvci lliady
v oboru neširokém při jeho 0 hrdinách líčení, a rovněž jen
co bájka se povedlo, to svědectvím biblickým stvrzené v dějepisu
israelském pro všecky poměry života co skutečnost máme před
očima: „Jasný a dokonalý vzor šití člověckélzo.“

Tedy z postavení lsraele k jiným národům, a ohledem na
ty jemu Bohem propůjčené dary, jež při něm viděti lze, jde
odpověd na otázky: Kterak mohlo křesťanství, zakotveno v úz
kém oboru žití israelského, k tomu býti povoláno, aby veškeren
svět, všecky mudrce a školy jejich sobě podrobilo? — Kterak
v názorech a příhodách národu tak nepatrného s něčím se
potkali máme, co by všem lidem na celém světě postačiti
mohlo? — Vším právem, že tomu tak jest, odpovídáme; nebot
všickni národové země nižádným charakterem se vykázati ne
mohou, an by v pořadí vzácných osob z lidu israelského se
dávno byl nenamitnul a s přípravami ku křesťanství, anebo s timto
samým v spojení nestál. Z jiné strany žádné studium, žádná
zkušenost ktěm znamenitým výjevům v oboru egyptské, fénické,
babylonské, perské a řecké kultury nemůže, co-by podstatně no
vého bylo, připojili. Kterékoli jsou ty dobrodružné vidky a
stránky theosofické a kabalické dnů novějších, my na velikých

“) Ovšem platilo a platí to io slabých vclmožích mezi národem tím, že
když zdáli se c_eclrové býti, nebyli než bídné maličko, jen se zelenajíci
rákosí. (Porov. Zlm 36, 35 a 36.)
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okresích ducha v dávnověku tak dobře je nalezáme, jako tu
nejsubtylnějši dialektiku Íilosol'skou v stolelí devatenáctém.

5. Než jakýmkoli lsraele samého a pohanské osvěty na
blízko přicházcnim ku zjevení Božímu, historie vykázati se může:
jel přece jisto, že tudy lid israelský z pohanstva žádné nové
myšlénky nepřijal, anobrž on sám přichází s naukou o jediném,
osobném a všemocném i věčném Bohu mezi samorostlá nábo

ženství, aby tu, kdež mu bylo mnohonásobně odpíráno, svou
víru vyznal a veřejně opodstatnil. (Neboť při lidu Božím
živý zdroj positivniho zjevení nikdy nevyschnul.) Všelikero
oddilův historie 0 zjevení Božím má stopy pohanstva, ale jen
v ten způsob, že jádro zjevení a působení Božího při opatro
vání a zachování téhož světle rozeznáno býti musi. Zjevení
Boží napořád překonává výskyty pohanské. Jsout ony do děje
pisu věřícího lidu tak vsazeny, jako zbytky výbojem zhynulých
rostlinných a zvířecích rodů do mnohé skály.

6. Nic však méně zůstává pohanství svými výskytky dost
mocně působící na dějepis zjevení Božího. Pohanství dodává
sobě váhy v historii o zjevení Božím jen potud, pokudž pře
konáno býti má, an mu odpor kladen. Tudy ono, aspoň po
někud, naznačenou miru periodám zjevení podává. Jet ovšem
věc Boží sama časem neobsáhlá; než jak dalece zjevení k ji
stým duševným potřebám prohlédá, jenž bludným duchem času
povstávají, určité doby (epochy) míti musi. Dále, když i ten
pohanský blud z největší částky na vynalezení pravdy se táhnul:
nemůžef jinak býti, nežli že i epochy či doby jeho dalším po
stupem se vykazují. Panuje! zákon postupnosti od věci zevněj
šich, hmotných, k věcem vnitřním, duševným, v běhu oněch
dob náboženských na “slovo vzatých, při kterých lid israelský
na pořád přecházeli musel. Jako zkameněliny od živoků v hor
ních skalách jistým řádem se táhnou, napřed méně vyvinulé,
potom ly dokonalejší, tak také výskytky pohanství. Pročež
epochy vzdělání pohanského od těch dob, co ono se svou hi
storii na pevné půdě stojí, sloužiti mohou nejen za případné
náznaky oddílů v dějepisu zjevení, ale i za míru postupům ča
sovým podanou až k těm mezem, za nimiž toliko opakování se
vykázati může, tedy až k postoupilómu vzdělání tomu, jcnž jme
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nem biblickým: „plnost času“ se zasvčcuje. (Gal. 4, 4.) Že
tudy vývin toho řádu Bohem stanoveného, jimž právě se vymě
řuie podstata historie naší, má rozumín býti, jak o periodě
připravovacz', tak o té do času plnosti křesťanské sáhající —
ukazuje apoštol. (Kolos. 2, 8; Efez. l. 10.)

Mezi náboženskými soustavami, ježto zákonem dalšího vzdě
lání se zpravují, jsou: egyptská, fénicko-babylonská, perská a
řecká. Tato poslední přichází po svých stupních tam, odkud
rovnou cestou vejš postoupiti nemůže.

Mudrci školy řecké ve mnoha otázkách sobě odporovali;
ale ač jsou v pojedinosti učení se lišili a vespolek nesrovná
vali: předce jedni i druzí k tomu přispěli, že vzdělanost řecká,
aspoň ode dnův Alexandra Velikého, všady jen na tom zákoně
spočívala, kterýž, cokoli nadobyčejného jest, s náboženství stíral,
a jinak platným býti přestal, jestli s povahou člověčí všecken
nesouhlasil. Vzdělanost řecká opanovala zobčaněnou část Euro
py a Afriky, jakož i Asii až do končin Indie, a tam dobyla
sobě vítězství nad ctiteli Molochovými a nad zákonem mravů,
jenž od jinad, nežli z povahy čistolidské svůj počátek bral.
Vítězstvím tím byla ona plnost času přivedena, kteráž Slovo,
jenž bylo na počátku, aby se vtělilo, vyzývala.

7. Tedy to časem zastavené vyvinování pohanstva po
máhá bráti míru při postupech zjevení. Dotud, dokudž pohan
skou vzdělanost až do nejdávnější doby stihati lze, máme míru
k postupu zjevení, a spolu potvrzení skutečných činů těch,
0 kteréž ono se opírá. Nejdávnější chvile, do nížto ta míra
zpátky sáhá, jest ona, když vešli synové israelští do Egypta.
Od té chvíle jsou i ty poukázky na sepsaná zjevení mnohem
ouplnější a souvislejší. Protož mohla by historie zjevení Bo
žího právě od Mojžíše, aneb od příchodu Jakuba s rodinou do
Egypta započiti.

Avšak ani tomu nemůžeme upříli pravdy historické, co Písmo
svědčí o věku dříve minulém. Hodnověrnost biblické dějepravy
o době nejdávnější ohrazuje se těmito důvody: '

a. Již ta připadnosl, že všecka líčení o nejdávnější minu
losti, třebas ikvěstem indickým přirovnaná byla, chudá, skromná



lloilnovi-rnost pravi-kč- zprávy biblické. ?

a mírná jsou, za to nám ručí, že tu ne s jalovy'mi povídkami
a vy'myslky, *) ale s čistou pravdou historickou se potkáváme.

b. Dále, jakkoli tu při vypsání udajů historických za
pravěku, dříve než lsrael byl, všudy svědků není, aby se vy
kázala ztvrzená pravda oustního podání: nic méně zde řada
patriarchů takořka odpovídá na otázku: jakou cestou známost
některých oustně podaných věcí se na časy poslodnější docho
vati mohla ?

c. Co nám bible o stvoření světa vypravuje, bezpečnost
a jistota toho závisí od prorockých vlastností Mojžíše, jako spi—
sovatele, a pozdějších proroků Božích, kteří to vypravování
ztvrdili. **)

Historie zjevení. dobou pozdější takořka na ramena béře
tu nejdávnějši zprávu, a při své jistotě ji nade vši pochybnost
stavi. Činil tak nejen poukazáním na tu zprávu, ale i souvise
ním, jehož nám v ní naskytají dějové nejdávnějši s dějinami
věků pozdějších.

V další historii, ohledně následků těch věci, co jich zde
jako prvopočátku líčeno, bereme míru, dle nížto roste důvěra
v pravdivost zprávy oné.

d. Jel konečně tu i ta případnost, že v tom krátkém
vypravování o nejprvnějším věku podstatné pravdy nalezáme,
z nichž jde ta chlouba věku našeho, že se k nablědnutí jich
probral cestou vědeckou, jakož nebylo v starém světě k tomu
přišlo. Tak vypravovatel o stvoření světa pořadem klade
bytosti živoucí, a co o jich původu líčí, sábá napřed, a neod
pírá výsledkům od badatelů v přírodě podany'm. *")

Kniha Genesis v kap. 10 vyčítá národy co příbuzné,
o nichž teprva nedávno z výsledků mluvozpytu přirovnavacího

') Žalm 18, 8. „Svědectví Hospodinova jest věrně, jenž dáva moudrost
maličkýmf“ _

") lsai. 40, 21; 40, 14; Job 38, 4. Zid 11, 3.
'") Důmyslný Cuvier ve svém spisu: Rozprava o převratech kůry zemské,

dl: „Novější geolická skoumánt crownávaií se ouplně : Genesi vzhledem
pořadí vjakém organické hyloati posloupně stvořeny byly.“ S tímto
největším geologem i jiní výtečníci a té věci zpytatelé souhlasujl, jako:
William Bukiand v Oxfordě, Marcel! de Serres v Montpellieru.
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dokázáno, že z jednoho kmene zplození býti mohou — Řekové,
Germani, Aríové, Slované. *)

Na ten způsob máme to právo, abychom s tim vystoupili,
co v bibli o stvoření světa a člověka, jakož i o nejprvnějších
dobách Mojžíšem podané historie zaznamenáno jest. Od časů
Mojžíšových povstaly nejedny změny v smejšleni a chování lídu
israelského, an rozličná cizí vzdělanost svůj vplyv na něj jevila.
Vezmeme-li ty změny za časoměru, a seřadime v předu historii
o patríarších podle patrných dob, co stvořením světa, co poto
pou jeho a povoláním Abrahama podány jsou: přijdeme k osme
rým oddílům. Jsout pak tyto:

]. Stvoření světa a prazjevení. —- Od Adama až do Noé.
ll. Potopa světa. Zjevení národům skrze Noé až do Abrahama.
lll. Patriarchální Zjevení. _ Od Abrahama až do Mojžíše.
IV. Zjevení Boží skrze Mojžíše (mosaitské) pod vlivem egypt

ským. Vedení lsraelc na poušti.
V. Boj zjevení mosaitského s fénickým a babylonským nábo

ženstvím. — Od Josue až do Cýra; neb od vkročení
lsraele do země kananejské až do babylonského zajetí.

Vl. Zotavení a konečné vysílení lsraelc pod perským a řeckým
vlivem. — Od Esdráše až do Krista Pána.

Vll. Kristus co učítelpa díla vykupítelského konatel.
Vlll. Rozšíření víry a působení Kristovo skrze apoštoly jeho až

do vyvrácení Jerusaléma.

V oddílech těch, jež my „km'hami“ nazýváme, postupuje
dějepis biblického zjevení, čilí vyvoleného lidu od počátku až do
konce. Během toho nelze se obejití bez promluvení o knihách
jednotlivých Písma svatého, ani na život lidu jevily oučinek
svůj. ")

') Že i ethnogrntieká udání Mojžíšova novým badáním nové nabývají jistoty,
důstatečné důkazy podal znamenitý historik Gfríirer (llrgcfdyidytcbet 93mm:
cit. 1855.

") [čo k histo)ríí bible samé, t. sbírky jednotných knih svatých, též autority,
převodů & rozličných způsobů při vykládání jich patří, v obšírnřj'sich opi
sech čísti třeba. Viz Dr. Daniel Bonifac. llaneberg (Softbidylc bet biblifdym
Dífcnbarung. Bmcíte Qtufl. glcgcnéburg 1852. Též Slovnik naučný vPra
ze 1800 člán. Bible &.



Kniha. první.
Stvoření světa. Zjevení prvopočáteční.

Kapitola I.

Bůh stvořitel světa. Bůh, svět a člověk.

Mnoho zpytatelů od dávna se zabývá s rozbiránim otázky
o počátku země a člověka. ] není divu, že při tom na různá
mínění přicházejí. V řecké škole při té otázce podána pod
mínka (hypothes) o pověc'ne' přírodě, v nížto příčina i účinek
stále souvisí se slepým zákonem ponutu. Pojalo-li zvášt Řeky
hned napřed takové domnění, tu netřeba vysvětlovali, jak držice
řetěz účinků, od svrchku věcí zřejmých až ku prvočlánku, aneb
k více článkům se dostali. Skrze změtené pověsti mnoha ná
rodů o původu věcí, prosvítá více osvědomělých sobě a bož
ských působců. Svaté písmo na opak určitě vystupuje s jistou
naukou o jednom osobném a živém Bohu.

Všecko, co bibli o stvoření světa vypravuje, toho hodno—
věrnost závisí od obstání v zkoušce zjevení potomného. Máme
tu výklad otázky, kterouž dohad tisicerým spůsobem zodpoví
dali hledí. Výklad ten toliko vůbec věčnou moc, a samostatn
Boží, hodnost přírody a člověka tak pevně drží, že člověk své
skrovničké dílo k velkému celku spořádati může.

Pravdy, co jich tu vyřčeno, souhlasují & potomni historii
zjevení, a mají se ksobě tak, jako slušná síň k velikému chrá
mu. Z těch zřejmějšich jsou tyto:

Bůh byl prvé než svět byl. *) Jet Bůh něco jiného nežli
svět; nebot svět jest dílo Boží, a není věčný ani nutná doba

') „Kde jsi byl, když jsem já zakládal zemí? Pověz mí, jestli nniš důvtip
nost.“ (Joli 38, 4.)
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žití Božího, ani téhož nutný a všestranný vývoj. *) Bůh jest
bytost sama sebe svědomá, tedy osobná, nebt mocna řeči, samo
volného působcní a skutku. Jsout na omylu, kdož sobč Boha
jináč představují. Osobnost Bohu upírati není než v náruč za
přibožství padnouti. Kdo tvoří a pořádá, musif býti vyšším nad
to, co stvořeno a spořádáno. **)

Bůh učinil svět dle jistého řádu; nejprvé říši duchů,
to jcst nebe v smyslu vyšším, a pak hmotu, jenž sprvu zemi
v dalším smyslu nazvána jest.

Hmotč, sprvu tekuté, a jméno „vody“ mající, též bez
tvárné a lnczsvětlé, dal Bůh nejen sličnost ale i mnoho nového
v ni učinil, čímž němá tvář a lidstvo živosti nabývá. Svatý
spisovatel obrací slovo „stvořit“ na čtvery obory. Jeden z nich
jest nebe čili říše duchová; jiný země, t. veškerost hmoty;
třetí zvířectvo, čtvrtý lidstvo. (Gen. l, i; i, 21; i, 27.) Ve
všech ostatních viditelného světa rozdílech ukazuje se cokoli
tu jest jen co útvar, co údoba, ne pak co tvor podstatou roz
dílno. ——A převelmi liší se mojžíšská kosmogonie od pohan
ské; jelikož Bůh stvořitel Gen. l, 1 prvohmotu vyvádí (z niče
ho), pohanský pak stavitel už vjakési l'ormě ji nalezá a skládá.

Všecko, co Bůh učinil, udobil a sílou nadal, jistým časem
po určitých vystoupilo oddílech či přechodech. Bylot celkem
těch oddílů sedmero. Když v šesti občasích již zrovna mocí
tvůrcovou, již podálnějším působením Božím vesmír stvořen byl,
stáltě tu celek s životnou, samu sebe hýbací sílou M**). Zákon
přírody se svým ostrým chodem byl dokonán. Tot bylo pře

') O neslíčněm mínění těch, kteří Boha duší veškerenstva, svět ale tělem
jeho býti soudí, již sv. Augustín se vyjádřil, řka: „Tomu—libychom místa
dali, kdož nenahlíží, jaká bezbožnost, ano bohaprázdnost z toho by
následovala, anofby člověk, načkolivěk šlápna, částku Boha pošlapával, :!
jakékoli zvířátko zabíjeje, částku Boha zabíjel? Nechci ani všeho dopo
věditi, co se přemejšlejícimu samo namanouti může, o čem však mluvili
stud zhraňuje.“ (De civit Dei Iib. 4. c. 12.)

") Hřeši tedy mudrci našich duův itím, že za pramen, z něhož zjevení
váží, jím jest obmezený svět — nikoliv Bůh mimo svět bytujíci. (Cír.

aaop. p. kat. Duch. 1849 sv. 4 str. ll n.)
'") Předpisovati, aby Bůh sám vždy původní tvořící mocí svou, nikoli ale

také skrze jinou bytost, ale i dle zákonů ji od věčnosti ustanovených
k našemu přesvědčení působil, jest věc opovážlivá.
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stúvkou Boží od díla. Postup šestcrých dob díla Božího s po
tomní odpočinku dobou jest základem potomního svěcení nc
dčlc *). Člověk pracuje šcst dní, a světí den sedmý. Tu
nechává Boha účinkovali, sám oddávaje se účinkování Božímu,
aut Bůh dokonav dílo své člověka, a síly přírody účinkovali
ncchaL

Že svatý spisovatel byl toho úmyslu, sedmerým oddílem
stvoření podati vzor týdne, tof ze slova „den“ zřejmo, jehož
při každém z oddílů těch užívá, chtěje líčiti týhoden Boží.
Dlouhost dne v týhodni Božím nedá se určili. Svatý pěvec
dí: „Tisíc let před očima tvýma jako den včerejší.“ (Žlm.
89, 4.) “)

Pravda arcif, že geologic, chtějíc vysvětliti přetvary hor
a pohoří před zjevením člověka na zemi, tisíciletí co potřeb
ných k tomu počítá, tudy ale není na závadě slovům biblickým,
o začátku země zprávu dávajícím. Jen svatým o stupnivém
povstání světa svědčícím textem předstiženo výsledkům přírodo
znanství. ] neníť jináč než závdanek pravdivosti tím položen,
aby naučení, ježto hlavní váhu mají, ochotně byla přijata. Počtem
jich arciť není mnoho, ale jsou tak mocná, že celé historii jak
o přírodě, tak i o člověku sama sebou teprv takřka život
vdechují. Závažnější jsou tato :

') „[ požehnal dni sedmému & posvětil ho“; (Gen. 2, 3.) aby i člověk ten
den od práce přestal, a službou Boží jej posvěcoval. Den ten jest krá
lem všech jiných dnův, svátkem všech svátkův.v

") Sv. Justin M., Orígenes, sv. Basilej Veliký, sv. Rehoř Nysa. a jiní učitelé
církevní mají za to, žeby slovem „den“, hehrejsky „jóm“, jakož je béře
první kniha Mojžíšova, nemělo se míniti_jen tolik času, co mezi jedním
a druhým slunce západem počítáme. Sest dní, v kterýchž Bůh všecko
stvořil, znamená jim tolik, co šest neurčitých a snad z tisíciletí sestávají
cích občast. Aby nějaký výklad o stvoření světla dříve než bylo slunce,
nčinili, připouštějí ovšem, že slunko co těleso světlé tu arcit prvé bylo,
ale tak, že mu na tuto zem paprskovati bráněno oparem chaotickým.
Ten byl prvního dne tak velice rozřcděn, že sice paprskujícíntu slunci
pronikali dat, ale jen potud, že kruh toboto celý dne teprv čtvrtého zúplna
se odhalil. (Časop. pro kat. Duchov. 1840. svar.. [. str. 53 n.) Doknvad
slunce účinkovati nczačalo (a to teprv čtvrtého dne učiněno jest), není
pomysliti, že by se byl stal večer a jitro v smyslu vlastním; následovně
musíme slovn „večer a jitro“ v smyslu nevlastním bráti, totiž co nazna
čení hranic jeuluoho každého z těch sedmi občasí.

2
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Veškerá příroda jest Boží dílo, jest Boží dílo dobré.
Že i hned _cožkoli zrukou stvořitele vyšlo, naskrz, co do celku
tvorův, i co do pojedinosti slynulo dobrotou počátečnou, vypra
vuje Genesis kap. první, a sice ohledně veškerosti verš 31.,
pak vzhledem na pojedinosti a sice při šestery'ch oddílech, při
učinění světla !, 4. —- pevniny a moře 1, 10, rostlin i, 18,—
nižších živočichů 1, 21 — a vyšších zvířat 1, 25. Všecken
svět — vesmír — v bibli se staví co sličné i dobré dílo Boží,
a tak poraženo temné ponětí o zlobohu, *) jakoby ten Bohu
dobrému jsa rovnomocen, stál na odpor. Není hvězdy, ani ži
voka, ani živlu, aby samy od sebe za zlé a záhubivé jmíny býti
mohly; jet zajisté vesmír dobré dílo jednoho dobrého Boha.

Velikou moc propůjčil Bůh člověku na zemi. Nejen pa
novati má nade vší zemi, ale i sám na sobě nese obraz Boží;
neboť „stvořil Bůh člověka k obrazu svému; k obrazu Božímu
stvořil ho, muže a ženu stvořil je.“ Gen. 1. Tak se Bůh sám
zjevil potahmo na svět a na člověka. ") —

My arcif ouplně necítíme, jakou váhu mají nemnohá ta
naučení, ješto hned z mládí pravdy tyto základní nám byly
vpraveny, a my skrze ně na svět vzhlédati obyčej máme.

Než dáme-li blíže !: mysli tu pohanskou představu, co za
dnů Mojžíšovy'ch a pak v Egyptě, Fénicii a Babyloně panovala,
a oníž brahmanism ještě podnes obraz podává: poznáváme veli—
kou cenu Mojžíšova učení o Bohu, o stvoření světa a člověka.
Cože tím zaplašen není hrubý, šírosáhlý blud o nevolném v čí
rém ponutu aneb v prozvůli vládnoucím božstvu? Ani slepé
náhody, ani jakési prvohmoty, ani podobné báječné bytosti tu
není, ježto co dusící můra na srdci pohanů ležela. Takové
bludy prchly, když Mojžíš se svým zákonem vystoupil, tak jako

') U př. egyptském Tyronu, :: jeho stvůrácln. Člověk má svědomost sebe a
k svědomosti té se mu přivodí vídka o všemocnéln Tvůrci a o tvorstvu;
:: zdravý duch lidský zrláti se nemůže a této v něm se jistotně a bezpo—
středně ohlušující \'Íclky.

") Není tedy nic malíellernéjšíhn & scestnéjšího nad onu v pohanslvu daleko
rozšířenou domněnku o jakési nestvořené směsicí (ellaoa].
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mlhy mizejí pi'ed sluncem. Člověk vesele hledí po věcech na
zemi i na nebi, nebot osobný, živý, všemocný Bůh.jest tvůrce
všehomíra a člověk od něho postaven na vysoký stupeň slávy
a cti. (Žlm. 8, 8.) *)

Člověk vysokou mocí od Boha obdařený a k obrazu Božímu
stvořený žije beze strachu před báječným osudem. Hledat a na..
lezá ve své vlastní duši, pročby se báli aneb radovati měl.
Dobrovolná mravnost staví se na místo strachu před osudem,
od pohanských poetů vymyšleným.

Taktě v rozhledu po veškerenstvu nalezen oustřed, z něhož
všeliké slasti a strasti člověka vycházejí, a' na nějž zjevení nej
více zřetel obrací: duševně la" a mravně vzdělání člověka.

K tomu přechází ta o stvoření zpráva v kapitole druhé,
anat ouplněji líčí, odkud má člověk počátek svůj a jaké povo
lání jeho; zejmena, že nehned na počátku muž a žena učinění
jsou, ale muž sám jediný. „)

') Stvoření člověka a důstojnost jeho připomíná se nejen v knihách Mojží
žových a jiných biblických n. p. Ekkli. 17. ale i ve spisech pohanských,
jako u Ovida, Matamorph. !, 76—86. Básník ten promluviv o jakémsi
božstvu, jenž divokou směsici po vývinu jejím na tvářnOsti rozděliv'si,
nebe i zemi stvořilo, dokládá: „Sanctius hoc animal, mentisque capacius
altaa, deerat adhuc, et quod dominari in cetera posset. Natus homo est...
Pleruinque cum spectant animalia cetera terram, oa homini sublime dedit,
caalumque tueri jussit et ereetos ad sídera tollere vultus.“ A když zvi
řectvo všeliké k zemi schýleno patří, člověka vzhůru hlavou zvednul,
k nebesům by pozíral, a tvář povznáiel ku stkvoucím přímo k hvězdám.

“) Všebožnickě — pantheistské — mejšlení o počátku prvního člověka zra
čiti můžeme v jakémsi obraze, představujícím nahé pachole. ano! z kvítku
se rozvinuje a toužebně po světlu sáhá. „Bunge ůbtcn lid) bic bilbcnbrn
Maturlrůftc in bavorbringung von alianční unb Sbictgcflaltcn, vom Giulia:
dnu gum Bujammcngcfcstm. (Enblid) getang ilmm bit groše !Burf, unb
bet Elleníd) flanb ba — btt mblid) ctídyloňcnc Gcbnnlc brd QBcltallo!
Toť hle výklad o počátku prvního člověka, a oč lepší nad ono domnění,
že by prarodičové naši byli jako houby ze země vyrostli. aneb z vody,
ze šlemu, z ryb, z kamení anebo za časů potopy Deukalionské z rozse—
tých zubů povstali? Jako nyní hmota sama ze sebe žádných lidí nevyvo
zuje, podobně i sprvu a nikdy z vlastní plnosti a síly člověka nezplodila.
Tedy zdravý rozum káže, abychom vyznali, že člověk ne pouze hmotě
náleží, ale že nadpřirozené-nu působení co děkovnti má počátek svůj.
Umíme! sirdjmjcitung Sahrg. 1856. num. Q,)

2:
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Kapitolu ll.
Jak byl prvotně opatřen člověk ]: svo'mu mraz—némuvzdělání.

Jakého člověk opatření došel, aby scbe mravně vzdělati
mohl, na to upozorňuje čtenáře Genesis 2, 4., kdež_vrací jej
k té době, když Bůh člověka stvořil, a šířeji vypravuje, co při
kapitolc první bylo pominuto. Tedy v 2 kap. čteme, že člo
věk stvořen prvé než polní proutí vycházelo, a prvé než
bylina vzcházeln. Nebo když pára vystupovala ze země a
tudy svrchek země jest svlažen, učinil Bůh Hospodin člo
věka z hlíny země, a vdechl v tvář jeho dehnutí života, a
učiněn jest člověk v duši živou. (Verš 6 a 7.) Ovšem zdá
se by'ti odpor mezi textem první a druhé kapitoly. Tamto
byliny již dne tí'etího, tedy prvé byly, než člověk byl (1, H);
tuto prvé, než byl člověk stvořen, ještě ani polního proutí,' ani
zelené byliny na zemi viděti nebylo. V těchto slovích jen tolik
sc zavírá, že byliny ještě spaly takměř jako v zimě. Text
biblicky' nechce říci leč takto: Byliny se zazelenaly a vykvětly
teprva když byl člověk stvořen. Tak doplněno v kapitole druhé,
co pominuto v první. .

Jiny' doplněk podán návěštím, kde byl člověk bytem, jejž
mu Bůh u všeobecném stavu přírody připravil, a kam z prvot
ného domova přesazen jest. (Gen. 2, S.) O tom dí ted' uve
dcny' text takto: „Štípil pak byl Hospodin Bůh ráj rozkoše (he
brejsky' text: Ráj v Edcn na východ) od počátku, v němž postavil
člověka, jehož byl učinil.“ — Jet rozkošné zahrada či ráj v Eden,
při němž od jakživa pozastavuje se nejen zbožny' toužebník, ale
jednak také všety'čka a nedověrec. Z Písma snadno přicházíme
k jistotě, že slovo Eden znamená tolik co vy'šina či místo
vysoko ležící — ačkoli v obyčejném smyslu rozkoš značí. *)
Že má rozuměti se poloha vysoká slovem tím,_poučení jsme
tou okolností, že tam odtud čtyry veliké řeky svůj počátek
braly.

') Slova „paradisus“ mlvnznjí od sanskrit. pani vysoký a dám krajinu.
.limík nnše m'j snnskril rni : blahobyt. Cír. arabic. & persic. irem :
ohrada rozkošné v Arabii.
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Chtěl-li by někdo vázati se na jmeno čtyr proudů čili řek,
kteréž z ráje vycházely, aneb řídili názvem těch zemi, kteréž
jimi byly svlažovány, tu hned v prvobytí bylby člověk na té
asiatské výšině bydleli měl, jejiž v celé rozlehlosti meze jsou
na východ lndus (Ganges), na západ l'iut'ral co do pramenů
svých, tedy jednak pohoří Ka'l'lósa a llimálaja, jednak hora
Ararat v Armcnii.

Když svaté Písmo dí, že ty čtyry řeky, z uichžto jen
Eufrat a Tygris posud na povrchu země k nalezení jsou, z jedno
ho rajského pramene vybíhají, tot může se rozuměti tak, že
oblakový proud, jenž z pohoří Himálaja a llindukuše svůj po
čátek béře, s proudem hory Ararat se schází.

Nemysleme, že by textem biblickým bylo tam měřeno, aby
nám v ráji skutečném obyčejně rostlinami okrytou a úrodnou
krajinu návrší asiatského představil; chcet' zajisté ráj s kulturou

“nejskvělejší vylíčiti, jakéž na veškeré ostatní zemi nebylo. Ráj
byl od Boha docela zvláštním způsobem štípen. Když Bůh řekl:
„Zplod' země bylinu .. a dřevo nesoueí ovoce . .“ tím slovem
tvorčím všecka země vydala byliny a stromoví; ale obzvláštním
způsobem štípil ráj. K'nalczení místa, kde byl sídlem Adam,
záleží na tom, co v bibli čteme: „Štipil pak byl Hospodin Bůh
ráj v Eden na východ.“ Tedy zvláštní kulturou skvělá výšina
ta měla by začátek svůj na východní stranu, a místo, kde pr
votné sídlo Adamovo bylo, měloby hlcdzino býti nedaleko pohoří
llindukuše.

V ten spůsob větší“ počet vykladačů soudí o poloze ztra
ceného ráje. Zatím ale ku poznání prvotneho stavu člověčího,
postačí věděti tolik, že Adam z místa, kde ho Bůh stvořil, od
Boha samého postaven byl na místo vysoké, svčžímu životu
prvního člověka nad jiné příznivější, kteréž na východní stranu
Palaestiny se rozprostírajíc, svou kulturou nad onu v ostatních
země končinách vynikalo. *)

') 4 však poloha ráje pozemského úplně vyskoumána býti nemůže. (Ct'r.
Casop. p. lmt. Duehov. [. roč. str. 199 n.)
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To, k čemu se Adam v ráji *) nésti měl, vyřčeno jest
slovy: „Postavil jej v ráji rozkoše, aby jej vzdělával a ostříhal
ho.“ (Gen. 2, 15.) Na jakési klopocení, s jaky'mž člověk půdu
vzdělávaje nyní se potkává, pli Adamu v tehdážním stavu jeho
myslítí nemáme, protože perné dílo za následek zloby a za pří
znak pádu a klesky se považuje. l není! lze, leč aby ono
vzdčlávání-jmíno bylo za netrudné a bezlopotné.

Člověk chlebem nejblíže tělu sloužil, a mohl! bez trudu
přírodu vzdělávali. Jedením člověk obrací jídlo sám v sebe.
Toto obracování ovšem tenkráte ani pozvedení, ani vzdělání pří
rodnin býti nemůže, když člověk duševně a tělesně pod kvě
toucí stojí přírodou. Než tu, co on ve stavu neviny duše a
prvotné bujarosti z rukou Božích vyšel, čestny'm bylotě vzdělá
ním pro přírodu, že jí člověk požíval. Přírody k užitkům člo—
včka vzděláváno, a pokud tento Boha na mysli měl, k Bohu ji
obracíno. Požívatí přírody bylo konati obět Bohu, při níž byl
člověk i oltářem i knězem.

Šlo-li by po zdání mnoha vykladačů Písma, tutby tuším
byl Adam v ráji svy'm zrakem přírodu veskrz prozíral. ") Bud
tomu jak bud, dojista rozjímati o přírodě bylo by při Adamu
tolik, co tvorův, člověka obklopujících v duchu nazíratí a dokonale
vzdělávati je. Všeliké od Boha v němou tvář vložené čití bylo
by rozumem Adamovy'm bylo poznáno a uvažováním na Boha
přenášíno. Bylo! by to zároveň vypěstováním přírody, jakož i
vlastní osoby vzděláním a způsobem vyšší bohoslužby.

Pakli Adam smyslem přírodu prozírajícím nadán nebyl,
předce s pozorem o přírodě mysliti bylo tolik, co duševní stavbu
provesti. Jak dalece tu nejen život v přírodě se zračil, ale i

*) Kniha na jméno Heuochovo podvržené podává zprávu, že ráj co sídlo
blažených pozistával ze sedmi kopců : rozličného kovu. I bájesloví na
tom se snáší, kladonc obydlí bohů t. prarodičů našich na vrchy hor. Na
vrchu Olympos, Athos, Lykaios trůnujíci Zeus nazván čteme. S. El'rem
syrský píše o tak vysokém ráji, že voda potopná ještě patnácté loktů
vyšší byla, než vrchy hor nejvyšších, a jen paty vrchu rajského libati se
osmělila. (Opera syriava. T. "I. pg. 563.)

“) Potahují se na Ekkli. 17, 7. Dle textu toho Adam pronikal povahu i
vlastnosti veškerého bylinstva, a spolu všelikého úrazu vpovčtřl varovatí
se uměl.
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pro přírody nadužívání smrt hrozila, mysliti o přírodě bylo také
tolik, co ostří/tali ji.

Avšak do rozbírání úlohy, jižto člověk měl vzhledem pří..
rody, tím méně pouštěli se máme., čím méně o tom podáno
Písmem svaty'm. Ono! důkladnčji mluví o vzdělání ducha, při
kterémž jednak rozum, jednak vůle se pěstuje.

Než ani o původu „mluvy“, kterouž se prvotná činnost du
cha Adamova ozračovala, Písmo nás zřejmě nepoučuje; my však
s pravdou se nemijíme, tvrdíce, že Bůh hned s počátku jazyk
člověka tak uzpůsobit, aby co nejdřív city a myšlénky své pro
slovít dovedl. *) Do jalovy'ch podmínek se zaplétá, kdož stojí
na tom, že by bylo Adamu zůstaveno hylo, aby namáhaje se
bez působení Božího tu moc, své pojmy proslovíti, vyvínoval,
pěstoval a tak k dokonalé mluvě přišel. Tací domnčvači nikdy
určili s to nebudou, jak dlouho Adam bez řečí l. jako němé
tvář trval, až ponenáhlu k tomu přišel, aby své ponětí náležitě
proslovit mohl. Novějším náhledům o původu či počátku mlu
vy — že by byl poznenáhly'm z jakési divosti a tupostí se
dobýváním, a mnoholety'm zkoušením Adam k řeči přišel —
Písmo odporuje, nás upozorňujíc, v jaké míře vzdělán by'ti mu
sel jazyk prvního člověka, ani všecky živočichy jmeny jejich
nazvati mohl.

„Stvořiv tedy Hospodin Bůh z země všecky živočichy
zemské, a všecko ptactvo nebeské, přivedl je k Adamovi, aby
věděl, jakby nazval je; nebo jak nazval Adam každou duši ži
vou, tak jest jmeno její. [ nazval Adam jmeny jejich všecka
hovada, a všecko ptactvo nebeské i všecka zvířata země.“
(Gen. 2, 19. 20.)

Člověk nazval živočichy jmeny jejich, a to bylo duchovné
pěstování a stavění přírody a síly vlastní. Sám pak cítil dobře,
že o sobě není s to, své vlastní sily skrze mluvu se zmocnili.
Všecky zvuky, jež příroda vydává, pravdivou člověckou mluvu
ještě nečiní.

') Ovšem lu důvěru v moudrost a lásku Boží míli třeba, že stvořiv Adama,
hned také z pouhé milostí vzácným darem mluvy jej obdařil.
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Písmo podává příčinu, abychom si to tak představili směli;
nebol voce: „Adamovi pak nenalezal se pomocník podobný je
mu.“ Pomocníkem teď od Boha mu přivedeným dán průchod
nejblíže citům a pojmům, jakož i slyšitelným znakům toho, co
sobě člověk představuje. Jet tak patrno ze slov, jimiž Písmo
o původu a stvoření ženy praví: „Pustil tedy Hospodin Bůh sen
na Adama, a když usnul, vyňal jedno z jeho žeber, a vyplnil
tělem místo jeho. ] vzdělal Hospodin Bůh z žebra, kteréž vy
ňal z Adama, ženu, a přivedl ji k Adamovi.“ 'l'ed' teprva
mluvili, t. v dokonale ělověcký spůsob city a myšlénky proslo—
\'iti lze bylo.

Tím ale celé určení ženy se nevyjadřuje, že napomohla
cílům a slovům. Tot obzvláštně v manželství, a v téhož du
chovné stránce se ukazuje. Ne tak jako náhodou měl se muž
se ženou nalezti; nebot muž a žena mají dle vůle Boží sobě
nerozlučitelně náležeti, ant tajný, je vižící svazek vetkán jest
v lásku ku pohlaví, kterouž sám Bůh vštipil. Co tu vábilo, aby
duch s duchem vzájemně se sdílel, bylo dokonalým nástrojem,
jimžto člověk sám sebe se zmocniti a ze sebe všecko vyvésti
mohl, čehož schopen byl duch jeho. Tudy to vábení též po
máhalo, aby člověk maje přírodu pěstovati, do svého úkolu se
pustil, a celou i plnou sílou, jenž mu přistvořena byla, jeho se
zmocnil. *)

Při té Evou Adamovi skytané pomoci, aby sto byl, dál a
dále pro své zdokonalení se opatřili, přišlo mu i s hůry po
žehnání: Bůh požehnal jim a řekl: Bosttež a množte se, a na
plňte zemi, a podmaňte ji. (Gen. i, 28.) Poměr manželský

*) „Tato jest kost nyní z kostí mých, & tělo z těla mého.“ Tak prvostvo
řený člověk říci mohl druhostvořeněmu. Ten však druhostvořený člověk
byla žena. Tuto Bůh ne bezpostřednč : hlíny země učinil, nýbrž : těla
Adama, člověka prvního tak, že dvě lidské osoby v jednom tělo byly.
Taktě Bůh položil základ první společnosti lidské, totiž nmuž—elsfn';
v němžto že úplná rovnoprávnost ženy s mužem v domácl'm i veřejném
žítí možná není, patrno z vůle samého zakladatele manželství v obojím
Zákoně prohlášené. ('fr. 1 Kor. 11, „. Veršem tím velí se ženě míti
závoj, jakožto znamení, že jest pod mocí muže, a pro anděly, buďto
z uctivosti k ním v shromážděni nevidiledlnč přítomným, aneb jinak:
pro přednosty Církve, jimžby žena tak svou úctu a poslušnost na jevo
divala.
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byl s počátku dojista vyšší a čistší, nežli nyní, jelikož tělesenství
v stavu dokonalejším se nalezalo. Než nikdy lze nebude ten
vyšší stav dokonale určiti, jejž Písmo vyjadřuje skrz nepoznání
všeho, cokoli k studu přivodí.

Postačít věděti, že člověk hned v prvobytí tak upravené
tělo měl, že nesmrtedlný zůstati mohl. Uprava i důstojnost
ducha jeho tím se označuje, že měl nejen zdání o Boha, ale
určitý náhled a známost o jestosti a moci Boží, a že s Bohem
chodH. *)

Písmo o tom obcování výklad nepodává, avšak proto nebrání,
aby vysvětleno bylo z postavení, v němž Mojžíš, lsaiáš a jiní ná
strojové zjevení Božího se nalezali. **) Mělo však přijíti k tomu,
aby člověk nejen vpoznání Boha rostl, ale i dobrovolně se mu
odevzdával. Že ouplně a rád Boha poslouchati měl, jet k vyrozumění
ze zápovědi Boží, ježto, byt i na první pohled zdála se matnou
býti, nic méně celou povahu a celé povolání člověka nám" vy
značuje. *N) .

') Mimo to i práce člověku Boltem vykázána byla, aby on počínaje od
rozkošné zahrady rajské po veškeré zemi stav živoucí v možné velikosti
rozšiřoval; to jest, tu plnou živost, co zvláštním působením Božím se
v ráji objevila, měl Adam na všecka zemi přenésti. Původní stav ráje
byl takměř od Boha štipený strom, ostatni pak zemč obor ještě ta pláň,
na nižto člověk všeliké ronby lepší, z ráje vzaté štěpovatí měl.

Co přírodu v ráji napřed stavělo vší přírodě ostatní, to vyznačeno od
Mojžíše jednak návěštím, že Bůh stvořil svět, a potom štípil ráj (Gen. 2,
R); jednak i tou zprávou, že byl v ráji strom života, z něhož kdoby
jedl, bylby živ na věky. (Gen. 3, 22) Myr arci nemůžeme vlastnosti
stromu toho ndnti, ani o povaze rostlin a živokíi rajských líčili, ačkoli
pro ty nepamčtné časy rozdílnou od přítomné vrstvu země připustiti
musíme.

") Adam nad proroky jen proto slavnější byl, že on první zlídí a hned od
Boha stvořen, : za korunu díla tvůrcova považován jest. Ekklí. 49, 19.

“') Biblická zpráva o počátku všech věcí a o stavu prarodičů našich není
jinotaj (allegorie), ani báje (mythus); nebo domněnce té odpírá Písmo,
kteréž o pradějinách světa zřejmě vypravuje — odpírá neliclíé pojetí slov,
jichžto véřilelnost pozdějším zjevením všudy stvrzena; — odpírá zbor
otců a učitelů církevních, kteří ty zprávy za skutečné události kladou; —
odpírá i naše přírodovčda, ješto ten způsob utvořování země naší ani
jináč sobě mysliti nemůže, než v těch útvarech, a v tom pořadí útvarů,
jak o tom sv. spisovatel píše. -—

_ Veškercn stav člověčí v pozemském ráji popisuje sv. Augustín takto:
„Ziltě tedy člověk v ráj po své vůli, dokud to byla vůle jeho, co Bůh



20 I. Stvořeni & pruzjevení. Kp. III.

Kapitolu III.
Podvedem' a pád prvního člověka.

Hospodin Bůh člověku v ráji přikázal, i'ka: „Ze všelikého
stromu rajského jez: ze stromu pak vědění dobrého a zlého ať
nejíš: nebo v který by koli den z něho jedl, smrtí umřeš.“
Pravda jest, že z těch důležitých slov zákazu Božího, jako z
jiskry mohl povstati oheň při každé bytosti osobné. Co Bůh
ráčil, tím se mohl a měl člověk dobrovolně vázati, a soddanosti
plniti vůli Boží, ku kteréž němá tvái' nevyhnutelně se nese.
Kdyby člověk byl na vůli Boži pevně se zakládal, bylo by
snadno se mu podařilo, svobodně v Bohu žíti. Rozhodnost vůle
ohledem na nejedcní ze stromu zapovězeného nemohla než překo—
nati každou náklonnost, chtiti co jiného, nežli co chce Bůh. Nechal
snad malá sama o sobě byla věc zapovězená, byla vnadidlem
mocným a musela býti, aby pudila člověka, přestoupili vůli Boží.
Nemohloť mu než jako orozšíi'ení moci se zdáti. Bůh sice při
pomenul člověku, že by zapovězeného ovoce jedení spůsobilo
smrt; ale s jinou vystoupil svůdce, a stál tu co vabič nezbytný.

přikázal; žiltě v požívání Boha, : kteréhožto Dobra dobrým se stával;
žil beze všeho nedostatku, vždy takto živu býti ve své maje moci. Po
krmem byl opatřen, aby nelačněl, nápojem, aby nežíznil; bylo tu i dřevo
života, aby jej staroba neztrávila. Žádného porušení nebylo v těle jeho,
ani z těla na smysly jeho jaké doléhaly těžkosti. Vnitř žádné nebylo
se báli nemoci, zevnitř rány nižádné. V těle panovala dokonalá zdravota,
v duši plnost poklidu. A jako v ráji ani horka ani zimy nebylo, tak i
v obyvateli jeho dobrá vůle ani žádostí jakou, ani bázní se neurážela.
Nikde tu smutku, nikde nebylo marné radosti; leč pravá potěcha usta—
vičnost vážila : Boha, k němuž planula láska ze srdce čistého, a ze svě
domí dobrého, a : víry neošemetné. Z počestné plynouc lásky upřímné
bylo manželů těchto vespolek obcování, shoda byla mezi nima jak zohle
du ducha, tak z ohledu těla pečlivost, i bez obtíže ostříhali jsou dané
sobě přikázání. Nebylo tu unavení ani zemdlení po práci, ani spaní ne
nadešlo proti vůli.“

„Vzdalmež tedy tu domněnku, že by člověk v takové blahosti a všech
věcí pohotovosti nebyl mohl potomstvo vydávali bez žádosti ueduhu.
Tímže kynutím vůle, kterým ostatní údové, byli by se i tito řídili, a bez
ostnu luzné porhoti, leč v poklidu ducha i těla byl by přichýlil se muž
k lůnu manželčinu, která bez poskvrny bylaby počínala.“ (De civitate
Dei lib. XIV. c. 26.)
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Al hned nezpytujeme, kdo ten svůdník byl, jak se jmenoval *)
a odkad přišel, na cestě k prvnímu hříchu vidíme obraz a
v něm tahy, jež podstatně při každém hříšném činu nalezáme.
Had působením ďábla řekl k ženě: „Proč přikázal vám Bůh,
abyste nejedli z každého dřeva rajského?“ Bůh tu se svou zá
povědí co nepříznivá soběcká a i lživá bytost v podezření padá,
ba jako nepřítel člověka, svým zákazem docílíti chtějící, aby
člověku cestu k samostatnosti a dokonalému poznání zatáhl.
Že by v té věcí, jižto Bůh zakázal, neposlušnému zahrozeno
bylo trestem, tot jsou strašáky pouhé. „Nikoli smrtí neze
mřete.“ „) — Při takové řeči snadno mizela nedůvěra a láska
k zákonodárci; k tomu povstala samosvojnost a py'cha, a když
bylo ovoce na pohledění rozkošného stromu k jídlu vábilo, tu
lířích od ženy spáchán, kteráž pak i muže k stejnému pádu
svedla. (Gen. 3, 6.) Že to byl hřích těžky', hřích pejchy, svědčí
Sirach 10, 14. řka; „Počátek pýchy lidské jest odstoupíti od
Boha; poněvadž od toho, ktery'ž učinil ho, odstoupilo srdce je
ho.“ V několika tazích cokoli hřích v sobě obnáší, zde se na
oči staví a také nadmítá, odkud přichází zlé svědomí, a jak až
po dnes sobě počíná člověk svůdník. Ten takovy' měl v ráji
předchůdce svého — hada.

Věc to nemožná, aby svaté stránky obmy'šlely, báseň podati
aneb napodobiti v hadu člověka za svůdce, jelikož dle svědectví
jejich krom Adama a Evy nebylo člověka na zemi. Jet v hadu
představena bytost rozumem a vůli obdařená, avšak odcizená Bohu
stvořiteli. Slovy prvními: „Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi“,
jest o stvořeny'cb bytostech, jež nazy'váme duchy, toliko pokynutí
dáno; avšak totéž pokynutí spolu s povstáním svůdce vzpůsobě hada
má dosti váhy, abychom nepochybovali o jestosti duchů nadlidsky'ch,
ani otom, že aspoň jeden z nich se Boha strhl. *“) V jakém
poměru k hadu tomu byl zavrženy' anděl, není vyznačeno; jediné

') Rabíni jej jmenují Sammael, a jednak za anděla smrti, jednak za knížete
andělského a předsedu všeobecného soudu pokládají. _- Cl'r. Buxtorl'.
lex. rab.

") „Bůh ujišťuje, žena pochybuje, ďábel upírá" —- dí sv. Bernard.
"')l kniha Jobova (38, 7) popisuje anděly co divače při stvoření, dříve

než byl člověk učiněn.
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to víme, že hned z prvu, když všecko dilo Boží dokonáno, po
stavení vyšší hadu se připisuje nad ono, v jakém jej od té
doby, co prarodiče naše svedl, nalezáme. By'vát had vůbec
v ošklivostí a za obraz pronevěry, líchoty a lstí kladen. A proč
také obětmi nezřídka etěn by'val, vysvětleno bud ze slepoty
srdce, při kteréž i zlo od mnohy'ch za božskou, a poněkud
hned od prvobytu za moc samostatnou považováno.

Pravda arcif, že zápověd Boží ukázala se co kluzká půda,
na níž první člověk mohl klopejtnouti, tím spíše, an se přichytil
scestné nauky; avšak spolehnutí na lichého rádce, a přestupek
ohlášeného zákona zůstává činem vůle svobodné, k čemuž i ná
sledek t. hnětlivé svědomí ukazuje. „] otevříny jsou oči obou
dvou, a když poznali, že jsou nazí, navázali listí ňkového a
udělali sobě zástěry. A když byli zaslechli hlas Hospodina
Boha procházejícího se v ráji . . . skryl se Adam i žena jeho před
tváří HospodinaBoha u prostřed dříví rajského.“ (Gen. 3, 7. 8.)
V stavu manželském nejouplněji se zračilo, seč by člověk tělem
iduší svou by'ti mohl. Když tedy proti zápovědi z stromu
ovoce okusiv, z Božiho řádu vyšinul, hned s nepořádem
hlavně ta stránka jeho se potkala, která přímo manželskému
loži slouží, tak sice, že se od tedka musel za to styděti člo
věk, čím Bůh dílo své dokonal. Studem tím, jejž člověk měl,
vyšlo na jevo, že se cítí puzena, chtíti cos jiného, než co chce
Bůh. Člověk se tedy vyznal a následkem šla pokuta, jižto za
pokání Bůh mu byl uložil. ] řekl k ženě: „V bolesti rodíti
budeš děti, a pod mocí muže budeš, a on panovatí bude nad
tebou“ (Gen. 3, 16). Takl žena v bolesti pří každého potomka
Adamova rození měla něco té žádosti odkáti, kteréž se první
hřích takřka narodil. Než v kterém oboru jakési pamětídlo
bolesti mělo položeno by'ti? V tom, kde člověk studem na
svůj pod přírodu poklesek se upomíná, a vina bezuzdny'eh žádo
stí se mu vyčítati nepřestává. *)

Pokuta za hřích, prarodičům uložená, spolu hojebnou byla,
jelikož právě bolest slouží k vy'straze od zlého užívání. Po

') Při muži následovala bolest obřízky. Gen. 17, 10. „'Obřczán bude každý
z vás pohlaví mužského“ — vece Bůh k Abrahamovi.
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dobně se to má is pokutou vloženou na Adama: „V potu
tváři své jisti budeš chléb.“ '(Gen. 3, H).) Sloužil mu práce
za pokutu. avšak i za lékařství, anl neduhům t. divým vášním
v cestu se staví. Skoupost země, vyznačená slovy: „Trni a
hloži tobě ploditi bude“ — ukazuje na ncschop člověka, aby,
maje plnou vůli, v požívání přírody se nepřebral. Tak také
prvního člověka odloučení od ráje dostatcčnč sobě vyložíme
z těch hned od prvotného hříchu v něm procitly'ch zlovášni, ač
nástroj k vypuzeni člověka z ráje cosi záhadného na oči stavi.

„[ vyhnal (Bůh) Adama, a postavil před rájem rozkoše
Cheruhíny, a meč plamenný a obratný, kostříháni cesty kstromu
života.“ Tedy andělské duchy v způsobě, jako potom byli nad
archou Boží naobrazeni, bylo tu viděti, an vystupujice s pla
meny meěům podobny'mi, přístup do ráje zamezují. *)

Od té doby zůstal ráj nepřístupným, jak nám Písmo jisti. *)
A kdožby tu neviděl, že v pozadí pokolení lidského jiny' dávno
věky, v mnoha ohledech lepši stav hledán by'ti má? Člověk
v rčzkošném požívání ráje byl blízko Boha, ted ale, požívaje
přírody, učí se zapomínati Boha, popírati ho, anebo proti němu
bojovati.

Člověk, kochaje se požíváním přírody, hledal něčeho, co mu

') Cberub (Ezech. l. a X.) co celek sestavuje se z člověka, zlura (hovada),
orla a lva, tak že u něho předkuje podoba tui-í; odtad jmeno celku:
plubař či „vnráč.“ lzdá se, že tudy sloučení čtverýcli vlád světa viděd_l
něho vyjádřeno: člověčí duše, zvířecí duše, bylinstva, hmotnosti. Ze
v obraze tuřím zvířectvo (mundus aninialis) se představuje, snadné sobě
vysvětlíme, šetříce toho, co za starodávna tur představoval. Orel, jak po
dobno, s okřídleným světlem úplně provitý život bylin naobrazuje. Méně
dovedeme ve lvu obraz hmoty, kovů, látky podali. Než připomenuto bud,.

že bohyně Durga, po smyslu indickém povččnon látku představujic, na
lvu jezdí, a že lev v obrazné kabbale kovy naznačuje. Cír. Kabbaln de—
nud. [. pap. 115. Libo—lito předpojmouti, byl by rozum textu biblického

_snad tento: Ve jmenu čtyř vlád vídědlného světa člověk z ráje bud' vy
hnán. Vyšší moc, jižby člověk v ráji nade čtvercni vlád tvorstva užíval,
jen k zpuštění sloužiti by mohla. — Ostatně cberubíni již jsou průvodčí
velebností Boží, se zjevující, již obrazy blízkosti Páně na zlatém pokrytí
archy úmluvy, (Exod. 25, 18.) '

") Řecká báje o ptáku řečeném „noli“ — gryf — jenž v Asii za strážce
tamních zlatodolů postaven, zdá se s biblickou zprávou o Cllel'tlltílletl'l,
k ráji přístup zbraňujícícli, souvisetí.
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sám jediný Bůh dáti mohl, a protož blaze mu, že mnohou stra
stí v přírodě od této odmrštěn jest. Čím samovolněji a bezděč
něji bol člověku z přírody v ústřety kráčí, tím bližší jest
vyboření té mezizdi, kterou postavila žádost mezi Bohem a
člověkem.

Protož s první vloženou pokutou, iížto se nejen těžký boj
s hadem, nýbrž i zápas s bolestí ku porodu ženě oznamuje, spolu
prorokováno o vykoupení: „Nepřátelství položím mczi tebou a
ženou, a mezi semenem tvým a semenem jejím; ona! potře
hlavu tvou, a ty ouklady činiti budeš patě její,“ (Gen. 3, H).) *)

Otázku, zdali člověk cestou kajícnosti kráčoje sám na my
šlénku přišel, aby k smíření se s Bohem obět uvcdl a jemu vzdával,
anebo-li Bůh obětovati jej poučil, s jistotou rozhodnouti nelze. „)

Skrze oběti hned v první rodíně měl pocit závislosti od
Boha, měla víra v spravedlnost Boží a naděje v budoucí vykou
pení lidstva rozmnožena a upevněna býti.

Brzy po vyhnání člověka z ráje připomíná Písmo, jak byl
Bůh ctěn obětnýmí dary. Kain přinášeje obět nekrvavou, ne
vyznal se z hříchu svého, a že byl závislostí své od Boha ne
pamětliv, nevzhlédlo oko Boží na dary jeho, t. nestrávil jich
oheň s nebe. Na Abele pak s krvavou obětí pokorně se Bohu
odevzdávajícího, Hospodin milostivě vzhlédl. Tehdy vypukla
hříšnost Kainova příliš velmi, tak že zabil Abele bratra svého.

Co jsme posavad při lidském hříchu znamenali, sestaveno
buď takto:

a. Nedůvěra k hlasu Božímu a spoléhání na výklad lži
vý, viklavost u víře a pověrečné doufání v anděla zavrženého.

') Někteří-vykládají toto místo na Marii pannu; nebo mocí jejiho Syna hlava
pekelného hada potí-ena jest; jiní zase tak, že se čte: Ono (símě) potře
hlrvu tvou. Však obě jest stejného smyslu, že totiž Maria svým blaho—
slaveným plodem potře hlaVu a zkazí moc ďábla, škůdce pokolení lid—
ského. To tak radostné zaslíbení nazývá se prolonangelíon.

Učený Tomáš Maurice je toho zdání, že by pověst o Crischnu, jejž
Indové za držitele a uchovalele všehomíra kladou, byla zbyvltem pravě
kého podání o příští vyknpítele světa.

") Někteří pokládají za věc nepochybnou, že Bůh sám tak důležitou stránku
zhožuých úkonů, jako jest obět, ustanovil, a o jistém řádu a spůsobu
obětním naše prarodiče poučil.
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b. Z žádosti očí povstalé nadužití přírody a tudy nepo
řádek v pohlavním spojeni.

c. Pyšné baženi po dokonalém poznání, žádost po vyro
vnání so Bohu, a liché svobodenství s pýchou.

d. Nenávist bratři a sester. — Takovét byly věci, po
nichž obracel člověk mysl svou. *) Hřích tak spáchán od člo
věka libovolně, a vláda hříchu v něm panující s žádným ne
kráčela nucením. Vládu nad hříchem vyznačují slova, jcž Bůh
ke Kainovi promluvil řka: „Zdaliž nevezmeš (odplaty), budeš-li
dobře činiti; pakli zle, hned ve dveřích hřích (jako lev číha
jící) přítomen bude? ale pod tebou bude žádost jeho, a ty pa
novati budeš nad ním.“ (Gen. 4, 7.) ")

K této biblické řeči rozrostání hříchu hned na počátku
lidstva, více přidati netřeba, jelikož z ní chopiti lze, jak napo
tom vedeno a řízeno bylo pokolení lidské. Čím blíže člověk
takořka v rukou držel počáteční sílu přírody, tím ohromnější
byl smyslový život jeho, co starého Adama, jenž měl přetvořen
by'ti od nového Adama —- Krista Pána, vykupitele světa.

Kapitola IV.
Věk nejstarších patriarchů až do dnů potopy.

Žádost po rozkoších těla s pejchou života, a vedle nich
pověra s nenáviděníin bližního vzmohly se hned následkem pádu,

') Záměr a spojené s ním namáhání nezdárného ducha, aby proti Bohu po
vstal a sám se zbožnil, dojista více jest, než pouhý zápor či pouhý ne—
dostatek dobra. Vůle a moc jeji ovšem člověku od Boha propůjčena, by
sám sebe odhodlal; kdo však buď které bud' výjevy mile člověčí, jakoby
Bohem provedeny byly, udává, staví na místo svobodné vůle neodolatelný.
dcterlninism (předustanovení), a činí Boha samého původcem břichu.

") Znamení, jež Bůh na Kaina položil, aby ho žádný nezabil, cosi záhadného
jest (Gen. 4, 15.). Zdali tu máme na takovou známku mysliti, jakouž
nosí na čelích vyznavači učení Vischnu a Siva v zemi indické? Přípo
menutí hodno, co se R. Abbovi (dle Sohar. Ill. hl. 75. 6. ed. sníst.)
na cestě v Kappadockn viděli dostalo. Člověk maje na čele znamení
vyzýval onoho ku pokání. — Kain byl prý u vysokém stáří od pravnuka
svého Lámecha, : nedopalření za divou šelmu považován, a zabit na
lovu; : kterčto události poukazují na záhadná slova Lámechova. Gen.
4, 23. 24.
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a oscdlaly duše lidské tak, že onen nad hadem vyncšcný ortel:
„Po prsech svých polezeš, a zemi jísti budeš“, na sobě
vykonaly. Avšak nikdy nescházelo nástrojů schopných, jimiž
Bůh zjevení své lidem bez přítržc oznamoval. Že ale při tom,
téměř v nedohledné dálce, šediny a hrob jim se ukazovaly:
protož za dnů nejstarších arciotcův, jakož ctnost tehdejší na
znamenité výší, tak i vášně v neobyčejné ohromnosti sobě před
slavili třeba. Biblí arci nám jen ty příhody, jenž se na začátku
a konci věku toho zběhly, šíře vypravuje; ale již z toho bylo
by možné zavírati na příběhy mczitímné, nejvíce ze strany té,
ježto rozluští otázku, proč nejstarší patriarchové tak dlouho žili.
Neboť nalézáme počet let žití jejich, a sice: Adam žil 930,
Seth 912, Enos 905, Kenan 910, Mahalaleel 895, Ja
red 962, Henoch 365, Methusalém 969, Lámech 777, Noé
950 let.

Že lety těmi občasí dvanácti měsíců chce rozumíno býti,
vidíme z historie 0 potopě, kdež se měsíce roku počítají. (Gen.
7, H. 24; 8, 4.) Zpráva o potopě takmčř jeden a týž text
obnáší s udáním let, co jich ti patriarchové byli prožili.

Co tu mezi jiným o stáří jejich vypočteno, i z tobo beře
svůj výklad, že Jakob před Faraonem stejská na to, že dnové
putování jeho (měl tehdáž 130 let) nedošli let, života otců jeho.
(Gen. 47, 9.) To! ovšem Jakobova otce a děda zpříma se
dotýká.

V čemž i souhlasují zprávy národů starých vůbec, tak
sice, že už dávnověké spisovatelstvo do vykládání těch samých
se pouští. *)

') Tak dle Laklancía (de origine erroris líb. 2, c. 12.) „Varna argumentari
nixus est, cur putarentur antiqui mille annis victitasse — Fl. Josef Antiq.
1. e. 3. s. 9. připomíná o starších spisovatelích, kteří biblickou zprávu
o dlouhověkosti arcioteů poněkud stvrzují. Sv. Augustín smítá napohlednó
důvody dějepisců, jako Plinia Sekunda, kteří za moudré počínání si po
kládali, zkrátí—lí čislo věků předpot0pných lidí tím způsobem, aby
deset roků před potopou na náš jeden, a celé století na deset let
naších připadlo. Ale mínění jejich docela jest nepravé. a patrným
provésti dá se důkazem, že rok před potopou téže dlouhosti byl,
kterouž mají naši rokové posavádnt, jenž oběhem slunečným se zpravují.

teíne v Písmč Gen. 7, 10, že potopa se rozvodníla na zemi léta šesti
ztého života Noémova, měsíce druhé/w, dvadm'lělw sedmého dne měsíce.
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Výklad dlouhověkosti oněch patriarchů z nejedny okolično
sti veden býti má. Zajisté příroda předpotopná měla více bu
jarosti a živosti. Také byli arciotcové velmi blízko prvopočátku
čeledi lidské, a tudy i tomu plnému zdroji sil pí'írodných; po
sléze byl způsob žití jejich nepochybně přirozenější nad onen
lidí potomních. *) Tolik jisto, že po dnech Noémových věk
lidský méně trval;**) ačkoli kolísání v tom, co od pořádku ži
vota a tělesné povahy jednotlivců závisí, není vyloučeno.

Sém byl živ 600 let. Náhor žil 148 let.
Arfachsad „ „ 438 „ Thara „ 205 „

Sála „ „ 433 „ Abraham „ 175 „
Eber „ „ 464 „ lsák „ 18 O „
Peleg „ „ 239 „ Jakob „ 1 47 „
Regu „ „ 239 „ Josef „ i 10 „
Serug 230 „ Mojžíš „ l 20

Tak- li dlouhověkost prvních patriarchů stojí neuchylná, jak
od Mojžíše zpraveni jsme, tedy někdejší náruživosti musely ná
ramně se vzmáhati a bujněti, zvláště, když pilně uvážíme, jak
hned zprvu smejšlení Kainovo se objevilo. Jestliže u lidí, jižto
občasi dvou set let prožili, ještě panovala síla mládenči, tedy
co tou dobou od člověka bylo podnikáno, muselo v míře mno
hem větší, nežli za dnů našich se naskytati, i lepota i rozpása

l čemu tak Písmo praví, jestliže' onen rok předpotopný ze třídceti šesti
aneb dokonce ze třidceti dnův toliko sestával? Takový skrovný růček
neměl žádných měsíců, aneb měl—li předce dvanárte měsícův, obnášel
měsíc toliko tři dni. [ mohlo-li by Písmo o sedmadvadcátém dni druhého
měsíce mluviti, takových-Iíž itenkráte mésícův nelíývalo, jakové posavádc
máme? A opět na konci potopy takto čteme, Gen. 8, 4. 5: „Odpočinul
koráb měsíce sedmého; dvadcátého sedmého dne měsíce na horách Ara—
ratech; ale vody opadaly až do jedenáctého měsíce: nebo jedenáctého
měsíce, prvního dne měsíce ukázali se vrchové hor.“ — Tedy pryč stím
bludem, jenž všelijak léta Písma svatého ztenčuje a ujímá, aby počet let
k mysli lidské blíže a Iehčeji připadal. (O městě Božím knih. 15 kap.
9. 12. M.) Příklady vysokého stáří za věku našeho uvodí spis: Hlas
jednoty kat. ročník 8. 1856. čísl. 9. 10 n.

*) Vysoké stáří prvních lidí sloužilo spolu k tomu, aby svatá učení onstním
podáním se snadněji zachovala a neporušená zůstala až do té dnhy, kde
se Pismem zaznamenali mohla. Otcové tedy viděli ještě nejpozdější vnuky
své, kterýmito nehylo možná porušiti učení Boží, jinak by byli museli od
starších přísně pokáráni býti.

“') Zdai potopou bylin.—tvorajské a tudy hlahý na athumsl'éru vliv zkažen?
3
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nost mravů. Nemnoho světla přibíráme k věci té z těch
pojediností, v nichž text biblický připomíná, jak synové Boží t.
potomci Sethovi, a jak synové lidští t. potomci Kainovi, sobě
počínali.

Bezbožní Kainité stali se památnými, že vynalezli řemesla
a umění; Sethité pak v čeledi své měli více mužů nábošny'ch.
Hned o Enosu, synu Sethovu, připomenuto: „Ten počal vzývati
jméno Hospodinovo“, t. počal Hospodinu veřejnou službu konali,
a jméno jeho ostatním oznamovali. *) (Gen. 4, 26.) — Slova
ta zasluhují bedlivého uvážení. V novém zákoně čteme, že sv.
Apoštol Petr nazývá Noéma osmým hlasatelem spravedlnosti.
(2. Petr. 2, 5.) Tedy z toho jde, že všickni arciotcové z po
kolení Sethova v tom své zalíbení měli, aby učení o Bohu
hlásali. Noémovi předcházelo těch hlasatelů sedm: Enos, Ke
nan, hlahalaleel (Malaleel), Jared, Henoch, Matbusalém,Lámeeh. ")

Zřejmě nazván jest důvěrným přítelem Božím jediný He
noch. Zpráva o něm zní takto: „Henoch pak živ byl šedesáte
pět let, a zplodil Mathusaléma. A chodil Henoch s Bohem ;
a živ byl po zplození Mathusaléma tři sta let, a zplodil syny i
dcery. ] bylo všech dnů Henochových tři sta šedesáte a pět
let. A chodil s Bohem, a neukázal se; nebo vzal bo Bůh.“
(Gen. 5, 21 n.; Žid. H, 5.) Ta slova: Henoch chodil s Bo
hem, tolik znamenají, co „svatě živ byl; život Bobu milý vedl.“
Dále slovy: „Neukázal se; nebo vzal ho Bůh“ míní se tolik,
že nebylo vidíno, aby umřel; proto že jej Bůh přenesl t. ze
světa. *“)

') Fr. Friedholl', (Situnbtiš bet fat. cleoíogttií, !Růnílcr 1854 ftt. 106 n. snaží
se z textů biblických dovodíti, že v těch alovích „jméno Hospodinovo“
nic jiného neleží než prvopočáteční zjevení Boží— a potahujo se na Žlm.
21, 23; Jan 15, 21; 17, 6. 8 a H.

“) Veškerá doba od Adama až do Noě naplněna jest desíti patriarchy:
1. Adam. 2. Seth. 3. Enos. 4. Kenan (II.). 5. Malatcel (III.). 6. Jn
red (IV.). 7. Henoch (V.). 8. Mathusalém (VI.). 9. Lámech (VII.).
10. N06 (VIII.)

"') Jiní ta slova: „Vzal bo Bůh“ vykládají o vytržení Henocha s tělem i
duší. — Tak zajisté předpokládá se důvěrné : Bohem chození, jako bylo
prorockých mužů n. p. Eliáše. Viz níže knihy páté kp. 3. Proroci 
Eliáš. —
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Tak zřetelně v tom pi'ihěhu ohlášený článek o nesmrtelno
sti duše lidské, přejinačen jest od lndův a od Řekův ve do
mněnku o stěhování čili putování duší.

Henoch byl u Židů, a také u křesťanských Ethiopův u ve
liké vážnosti.

Kniha proroctví Henochova, alespoň dle části, známá jest
sv. apoštolu Jůdovi (14. 15). Měli! Židé, a máme dosaválle
část proroctví pode jmenem Henocha či Enocha. Slova, jež
tam čteme, vyhrožují těžkou Boží pomstou na soudu Božím,
kterýž všechněm vírý odpůrcům a prostopášným lidem na
stati má.

Nad Henocha, jemuž Mohamedání Edris říkají, slovútnčj
ším učiněn jest Noé, od něhož béře svůj začátek doba nová.

M.,-__
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Kniha. druhá..
Potopa světa.

Bůh v svém zjevení hrozí a potopou tresce národy, vyjma
Noe' .: rodinou jeho.

K víře podobno, že i věkem vzdálenější Kainité skrov
nější mčli počet let proti letům těch bližších, ačkoli Mojžíš, vy
čítaje jména, o věku živobytí jejich nezpomíná. (Gen. 4.) Než
zminku činí, kterak Kain v krajině Nod *), na východní straně
Eden bydlel. (Gen. 4, 16.) Když potomci jeho ve vlastech
oddělených bydleli, rozmáhala se při nich bczbožnost tak, že
jen k věcem pozemským připoutání, ortel nad hadem učiněný,
v smyslu mravním, na sobě vykonávali: „Po prsech svých po
lezeš, a zemi jisti budeš.“ (Gen. 3, 14.)

Ty připadnosti, že čteme o Lámechu: „Kterýž pojal dvě
ženy — a že hrdý zpěv jeho na spáchanou od něho vraždu
se vztahuje, an zatím o Henochu připomenuto, že chodil s Bo
hem; ty připadnosti zdaji se na nejvyšší vrchol té protivosti
ukazovali, v jaké jest dobro se zlem. Toto mělo převahu, a
hrozná spousta zlých také potomky Sethovy zachvátila, tak že
celkem se zbořila stěna té hradby, co byla posavád mezi Se
thity a Kainity stála. Tito k hrudě zemské obrácení, mají se
nejvíce k tomu, aby u nich začala se pučeti kultura, onino
amejšleji více po kněžsku, majice k opatrování sobě svěřenou
tradici, jenžby svědectví vydávala o časech, do kterých histo
rické paměti nesáhaji. Jen Noémovi dostalo se, aby nalezl
milost před Hospodinem. Neboť stál věrný v poslušenstvi Boha,
a co mu zjeveno, obracel k užitku souvěkých bratří svých.
O tom jistou zprávu máme v 2 sv. Petr. 2, 5., jakož i u sv.

") Nod, slovo hebrejské, znamená tolik, co poběhly'.



Pověsti o potopě. 31

Mat. 24, 37 n., kdcž Kristus lid z doby posledního občasí zde na
zemi k vrstevníkům Noéínovým přirovnává, kteří učení Božího přijíti
nechtěli. Za tou příčinou i Bůh k vykonání svého úmyslu, aby
všechen svčt potopou zahladil, připomíná, řka : „chůstancf duch
můj v člověku na věky; nebo tčlo jest.“ 'l'uk vloženému na
tělo lidské trestu předcházelo nesnadnční a Není se ducha Bo
žího sčlověkem. Ta dle hebrejského textu Gen. 6, 3. uvedená
slova ukazují, jaká neřest panovala v lidu, a vedou výklad,
abychom hroznou pomstu od Boha seslanou nahlížeti mohli. Du
ševnou stránku pěstovali, pro většinu lidstva již úlohou ncmožnou
by'ti se zdálo. Jen jeden muž ještě duchem Božím vésti a ří
diti se nechal. A protož se první doba lidstva s potopou vše
obecnou dokonává. Trest hrdelní upodstatněn jest slovy: „Vidouce
synové Boží dcery lidské, že by byly krásné, brali sobě man
želky ze všech, kteréž byli zvolili. lřekl Bůh: Nebude se
nesnadniti _— v hlásání Noémovu — duch můj s člověkem na
věky, nebo tělo jest, a budou dnové jeho sto dvaceti let (po
volím mu ještě 120 let k pokání, dřívé než na něho uvalím
trest). Obrové (Nelilim) byli na zemi v těch dnech; nebo
když vcházeli synové Boží k dcerám lidsky'm, a ony rodily, tit
jsou mocní od věku, muži slovutní. Viděl pak Bůh, že by
mnohá zlost lidská byla na zemi, a všeliké myšlení srdce ná
chylné_ bylo ke všemu zlému po všocken čas, zželelo se mu, že
člověka učinil na zemi. *) A bolesti srdce dotčen jsa vnitř,
řekl: Vyhladím člověka, kterého jsem stvořil, z země etc.“
('Gen. 6, 2—7). „Porušena pak jest země před Bohem, a na—
plněna jest vší nepravostí.“ (Jb. 12).

! řekl k Noé: „Konec všelikého těla přišel přede mne
(uložil jsem zahladiti všeliké tělo), naplnčna jest zemč nepravo
stí od nich, a já je zkazím s zemí.“ (Jb. l3.) Tedy zlosli
lidské a neřestem volny' průchod dáván; jmenovitě hovčno zlé
mu užívání sil těch, jimiž člověk život dostává i uchovává, tolě
ta cesta těla. A ne v jedné toliko čeledi převládala zlost,

“) Mojžíš ijiní spisovatelé, aby se k schopností Iirlu chýlílí, někdy o Bohu
píší tak, jako o člověku nějakém, vášním podrobenc'm. Týž zákonodárce
jinde dí: „Není Bůh jako člověk, aby klamal, ani jako syn člověka, aby
to měnil.“ (Num. 23, Q.)
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ale i ve všech ostatních. Vcházením v manželství pobožných
s bezbožníky vyhaslo pokolení nábožné. Všechen život hujněl
v oudech těla; duševný život zdán v obět životu tělesnému ;
tento v oudech obrových svou skvělostí se vynášel.

Čím více lidé v tělesné rozkoší se kochali, tím méně pro
spívalo u nich cvičení ducha, a těžkým trestem tělesným hro
ziti jím musel hlasatel pokání. Ti pak všickni z věku Noémova,
kteří ho co hlasatele Božího uposlechli, ač jsou potopou zahy
nuli, přece nalezli život na onom světě. Stálým vyhrožováním
k tomu uschopnění, davše se na cestu pokání, tudy se potkali
s milosti, kterouž jim přinesl Kristus, sstoupiv po smrti do pekel.
(i. Petr. 3, 19.) *) _

O skutečné potopě světa za dnů Noémových téměř všíckni
mluví národové, a nejprvé ti, jichžto kultura vztahuje se k zadu
věku Cýrovu. Bezbožnost lidi předpotopných kladou za příčinu
trestu na svět seslaného, a potopu samu mají za pověčnou vý
strahu před domněnkou, že by svět sám sebou stál, a že 'co
tu jednou stává, nikdy nepomine. Než odkad ty povídky 0 po
topě světa, na mnoze souhlasné, mají svůj počátek? .- Biblická
zpráva jet nepochybně prvozdrojem, z něhož téměř všech po
věstí národův čerpány jsou, a později přimíšením trusků, k ne
poznání až podáno v nich více méně pravdy z historie Mojží
šovy. Gen. 7. 8 a 9. Od nejprvnějších patriarchů přenešené
až na Noéma zjevení Boží, s Noémovou spravedlností nezašlo,
nýbrž na potomky jeho převedeno jest. Noé' přenesl bázeň
Boží ze starého světa do nového. “)

A. Pověst indická.
Dle osmé knihy Bhagavaty (jenž jest druhý syn prahoha

Brahmy) odcizil d'as Hyagriva svatopísma, Vedy nazvaná, Brah

') Při tom důležitém článku víry dle učení sv. Petra (I. c.) vyrovnán jest
osud těch pohanů dobré vůle, soaudem Israelítů aneb křesťanů těch, kte
ří dobrovolně zjevení Boží přijímají. Běda však těm, kteří nepoznali
času navštívení Božího! Ostatně pod arciotcem N06 a korábem jeho
ukryt byl Messiáš, jenž druhou lodi vzdělal, v kteréž co se koli nachází,
k spasení přijde.

“) Nebude: od věci, podáme-lí tuto nejstarších pověstek o potapč, jimiž se
biblická zpráva nemile sice znetvařujc, přece však dle základních tahů
souhlasí s nimi.
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moví samému, a veškeré pokolení země vcdlo život bczbožný,
vyjmouc sedm Bischis (světcův) a kněze Satyavratu; kteří při
potopě světa nezhynuli; nebot vstoupili se svými ženami do zbu
dované lodi, vzavše sebou ze všech živočichů dvě a dvé. Loď
na vodách potopných bezpečně zpravoval Visrhnu, v podobě vel
ryba. Tentýž také zabil ďasa Hyagrivu, vzav mu odcizené Ve
dy, a vycvičiv Satyavratu v bohosloví. Tomuto se narodili tři
synové; nejstaršímu z nich říkali Sherma, druhému Charma, a
třetímu Jyapetí.

Brahma kázal muži a jeho ženě Satarupě, jakožto zakla—
datelům nového pokolení, aby s hory dolů sstoupili. (Cf. štol;
bag ©cíd). bc: Eltcllg. J. Ch. ]. 531). GB.250 ; Sepp, bas Qcíbcntbum
[. Ib. ©. im.)

Králi indickému z časů báječných řikali Menu, a zákon
ník jeho co do vzácnosti nic si neodevzdá s autoritou, již Vedy
mají. 0 něm jde pověst, že byl první štípitel vinice, a měl
syna, jenž si posměch učinil z podnapilého a obnaženého otce.
[ kdožby tu neviděl osobu biblického Noé? Oba jsou s nejvyš
ším Bohem blíže spojcní, oba mají po třech synech. _

B. Pověst egyptská.
Egypťané bájejí o zlém bohu Tyl'onu, že moře stojí pod

jeho vládou, a štítí se ho. Tyl'on stíhaje bratra svého Osírisa,
vložil jej do bedny a uvrhl do moře. Výroční svátek na pa
mátku děje toho ctíván dne sedmnáctého měsíce Achyr, jenž jest
druhý měsíc podzimní rovnodennosti a stejnonoci. Jížt pak byl
to právě den, při jehož počátku všel Noé do korábu. (Gen. 7,
“ -n.). Cestující po Egyptě nezřídka natrel'ují lupen lekníkový
(lekník, nympliea lotus), na němž sedící Osiris, nejinak, než
jako Brahma od Indů při stvoření světa, u prostřed vod na listu
též byliny vodní vyobrazen bývá.

C. Pověst chaldejská.
Píše chaldejský letopisec Berosus, že Ximtrus, desálý král

co nástupce Alora (Adama), byl ve snách od boha Saturna
(Krona) o nastávající potapě světa zpraven. [ dostal rozkaz
stavěti koráb, aby se svou rodinou, s přátelstvem, spolu i se



3—1 ll. l'ntnpn.

čtvernožci a s ptaCtvem při životu byl zachován. Měltč však
prvé o původu a zaniknutí všech věcí spis vyhotoviti, a jej
v Sippaře, lleliopolis, zahrabati. Zároveň z rozkazu Božího vy
konati měl modlitbu za požehnání lidu. Xisutrus uposlechl vy
strahy Boží. Když potopní vody zemi odhalily, vypustil některé
ptáky z korábu, kteří, potravy nenalezše, se brzo navrátili. Po
několika dnech učinil též, a ptáci vraceli se do lodi s nohama
ublácenyma. Když jich po třetí vypustil, více se nenavrátili.
] poznal Xisutrus z toho, žeby už byl osušen svršek země.
Tedy otevřev okence v korábu, a uzřev, še by koráb na jedné
hoře odpočíval, vyšel z něho se svojaty a s veslářem. Potom
poklonu učiniv zemi, a vzdělav oltář, obětoval oběti bohům.
V tom zmizel i s těmi, co s ním z korábu byli vyšli. Když
tu zůstavené tovaryšstvo po jeho návratu nadarmo tesknilo, vy
stoupilo i ono na zem, a hledajíc ho, volalo na něj jmenem
jeho. Avšak nebyl více spatřín; toliko slyšán byl hlas s obla
ku řkoucí, že se Xisutrus pro svou nábožnost k bohům dostal,
a že i žena s dětmi a veslářem jeho stejně poctěni jsou. Hlas
ten kázal jim k Babylonu, do vůkolí domova jejich se vrátiti,
ta v Sippaře skrytá písma vyzdvihnouti a potomstvu zděliti.
Tolikéž místo, kde by byli, jim jmenoval, totiž krajinu, ležící
v Armenii.

Tedy to uslyševše obětovali, a navrátivše se domů a vy
hrabavše písma v Sippaře, vystavěli zas město Babylon, kteréž
podle chaldejská tradice už před potopou světa stálo.

D. Pověst řecká a římská.

Povídky o vodách potopových, co nastaly za času Deuka
liona, krále thessalského a za dnů krále béotického Ogygesa,
mají zazáklad, jak podobno, všeobecnou potopu světa. A jen
k této se může přirovnati báje o přetvorách Ovidovy'ch, na
Deukaliona a ženu jeho Pyrrhu, se v ten spůsob potahujících,
jakoby jimi plémě lidské zas na svět bylo uvedeno.

U Římanův, a zvláště u Etruskův chtějí osobu Noé nalezati
ve svém bohu Janu; nebo dvoutvářnost, kterou se Janus co di
vač na dva světy vyznačuje, zavedená od něho vorba, sestra a
manželka jeho Kamosene, rybařka, též pojmenovaný od něho
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začátek roku, ustanovené jemu splyvné či mokré oběti z vína
a žertvy, přindané jemu klíče pramenů vodních, ty na něj se
vztahující vyobrazené mince, při nichž viděti hlavu Janusovu
s jedné, a delfína s druhé strany — dosti co Noéma jej znač
ny'm činí.

E. Pověst perská.
V jedné krajině perské při tak nazvaných zvůrech magi

cky'ch (Campus Magorum) nalezá se po dnes starobylý obraz ve
skále vytesany'. Představuje pacholíka okřídleného a sedícího
na duze. Před tváří jeho viděti jest kmeta (arciotce Noé), an
se hluboce klaní.

Známo jest, že bajeslovnou podobou okřídleného pacholete

vyjádřena jest láska Boží. Jméno pacholete bylo Eros, jejž ne
smíme bráti za pozdějšího Erosa (cupido, mílek u Římanů).
Tento byl zplozenec Venušin, onen pak syn Uranie nebeské. —
Z toho viděti se může, kterak i Peršané ve svém oustnim po
dání chovají památku potopy světa.

F. Pověst čínlská.
Čínské starožitnosti dále nedosahují, než na časy Noémovy.

Fohi, první král čínsky' (ok. 2050), a Noé (+ 2016 př. Kri..
stem) jak podobno, není než ta sama osoba. Neboť vypravují:
a) že Fohi neměl otce, t. j. Noé byl první člověk po potopě
světa. Předkové jeho u vodách potonuli. Poněvadž ale v Ie—
topisech činsky'ch nic o tom zaznamenáno nebylo, postavili tam,
jakoby Noé aneb Fohi“ byl žádného otce neměl. b) 0 jeho
matce bájejí, že jako víla (nymfa) kráčejíc pobřežím, libě usnula.
V tom ozářena jest duhou s nebe, a hle, na konec roku dva
náctého porodila syna tak skvělého, jako sama byla, kteráž tu
dy Sui čili hvězda roční, jindy Hoa-sú neb Nahini t. dcera
nebeská se nazývá. Věc ta nepochybně pochází od té duhy,
která se poprvé Noémovi ukázala, nebo! před potopou světa jí
nebylo, kdežto ne deštěm, ny'brž rosou zvlažována byla země.
(Viz Gen. 2, 5. 6.). c) Praví se, že Fohi sedmero druhů ži
vočichů pilně choval, a je svrchovanému duchu nebe izemě
v obět přinášel. [ Mojžíš vypravuje, že Noé ze všech živoči
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Chů čistých sedmero a sedmero, též z ptactva nebeského sedme
ro a sedmero sebou do korábu vzal. (Gen. 7, 2. 3.) A když
vyschly vody na zemi, vzdělal Noé oltář Hospodinu, a vzav ze
všeho dobytka, a z ptactva živého, obětoval oběti zápalné na
oltáři (Gen. 8, 20.). „Jméno Fohi odvozují Číňané od jeho
občtí, ku kterýmž i sám byl víno štipil; a Mojžíš dává Noémo
vi to jméno od povolení, které dostal skrze svou obět, aby věci
stvořené obracel člověku k užitku jeho.“ — Jsou slova angli
ckého učence Martiniusa. *) Dějiny čínské vypravují, že se Fohi
v krajině Xensi osadil, kteráž na severozápadu od Číny, Ara
ratu, kde koráb odpočinul, nejbližší ze všech povětů čínských
se nalezá.

G. Pověst americká.
Čteme v letopisech amerických, že obyvatelé ostrova Kuby,

od Španielů tázáni, odkudby pocházeli, na oustné podání se od
volali, řkouce: Zpravcni jsme od předků svých, že jeden kmet,
maje předtuchu o potopě, kterou božstvo lid pro zlost jeho
navštívili chtělo, velikou loď zdělal a spolu s rodinou svou i
s mnoha živočichy do u_i vešel. Když vody opadly, vypustil
z lodi krkavce, kterýž, naleznuv mrtvoly, více se [nenavrátiL
Potom za ním vypustil holubici, která maličko venku pobyvši,
vrátila se nesouc v ústech svých ratolest ze- stromu Hoba (štěp
ného čili ovocného, Americe vlastního). [ poznav tak, že by
svrchek země už byl osušen, vyšel z lodi, a mízou z planých
hroznů vytlačenou podnapiv se usnul. Jeden ze synů jeho, vi
da otce obnažena, měl z něho posměch; druhý pak syn stydě se,
zakryl hanbu otcovu. Procítiv pak otec po víně, tomuto dal
požehnání, onomu ale zlořečil. My sami, (tak doložili ostrova
né), pocházíme od toho zlého syna, a proto chodíme nazí;
Španielové pak pěkně ošacení mají původ svůj od syna druhého.

Svědectví těch nesmíme bráti v pochybu, anf událost, na
kterou se vztahují, zůstává téměř všem národům v stálé paměti.
To souhlasení jich v okolnostech vedlejších, n. př. 0 holubici

*) (lá o tomto odvození jména Nonb či Noé jinde nikde ničebo nenalezl, dl
Stolberg. (Srícbiďjte bn !erigion Stín t. Sibi. €. 315. ňBimcr aun. Noé
po česku : odpočinutí neb utěšeni.)
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světopotopní osvědčuje, že ne o místní a zvláštní Potopě, ale
o potopě všeho světa řeč jest.

2.
Další zpráva o potopě. Noe' dostává zákony.

Než co Mojžíšova zpráva před ostatními napřed má, v tom
záleží, že o Paltestině ani zmínky nečiní. Kde pověst řecká
právě Řecko, pověst indická právě Indii jevištěm obnovy ple—
mene lidského po potopě klade, tu hebrejský zpravodávce mlčí
o zemi svaté. Jemu středištěm události té jest hraj cizí, a prvá
popotopní zachovaná rodina osazuje se na Araratu v Armenii.

Tady paměti hebrejské mají patrné právo rozsuzovati mezi
pamětmi národů pro přítulnost k otčině na mnoze sobě odporu
jícími. —

Věc to stojí na bezpečném základu ; nebo svrchek země
na více místech jak v zábludném skalí *), tak v neokrytém
údolí “) a v jamách horských kostmi plných ***) i v jiných
úkazech hornin stálé svědectví vydávají o tom, že veliká potopa
svou moc tehdáž provozovala, když západní Europa málo ještě,
aneb nic olidněna nebyla. 4)

Poněvadž potopa veškeré lidstvo zahladila, vyjmouc Noé
s rodinou jeho: tedy Noé jest druhý praotec lidského pokolení.
Pravdě podobno, že praotec Adam na horách himálajských aneb
hindukušských bydlil, kde i sídlo patriarchy Noé před potopou
hledati náleží 5): druhý ten praotec ve vůkolí pramenišť Eufratu
a Tígru se osadil. Z toho jde, že veškeré osvěty domov po potopě
světa jinde se nalezti nedá, leč na břehách a po vůkoli řek těchto.

') Ogamělě po boku hor stojíci balvany skalní.
") Udolí mezi pnhrbky stejných vrstev, tak že údoli samo z podstaty jejich

jest vyhlubeno. .
'") Kosti živočichů všelikých n. p. medvědí, lví, zajičl, vlčí, holubičí . t. d.

v kamenolomech & slujích hor nalezené.
4) Viz %ifeman, Buíamnttnbang gmífdnn QBííl'cnfóaft unb fombatung. the:

gmdbnrg 1856. Ukazujet, že všickní lidé od Adama a Evy pocházej,
n sráží námitky :. odpory, jež někteří geologové a chronologové proti
listině Mojžíšovi! vedou.

5) Tradice bydlitelů Kabul a Bamisn, jakož i pamětí bramính, nechávajíco
koráb státi na llinduknši, a vrch Himálaje zovmwe Nnubandhanam = Iodl
vazbou, zasloužily by povšimnutí, kdylny více míst týž názov ncmčlo.
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Od Mojžíše jsme o tom zprnveni, jak znova ustaveno bylo
člověctvo hned po potopě světa. Bůh dává Noóínovi požehnání,
a zjevuje svou vůli řka: „Rosftež a množte se, a naplňte ze
mi.“ . . . Dále, jako Gen. l., 30., tak i IX., 2 n. velí Bůh, aby
měli lidé ku pokrmu maso ze všech živočichů zemských, kromě
že masa s krví jísti jím zakázáno. Cír. Skutk. ap. XV., 29.

Té doby, když začal člověk víc a víc hověti tělesné žá
dosti, snadněji musela se ta potřeba ohlašovati, aby Bohem usta
noven byl řád u volení a požívání pokrmů.

Bylot i jiných přikázaní k tomu přidáno a z těch jedno,
život člověku proti násilí hájiti mající. Napřed stojí zápověd
samovraždy, pak zákaz mordu lidí jiných. „Krve duší vašich
vyhledávati budu z ruky všech hovad: a z ruky člověka,
z ruky muže a bratra jeho budu vyhledávati duše člověka.
Kdoby koli vylil krev lidskou, vylita bude krev jeho; nebo
k obrazu Božímu učiněn jest člověk“ (Gen. IX., 5. 6.). Co tu
biblická zpráva žádostem divým a nezkroceným staví na odpor,
zdálo se Židům býti nepostačitelno k úpravě lidstva po potopě
živoucího. l mělol'., dle tradice jejich, státi při zákonu Noémovu
sedmero následujících: í.) aby lidstvo nebylo bez vrchnosti;
2.) aby rouhání, a 3.) modloslužby se varovalo; 4.) s bližším
pokrevenstvem se nesnímalo; 5.) žádné krve nevylévalo, 6.) ne
loupežilo, & 7.) nic udáveného nepožívalo. __ *)

Proč teprva po potopě Bůh masa požívati člověku dovolil,
příčiny toho mohly nejedny býti, bud' proměněné oboru vzdu—
chového povaha, bud' péče Boží, aby lidé ve zbožování zvířat
nezaběhli.

Když vzhledem lidstva potopou zhynulého, a odkud by po
cházelo pokolení nové, Mojžíš na druhého praotce našeho Noéma
ukazuje; připomíná spolu o tom původišti čili prvopramenu,
z něhož nejeden i pohanům známý zůstatek dochován býti mohl.
Avšak s druhé strany i o tom zmínku činí, že ještě za dnů

') Těsniny, do nichž tudy lidské vášně sehnáno, ukazovaly samo sebou na
bohatší lidu po obnově jeho opatření, jakož otom knihy Sanhedrin svěd
či. 56. c. 1. a 2. Apoštolé Páně na sněmu svém (Skut. XV.) přijali
: těch Noachilských zákonů třetí, v němž i druhý obsažen, pak čtvrtý
a sedmý. Prvnímu z nich dodává váhy apoštol k ím. 13, l n.
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Noémových a v jeho bližších potomcích tělesnost se objevila,
tak že tou samou takořka zdivočely celé rodiny lidu. (Thám,
jeden ze synů Noémových, za jehož potomky se Černoši pova
žují, stal se nestydatým, tak že mu otec jeho zlořečiti musel.

Podobné nezdary a nezdoby nalezaly se při každém poko
lení; v jednom ale koukol více než v ostatních se plemenil.
Noé umi-el r. 2006 od stvoř. světa; tři sta padesáte let po po
top_ě, a na památku jeho zásluh chvalně dokládá moudrý Sirach:
„Umluvy věku složeny jsou v něm.“ (44, 19.)

3.

Spojení a rozptýlení lidstva.

Nejvíce nad Eufratem a Tigrem, kde první osady obnove
ného lidstva se utvořily, zkáza mravů průchod nalezla; čemuž
se nebude divití, kdo slov Bohem hned po potopě promluvených
uváží: „Smysl a myšlení lidského srdce ke zlému nakloněna
jsou od mladosti jejich.“ Vládychtivost Noémovců, vynikajíc pod
statou mocných mužů, jakož byl Nimrod, dráždila jich, aby lid
trýznili, a to spojení sil, jimiž se k jednotě mnohých mělo při
jíti, vynakládáno ku podnikům soběckou mysl & zištnost jevícím.
Základu k věži položeno, jejížby vrch dosahoval k nebi, a tudy
povstalo jakési neumol'itelné svědectví pejchy, ježto se ozývala,
řkouc: „Oslavme jméno svét'

Poněvadž tu ne víra, ale sobětnost byla jednoty ouvazkcm,
rozptýlení tudy následovalo z toho pokusu o vyvedení veliké
všech národů jednoty. Země, dosavad řečí jednostejných,o byla
tu svědkyni, jak z Božího dopuštění jedna prvotní mluva ted'
v rozličné jazyky se rozštěpila.

Písmo svaté přičítá Bohu to zmatení, ješto při rozmanitosti
jazyků i ta v člověku hrozná svévůle se rozpadá. Město, stavši
se oustl'edím prvého pokusu lidského, aby jednota se bez Boha
založila, sloulo Babel (t. j. změtení) v zemi Sennaar. *) l ne
byla vůle Boží, aby zmatený lid ke své zkáze v jedno se spojil.
Z Božího řízení nalezla sobětnost svůj ráz myšlenek v rozličných

') Jako na obloze duha v sedmeré kráse mysl k nebeským tušením pobou—
zela, tak také věže babylonská nepiestala sloužiti za obraz marnosti a
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jazycích a mezi národy nastavěno hradeb nepřestupných, aby
jedni druhých z pomatenosti drželi za surovce. Z toho šlo, že
svojnost se svojností válčila; sic jinak jednota při ncztenčeni
tehdejší obrovské síly a spojitosti lidstvu ke škodě byla by slou
žila. *) Bůh se protiví nejednotě, ale návidí a chce jednotu tak,
aby tato v pravdě samé spočívala. Protož také v knihách o zje
vení jeho sepsaných nechal zachovati památku původu lidstva
vesměs od jednoho praotce, a zároveň tu pravdu bývalé na ce
lém světě jednojazyčnosti. Mimo to, jak se mu libilo, na kmenní
tabuli Mojžíšově všech od Noéma pocházejících národů země li
stina se dochovala. Arci! ještě nestává úplného výkladu té ta
bule, avšak co tu srozumitelného, ručí nám za to, že oči
tým svědkem o prvopočátcích národů sepsána jest. [ postavuje
národy v takém příbuzenství, o jakém starodávní badatelé nic
jistého udati nemohli. Vždyť ani Řekům ani Římanům snadno
tušiti nebylo, žeby s Ariy — Peršany — a Němci stáli v pří
buzenství blíže, nežli s národem syrským. Madai, Javan a Go
mer, jak z té tabule patrno, Gen. 10. jsou příbuzní. Tatéž
svědčí o prapočátečné rovnoprávnosti ") všech národů, připomí

pomíjejicnosti všeho, cokoli člověk bez Boha a proti jeho vůli podniká.
[ za našich časů viděli jsme tu v politickém, tu vědeckém oboru, an ta
kové věže ve své nádheře rouhavě se vypínaly. Než dlouho to netrvalo,
a zřítily se, ničeho, leč zmatek ve svém zpuštění neobjevujíce.

*) Podobně sv. Augustin (o městě Božím kn. 16, kp. 4.) pojímá babylonské
změtení, Nimroda, vnuka Chamova, lovcem proti Hospodinu nazývaje. „Což
ale znamená se tuto jmenem lovce, nežli nástražnik, potlačovatel a hubitel
živočichů? Ontě tedy : lidem svým stavěl věži proti Hospodinu na zna
mení pýchy a hrdosti. Slušně však trestu dochází zlá vášeň, ač i k vy
plnění nepřichází. Trest ale tento jakéhoz' byl způsobu? Ano! panovnictví
člověka rozkazy dávajícího v jazyku záleží, v tom! byla i hrdost jeho
pokutována, tak aby nerozuměl poddaný rozkazovateli svému, jelikož ion
nechtěl rozuměti rozkazům Božím a býti jich poslušen. A tak ono sro
cení tím samým se zrušilo, že jedenkaždý odstoupiv od toho, jemuž no
rozuměl, k tomu se přidružil, s kým mluviti mohl; a tudyto dle rozdíl
nosti jazyků, oddělivie se od sebe národové, rozptýlili se po světě, jak
líbilo se Bohu, kterýž tajným a nám nepochopitedlným způsobem rozdíly
tyto učinil.“

“) Aby výraz „rocnopra'onost“ nás nepomýlil, bud' připomennto: Člověk ne—
smí právem se domáhati propůjčené milosti Boží; ale předpojmouc, že
Bůh člověku ty milosti smlouvou zaručil, milost Boží sama vyzývá, by se
o ní žádalo.
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najíe, že všecky čeledi lidské jsou rodina jednoho roditele,
kněze, proroka a zákonodárce Noéma. .let ono připomenutí už
proto důležité, že uvádí čtenáře do knihy dějepisu, v kteréž po
zdání jiných všiekni národové v pozadí stojí, a jen jedna čeleď
předek drží, majic za patriarchu toho muže, jemuž v Chaldejsku
tím větší nastalo nebezpečí, čím více tam slouženo bylo bohům
cizím. *)

1") Od času změtení jazyků na zemi, odpůrci Boží rozptýlení po krajinách
světa, nezůstali jednotou víry sobě příbuzní, a rozdrobujíce prvotně poda
nou vídku o jediném Bohu, ztratili jí. Poněvadž ale potřebnost nábožen
ské úcty k mocnostem nad člověka převládajícím ze srdce svého vypudití
nemohli, tedy čest pravému Bohu náležící na takové věci přenesli, s ní
miž nejvíce se příznílí, a jimiž opoután byl smysl jejich. Tudy vidíme,
že modlářství následkem strhnutí se Boha povstalo. Že tomu tak jest,
nejen Písma svatá, ale i učitelé církevní vykládají, a mezi těmi zvláště
sv. Athanas, když takto píše: „Lidský duch nepřestávaje na vynálezeícb
zlosti, ponenáhlu k horšímu se obracel. [ okusiv na mnoze pozualých
rozkoší, a pustív z paměti věcí Boží, začal sobě líbovatí v tělesností a u
věcech smyslům podpadajících, maje za to, že by krom toho, co na očích
má, jiného nebylo, a jen co čas a tčlo naskytá, samo sebou dobro bylo.
Tedy zpustlý a nepamětlívý, že na sobě nese obraz Boží, ne tou zřecí
silou hledí k Bohu, Slovn tomu, podle něhož učiněn jest. Než mimo se
be se nalezaje vymejšlí a tvoří, čeho nestává; nebo! hrubou tělesností
zatmíno jest zrcadlo, jež on v sobě má, v němž jediném spatřili lze obraz
Otce, a tak nevidí, co vídětí má. 1 na vše strany cloumán, nezří, leč co
předočný svět mu naskytá. Žádostí těla nadchuutý a klamnými obrazy
jejími ošálený duch, ant po Bohu pamětí nemá, tak jak mu se zdá, jej
sobě tvoří, světu předočnému dávaje jméno Boží. Tedy jen co chce, ve
lebí, a co mu rozkoš plodí. Taktě povstalo modlářství ze zlomyslností.
Lidé sobě vyobrazujíce zlé věcí, jichž ani nestává, i boby vymyslilí, kteří
nejsou. Jako když někdo do hloubi uvržen světla nevidí, a hodlaje, že
by slunce nebylo, jen co sám číje, za pravdu drží, a čím hlouběji padl,
tím větší tmou obklíčen jest: nápodobně i lidé z jedné pověry ocítují se
v druhé a mnoha jiných. Jednou—lí se Boha strhli, tu v myšlénkách
svých zahloubení, tudíž obloze, měsící, slunci a hvězdám se klaněli. Brzo
však při smyslu ještě převrácenějším, živly a prvky věcí, teplo, zimu,
sucho a mokro sobě zbožílí. Jako ti, kdož s nějaké výsosti v hloubce
se ocitli, v blátě co červí se čmýrají: napodobně í bohapustlící kladou
lidské podoby žijících i umrlýeh v počet bohův. ! ty smyslné žádosti,
ty světská knížata i syny jejich mezi bohy vpočllí.“ (Cleoudr. 14, 12.)
Je! novějším bádáním také ztvrzená pravda o tom prvotně čistém ctění
Boba jediného, ku kterémuž všecky pozdější soustavy náboženské starého
světa mají se nejinak, než jako lámané paprsky k samým ohnivým pa
prskům slunečny'm.

WVM—_—
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Kniha. třetí.
Zjevení patriarchální.

Kapitola l.
Vyvolení Abrahama.

Vy'rok Boží v rovnoprávnosti národův předeslán jest v l.
Mojžíšově 10. v památné zprávě o zvláštním povolání domu Abra
hamova, a tou okolností už by mohlo památné potomkův jeho
od Boha vyvolení ohrazeno by'tí před každou nepřízní lidskou.—

Otázka, jakou znamenitost do sebe má zvolení domu Abra
hamova před jiny'mi národy, jest tak důležitá, že při ní prodlíti
a zároveň odvětiti třeba, také-li vyvolení to zavírá v sobě čili
nic o jakémsi Ncabrahamitův zavržení. Arci, badatel povrchní
na nic tak snadno nepřipadne, jako na to, že tu jest onen duch,
vylučující a zatracující vše, čeho není v lidu israelském: Duch
takovy' hlavně od oné doby, co se Římané sty'kali s lsraelem,
dával hlavní podnět nenávisti, jež vyvoleny' onen národ všudy
provázela. Nenávist ta při Židech všady se předpokládala. ldo
my'šleno se o nich, žeby k jinému národu nikdy upřímně a
bratrsky se nechovali. Říman Tacitus počítá nelásku lsraele
ke všem jiny'm lidem za ovoce zákona Mojžíšova, maje za to,
že Mojžíš z té příčiny Židům dal obřady nesouhlasné s obyčeji
ostatních národů, aby mysl jejich k nevražení na všecko lidstvo
pohnul, a utvrdil na příští věky. “) Tudy nadál by se někdo,
že Mojžíšem ohlášené zjevení co nějaky' zdroj vzdělání ducha
hebrejského také zdrojem jest úzkostného vylučování se ode všech
jiných národů. Než na opak bude, vezmeme-li v úvahu Písmo,
jímž nám :ono zjevení Mojžíš zaznamenal. Napřed učí nás Pí
smo, že všickni lidé pocházejí od jedněch prarodičů, pak že po

“) Moynes, quo sibi in posterum gentem lirmarct, novos ritus contrariosquo
mortalibus indidít. Hist. V. c. 4. Apud ipsoa Iidea obstinata...sed adver—
aua omnes ah'os hostilo, odium. Cir. Annal. 15, 44. Odí'o humana“ generis
couvicti sunt (Christiani), quorum superstitio erumpebat non modo perJu
davam, originem ejua mali, sed per orbem ctiam.
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potopě světa Nué, muž spravedlivy', druhým praotcem pokolení
lidského učiněn, a že všiekni národové země z něho vyšli. Dále
ovšem čteme, kternk vyvolen jest Abraham s potomky svými,
a tudíž nad jiné národy v popředí postaveni jsou Abrahamovci,
tak že se zdá, jakoby všech lidí ostatních vyloučení bylo vy
i'čeno. Vy'znamné zaslíbení, jehož se tomu arciotci doslnlo, a
požehnání vzložené, jak se zdá, všelikou rodopýehu l'arisejskou
potonmě ospravedlňovalo (Mat. 3, 9.). Žeby ale sám jediny'
Abraham s potomky svy'mi měl navždy přednost držeti, to ne
bude podobno, uvážíme-li, v jakém spůsobn vyvolen jest Ahrn
ham s dotčeny'mi potomky, z beder jeho vyjíti majícími. Měl!
on byti toho v něm a s ním vyvoleného lidu kmenným otcem,
aby rčickni národové požehnání byli. Jakož jsou všickni li
dé co do původa svého stejného postavení: tak také i v držení
vrchu na příští časy sobě nic nemají odevzdali. Co pod zvláštní
ochranou Boží od Abrahama, jakož od takového kmene pochá
zeti musí, všem národům bez vy'mínky náležeti bude. Tuto zje
venou pravdu Mojžíš vícekrát přivodí, an! Bůh natom nepřestal,
ji jen jednou zjeviti Abrahamu.

„V tobě požehnání budou všecka pokolení zeme“ —
tak slibuje Bůh arciotci tomu hned, když ho byl povolal. (Gen.
12, 2.) Při nastávající zkáze Sodomy řekl Bůh: „Zdali budu
moci tajiti před Abrahamem, což dělati budu: poněvadž bude
v národ veliký a přesílny', a mají by'ti v něm požehnání vši
ckni národové země.“ (Gen. 18, 17.) „A dám tobě a semeni
tvému všecku zemi chananejskou k vládařství věčnému, a budu
Bohem jejich.“ (Gen. 17, S.) Když mčl by'ti lsák obětován,
pravil Bůh: „Skrze sebe samého přisáhl jsem: požehnám tobě,
a rozmnožím símč tvé jako hvězdy nebeské, a jako písek, kte—
ry'ž jest na břehu mořském: vládnouti bude símě tvé branami
nepřátel svy'ch. A požehnání budou v semem' tvém všickni
národové země.“ (Gen. 22, 16. 18.) *) Když pak Jakob v dů

') Slova ta Vykládají se o líristn, Spasiteli světa. jenž byl dle člověčenstvl
símě Abrahamova (Gul. 3, m.); v něm opravdu všiekni národové pnžc
hnáni jsou. Vzhledem tohoto duchovního požehnání volá sám Kristus řka:
„Abraham, olee. váš, radoval se, aby vidi—l den můj: i vidět a radoval
se.“ Jan. 8, 56.

4
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věře utvrzen by'ti měl, ukázal se mu Hospodin a řekl: „Nese
stupuj do Egypta, ale odpočiň v zemi, kterouž povím tobě. A
buď v ni pohostinu, a budu s tebou, a požehnám tobě: nebo
tobě a semeni tvému dám všecky krajiny tyto, plně přísahu,
kterouž jsem slíbil Abrahamovi, otci tvému. A rozmnožim símě
tvé jako hvězdy nebeské: a dám potomkům tvy'm všecky kraji
ny tyto, a požehnáni budou v semeni tvém všickni národové
země.“ (Gen. 26, 2—4.)

Tak se opětně stalo, když Jakob v Béthel, jsa na útěku,
odpočíval: „Požehnání budou v tobě a v semeni tvém všecka
pokoleni země“ (28, hl.). Cokoli v tom vyvolení domu Abra
hamova vidíme býti za přednosti, na příští časy jest odloženo, kdež
má dozráti ovoce ze semena, kteréž od Boha zvolenému arciotci
vloženo, ovoce to má náležeti všem národům země.

Jako ve třech arciotcich, Abrahamu, Isáku a Jakobu obec
národu lsraelského co na sloupich spočívala, tak i dané jim za
slíbení, že všickni národové v budoucím tom požehnání podil
míti hudou, jest hlavním článkem víry israelské. Ano, jak jsme
viděli, předpovědění to ukazuje na požehnání semene, na veliky'
národ, v nčjž ten arciotec učiněn bude, a na obdržení země
chananejské. Jako víra ta odvolávajic se na Abrahama, Isáka
a Jakoba, o skutečném jich vyvoleni svědčí, tak také o dobrém
jeho zdaru, z něhož všickni národové budou požívati *).

Tento tak důležitý článek opětny'm činem Jehovy se zje
vujicího, pokaždé i za nápotomních časů vždy znova postaven
jest na světlo. V témž prodlení časův, když Hospodin s lidem
israelsky'm smlouvu činí na Sinai, také všecka přednost lsraele
zjevena jest slovy: „Vy budete mi za království kněžské, a národ
svatý, a za vlastní nábytek ze všech lidí“ — avšak hned před tím
dokládá Hospodin: „Má jest všecka země.“ (Exod. 19, 5. G.)

Ještě významnější jest ona doba, když lid na poušti od
vážlivě reptá proti Bohu. Při tom hlasitém odříkání se Boha
na jevo přichází, že vztah lidu jeho k němu bytně čili podstat—
ně neliší se od postavení národův jiny'ch. Neboť spravedlnost

') Naznačcním: „Bůh Abrahamův, lsákliv, a Jakobíiv“. má židovská víra za
historickou, skutky upndstulnčuou vystavena býti. V té částce (trefuje se
ten název : apoštolskostí (aposlolícíuu) při Církvi zákona nového.



Náboženská rovnoprávnost všech národův. 45

Boží zjevila se tehdáž k vůdci Israele takto: „Zahladím lid ten;
tebe pak učiniln knížetem nad národem velikým a silnějším,
než jest tento.“ (Num. 14, 12.)

I potom na prosbu Mojžíšovu Bůh lidu vinu jeho odpustiv,
a z nova potvrdiv vyvolení, s tou pamětihodnou řečí k Mojžíšovi
se obrací: „Odpustil jsem vedlé slova tvého. Živí jsem já, a
naplněna bude slávou Hospodinovou všecka země.“ (Tamtéž
20, 21.)

Článek víry katolické, že ani pohané nejsou bez milostí
propůjčených jim od Boha, a že jest nejvyšší milost víry urče-,
na pro všecken lid — článek ten v rozhodných dobách zjevení
Mojžíšova zřetelně jest vysloven.

A protož pokud dle slov Petrových: „V každém národu,
kdož se bojí Boha, a činí spravedlnost, příjemný jest jemu“,
v nové úmluvě ještě více jest utvrzeno, co nalezáme již ve zje
vení Božím, učiněném Israeli *), a čemu jediné liché l'arisejství
mohlo se odnaučiti.

! v tom požehnání, jež Mojžíš blízek smrti uděluje všem
pokolením, klade pro význam celého lsraeli daného zjevení v po
tahu k národům tato slova: „Hospodin miloval lidi: všickni
svatí v ruce jeho jsou: a kteří přibližují se k nohám jeho, při
jmou z učení jeho.“ (Deut. 33, 3.)

Že při tom vyvolení arciotce a semene jeho necílilo se na
zavržení Neabrahamovců, snadno by dovésti se mohlo z objeve
ní se Melchisedecha kněze. (Gen. 14, 18 n.) Tení požehnal
Abrahamovi, a dostal dosátky od něho, ač pravdě podobno, že
z Chámitův byl rodem. “)

') V čemž se shodují a světla dodávají. Dent. 10, 17.; 2. Paralip. 19, 7.;
Job 34, 19.

") Svatí Otcové považují Melchisedecha za předukazatele Krista Pána. Kněz
ten byl král salěmaký; král i kněz, o jehož otci, matce, rodopísu, naro
zení a akonání se v Písmech nic neoznamuje. e předpodobňnval Syna
Božího, učí av. Pavel k Žid. 7, 3. A av. biskup Cyprian v témž se sho
duje: „Knězem Melchisedechem“ dí „jakž víme, byla předznamenána ta
jematví plná obět Páně.... Melchisedecb byl předobrazem samého Krista.
Nebo Duch svatý v žalmích tam, kdež v osobě Otcové k Synu mluví,
vece: Před dennící já jsem tě zplodil, ty jsi kněz na věky podlé řádu
Meli'hísedechova. Jižf pak od toho řádu počítá se nynější způsob oběti.
Melehíaedcch byl kněz Boha neyvyšiiho, aní chléb a víno obětoval a po—

4.
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Dále sešvakření Mojžíšovo ,s knězem madianitsky'm Jethrem,
těžká pokuta na Marii, sestru Aronovu, pro horlivost její proti
mouřenince, chotí Mojžíšově, vložená ; vypravování o edomítskéfn
trpiteli Jobu, jakož i poslání proroka Jonáše do Ninive, a jiné
skutky jsou na dokázku, že israelské náboženství samo v sobě
nezná ducha jinými národy zhrzejíciho.

V čem národové dávali napřed lsraeli samému, byla, jakž
nalezáme, věc ta, že on jest národ kněšslry'. Knězi nejpřed
něji svěřeno, aby zvěstoval učení Boží a posvátné obřady vy
konával. A tak podobně lid israelsky' přednáší pravdy nábo—
ženské a zpravuje posvátné Bohem ustanovené úkony. Ale kněz
ne sám k svému jen užitku učí a posvěcuje (ba možná, sám
sobě beze všeho zdaru); a tak také vyvoleny' lid ísraelsky' to
zjevení Boží sám pro sebe nechová, jakož ani důvěrné očeká
vání Messiáše nenáleží jen jemu samému.

Arcit než ten čas přípravy k tomu požehnání přišel, vy
volenému domu Abrahamovu veliká přednost se dostala, jelikož
učiněn prostředníkem toho požehnání všech národův, a zachova
telem učení o Bohu i důstojnosti lidské. Základ k tomu kněž
skému postavení lidu israelského položen jest tim, že byl Abra
ham vyvolen. To jeho vyvolení jest nám v Písmě svatém co
dobrolibezná vůle Boží, avšak tím způsobem vyznačeno, že se
při něm nepomlčuje, jak Bůh právě toho arcíotce lidu israel..
ského z důležité příčiny takovy'm míti chtěl. Písmo ukazuje to
liko na hlavní toho příčinu, když dí: „Uvéřil Abraham Bohu,
a počteno jest mu to k spravedlnosti.“ (Gen. 15, 6; Řím. 4, 3.)
Máme-li však dotčenou ctnost svaté víry, kterouž ozdoben byl
Abraham, náležitě oceniti, zpřítomněme sobě, že nedlouho po
rozpty'lení národův u Babylona pravda Boží v lež změněna, že
čest nevzdávána _tvůrci, ale tvorům, tak že již za dnů mladosti
Abrahamovy všudy na zemi modlářství panovalo, jehož přivržen
ci prvotně světlům nebeským božskou vzdávali čest. Odtud po
vstalo hvězdoprarectrí a vykládání snů. Brzo taková a po

žehnal Abrahamovi. A kdož jest v užším smyslu knčžem Boha nejvyš
šího, leč Pán náš Ježíš Kristus, kterýž Behu Otci občt, a sice tn samu
obětoval.. co Melchisctlech, totiž chléb a víno, to jest, své tělo a krev
svou.“ (Epist. ad Cecil. de Sacram.)
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dubna modloslužba vystoupila o dvou rozdílných tvarech, rozpa
dajic v sabismus a magismus *).

Jakož o tom svědčí Písmo, sám Tháre, otec Abrahamův “)

') Sabismus má své jméno od Sabia, syna Sethova. Sabismem jevilo se mo
dlářství nejvíce v ten způsob, že lidé klančli se obrazům. Neb když hůžky
jejich na obloze nastalou proměnou dnův a měsíců víc a vic mizely,
mnozí tu zcela smysli'm podpadajíce, aby jim božstvo jejich s očí se'slo,
takořka ani snésti nemohli. Tedy byli na tom, modlám chrámy a sochy
vzdělati. V této pohodlnější a hrubší modlochvalbě nejvíce luza měla za
líbení. Dále přenesli jména světel nebeských na ty své modly, a směí'io
vali tyto za ona. Odtad přišlo na to, že i obětí jak počtem tak i cenou
přibývalo, a přišlo—li božstvo pro samé obrazy v nepamět, n dála-li se
čest toliko obrazům, modloslužba ta dostala jméno fetišismus (fetíšnictví).

V jaké míře se modlám v chrámech sloužilo, v takové muselo ubývati
hádání ze hvězd. Avšak tudy náklonnost v člověku se jevíci z ohledu
poznáni budoucích věcí hledala upokojení v jiném způsobu. Duch lidský
utvořil sobě orakula (odpovědnice). Zištnost popův byla tu nápomocná.
[ jiných znamení více muselo věštíti o budoucnosti, a stalo se tim pruž—
ným náčiním, ježto státní m1šinu mocně do chodu tahalo. Taková byla
u př. let ptačí, štěbet husí, Opatření střev hovadích, hltavost žeroucích
kůřat a j

Nezřídka modloslužba spojena byla s provozováním smilstva, a a obě
továním lidí. —

Základ modlářství, magísmem nazvaného, položil Zerdm't. jemuž ří
kali Řekové Zoroaster. Magové "jak v Peršanech tak i v Indii považo
vali chrámy a obrazy za ohavnost, učíce lid a kážíce mu, aby ctili bož—
ství u vyobrazení ohně a slunce. Dvojí prabytosti, jež nazvali Ormuad
(bůh avětla),aAkra'man (bůh temnoty), kladeny za dvě veliké protivy svě
tové, a jsou v neustálém boji společném až do skonání světa; potom
teprv Ormuzdovo světlo samo vládnoutí bude. Zatím člověk po uplynuti
polovice věku světa uvěří avůdci, a strhnuv se Boha státi bude po boku
Ahrimanu. Aby člověka k tvůrci zase přivedl, na draku hlavu potřel,
zjeví mu se spasitel, zvaný Mithraa, který jest anděl světla a hlava všech
duchů stvořených. Viz Augustin Calmet. Dictionar. S. Scripturte, Tom ll.
pg. ll. Cf. bas Qtibmtbum uub tšíníftmtíjum ac. bon Dr. Sepp. 3. SIM.
G. 107.

") V legendách rabínských a muhamedánských vypravují se nejedny věci
z života Abrahamova. Některé zde klademe:

„Hvězda předcházela narození jeho. Tu magové upozornili modlářské—
ho krále v Babyloně, že nebezpečenství nastává od dítěte, kteréž se ro
ku toho má narodítí, aby oltář a trůn nezbořilo.“

V knihách arabských čteme dále: Když v noci ode čtvrtka na pátek
se naroditi mčl patriarcha lidu israelskčho, uslyšel Nimrod hlasité volání:
„Běda těm, kteříž se nepřiznají k Bohu Abrahamova? ! zdálo mu se, že
bůikové, jimž poklona činil, se zbořili. Na zejtří kázal Nimrod svolali
kněží a hádače, a vypravoval sen svůj. ] nebyl, kdoby jej vyložil, a
o Abrahamovi povědíti mohl. Zdálo mu se, že vidí hvězdu, kteráž slunci
a měsíci odnímá světlo. Vykladači snů vystrahnjí krále před malým ro
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a Náchorův, sloužil bohům cizím (Jos. 24, 2.). Bydlil pak Tháre
v Ur Chasdim, nedaleko starého Babylona. Jak se zdá, nejvíce

bencem, jenž by mu žezlo mohl odníti a zviklatl víru v něho. (Nimrod
totiž dal se sám za boha prohlásiti.) Ualyšev to tyran, kázal zavražditi
všecka nedávno narozená pacholátka. Tím způsobem všecka robátka ná
silně o život přišla. Jen to čekání se matky Abrahamovy ukryto zůstalo.
Gabriel doprovázel matku zaslíbení nato místo, kde měla poroditi. Hned
po porodu syna nese jej rodička do osamělé jeskyně, aby rozlíceným
vrahům do rukou nepřišel. Tři dni trvalo dítě bez matky, a když třetí
ho dne tato . pozoul'áním zápasíc přišla k jeskyni, nalezla pacholíka zá
zračně zachovaného. Matka přizavřela jeskyni kamenem, aby jak lidem,
tak světlu byla nepřistnpnou. Syn jeji tam zůstal po patnáct měsícův.

Když pak nebezpečenství minulo, vynesla jej ven a jeskyně. Byla
noc. a pacbolík klaní ae hvězdám, ty však mizí před bleskem vycházejí
cího měsíce. [ padá na tvář svou a klaní se měsíci. Zatím vychází
slunce ve své velebnosti, jež on za boha pokládá. Ale i ono zapadlo.
] obrací se pacholík k tomu, kterýž stvořil nebe i zemi.

Abraham byl ve třech letech, když jej vydal otec, aby byl ke cti mo
dly Molocba obětován a spálen. Než teprv když byl dvanácte let stár,
uchopil jej duch prorocký a on, prý. vyznávaje Boha pravého, zpěčoval
se modlám obětovali. Abrahamův otec byl, prý. vezír Nimrodův a vě
hlasný mistr, jenž z každého dříví řezby hotoviti uměl. Tak se zaměst
nával děláním soch modlářskýcb, které 'po svém synu na prodej poaýlal.
Kolikrátekoli kupec přijel, tázal se ho Abraham, kolik počítá let žití svého.
Odpověděl-li mu ten neb onen: „Já jsem šedesátník —“ odvece Abra
ham: Běda muži šedesátníkn, který se klaněti chce dílu, jedním dnem
zhotoveněmu; tak že kupec s hanbou odcházel. Abraham konečně po
směch maje z obrazův modlářských, 72 jich roztřísksl, ku kterým lid pu
tovati navykl. Jednou stalo se, že jiatá žena přinesši mísu chlebů, „obě
tovala. Abraham ale potloukl hliněné modly až na jednoho bůžka, a vloživ
hůl do rukon jeho, odpověděl tážícím se, kdo tu nešlechetnoat zpáchal,
že se bůžkovó o ty obětné chleby hádali, & ten jeden z nich silnější jsa,
že pomlátil všecky ostatní.

lídyž ta věc k uším krále přišla, rozkázal, aby Abrahama přivedli mezi
popy modlářskě do velikého chrámu, a zde jej naučili bohy n větší ucti
vosti míti, a klaněti se ohni. Abraham zatím chce se raději kořiti vodě,
kteráž oheň hasí, aneb mračnu, vodu nesouclmu. aneb větru, mraky za
plašujícímu, anebo člověku, kterýž sobě vítr podmaňuje. Tedy z rozkazu
Nimredova byl pohnán, aby neušel soudu božímu na veliké hranici, ku
které jej přivedli. Kněží Bálovi a modloslužebnice snžšeli dříví. aby hrn
nici zapálili, avšak sami ohněm spálení jsou. Mezi tím posýlá Bůh anděla
za družebníka Abrahamovi. Gabriel snáší se dolů, a z prostředku pla
mene vyvstává zelený palouček, z paloučku temení se voda krystalová,
ochlazujíc jej.

Má-li se víra přikládati Tangum (Eccl. 4, 13. 14), byl Abraham altu
tečně uvržen do peci ohnivě — Ur Chasdin, odkud se patriarcha pře
stěhoval, slove město ohně čili ohnivá pec chaldejská.
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proto, že babylonská vláda jej svírala, přestěhoval se s rodinou
svou z toho chaldcjského města do chananejského Háran. Zde
přebýval 'I'háre až do smrti s Abrahamem a s dětmi zemřelého
syna Arana. ] umi-el, stár jsa 205 let. (Gen. H, 28.)

Než pobyt Abrahamů v chananejském lláran Bohu se ne
líbil. ] řekl k němu Hospodin: Vyjdi z země své, a z příbu
zenství svého, i z domn otce svého, a pojď do země, kterouž
ukáži tobě. (Gen. 12, !; Skutk. 7, 4.) Obcování Abrahamovo
se ohlašuje v Písmě sv., že on zjevení od Boha měl, a že i
na příští, ježto se mu dostati mělo, poukázán jest. Byl tehdáž
75 let stár. (Gen. 12, 4; Žid. il, B.); mnohá tedy zkušenost
předcházela stavu prorockému, v jakémž jej od oné doby nale
záme. Synagoga židovská mní, že Abraham cestou domyslu ku
poznání jediného pravého Boha se dostal, tak, že by školy,
které prošel, nebyly leč - živobyt mezi lidem, rozjímání 0 při
rodě a pak prorocké obcování s Bohem. Že pak hlavně do
cházel poučení ve škole víry svaté, o tom rabíni mlčí. My
však z kořene takové víry vidíme ovoce, jakéž jest: poslušnost,
srovnání vůle jeho s vůli Boží, proscbná láska k bližnímu, ho
stinnost, statečnost v službě lásky, velkoduší, nezištnost a j.

Abraham co první člen v pořadí určitě podaného věroučeni
se popisuje; a byl mimo něj a čeledi jeho i jinde známosti
o Bohu se byly nalézaly: poznání, jež měl on, bylo samostatné
a nově nabyté. Vedlé jinších zjeveného učení vyznávačů stanul
asi v ten spůsob, jako Pavel apoštol vedlé apoštolův. Jemu i
skutkům jeho napomáhala víra tak, že Bůh sám k němu řekl:
Aniž více bude slouti jméno tvé Abram (otec vznešeny'); nebo
otcem mnohy'ch národů ustanovil jsem tebe. Ale nazván budeš

S vysoké věže vidí Nimrod to zázračně Abrahama při životu zacho
vání, a slyší jej uprostřed plamene, an slávu velikého Boha zvěstuje.
Nadarmo stojí v půlce proti Bohu, stvořiteli nebe i země; po třistaletém
panování leží vsutinách včže, kterou ustavčl n srozpty'lením utiskovaných
se dokonává panování jeho. Z pomsty vypovčdév král Abrahama a při
buzenstvem jeho ze země, a trestem za to se nemíjí; nebo když jej na
útěku se svým vojskem stíhal, z dopuštění Hospodinova přepadl ho roj
komárů a uvedl ve zkázu; jeden pak z nich vlezl hrdoši tomu skrze
chi-ípě do mozku, a způsobil, že pak pozbyv smyslu, jako zvěř lesní po
čtvermo leza trávu ital.—(Cír Sepp, bad bcíbnttbum; 3 3151.G. 80.11)
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Abraham (otec množství.) Také Sáraj manželce tvé nebudeš
říkali Sáraj, ale Sára (kněžna, mnohých a velikých národů
matka. (Gen. 17, 5. 15.) *)

Zí'ejmě učí první kniha Mojžíšova, že se Bůh Abrahamovi
po jeho vyjiti z vlasti mnohokráte a mnohými způsoby zjevil.
Alc zvláštní řeč Boží stala se Abrahamovi u vidění (Gen. tě.),
v nížto mu Hospodin zaslibuje syna a rozmnožení rodu. Potom
když vstanovena byla obřízka na znamení úmluvy mezi Bohem
a Abrahamem a když syn, jmenem Isák, Sáře 90tí leté a 99ti
letému Abrahamu zaslíben, řekl Bůh dále ohledem na lsáka:
„Ustanovím jemu smlouvu svou za úmluvu věčnou, abych byl
Bohem tvým i semene tvého po tobě.“ (Gen. 17, 7.) Upo
mínkou na těle hanby každého pacholíka, totiž obřízkou'na
nemluvňátku osmého dne provozenou všecken lid ku poznání
přichází, že plodících v člověku sil nejinak než podle vůle Boží
vynakládáno býti má. Zkažení a podvrácení Sodomy a hrůzy
plná poušt připomíná pomstu, s kterou nižádný se nemine, kdož
by se vydával na prostopášnosti, oblíbené v Sodomě a Gomoře.—

Víra jeho přestála zkoušku nejtužší, když mu od Boha
rozkázáno, aby syna svého lsáka obětoval. Rozkaz ten zdál
se míti dvojí obtiž, proto že obětováni lidí jen zdivočelcům
v obyčeji bylo, a pak, že byl-liby Isák na smrt vydán, nejináč
to vypadalo, než jakoby zámluva Boží se nenaplnila. Tu dů
stojnost, tu moc a ten veliký význam víry Abrahamovy líčí
svatý Pavel k Židům 11, 17—20: „Věrou obětoval Abraham
Isáka, jsa zkoušen, a obětoval jednorozenóho, kterýž byl přijal
zaslíbení, k němuž bylo řečeno: V Isákovi nazváno bude tobě
símě (Gen. 21, 12); maje za to, že mocen jest Bůh i z mrtvých
vzkřísiti: pročež jej i v podobenství přijal.“ “) — A ta
láska Abrahama obětujícího měla vyobraziti lásku Boha Otce ke
všem lidem. —

Tomu skutku (zamejšleného obětování od Abrahama na
hoře Moria) má Jerusalém co děkovati nejdávnější posvěcení

") Dle knih Targum Jonathan a Jeruschalmí Gen. 25, 62. patriarcha Sém
ještě za dnů Abrahamovi-ch konal úřad vznešeného mistra, a Isák ještě za
živobytí Abrahamova chodil, prý, k němu na učení.

") Totiž v předpodobne'ní Krista, dlo výkladů svatých Otců.
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své, neboť hora, kde měl lsák býti v obět zápalnou, a jen skopeo
jest obětován, byla později městištěm chrámu židovského. *)

Tu se ukázal anděl Hospodinův z nebe, a nedopustil vy
dali lsáka na smrt; podobně jako poselstvi o narození jeho
skrze anděly pi'inešeno jest; kdežto jindy Bůh naprosto s Abra
hamem mluví, a nečteme než jednou (v kp. 15.), že by se řeč
Boží byla k němu stávala u vidění.

Arcif nelze těch cest ukázali, jimiž Abraham s Bohem
chodil; ale viděti při něm mnohá osvícení s hůry, bez nichž
by se nebyl stal otcem všech věřících. “) (Řím. 4, H.)

Než kdo by dovedl vyhradili vědomosti, jichž on nabyl
zkušenosti svou? Zkusilť zajisté nemálo po těch 175 let, co
živ byl, ježto pohyv dříve v Mesopotamii, pak v Palestině,
v Arahii -a Egyptě, kdež s mnohotvárnou kulturou se obeznal.
Out vykonal to, co mezi zásadami hlubokých mudrců za cos
velikého pokládáno. V zlatém pravidle: „Následuj Boha“
předcházel všecky mudrce, a chodě sBohem, opustil vlast svou.
(S. Ambros. de patriarch. Abraham. [. 1. c. 2.) Že se Abram
proti pravdě neprohřešil, když Sáru k tomu měl, řka: „Bciž
tedy, že sestra má jsi“ — Gen. 12, 13. — již dávno od
vykladačů ukázáno; nebo! byla Sáraj skutečně sestra jeho ne—
vlastni, z jednoho otce, ale z jiné matky. Cizincováni Abraha
movo'zobrazuje v sobě osvětu hebrejskou, & jinou sousední.
Kdožby se nepodivil, bedlivě přemítaje stránky dějepisu? Hle,
prastarých států, v nichž tento arciotec pohostinu býval, vice
není. Říše Nimrodova s Faraonskou vzaly za své. Čím více
doba přišli ze sutin památných ty němé svědky egyptské a ba
bylonské Osvěly odhalí a vyloží, tím více každého to udivi, že
Abraham jediný s to byl, položili základ lidu, veškcrou zem
ovládali majícího, a že vítězná sláva a vážnost Abrahamova juž
od pradávna s takovou zevrubnosti ohlášeny byly. m“*)

*) Gen. 22.14. Josef Flav. Antiq. 1.. H. klade obětování lsáka na rok
2143 po slvoř. světa, když lsák 25 let stár byl.

“) Na tom otci židovském předobrazen otec křestnnstva synovství Božího —
Kristus.

"') Abraham odpočívá v jeskyni Makfela, kterou s okolím za své rodní po
hřebiště byl koupil; odpočívá podle Sáry, jejž ona 127 let stará, snem
pokoje byla předešla.
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Kapitola II.
0 utvoření kmenůr, zvlášť kmene israelske'ho : potomků

Abrahamových.

Abraham i proto znamenitým se stal, že skrz lsáka Israe
lité a Edomité, skrz lsmaele pak věhlasnější rodiny arabské se
od něho počítají. Dle svědectví Písma byli synové lsmaelovi
počítání za první otce dvanáctera knížat, jenž ve jmeních a ro
dech svých jsou: Nabajolh, Kedar, Adbecl, Mabsam, Masma,
Duma, Massa, Hadar, Thema, Jethur, Ralis a Kedma. (Gen. 25,
13.) Mimo to pocházeli od Abrahamova spojení se s manžel
kou Ceturou, jiné arabské rodiny, jako Sába, Dadan a j. (Gen.
25, i n.) Což slouží k vyrozumění, proč potomně Mohamed
všecko, co pro svou víru podnikl, zakládati mohl na té my
šlénce: „Náboženství Abrahamovo v svůj předešlý stav zase
uvedeno budl“ Uznává! sice Mohamed prorocké kázaní Salehovo
mezi starými Araby, a ze jmena mezi kmenovci Themudovými,
vychvaluje proroctví bratra jeho Huda; než ale oboudvou na—
máhání klade za daremné v ten způsob, že by jen tolik zboží
duševního u Arabův se nalezalo, co od Abrahama dědictvím
obdrželi. Tak hojné jcst požehnání, na Abrahama spočívající,
že v něm, mimo křesťany a židy, podíl mají millionové Moha
medanů. Juž skrze proroka lsaiáše ukázal Bůh, že ve zpravo
vání Abrahama síla království Božího na zemi se ukázala.

„Jediného jsem jej povolal, a požehnal jsem jemu, a
rozmnožil jej.“ (lsai. 51, 2.)

Poněvadž arciotec ten ještě vnuka svého Jakoba na svět
dočkal, zřídka kde se synem jeho lsákem se potkáváme. lsá
kova osoba stojí dosti pozadu. lsáka i Abrahama myslíme si
v žití jejich nerozlučitedlné. Také Písmo oba dohromady spojuje,
tak že žije otec v synu, a syn v otci. (Cfr. Žlm. 104, 9;
Exod. 2, 24; Ezech. 33, 24; Dan. 3, 35. Nehem. 9, 7.
Ekkli. 44, 20—24.)

Tedy ísák mnohdy nevystupuje bez určité vůle otce svého
Abrahama. Tento sám posýlá služebníka svého, lsákovi hledati
manželku do města Haran. [ namluvil mu Rebe/cu, dceru Ba
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tucle syrského z Mesopotamie, sestru Lábanovu. *) Isák ji po
jal za manželku, a když byl šedesátník, narodili se mu blí
ženci, Esau (Edom) a Jakob. Onen byl rolník a lovec zvěře,
tento muž prostý a pastýř, přebývaje v staních. Esau málo byl
pilen zbožnosti a kázně, a tudíž své právo, jenž zavíralo vrchní
moc v rodině, totiž soudní a kněžskou, Jakobovi prodal. Jakob
když na slepém otci vymohl, aby mu dal požehnání, jenž patřilo
Esauovi: musel před bratrem svým utéci k matčinu bratru Lá
banu do Háran; kdež po sedm let za Rachel, a po jiných sedm
za Lii sloužil. Rachel & Lia představují ženu v rozličné dů
stojnosti. Rachel ukazuje paní k milování vábící **), Lia pak
hodnou matku a hospodyni.

Bůh vedl Jakoba zvláštním a podivným spůsobem na ce
stách života jeho. Z Palaastiny musí utíkati do Mesopotamie,
odtad zase zpátky do své otčiny, a' byl tak šťasten, zastihnouti
stařičkého otce lsáka ještě na živě, & však v brzku potom zemřelého
oplakal a pochoval. Když pak byl ve stu a třiceti letech, při
stěhoval se do Egypta. — I při něm jeví se schopnost celého
stromu, a tak jako v zárodku osud budoucího pokolení. Také
v tom se zračí Jakob jako významný kmen lidu vyvoleného, že
rozličně co prorok s Bohem chodil. Jen tolik bud připome
nuto, že při něm obrazná zprostředkování názorů vice vzneše
ných, než to bylo u předkův jeho, u p. u Abrahama, k světlu
přicházejí. Jakob na svém útěku do města Háran má vidění
ve snách o řebříku nebeském a andělích Božích, vstupujících a
sstupujících po něm. (Gen. 25, 12.) Vtom vidění spočívá vše
cko prorocké, kněžské, ano i vůbec každé zbožné člověka
s nebem obcování. Jakobů odchod od Lábana není bez odporů
a obtíží, a když Jakob učiniv s testěm svým pokoj, do své
otčiny se vrací, musí u brodu Jábok s andělem zápasiti, a odtad
dostal jméno Israel, t. zápasník Boží. Bez pochyby na něm,

') Věci ty, kteréž způsobil věrný služebník :! námluvčí Elieser, svědčítí mo
hou, jak i zdravým smyslem í učením zjeveným vedené osoby při vstou
pení v stav manželský, na téhož důstojnost a vážnost se upozorňovaly.
Podobně stalo se při Jakobovi, když dcery Lábanovy sobě naml0uval.
(Gen. 24 a 293

“) V ní jest předpmlobněná betlémská mnlkn nn'lush'.
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co na arciotcí lidu věřícího, ta pravda se vystavuje, že Bůh při
zakládání říše svobodných lidí k člověku se schyluje, jsa pě
stounem a mistrem jeho, a že se člověk požehnání Božího tako
řka zápasením domáhuti musi. *)

V těch dvojích zjevech stojí Jakob na nižším stupni pro
rockém; na stupeň vyšší veden jest u brodu Jábok, tu kde mu
Bůh vykládá to temné s andělem zápasení, řka: „Nebudeš slouti
více Jakob, ale Israel bude jméno tvé. [ nazval ho lsraelem,
a řekl mu: Já Bůh všemohoucí, rostiž a množ se: národové a
lidé národů budou z tebe, a králové z beder tvých vyjdou.“
(Gen. 35, 10 n.) 0 naplnění slibu, jejž tuto Bůh Jakoboví
učinil, tím více naděje bylo, poněvadž byl Jakob otcem dva
nácti synů, ") a někteří z nich zběhlost u věcech válečných
dokázali. Tudy, at obrazně mluvím, máme zárody statných štěpů,
jižto z roubů od Abrahama" až do Arabie přenesených vyrostli
a ku provedení úmyslu Božích sloužili jsou.

Než potomci Jakobovi nebyli k tomu povolání, aby dřepělí
co samostatní a nevázaní Beduinové a kočující Arabové, nýbrž
aby se knáležitým mravům a k dobré kázni povznesli. Protož
muselo k tomu příjítí, aby k zrůstu se majíce takořka na cvi
čenou do Egypta se dostali, a s tamnější osvětou se seznámili.
Z jiné strany vševládnoucí moc Boží také velmi podivným spů
sobem se ukázala, když jednoho ze synů Jakobových učinila
prostředníkem, aby skrz něj celá rodina Jakobova v Egyptě se
uhostila. Byltě to Josef, dříve od bratrů snářem zvaný, avšak
sličnýmí mravy ***) a darem vidění nadpřirozeného proslulý.

') Jedna část ss. Otců u. p. Ambrož, ChrysostOm, Cyril! a j. znsmenalí vtom
nndélu samého Syna Božího, jenž v způsobč člověka s Jakohem zápasil,
aby ho přesvědčil, že ani od bratra Esaua, mi od jiných nepřátel svých
přemožen nebude, poněvadž i proti vyšší mocí svou statečnost a sílu
skutkem dokázal.

") Synové tí s matkami jejich jsou: Matka Lia: Bůben, Simeon, Léví, Jůda,
Isachar, Zabulon. Matka Rachel: Josef, Benjamín. Z dívky Rachel,
jmenem Bály; synové: Dan a Neftali. Z dívky Zelfy, jižto Lia manželu
dala: Gad a Aser. — Simeon a Léví vykonali krvavou pomstu na Si
chemu, jenž Dínu, sestru jejich, o panenství připravil. Gen. 36, 1. n.

'") „Josef ostříhal smyslů svých, aby cizím myšlenkám přístupu ncdopustíl.“
(S. Ephrem. dc rcrta vita: ratione. c. 47.) „Josef užívá útěku co zbraně,
an plášt vrukou ženy zanechav, pryč se ubírá.“ (S. Basil. in Genes. hom.
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Jen jeho vznešenému postavení v Egyptě co dčkovati bylo, že
se .lakobovi potomci v říši Faraonů k svému povolání spíše při
pravili mohli.

Tou měrou dům Jakobův juž bčhem málo času valnč roz
množeny'm se ukázali, a arciolce umírajícího na přípovčd Boží
upomenouti mohl. Osud Josiel'ův nemohl nevzbuzovati svrchova
nou důvčru v celou přípovčd Boží. Tu byl Jakob ktomu pi'ipra
ven, aby prorokoval, co se dále díti bude se syny jeho a spo—
tomky jejich. Tedy on, když jej umírajícího 12 synů obstou—
pilo, dávaje každému požehnání předpovídá, že ne všickni stejně
dostojí k vykázanému jim povolání. Jakob zpominá, kterak syn
jeho Růben přišel o právo prvorozenosti, protože oby'val s Bá
lou, s ženinou otcovou. (Gen. 35, 22.)

Dědičné právo, vlastni prvorozenému, přešlo tudíž na Jo
sefa, a po něm na syna jeho Efraima. (l. Paralip. 5, 12.);
právo kněžské dostalo se Lévi, berla pak vlády a vrch moci
soudní připadla Jůdovi. *) Jakob vidí duchem prorocky'm, že
Jůda ode všech pokolení ctěn, a nejen co majitel vinnic, ale
i vítězstvími svy'mi a tou předností vynikne, že od něho berla,
a kníže z beder jeho neodstoupr', dokavadš nepříjde, kle
ni má poslán býti, a on bude očekávání národů. (Gen.
49, to.)

Tak ten zrak patriarchy umírajícího sáhá až ku příští toho,
ktery'ž dvanáctero pokolení israelsky'ch, a všecky národy okolo
sebe shromáždí a km'še pokoje slouti bude. Věc pamělihodná,
kterak se i Jakob oučastnil při tom knížetství pokoje. Když
byl již na tom, aby požehnání dal pokolení Lévi (s pokolenim
Simeon) rozhorlil se na divou prchlost, jížto druhdy Lévi a Si
meon proti svůdci sestry jejich Diny byli ukázali. „) Rozhor—

c. 39.) Viz o pochvalách téhož, u sv. Jana Chrysostoma, Spisy vybrané.
V Pardubic. 1850. str. 487 n.)

') lfřednost pokolení Jůda později tudy vynikala, že israelilé dostali jméno
Zidé, majíce prvé v obyčeji nazývali se Hebreové, od Hobera potomka
Sémova.

")! v prostřed Apoštolů Páně objevila se prudká a hněvivá povaha poko
lení levílského; podala však Spasiteli příčinu k výkladu, že království
jeho od jiného ducha pOrhází. Luk. 9, 54. To se v té samé krajině
etalo, v klcréí Simeon a Léví s krvavou pomstou pi'ikroi—ilina Sichcm.



56 lll. Zjevení patriarchální. Kp. ll. Josef.

lení to arciť s duchem starého zákona se shodovalo. Taktě

bylo chvalitebué, jako byla ona pozdější vítězná sláva Davidova,
jako byla horlivost Fineesova; a také Mojžíš před svou smrtí
ono ohněm a mečem horlící pokolení Léví nade všecky jiné
zpomíná i chválí. Jakob ale nechce, aby duše jeho do rady
jejich přicházela. I dokládá: „V shromáždění jejich nebuď
sláva má. Zlořečená prchlivost jejich, nebo neustupná.“

Dříve než ten duch, k němuž se co k svému Jakob hlásí,
ku vládě přijíti mohl skrze knížete pokoje (Schiloh : vysvobo
ditcl), minulo více než půl druhého tisíce let. Dříve musel
Israel v veliký národ vzrůsti, pak v zákonnosti se cvičíti, až
by pomalu k svobodě dospěl, a pravdám zjeveného učení ke
všem národům průchod byl prodělán.

Ohledneme-li se po stanovisku Israele v Egyptě, a po vy
jití zEgypta, nebude těžko vysvětliti, proč tak dlouhavou cestou
dozrává ovoce vedení Božího. Jižt pak věc to možná, na půdě
historické, takměř na stopu vedení tomu se dostati, a sice od
té doby, co rodina u veliky' národ vzrostla. Otcové pokolení
dvanáctera, jací byli synové Jakobovi, jen u víře měli viděti na
plněnou věhlasnější část zaslíbení jim učiněny'ch. „U víře zemřeli
ti všickni, nevzavše zaslíbení, ale z daleka k nim prohlédajíce
a je vítajíce i vyznávajícc, že jsou poutníci a hosté na
zemi.“ (Žid. „, 13.)

Josef, od sv. johna Štěpána do počtu proroků položeny',
již dříve vychvaluje se u moudrého Siracha, řkoucího: „Aniž
jako Josef narodil se který člověk, km'še bratří, podpora
lidu; a kosti jeho navčh'veny jsou, a po smrti proroko
valy.“ (Sir. 49, 17. 18.)

Wov—

Jméno Boanerges (Mor. 3, 17.) vysvětlení héře zGen. 49, 5. _ Vhrobce
hebronské párové tito pohřbeni jsou: Sára s Abrahamcm, Rebeka s lsá
kem, Lia : Jakobem, a z předu EVa s Adamem. Cl'r. Solíar. lll. I'. 174.
amstel,



Kniha. čtvrtá..
Zjevení Boží v Israeli skrz Mojžíše pod Faraony

v Egyptě, a na poušti.

K a p i to l'n [.

Utvořem' Israele v národ.

Israelitům v Egyptě škola aspoň vnějšího vzdělání se
otevřela. Tu však starší i novější letopíscí kladou otázku: „Do
kterého roku, a pod kterou v Egyptě vládu padá lsraele tam
přestěhování, a v zemi Gessen bydlení?“ -— Není věc snadná,
zpříma na to odpovědíti. Mnozí vypočítali, že to bylo, když
kmen, Hyksos zvaný, opustiv Arabii, v Egyptě se osadil, a vládl
od r. 2082—1822; což také podobno, vzhledem těch okol
ností, v nichž Josef svému otci Jakobu radí, řka: „Kdyžby
Farao povolal vás a řekl: Jaký jest obchod váš? odpovíte:
Muži pastýři jsme služebníci tvojí od dětinství svého až do této
chvíle, i my, i otcové naši. To pak díte, abyste mohli bydliti
v zemi Gessen: nebo v ošklivosti mají Egyptští všecky pastýře.“
(Gen. 46, 33. 34.) Zcela jinou býti vidíme tu oučastnost
Faraonovu, nežli onu Egyptských. Farao má zalíbení v Jakobu
co pastýři, kdežto Egyptským v nenávistí jest život pastuší.

Ještě jinou příčinu máme, proč příchod Jakobův do Egypta
klademe v dobu rizopanskou; nebol po smrti Josefově povstal
nový král nad Egyptem, kterýž Josefa a bratří jeho neznal,
ano a plemenem jejich ukrutně nakládal.

To noznání se k muži pro Egypt znamenitému sotva vy
ložíme, lcč bychom připustili, že dynastii cizozemské konec uči
nčn od nové vlády královské, ježto ok. 1822 před Kr. nad
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cizozemci vítězství dobyla. Vítězem tím byl Ahmosis, učiněn
jsa prvním z osmnácté dynastie pošlých králů domácích. *)

Tedy lid vyvolený v zemi Gessen, na pomezí arabském
nebylby pod ochranou té, ač mírné vlády, tak brzo v národ
se povznesl. Když ale nová, ostřejší dynastie nastoupila, ne
mohlo jináč býtí, než aby pro obecné dobro, při tak hojném
se rozšiřování, co nebezpečná částka lidnatosti ve podezření
vešli. Písmo také činí zmínku o velikém rozmnožení lsraelitů,
dle zaslíbení Abrahamovi učiněnóho. Nedivme se tedy, že nová
vláda nedůvěřivým okem na ně hledíc, tčžkou prací jim život
zhořčovala. Král ustanovil nad nimi ouředníky robot, aby je
trápili břemeny. ] vystavěli Faraonovi města obilnic Fithom a
Ramesses. (Exod. 1, H.) Tak mnohým života troudčním a
robotováním mělo se docílili, aby lsrael uvedený v obor civilisace
a osvěty egyptské, vrodcch pastuších roztroušen nezůstal. V kru
hu umělcův egyptských otevřena mu škola, v níž měl pří
ležitost seznámiti se s rolnictvím, stavitelstvím, počtářstvím,
hvězdoslovím a jiným uměním. Při obrovských stavbách i ten
co robotník zapřažený lsraelita měl příležitost k vývinu sil du—
ševních, a těch řemeslníkův a umčlcův sobě všímaje, díla jejich
napodobiti hleděl. Že mnozí z té školy dosti zralého ovoce
přinášeli, je! za důkaz ono na poušti od lsraele postavené dílo
stánku úmluvy s archou Boží. Z téže příčiny není podobno, že
se dům Jakobův v Egyptě znáti naučil, jakby v národ samo
statný vzniknouti mohl. Aniž mu scházelo známosti v písme
novém psaní; nebo za dnův Mojžíšových o jeho zdokonalení
máme svědectví. Exod. 17, 14; 24, 4 n.; 28, 9; 34, 27;
Nnm. 33, 2; Deut. 6,19; 11, 29; 24,1; 31, 9. 22;
28, 58; 29, 2.

Než při těch pomůckách, jež Egypt lsraelitům ku vzdělání
ducha poskytoval, bylo se co báti, aby v každodenním obchodu
s modláři ve stykání přicházejíce, nepřišli o víru v jednoho
Boha, jejž vyznávali praotcové jejich. Egyptské náboženství

') Dle udání Champollionova ——Nástupce Ahmosisn, totiž Anienolis Thermo
lis dokonal vítězství. Péčí těch dynastí'iv obnoveno více velkolepých |Hl
dov, kteréž na rozkaz panovníků dřívějších zcela zkažený byly.
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zpříma tomu odpíralo, co Hospodin sám od časův Abrahamovy'ch
synům lsraelsky'm svěřil. Tolik jisto, že co ze svého nábo
ženství Egypt podával, velmi luzně bavilo mysl a obraznost
lidskou.

2.

Věc jistá jest, že od šestnácté dynastie Manethovy v Egyptě,
tedy asi ode dnů Abrahamovy'ch až do té doby, co vláda řím
ská Egypt opanovala, jedno a též náboženství panovalo. Sta
rodávni, jakož i novější sokové pravdy, rádi by pověrny'm Egyp
fanům nauku o Bohu jediném tak přivlastnili, jako křesťané ji
vyznávají. Arcit náhled o božstvu v Egyptě na saiském chrá
mu chovany' něco světla poskytá učení jejich o jediném Bohu:
„Já jsem všecko, co jest, bylo a bude ; žádný smrledln'k
závoje mého nikdy neodhalíL“ *)

Než božstvo, čirá prabytost, jen co nestvořený, temný,
tajny' a potud neotvorny' zdroj všech bytostí pouze na mysl při
chází. Ze zdroje toho řine bezčetné hejno vyšších a nižších
bohů tak, že skutečný svět jináč se nezračí, než co vy'ron
temné prvobytosti. Dále ony vyšší bytosti s nižšími tak stojí
ve protivu, že na nejhrubši dvogici (dualismus) při nich uho
zujeme.

Konečně tuto i ten náhled o více pořadech bohů a bytosti,
co člověcky'ch, tedy osobny'ch panuje, avšak bohovost při tom
jen jako živelní neb živoěí tvor se velebí, a to osobné bytí jen
jako průchod tajné bohomoci se zračí. Vedle náhledu 0 stup
ňovaném vy'ronu tajné prabytosti, a její bezosobnosti panovalo i
osudověrství, v jehož oboru nebylo lze obejiti se bez pověrného
smejšlení o čarodějích a hvězdopravcích.

Egypťané věřili stěhování čili putování duše lidské, tak že
ona po zdání jejich v tělo zvířecí vchází, a když u vodě, i
krom vody všeliké živoky prochodila, do těla lidského se vrací,
a tu cestu v 3000 letech vykonává.

Konečně Spočívalo náboženství jejich jako indicky' brah

') Dáno mu jméno Amun, jež letopisec Mauetho vykládá: to uupvppívoe
ma fvjr zpávu.

5
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maismus na základě hvězdopravcctví. Ve třech časích obyčejného
roku zrcadlila se lrojice jejich, zvaná Trimurti, a v ní Amun,
Flint, Knee — tak jako ona indická v osobách Brahma,
Vischnu a Schiva nazvaných.

Ctění bohů pod obrazem toho neb onoho živočicha provo
zováno po Egyptě způsobem rozmanitým. Města 'l'heby, Men
des, Kynopolis, Lykopolis, Bubastes, Tachampso byla jsou to,
kdež úcta kozlů, skopů, psů, vlků, kocourů, krokodilů, ncsytů t'),
sokolů, krahujců a chrobáků v obyčej vešla. Černý býk Apis,
v Memlise ctěný, povýšen na nejvyšší stupeň bohoucly. Kněži
jej v chrámě hlídali a krmili, v 25 roce stái'í obyčejně utápěli;
vlastně však po zdání jejich o život neplicházel, nýbrž ta jej
oživující duše Osirisova přešla do jiného býka, a veškeren Egypt
smutnil, dokud po sedmmecítma známkách duše Osirisova nebyla
vypátrána. „) Pročež i v knize Deutoronomium 4, 15—20
pi'ed takovou zvěroslužbou vystráháno.

[ mnohé zahradní zeliny aneb vaření sobě zbožnili. *")
Máme důkazy, že Egypt na mravy israelské tím mocněji

působili musel, čím více při něm pověra lakadly smyslnými ob
sypána byla. Všemu, co v přírodě a při člověku rozkvetá, hlučné
radovánky, a všemu, co v světě vadne, zasmušilé hody bývaly
strojeny. Četní, a pro učenost v nemalé pi'ízni postavení kněži
byli takměi' duše, jenž všecken lid oživovala, aniž sami k vídce
o jediném nad vesmír vznešenějším božstvu se povznesli. 4)

V takých okolnostech, ne během lidským, ale i'ízeníin Bo
žím to přišlo, že mnohý nátisk, s nímž se lsraelité potkali, byl
jejich záštitou od svodu k modlái'ství, a zvláště ono čím dále

') Pták veliký jako slepice nachází se v hrobích egyptských až posud hsl
snmovaný. Dle llerodota také hnusnější zvířata, n. p. my'si tětež úcty
docházela. Cír. Isaí. 66. 17.

") Osiris býval ctěn co pán světla a života, Serapis pak co vládce temnosti
a smrti.

"') Věci to, jichž básníkovi směšno, su se ozývá: Porrum et cepe nefas
violare ac frangere morsu. O sanctas gentes, quibus bec nascuntur in
hortis mimina! . . Jm'ennl. Satyr. 5.

4) Kdožhy tedy historickou pravdu mistrovati, a dle vlastní theoric, dějinného
základu nemající tvrdili chtěl, že by byl Mojžíš své učení oBohu vlšgyptě
: tajemství kněžských vzal, a lsrnelitům oznámil (!)
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krutější robotění sloužilo za jakousi mezized', která loučila lsra
ele od modlářského Egypta. Když s lsraelem tak ukrutně bylo
nakládáno, bezděky hlásil se k své národnosti, a pohrdaje cizo
tou, pěvně přilnul k jazyku a náboženství otcovskému. Odtad
snadně i to vyložíme, jak na vzdor těm strastem, jichžto lid
Boží v Egyptě poměl, v jeho řeledčch nic nezmčnčno, tak že
Mojžíš dle toho rozdílu lidu čeleď po čeledi vyzývali, shromáž
diti a vyvésti mohl, a jak vždy bylo šetříuo obřízky, co zna
mení úmluvy s Abrahamem. Israel v obor vzdělanosti egyptské
vtaženy, nedal se pomásti, ale zůstal věren svému jazyku, a
domáhal se pokud na něm bylo, aby co potomek Abrahamův,
a vyznavač zjeveného náboženství také při svém vlastnictví setrval.

Než proti všemu, což Egypt vlastního měl, nejvíce popu
zeni byli Hebreové královským nařízením, dle něhož měli no
vorození pacholíci vražděni býti, dle jiného pak měl je Nil
pohlcovati. Zatím z vln Nilských vytrhla božská Prozřetedlnost
pacholíka, jímžto, co novým živlem a vyvoleným nástrojem měli
se lsraelité utvrditi u víře a v národnosti. Jméno jeho jest
Mojžíš, jejž dcera Faraonova vzala za syna, a vychovali dala.
Otec jeho byl Amram, matka Jochabad z pokolení Léví.

Kapitola ll.
Mojšťšova příprava !: dalšímu Israele pěstování.

Snadno se domysliti, že čeleď israelská pro mnohé nátisky
v Egyptě nemohla se přízniti s žádnou cizotou tamnější, jakko-li
ji Egypťané do středku své osvěty vtahovati nepomíjeli. Je!
podobno, že Mojžíš naučiv se moudrosti egyptské, a veden jsa
pokynutím Božím, stál v protivosti se slávou Faraonů, kteříž jej
co hebrejského zavrhli.

Jak rozsáhlé byly vědomosti, jichž nabyl Mojžíš v Egyptě,
ani ta případnost neukazuje, že se Thermuthis, dcera královská
o jeho vychování postarala. V novém Zákoně (Skutk. 7, 22.)
čteme, že vyučen jest Mojžíš vší moudrosti egyptské, a
byl mocný v slot—ích i v skutcích. Avšak z cesty pravdy
daleko by se uchýlil, kdoby tvrditi chtěl, že to odchování

5%
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v Egyptě Mojžíšovi podalo více než jen vzdálenější přípravu
k velikému povolání jeho. Zajisté u dvora královského nenabyl
tolik moudrosti, jako v pobytu svém v pusté Arabíi. Zde co
čtyřicátník od Egypta vzdálený, měl pokdy v mysli přemítati
oběhy svčtové a veliké protivy, v kterých byla pověra egyptská
s náboženským smyslem lsraele se nalezala. V té po 40 let
trvající, a takměř klášterní samotě byl odloučen zmatku, ktery'ž
se nalezal v pestrém stavu lidu egyptského. Tu mezi bydliti-li
pouště dosti měl, číínžby své potřeby ukojil, najmě mezi Madi
anity. Rod, s ktery'mž tu v přátelství vešel, znám byl pod
jmenem Kenitů, v nichžto krev chámitská s krví semitskou byla
smíšena ; neboť po přeslici skrze Keturu od Cháma, po meči
pak skrze Abrahama od Séma pocházeli. (Gen. 15, 19; 25,
2. 4.) Mojžíš hned po svém příchodu do země madianské
uchýlil se ku knězi Ragueli, jinak Jethro zvanému, jenž byl
spolu kníže a kněz jako Melchisedech. Tomu přisáhl, že bude
bydliti s ním, a z jeho sedmi dcer pojal Seforu za manželku.
(Exod. 2, 21.) Tedy povstalo mu švakrovství s kmenem, jenž
nejednou i těch zbrojníků na poušti se přidržel, totiž Amalekitů,
tak že s těmi mezi Chámity počítán by'vá, a také s nimi v ob
chodech podíl míval. Zvláště pak spojil jej rod patriarchální
nejužším ouvazem rodinným. A to postačí, abychom poněkud
ty poměry si představili, jichž oučinek se tehdáž na Mojžíše
jevil. [ to přidati dlužno, že Mojžíš, jsa osmdesátník, ještě ovce
testě svého na pastvu voditi, a také v hrozny'ch roklích vůkol
hory Sinaj pásti obyčej měl, aby vnitř jsa puzen zbožny'm pře
mýšlováním samotně se oddal.

Tedy řekli bychme snad v podobenství, že byla duše vel
može toho, jako pole oulehlím dlouho zplaněla, až pak z vůle
Boží vzdělána a k zasetí semene Bohem zjeveného ustrojena jest. *)

Avšak Mojžíš jakkoli byl bohatě vycvičen a duchovně
ozbrojen, věděl, že mu síla nestačila, aby vlastní moci na vrch

*) Po zdání některých židův seznámil se (prý) Mojžíš v Arabii . Jobem, .
sepsal knihu toho trpítele jméno mající; což ale dějepisné stvrzeno není.
Na vše:-hen pád ničeho neacházelo, coby bylo mohlo v Mojiiši oiiviti
spomínku na útisky Hebreův, . vzbudili podobné naiíkání v něm, jaké!
kniha Jobova obsahuje,
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svého povolání vystoupil. Vezmeme-li včc po lídsku, arcít že
on ze samoty pro sebe chutného ovoce okoušetí mohl, ale na
to myslílí, jakby lid z domu poroby vysvobodil, nepodobalo se
leč bláznovství,a to tím více, jelikož se u lsraele mysl na mnoze
jen otrocká ukazovala, s kterouž veliký vůdce jeho tuhé boje
podníkatí musel.

Jet sice pravda, že množství lsraelských již dávno před
narozením Mojžíšovým, snad za rozpadlé vlády kmene Hyksos,
útok učínílí na Palaestínu (l Paralip. 7, 21 n.), ale neblahý
následek toho, a nastalá svízel a poroba byly již samy sebou
od válečných běhův odhrožovaly. Tedy vzhledem lidu Božího
pod vůdcem jeho Mojžíšem potvrdilo se, co Žalmista o vysvo
bození lsraele z Egypta, a uvedení ho do Chananejska praví:
„Ne mečem svým opanovali tu zem, aní rámě jejich spomohlo
jim.“ (Žlm. 43, 4.)

Jestli kde všemocnost božská patrně vkročila do běhů
lidských, a to vkročení v určitých skutcích a zázracích svou
přípravu mělo, tedy neméně to buď přípuštěno v těch věcech,
jenž následují.

Kapitola III.
Zjevení Boží ve kři hořícím.

Kde člověk neví rady, obrat se k Bohu, spoléhaje na po—
moc jeho; s nebe jest síla. (Žlm. 120, l; i Mach. 3, 19.)
Pravda ta se upodstatuíla na Israeli, když při vzrůstajícím zmatku
rady nevěděl. Že Hospodin z veliké poroby jej vytrhl, poznatí
lze jednak již z velikého vidění, kteréž spatřil Mojžíš v prostřed
kře u hory Boží Horeb.

Od Boha v zaslíbeních věrného zvěstován mu byl skutek
neočekávaný, jehož provedením má býtí cesta lsraelí otevřena,
aby vešel do země chananejské. Skutek ten, jak v zvěstování,
tak i v provedení má 'dvojí stránku. Z jedné dává se Bůh
znáti co osobnost nade všecky síly světa mocnější, a z druhé
strany co bytost, jejíž působení v určitém pořádku sloučena jest
s dějinami lidstva. Jednak o bytosti samé od sebe nejdokona—
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lejší, bez ohledu na čas a prostoru, jednak o Božím v lidech
a slidmi žití se dozvídáme. Oboje zvěčněno jest ve dvou jme
ních, co tu svěřcna jsou Mojžíšovi, a také lidu ohlášena by'ti
měla. Jednak Bůh sám jméno míli chce, řka: „Já jsem, kte
rýž jsem“ (Ehjeh). Tedy o Bohu mluvíce nemáme ho jme
novati leč jmenem: „On jest, kterýž jest“ (Jíhjeh, nebo
dle starší formy, Jahveh). Omylem se stává vyslovování Je
hovah *), jakž to již v zvyk vešlo, ješto Jahveh či Jahn zni,
a tolik znamená, co: „On jest.“ Tudy béřeme zrůst v zná-—
mosti Boží; nebot jméno Jehova !. Hospodin od praotců nepo
znáno, a nejprvé Mojžíšovi jest zjeveno. (Exod. 6. 2 n.) Tím
víra v osobnost Boží, bezutěšné pověře na příč, za základ
všech pravd náboženských položena jest. Ta bytost, co sama
sebe určitě ohlašuje, řkouc: „Já jsem, který:-? jsem,“ myslí
a mluví o sobě co bytost rozumná, všemocny' základ jsoucnosti
má sama v sobě.

Než ta představa o jednom osobném, živém Bohu, měla-li
v lidské myslí se uchytili, bylo potřebí, učiniti ji plnější ; protož
také v druhém jmenu ukazadlo na jisté skutky zjevení Božího
po boku má. Ten, jenž sám sebe nazy'vá: „Já jsem, ktery'ž
jsem“ („Exod. 3, 14.) a tudy nade všecky časy a všecky
bytosti sáhá, chce zároveň nazván by'ti: „Bůh Abrahamův,
Bůh Isákův a Bůh Jakobův.“ (Jb. 6. 15L) Pojmenováním
takovy'm omezuje a stanoví se náboženství také skrze historii;
skutkové pojediného mluvení Božího k lidem mají se co jednotní
paprskové bohopoznéni v paměti věřících sbirati. Čím více po
jedinosti díla jeho na světě poznáno, tím více i člověk sám
sebou jest puzen, aby k té nade všechen svět vyšší bytosti na
blíž se dostal.

Bezpochyby tou formou divného zjevení ve tři ohnivém“)
poměr všech podivných Božích působení na člověka ke člověku

') Fariséové pokládali jméno to tak za svaté, že ustanovili místo něho
vždycky adonaj anebo dolním, Pán, Bůh vyslovovali. Pročež postaveny
jsou od nich vokály ndonaj — pod základní písmena přesvatého jména
.lllWll a tudy povstalo jméno -— Jehownh, kteréž více na vykupitelaké,
jméno pak Elohim více na stvořitelské působení Boží ukazuje.

") Sv. Efrém tom. 1. pg. 205 ve kři hořícím nalezi Boha samého.
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líčí se a maluje. Je! oheň obrazem božstva, keř ale podo
biznou zpustlého lidstva. Keř sám ze sebe nemůže rozohněn
býti, a podobně ani člověk nemůže sám o sobě života nadpři
rozeného ze sebe vyvinouti. A jako tím ohněm keř nestráven,
ale toliko zjasněn byl: tak také přirozený život a čin lidský
oučinkem milosti ke zrušení nepřichází, ale oslazuje se. Tak
by nápadný spůsob, kterým se Bůh tuto zjevuje, vykládán býti
mohl, dáme-li tomu, že On skrze znamení mluviti ráčil. Avšak
ten zázračný úkaz ne sám o sobě se nachází; zázrak tu jde
za zázrakem a forma jejich jest neobyčejná.

Kapitola IV.
Zázrakové vůbec, a jejich podivná forma za dnů

Mojšz'čových.

i. Slovem sázrak míní se událost či úkaz v přírodě,
který ne v řadě úkazů, mezi nimiž "co zdánlivý účinek přichází,
nébrž jen v Bohu příčinu 'míti může. Jesli! pro člověka ta
poznatelná událost, ješto od rozumné nad věcmi přirozenými
stojici síly pochází, tak že od síly člověku vrozené pocházeti
nemůže.

Jinak jest skutek, jenž ne vsílách všeho světa, ale zrovna
v Božím na některý tvor působeni svou příčinu má. Tudy se
liší od podám (portentum). Podiv (věc podivuhodná) jest do
cela rozličen podle stupňů vzdělanosti samého divače. Zázrak
ale musí pro každého divače a svědka právě býti zázrakem, jak
mile v něm poznáváme skutek, jehož působce svobodnou vůli
maje, nad každou člověku možnou sílu vyniká. Tudy k uznání
nějaké věci za zázrak není třeba, o celém *'oboru přírodních sil
věděti ; neb ne to, co je nadobyčejného v nějakém úkazu, pod
statu činí zázraku jakéhosi, nébrž souvisení věci s příčinou sa
mostatně působivé, a přeoáhajíci všecky přirozené síly. V oboru
přírody můžet' n. p. utišení vichru za tu věc považováno býti,
co nesáhá nad obor sil přirozených; když ale hned na pouhé
pokynutí prudká bouře přestává a veliké utišení následuje, to!
zajisté s nadpřirozenou mocí souvisí a převyšuje sílu lidskou.
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Čím patrněji ty dvě věci tu spatřujeme, tím pevněji stojí zázrak.
„Člověk sám poznati může, co zázrak jest, a jet tak řka mě
řítkem zázraku.“ Ont vpřirodě se otáčí, štěpuje, misi a spojuje
prvky. Avšak vlastni síly sobč vědom, nejvlastněji a nejblíže
sám k vědomí o sobě se nese. Čím dokonaleji sám o sobě
ví, tím lépe může poznali, co zázrak jest. ] znaje, co činí, a
co učiniti mocen, má schopnost, jak sám o sobě, tak i o pou
hém duchu aneb o Bohu zdravě soudili, vidí-li před sebou ou
činek svobodné vůle, kterýž od pouhého člověka nepochází. Tim
snáze a soudněji vážiti lze osobné oučinkováni, pokročilo-lí
nad obor lidstva, a sice tu, kde k člověku promluveno tak, že
ani jiný člověk, ani on sám k sobě nemluvi. Tato promluva
k člověku skrze bytost vyšší nad člověka slove zjevení. Od.
toho se liší zázrak v užším smyslu, skutek to němý a nadpříi
rozený. (Zjevení a zázrak bývají také spojeny; n. p. 2. Mojžf'
3, 2 n.)

2. Zázrakové, jenž _Ívíruv Boha předpokládají, a ne teprv
jí za základ slouží, tím. jsou. častější, čím více prostá synovská
důvěra v národu žije. _„Budete-li míti viru jako zrno horčičné,
řeknete této hoře: Jdi odsud tam, a půjde.“ (Mat. 17,19 Cfr.
Luk. 17, 6.) Kdo takových zázraků nikdy nežádal, a předce
uvěřil, kráčí vyšší cestou ducha, nežli ten, komu rukojemství
toho zapotřebí jest. Kdo znameni takových potřebuje, aby uvě
řil, žádá pojištění míti, jako Tomáš, nemát ale viry Petrovy,
jemuž nezjevilo ani tělo, ani krev, aby uvěřil, ale působením
Otce nebeského u vnitř byl veden.

Za dnů Mojžíšových zabral se lid hebrejský v surovosti a
zatonul v otroctví svém tak, že nepostačilo ani samo dotknutí
se ho vyšší milostí ani toliko slova promluvení, aby k ochot
nému přijmutí pravd-ý upraven byl. Zázrakův bylo potřebí aby
tito mysl k božským účinkům pozdvihli samí sebou všecku stvo—
řenou sílu přesáhajíce. Mimo to byly věci lsraelitů tak spleti
chány, že by bez pomoci s hůry dalších pokrokův u volném
ducha vzděláni dociliti bylo nemožné bývalo.

3. Než proč při zázracich v Egyptě učiněných viděti na
mnoze tak podivnou formu? — Hůl se obrací v hada, aneb
hady žere, a zase ruka malomocenstvim jako snih bílá hned
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jest jako ruka při těle zdravém; tam řeka se obrací ve krev,
hejna žab, štěnic a jiných hmyzů obtěžují Egypt; a dále morem,
nežity, vředy, krupobitím, kobylkami, hrůznou tmou a prvoro
zenstva zhubením, a takměř konečnou pohromou má býti při
kvačen. Jak sobě ty úkazy máme vykládali? — Zázraky to
jsou, kterých člověk pouhým rozkazem svým neučiní. Ta forma
při nich méně podivnou bude,“ uvážíme-li, kde, pro koho, a
proti komu Mojžíš tak zázračně vystoupil. Egypťané, před ni
miž Mojžíš ty divy činil, měli v bezprávné úctě mnoho i uži
tečných i škodných živočichů, libujice .aobě ve svých hvězdo
pravcicb, zaklínačich, hádačích a j. Měl-li poznati licl Boží, že
ten od Mojžíše zvěstovaný Hospodin mocnější jest nade všecky
boby egyptské, že potírá všecku sílu čarodějnou, muselot skrze
Mojžíše býti zříceno, čemu Egypťané důvěřovali, ve svých niži
nách se plazíce. Bylit zázrakové v té formě mocnou záštitou
před pestrou pověrou egyptskou, jižto obojovati a potříti nále
želo. „Poslal jsi na ně množství němých živočichů ku pomstě,
aby poznali, že čím kdo břeší, tím i trápen bývá“ — tak dí kniha
Moudrosti ohledem na některé z těch zázrakův. (H, 16 n.)
Celá jich řada před oči staví tu Hospodinem na bozích egypt
ských činěnou pomstu. (Num. 33. 4.) Přitom nelze upírati,
že té zázračné moci Boží, Mojžíšem objevené, naproti se klade
řada divův ďáblem provozených.

Než povstává otázka: Jak ta skutečnost divův ďáblu přičtených
(a nástrojem kouzelníků činěných) se srovnává s vírou v jednobo
Boha všemohoucího a všesvatého ? Nejinák, než jako všeliké do
puštěné nadužívání tvorstva v oboru činnosti člověčí se sjednává
s božskou prozřetedlností, vládnoucí světem. Člověk, jenž se
hříchu dopouští, jest v oboru činnosti jemu vrozené tolik, co
zlý ducb, kterýž samochtě neb ve spolku s člověkem buď pří
rody, bud' člověčíbo života zhoubně se dotýká. Může býti, že
člověkem člověk, i příroda pocházejí na zkázu a na zpuštění;
avšak na každé okamženi zhoubce lidský očekávati musí, že
bude přetrženo počínání jeho. Jel lidem volno, dobře neb zle
užívati sil svých; při tom ale, jak dlouho? až do pokud? na
okamžik k vůli Boží státi musejí. Kdo u Boha ochrany bledá,
ten zhoubnébo vlivu nemá se co báti; byt pak sám kníže tem
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ností naň nevražil. O tom poučeni jsme, jako byli lsraelité
ohledem na způsob, kterak čarodějnici Faraonovi od Mojžíše
byli přemožení. *)

K a p i to I a V.

Hod velikonoční a vyjití % Egypta.

Ze všech zázraků v Egyptě Mojžíšem učiněných jde nauka
pro nás, a sice: Jeden jest Bůh, který ducha svého dává těm,
kdož věří v něj. Cožkoli mimo nčuo tu jest, má volno vjistém
oboru se pohybovali, ale tak, že bez přestání od pokynutí Bo
žiho závisí. Kdo pravdě Boží odpírati nepřestává, ten mermo
moci sobě smrt přitahuje. Aby však pod ochranou Boží obstáti
mohl, musí se všeho strhnouti, co je' Bohu protivno. Upominkem
na to učeni měl býti hod jedem' beránka ustanoven. Stalo
se pak, že jest nazván pro přejití pokuty domů, v kterých berán
ka jedlí, ten beránek sám přejilím; v hebrejském jazyku Pesach,
chald. Pascha, řecky a latinsky též Paseka. (Vulg. Phase dle 70.)
To skutečné lsraelitů z Egypta vysvobození, tak že s trestem od
rány desáté na Egypt přišlým se minuli, mělo ustavičně ty věci, jež
Bůh v tom zázračném vysvobození dal, a jichž on žádá, před
oči stavěti. Přemými chleby nejprvé mělo býti zpomináno
pospěšné jedeni nekvašeného při vyjiti z Egypta, a pak vyzýván
býti lsrael k vyčištění kvasu hřichu. Obětní beránek připomí
nal, že lsraelité ušli ráně záhubné, a že život jejich z poroby
vytržen jest; začež Hospodinu díky činili náleželo. Kdo však
z lsraelských na té mu obhájené svobodě nepřestával, a komu
tak připadalo, že by divým vášním hověti, bylo porobou větši
nad onu egyptskou, tomu onoho beránka jedeni, a každá na
vysvobození z Egypta upomínka byla pokynutim, aby toužebně
očekával vyšší nějaké a duševné vysvobození lidstva. 'l'oho mu
se dostalo skrze Beránka nevinného a nepoškvrněného, v jehožto

') V podání židovském jmenuji se ti čarodějnici Jaime: a Jambres. (Targum
Jonathan na Exod. 7. 11. cfr. 2. Tím. 3, S.) Podle výkladů ss. Otců
kejkliři egyptští tu nečinili žádných zázraků, nébrž jen věci přirozené,
tak že se ti, jenž se tu dívali, jen domej'sleli, něco zázračného viděti.
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krvi zbílení jsouce, ujdeme otroctví hříchu a smrli věčné. (1.
Petr. 1, 19; Zjev. 7, 3. 14.)

lsraelité z Egypta vycházejíce, nezapomněli vzíli s sebou kosti
Josefovy. (Exod. 13, 19.) Ant pak nevedl jich Bůh po cestě
země íilistinské, kteráž nejbližší byla, Exod. 13, 17. tedy k víře
podobno, že je proto obvedl po cestách pouště u moře rudého,
aby schůdnějšl kráčeli cestou, vedoucí dle okřídlí Suezského,
kde nemá moře širokostí, ani hloubky. V bibli ani slova otom,
žeby Mojžíš 's mnoha sty tisíci lsraelsky'ch odlivu či odtoku
moře byl použil. Ten výklad o přechodu jich, jenž na běh
pouze přirozený ukazuje, přichází v odpor se zjevením Božím;
nebot čteme: „Když vztáhl Mojžíš ruku na moře... rozdělena
jest voda, vešli synové israelští prostředkem suchého moře:
nebo byla voda jako zed' po pravé straně jejich i po levé.'
(Exod. 14, 21 n.) Přechod lsraelsky'ch přes moře rudé připo
míná se v bibli naskrz mezi ději zázračny'mi. (Jos. 2, 10; Žl.
113, 3 n.; Žid. 11, 29.) Tedy nadpřirozeny'm způsobem byli
Hebrejští převedeni přes rudé moře. „A Egypťané honíce je,
vešli za nimi do prostřed moře; a když vztáhl Mojžíš ruku
svou proli moři, navrátily se vody, a přikryly vozy i jezdce
všech vojsk Faraonsky'ch a kteříž následujíce byli vešli do moře,
ani jeden nezůstal z nich.“

Lid sotva že z Egypta vykročil, s nejednou trampotou se
potkává; ale více starostí sám sobě dělá, a sám na sebe metlu
strojí, nedbaje na Hospodina, a zamítaje vy'strahu při zahynuti
Egyptských, a nepohnut jsa utonutím zatvrzelého Faraona.

Jet vůbec známo, kterak lidé tu a onde při skutcích svy'ch
právě tak odpírali vůli Boží, jako učinil Farao; a jiní právě
tak u víře a nevěře se klátili, jako lsraelité v nejbližší době
po vyjití z Egypta. Co do mravů, stojít mnozi iz našinců
bud'to s Faraonem, aneb s lidem israelsky'm v rovném pořadí.
A čím vlastně vyniká dějepis lidu vyvoleného? Ne-li tím, že
v něm pro věčné časy jsou raženy obrazy mravův? Lid ten,
zázračnou mocí vedeny', kdyby vůli Boží tam na břehu rudého
moře byl neodpíral: nalezali bychom jen následování hodné
vzory v dějepisu tom. Než ale my, ne-li s odvráceností fara
onskou od vůle Boží, přece s vrtkavou mysli při Israeli se
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potkáme, tak že i tím spůsobem příčin zdlouhavého vývinu
v řízení lidu toho snadno se domukati lze. Dříve než ku nej
bližšímu běhu dějin jeho přistoupíme, přivod'me na pamět, že
pobyt lsraelitů v zemi Gessen trval 430 let. Exod. 12, 40;
a že i tu, vezme-li se čas jejich tam zůstávání v rovném počtu,
400 let obnáší; a že ani tomu text biblický neodpírá. (Gen.
15, 13.) Nejedni vykladatelé od toho dátum odstupují, poněvadž
věk représentantů synův Jakobovy'ch až do Mojžíše sotva polovic
těch 400 let obnáší. Avšak se pozapomíná, že v rodosloví
levítů vypuštěno několik prostředních členů. Kniha rodu či po
sloupnosti proto není nepravou, že po dědovi syna vynechává,
a hned vnuka uvádí. Čím déle Egypt vliv svůj na lsraelity

jevil, tím mocněji působeno by'ti muselo, aby jak měli, daleko
přes onu vzdělanost egyptskou ven se ocítnuli.

Kapitola VI.
Odchovám' Israele na poušti.

Na pustinách arabsky'ch měl lid Boží nejen od vlivu egypt
ského by'ti odloučen, a ze zázraků, ježto v Egyptě viděl, na
všemocnost Boží poukázán, ale i před modlářstvím chráněn, a
dále k cíli veden. K dosavádním zázrakům mělo ted přijíti ta
kovy'ch, jenž by pohansky"blud obojovali a spolu ku pravé víře
vedli, a v ní posilovali. V tom smyslu zázrakové na poušti
oučinkovali ve spojení s věcmi, jichžto Israel sám na své oči
viděl. Již sám pohled na to místo, kdež po vyjití se nalezal,
mohl pro lid ponaučny'm by'ti. Poušť to byla, kde tři millio
nové duší na dlouhý čas sami o sobě vyživiti se nemohli. Po
divny'm způsobem tam na rozkaz Boží jich vyvedeno, a ku vždy
trvající pomoci Boží odkázáno. Tu kde je hlad a žížclí trápily,
nutkání jsou, aby Živitele všech tvorů hledajíce, k lačnění a
žížnění po Bohu se povzbudili. Hned za prvních dnů, když
chodili po poušti, stal se shon po vodě k pití. Když přišli do
Mara, a byly tu vody hořké, reptal lid proti Mojžíšovi, řka:
„Co budeme píti?" Mojžíš volal k Hospodinu, ktery'ž ukázal
mu dřevo: kteréžto jakž vložil do vod, v sladkost obráceny
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jsou, tak že již replajicí lid žížeň uhasiti mohl. ! vidime tu
jako na počinku všecku nauku i kázeň, kteráž potomním zjeve
ním Božím dále vyvinována; nebo! byli tu lsraelité, aspoň býti
měli na svou od Boha odvislost upozorněni, v důvěře v něho
utvrzeni, spolu pak na svou bojácnost a nedůvěru pamatováni.
'l'ak vysvětluje se slovo Písma o podivném vod oslazení, když
čteme: __„Tu ustanovil jemu přikázání a soudy, a tu zkoušel
ho.“ (Exod. 15, 25.) Ant potom i chleba se nedostávalo, zá
zračné nadělení, každého dne opětované, mělo národ oužoji
spojiti s Bohem: „Aj já budu dštiti vám chleby s nebe; at
vychází lid a sbírá, což stačí na jeden každý den: abych zku
sil ho, chodí-li v zákoně mém, čili ne.“ (Exod. 16, 4.) „A
když přikryla rosa svrchek' země, ukázalo se na poušti cosi
drobného, a jako v stoupě stlučeného, nápodobného k jiní na
zemi. Což když uzřeli synové israelští, pravili vespolek: Mgn
hu? (co jest to?), nebo nevěděli, coby bylo. Jimžto řekl

wigiojžíš: To jest ten chléb, kterýž Hospodin dal vám k jedení.*)
ÍJb. 16, 14. 15.

Manna, kteráž na listí a větvoví mnoha keřů, jakož i ko
lem na zemi co zrnka na poušti arabské se nalezá, při nejhoj
nější ourodě obnáší zbírku 6ti centnéřů na poloostrovu sinajském ;
na jiných pak asi 2 cent. Ta však manna, jižto příroda po
dává, má se k manně, kterouž lsrael krmen byl, jako málo těch
chlebů a ryb, Pánu Ježíši na poušti Bethsaidské přinesených,
k té zásobě, kterou on 5000 lidí zázračně nasytil. “)

Podivný rozdíl manny lsraelilům za pokrm sloužící od oné
samorostlé vysvítá z nejedněch okoliěnosti: Manna pro lid ten
ne na křoví, ani pod křovím, ale porůznu na půdě, kdež rosa
bývá, se naskytala. (Num. 11, 9.) lsraelité jedli ji po 40 let.
(Exod. 16, 35.) Dne sobotního nepadala. (Tamtéž 16, 27.)
V žalmích pojmenována jest chlebem nebeským a andělským.
(Zl. 77, 24.) A zase: deštěm dobrovolným. (Žl. 67, 10.)
Nejednou stalo se, že i maso z křepelek měli za pokrm. (Exod.
16, 13; Num. 11, 31.) Manna tak jako sobota staly se při

') Manna dle učení ss. Otců církevních jest předobrazení svaté večeře Páně.
") Viz Elijahu, Shift 2 $. 6. 348. thtc attógabc.
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pomínkou, že Bůh,“ všelikého dání původ veleben býti má. Moj
žíš sám o tom nadělení manny v tuto slova dí: „Dal tobě
pokrm mannu, ktoréžs ty neznal, aní otcové tvojí; aby ukázal
tobě, že ne samým chlebem živ jest člověk, ale každým slovem,
kteréž vychází z úst Božích.“ (Deut. 8, 3.) A zase: „Bůh
krmil tebe mannou na poušti, o kteréž nevěděli otcové tvoji.
A když tebe zkusil, naposledy smiloval se nad tebou, abys
neřekl v srdci svém: Síla má, a moc ruky mé toto všecko mi
způsobily.“ (Tamž 16 n.) Rovněž tak u Ralidim byl Israel na
pojen vodou, zázrakem Božím vyvedenou. Exod. 17, 1—7. *)
'l'aktě hned ten začátek vedení lidu cestou pouště, ukazuje na
dílo vychovatelské, aby se lid do vůle Boží odevzdal, a maje
živé pocítění ouplné závisnosti od' Boba neminul se s cílem.
Pocit závísnosti od Boha, potřebou cbleba buzen, po zázračném
nadělení zesilen byl. Odtad spojili se mohl pokus v oboru více
duševném, v okresu společenského žití. Tehdáž vázlo řízení
lidu, tak že vláda nižší vrchnosti byla. bez účinku, ježto se do
savad jen patriaršim, a onomu kočujících národův podobným-"
způsobem ukazovala, a takořka z lidu vyrostla. Jediný Mojžíš
z Božíbo povolání spojoval všecbnu moc v jedné osobě, totiž
moc kněžskou, učitelskou, vévodskou, zákonní, soudní a velitel
skou. Příbuzný jeho, madianský Jetbro, poznav to s velemocným
postavením Mojžíšovým spojené břímě, dal mu radu, aby vybrav
sobě k ruce muže statečné ze všeho lsraele, ustanovil je kní
žaty lidu, tisícníky, setniky, padesátníky a desátníkyďě) Ti sou
dili lid každého času, cožkoli pak těžšíbo bylo, vznášeli na
Mojžíše, snadnější toliko věci soudíce. (Exod. 18, 25 n.) Takto
u věcech duševných více, než tělesnýcb, přišel lid israelský
ku poznání své ouplné od Boha závisnosti, poznávaje to, že jako
učí syna svého člověk, tak Bůh jeho učí jej; (Deut. 8, 5.) a
pevněji přilnul k Mojžíšovi, co služebníka Božímu. (Exod.
14, 31.) Tedy (jak svědčí 2. Moj. 19, &) odpověděl všeckeu

') 0 tak zázračně ze skály vyřiuulých, živých vodách, aby lid žízní nezahynul,
opětováno v historii o Svatých.

") Vezme-lí se plemene mužského v Israeli 600000, tedy těch soudců jeho
bylo nejméně 78000 mužův.
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lial společně: „Všecko, co mluvil Hospodin, budeme činiti.“ Že
tak lsraetité Mojžíše v společenském řádu poslouchali přivykli,
byli také hotovějšími ve jmenu Božím následovali ho, když on
je znamenitým způsobem k plnění vůle Boží, vzhledem více du
ševné stránky vésti chtěl. Slova již uvedená: „Všecko, co
mluvil Hospodin, budcme činiti“, výrazem jsou té odevzdanosti,
jižto skutečně objevili svy'm dosavádním k Mojžíši poslušenstvím.

Kapitola \'II.
Zjevení na hoře Sinaj.

A. Kterak lid k téhož přijetí se hotovíl.

Až potud bylo lidu před oči postaveno tak vysoké povo
lání, k němuž Božím vedením dostihnouti měl; avšak mu také
poslušnost k Bohu za nezvratnou vy'mínku položena jest. „Sami
jste viděli, co jsem učinil Egyptským, kterak jsem nesl vás,
jako na křídlách orličích, a pojal k sobě. Jestliže tedy po
slouchati budete hlasu mého, a budete-li ostříhati úmluvy mé,
budete mi za vlastní nábytek ze všech lidí; nebo má jest vše
cka země. A vy budete mi za království kněžské a národ
svatý.“ (Exod. 19, 4 n.) lsrael tu nazván „vlastní nábytek
Detail“, a jinde zase „díl Hospodinův a provázek dědictví
jeho.“ (Deut. 32, 9; of. 2 Král. l, 23 n.) Hospodin je lsraeli
nad ostatní národy blíže přítomen. (Deut. 4, 7.) Tito více po
vzdál náležejí Bohu, an zatím co nejblíže jest lsrael lidem Božím
vyvoleny'm. A že potom Bůh jemu jiného místo sebe za stráž
dáti ustanovil, šlo následkem onoho modlářství při zlatém teleti.
Tak rozhněvaný Jehova netáhl sám s lidem zpronevěřily'm, ale
poslal mu anděla za prostředníka a přímluvčího; sice bez tako
vého byl by nucen byl, lid pro hříchy na cestě zahubiti. (Exod.
33, 2. 3.) A když veliké kvílení bylo, ve jmenu lidu modlil
se Mojžíš, řka: „Jestli ty sám nás nepředejdeš, nevyvozuj nás
z místa tohoto. Nebo po čem budeme poznati moci já i lid
tvůj, že jsme nalezli milost před obličejem tvým, leč půjdeš
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s námi, abychom oslaveni byli ode všech lidí, kteříž bydlí na
zemi.“ (Tamž 33, 15 n.) Když tu prvé desatero přikázaní, a
pak i jiné rozkazy Boží skrze prostředníka Mojžíše oznámeny
jsou (Exod. 20 n.), byl Bůh zvláštním způsobem lidu svému
přítomen. (Deut. 4, 7.) To však přibližování se k lidu samo
o sobě považované, vždy se ještě prostředkováním stávalo.
K Mojžíšovi sice (jak čteme Exod. 33, H.) mluvil Bůh tváří
v tvář; ale zas jinde podlé zřejmé žádosti Mojžíšovy, aby na
tvář Boží patřiti mohl, to jemu odepříno s tím doložením, že
uzří jen hřbet jeho, tváři pak jeho viděti nebude moci. (Exod.
33, 23.) Tedy jestli Mojžíš sám, s Bohem choditi mnje, bez
poslřed'ee'ně s ním rozmlouvati nemohl, tím méně lid schopen
byl, aby bez prostředníka s Bohem rozmlouval. A které bylo
to prostředkování? — Písmo činí zmínku o andělích, jako 0 si
lách prostředkujícich: „Aj já pošlu anděla svého, ktery'žby, šel
před tebou, a ostříhal na cestě, a uvedl na místo, kteréž jsem
připravil tobě.“ (Exod. 23, 20.) „A pozdvihl se anděl Boží,
ktery'ž předcházel vojska israelská, a zašel za ně: a s nim
spolu sloup oblakovy' stál mezi vojsky Egyptsky'ch, a vojsky
lsraelsky'cb.' (Tamž M, 19 n.) „Ukázal se Hospodin z hory
Fáran, a s ním svaty'ch tisicové. V pravici jeho ohnivy' zákon.“
(Deut. 33, 2.) Přitom ale ta nadzemní moc přitomnosti Boží
vždy ještě dost vysoko sáhala, aby tak i dobré vůle lidu více
napnuta byla. Když lid k Sinaj táhl, příhody mezi tím zběhlé
pozvedaly mysl jeho k Bohu, aby tudy zbližoval se k němu
duševně, a tak i ku kněžskému důstojenství se hotovil. Také
zevně ta ochotnost, k Bohu co nejblíž se přivinouti, měla patr
nější by'ti, nebo! čteme: „[ vstoupil Mojžíš s hory k lidu, a
posvětil ho. A když ryprali roucha svá, řekl k nim : „Budtež
hotovi ke dni třetímu, a nepřibližujte se k manželkám svým.“
(Exod. 19, 14.) ] mohl lid už poněkud blíže k Bohu přistou
piti. Bůh pak sám vstříc jemu vycházel nejblíže v úkazech na
Sinaj, pak v hřimání a bly'skání z oblaku, jenž horu přikry'val. *)

') Hora, jenž byla jevištěm velebnýcb událostí těch, má tři vrchole. Severo
východně stojí ten, jejž my nyní lloreb zoveme, pak Sinaj v užším smy
slu, . jihozápadně vrchol Svatokateřinský. Jindy, jak podobuo, celá bona
měla jméno Horcb; jen střední Vrcholek sloul Sinaj.
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Ty ohromné úkazy byly živým obrazem onoho zákona, jímž
k tomu přišlo, že svědomí předěšeno, mysl osvícena, a člověk
ku poznání své bídy snáze přiveden byl. (Deut. 33, 2.) Avšak
lid v takovém kBohu se zbližování dlouho nevydržel, ani k tomu
více duševnému spojení nebyl uzpůsoben, a odtud žádost jeho,
aby sám jediný Mojžíš mocí svých darů prorockých s Bohem
rozmlouval.

B. Darové proročtí vůbec, a proroctví Mojžíšovo
zvlášť. Oučastnost v moci a vědoucnosti Boží.

2.

Tito darové vůbec obsahují se v podílu vzetí na moci Boží
a na vědění Božím. Oučastnost v moci Boží při prorocích ob
jevena jest zázraky. (O těch vejš kp. IV.) Vědoucnosti Boží
účasten může býti prorok rozličným spůsobem, a sice:

a. Podíl míti v Božím vědění možno jest bdícímu i spí
címu. Tak Jeremiáši bdícímu mandlový strom ukázán. Jerem.
1, H; Samuel ve spaní slyší hlas Páně. l Král. 3.

b. Jindy velí Bůh, aby v hloubi duše názory a taková
myšlení povstaly, k nimž člověk ne truclným přemítáním, nýbrž
okamžitým světla vpadením (intuitus mentis), tedy cestou neoby
čejnou dostíhá. V pobožnosti cvičeným a zesíleným dušem,
toužebně-li sloužiti Bohu žádají, toho se dostává, aby k živoucí
síle, ve stýkání s božským působením přišly, a tak žádoucích
sluch a zrak aby zaujal pravdu Boží, ale při tom zdravý života
chod nic se nekazil. K takové straně buď hledíno všudy, kde
se naprosto kladou slova: Řekl Hospodin k tomu neb onomu
proroku _. řeč, kteráž se stala .. slovo, které.? mluvil Hospo
din k tomu neb onomu proroku. Dle toho zdá se, větší díl
řečí Mojžíšem podaných k vědomí přišel, a podobně uvedeno
v známost mnohé u lsaiáše poznamenané zjevení.

c. Co do podstaty darů prorockých, nalezáme je při Moj
žíši jen s tím rozdílem, že při pozdějším proroctvu z té neb
oné stránky, tu a onde v zřetelnějším rozvoji se naskytají.
Mojžíš vícekrát nad obor všedního života zdvížen, v stavu tom
přijímá Bohem mu dané zjevení. Sem patří stav tak nazvaného

6
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vylršem' mysli (ekstasis). Postavení takové nejen obyčejny'
život duševní přesáhá, ale někdy spolu zvláštním rozpoložením
těla se zračí. 'I'ak dí Písmo: „Mojžíš pak přistoupil k mrákotč,
v kteréž byl Bůh“, a přijal mnohá ustanovení. (Exod. 20, 2l.)
Tuto není žádné stopy jakéhos vytržení. Jindy zase, když lidu
pro modlářství při teleti hrozeno, tu Mojžíšovi sice odepřena
žádost, patřili na tvář Boží, avšak on kráčeje dolů s hory
Sinaj, kdež byl s Bohem 40 dní a 40 nocí, měl tvář roha—
tou, totiž rohatou září a stkvělostí, a to ze společné rozmluvy
s Bohem. (Exod. 34, 28 n.) Věc ta, jakož i to připomenutí,
že tam po ten celý čas chleba nejedl a vody nepil, ukazuje
na ekstasi, při kteréž duše se zdravy'm vědomím sc nemíjí.
Ta stkvělost tváři Mojžíšovy jest jako pečet prorockého povolá
ní, ješto v něm touha po Bohu nejinák, než jako s strany Boží,
to sestoupení naň sil nebeských, vyřčena jest. *) Tak umocně
ny' prorok stal se prostředníkem mezi Bohem a Israelem. Co
dotud v jedné ruce držel — zázračná hůl to byla k obhájení
lidu před nátisky a svízeli těla; teď do druhé ruky béře desky
zákona, aby Israele před násilím těch živlů, ješto duchovy' život
v člověku zničiti hrozily, zastával a chránil. Zajisté, hned na
počátku proslovením dcsatery'm (Gen. i.) vyvedl Bůh vše tvor
stvo spatřitelné; s hory pak Sinaj mluvil desatero slov, jimiž
položen základ duehového světořádu.

C. Desatero přikázaní.
3.

Deset slov úmluvy dáno jest !( ruce Israeli tím způsobem,
že nade vše ostatní vzácnosti, co jich v bibli jest, vynikají.
Neboť „dal Hospodin Mojžíšovi, dokonav (s ním) řeči na hoře
Sinaj, dvě desky svědectví kamenné, psané prstem Božím“
(Exod. 31, 18; Deut. 9, 10; Luk. H, 20.) Jiné desky,
jichž potřebí bylo, když Mojžíš ty první pustil a pod horou
rozrazil (Exod. 32, 19.), tolikéž vyznamenány jsou; nebot čte
me dále: „A napsal Bůh na deskách slov úmluvy deset.“ Exod.

') Proč potom Mojžíš kladl zástěru na tvář svou, — vykládá sv. Pavel
2 Kor. 3, 13. Hodnovčrná zpráva o mnoha Svatých jistí, že zvláštním
toliko působením Božím tvář jejich stkvělou se ukázala.
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34, 28. Z dalšího lexlu se učíme, že Mojžíš dvě kamenné
desky vyhladil, a že Bůh na nich napsal slova, klel'áž byla na
lčch, jež byl Mojžíš prvé rozrazil. (Deul. 10, l n.) I vložený
jsou do archy. Pravda arcil', že nechápeme, jak Bůh la slova do
kamenných desk vpravil, než i lolo lajemslví neobyčejnou váhu
dává lé slránce zjevení Božího. ] lolik má desalero přikázaní
napřed, že je Mojžíš opčl v své knize uvodí, již byl nedlouho
před svou smrlí napsal. Tedy jednou, Exod. 20., a zase Deul.
5. se naskýlají. V obsahu lčch slov zrači se forma pi'edpisův,
a sice: na první desce veleno, klančli se jednomu Bohu; veleno
věřili v něj a milovali ho; léž jméno Boží svčlili, v den sváleční od
práce odpočívali; ludý slránkou lou zpořaduje se živol nábožný
a církevní. Všecko, co zákonem desky druhé přikázáno, hledí
k základným poměrům osobního občanského či veřejného živola.
Co lu slovo člvrlé na lo doléhá, aby uclivosl a láska v rodi
nách panovala, zalím šeslé a desálé opalřuje hradbou živol
rodinný, anbý jinak buďlo násilím zevnilř, aneb divými žádoslmi
vnilř zkázu vzal. Podmínky a základy slálu a obcí, bezpečnost
živola a jmění, cli a včrnosli v slavu manželském — pálým,
sedmým, osmým a deválým zahájený, zaručený a zjišlěný jsou.
Exod. 20, 2—14. V něklerých daných nařízeních, když Israel
z ležení u Sinaj výlrhl, vidčli, že Mojžíš desalero přikázaní rozvodí,
rozšiřuje a na život obrací. An v zákoně lom láska k Bohu a
láska k bližnímu lak zřelelně výřčena jesl, polkáváme se s ná
boženslvím a s mravovědou, kleráž všecko, co slarší mudrci kdy
byli učili, daleko za sebou zůslavuje. *) Zákon, jejž Bůh Moj—
žíšovi zjevil, měl býli svílilnou synům israelským na ceslě skrze
mnohé věky. .liní národové, věcí samou puzení, čásl desalera
do svých zákonníků přijali, nižádný však neměl jich v ouplnosli,
ani bez lidských příměsků. Prolož desalero Božích přikázaní
jesliť nejprvnějším svčdeclvím vnilerným, jenž hislorickou hodno
věrnosl Slarého zákona nám zaručuje.

D. Základy náboženslví israelského.
Hned na počálku promluvil Bůh desel slov, aby slvořil

svěl vidědlný, a podobně desalero slov na hoře Sinaj vyřknuv,

*) I'orovm—jnkrnlnost zákonů Drakonovýcli, bezcílnosl Lykurgových, povéru
Solonovýcb. 0'
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učinil je podkladem duchového světořádu. Mybychom ta při
pokřtění Krista Pána, Mat. 3, 7; pak ta při jeho proměnění,
Luk. 9, 35, a ona při jeho slavném do .lerusaIéma příjezdu
s nebe slyšená slova, Jan 12, 28, k desateru Mojžíšovu při
rovnati mohli. S desaterem souvisí více příkazů a předpisů, jež
při čtyřicetidenním ústraní Mojžíšovi zděleno, jednak později na
hoře Sinaj, a po odchodu od ní přidáno. Veškeren v desateru
spočívající základ israelského náboženství béře své rozšíření od
té doby, co smlouva na Sinaj učiněna, a jednak s věroslovím,
jednak s mrsvoslovím se vytasuje.

A.Věrosloví.
K důležitým učením o Bohu a vlastnostech jeho v Penta

teachu *). náležejí mimo ona svrchu (Kn. !. kp. [. str. 9 n.)
uvedená, též článek víry o věčném životu; nebot slova, jako
jsou .lakobova: „Já se shromáždím k lidu svému: pochovejte
mne s otci mými“ -— na spravedlivou odplatu záhrobní vyklá
dati dlužno. Dále vyjádřeno povolání člověka slovy: „Lid
svatý jsi Hospodinu Bohu svému.“ Deut. 14, 2. „Budete mi
svatí, nebo svatý jsem já Hospodin.“ (Lev. 20, 26. cfr. v. 7;
22, 32.) Učení o zavinilosti lidské před oči se staví při hoj
ném obětování obětí krvavých; z jiné strany ve službách Božích
dosti patrno jest, že na člověku ne všecko hřích a vinu nese,
jelikož vedle obětí krvavých i jiné panují, jimž známka oběti
za hřích nepřipadá.

Učení o bytostech duchových mimo člověka, totiž o andě
lích (ma'lachim) aneb Svatých (k'doschim) uvádí se Deut. 33,
2 cl'r. Gal. 3, 19; Skut. 7, 53; Exod. 33, 2.

Nauka o nesmrtelnosti duše lidské jest nejprv jako na úsvitě,
pak se rozednívá, až konečně v knize Moudrosti v plném blesku
svém stojí. ! ten způsob, jak Mojžíš o smutečném obřadu lsra—

*) Že Bůh v podstatě své toliko jeden jest, učí Deut 6,4.: „Slyš lsraelí, Ho
spodín Bůh náš, Hospodin jeden jest.“ Trestní výrok Boží není nezmčnitedl
ný; nebot lítost hřišnikova a přímluva svatých mohou změnili jej. Exod.
32. Je! také řeč o knize Boží, v níž jména vyvolených napsána jsou. Exod.
32, 32. Ze nese člověk na sobě obraz Boží, a že působení vůle jeho
svobodno jest, ohlašuje se při kladení rozdílu mezi odměnou a trestem,
tak jak kdo plní, ancbo přestupuje zákon. (Lev. 26. Deut. 27, 2_8.)
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elity poučuje, slouži za svědectví o nesmrtelnosti duše. „Nad
mrtvým nebudete řezati těla svého, aniž jakých znameni, neb
jizvin budete sobě dělati. Já Hospodin.“ Lev. 19, 28. „Budte
synové Hospodina Boha vašeho: nebudete se řezati, ani sobě
neuděláte lysiny nad mrtvými.“ (Deut. 14, l n.) Když sobě
osvědomi, že syny Božími jsou, upustiti mají od pohanských
obyčejů smutečných. Cožby jiného tim se vyjádřiti mělo, nežli
žeby souvisice s Bohem, živoucí sílu v sobě měli, anaf záhrobí
přežive. Článek o nesmrtelnosti duše po dnech také Mojžíšo
vých se uzřejmuje tak, že ani hlesnuti o tom není, že by
později teprvé to bylo hlášeno a tak doplněno zjevení Si
najské. ")

] naděje, kterouž příští Messiáše předvídaino, z těch po
stupňů, na nichž ji u patriarchů spatřujcm, pomalu roste.

Než co má znamenati nejen s ohledu článku toho, ale i
mnoha jiných pravd zde zamlčeni? anebo proč o říši duchové
vic nepodáno? Proč Pentateuch, za věstnika vůle Boží se vydá
vnje, jen na málokteré otázky, ježto nad obor lidský zde na
světě sáhají, odpovídá? — Slyšme, co Mojžíš sám odvětil:
„Skryté věci jsou to Hospodina Boha našeho: kteréž zjevené
jsou nám i synům našim až na věky, abychom plnili všecka
slova zákona tohoto.“ (Deut. 29, 29.) Kárajici spravedlnost
Boží stíhá zpouru lidskou, tak jako hojné požehnání provází
plnitele zákona. Exod. 20, 5. 6. A věru, málo článků viry
postačí, aby se k známosti o Bohu a jeho vlastnostech, o určení
člověka atd. přišlo; tu se o to jedná, abychom ochotně a rádi
plnili poznalou vůli Boží. Známost přikazův Božích, neplnicim
jich, třeba oné andělské rovná byla, škodila by spíše, než pro
spěla. Protož zjevení v knihách Mojžíšových ponejvíce jest
mravoučné, a dobře přisluši mu jméno: „Zákon Mojšis'ů“,
ač původní jméno jeho Thorab, tolik co „Nauka“ znamená,
po řecku: 'n'/tac, zákon. „)

') Učení o nesmrtelnosti duše již v nauce o její bohopodobnosti, a spra—
vedlivé odplatě záhrobni se obsahuje.

") Věc znamenitá jest, co Talmud pravi: „Šest set :: třinácte přikázaní dáno
Mojžíšovi na Sinaj, totiž 365 zápovčdi, co dní do roku, a 248 rozkazů,
podle čísla oudů v těle lidském.
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B Mravouka
Učení o jednom, osobném a živém Bohu samo sebou po

vinnost ukládá, jeho sc drželi, a každému proti čelícímu bludu
odpírati. Ty'kajíc se kananejské modloslužby, jest Israeli hláše
no: „Nebudeš se klančli bohům jejich, _anijich ctíti: nebudeš
činili skutků jejich“ — avšak i to doloženo: „ale kaziti je bu
deš, a ztroskoceš obrazy jejich. Nevejdeš s nimi v smlouvu,
ani s bohy jejich. Ať nebydlí v zemi tvé“ (Exod. 23, 24. 33 n.).
Tedy náleží víru veřejně vyznávali, kdyžby pohanský blud proti
ní povstal. Příčinu, za kterou vyplenili Chananity přísně naří
zeno, klade 24, 33: „Aby nepřivedli tě k hříchu proti mně.“

Podobně ostrým trestem stíhán každý přestupek v lidu sa
mém. Rouhačství a bludné učení pod pokutou hrdla v knihách
Mojžíšovy'ch se zakazuje. (Lev. 24, 14; Deut. 13, 1) *) Po
vinnost milovali Boha nade všecko, vyjádřena. (Deut. 6, 5.)

Za důkaz vyznání víry a odevzdání se Bohu platila mo
dlitba, jižto všecken lid i v způsobě pisni konával, n. p. Exod.
15. Modlitba jednak chválením Boha, jednak díkůčiněním a
prosbou za odpuštění hříchu, za sebe i za jiné se ohlašuje. (lbid.
32, 33; 33, 13.) Při obětování desátku modlívalo se takto:
„Popatřiž z Svatyně své, a z vysokého nebeského příbytku, a
požehnejž lidu s_vému israelskému, a zemi, kterouž jsi dal nám,
jakož jsi přisáhl otcům našim, zemi 0ply'vajíci mlékem a strdí."
(Deut. 26, 15.) Mimo to byl předpis pro velekněze, jakby se
modlili měl, dávaje lidu požehnání. Pravda arci, že nebylo mno
ho příkazů modlitby se ty'kajících, ale svatá zavázalost, Bohu se
klaněli a v potřebách se k němu utíkati, jde sama sebou z víry
v Boha i z poznání stavu člověčího tak, že ani potřebí se ne
zdálo, aby se modlitba zákonem velela.

Hned jako po boku stála povinnost vyučovali dílky ze
strany jedné, a ze strany druhé, utvrzovati hlavnějši články zá
kona jak na vlastním těle, tak i na obydlí. Oboje držáno
za částku služby Boží tak, že bez toho Israelíta Bohu se zali

') Památku skutečné inquísíce :; odpravením neznabohů po přejití Mojžůovy
historie nenalézá se až za časů druhého chrámu, ač bylo od smrti Jomo
až do vystavení onoho více falešných proroků povstalo.
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bití nemohl. Byloť i to v obyčeji, že co v té věci veleno,
aspoň Židé pozdějších časů brali doslovné “J, a dle poučení Exod.
13, 9; Deut. 6, 6. 9. aby jim z paměti nevyšlo, na čele, na
rukou, na prahu a na dveřích domu zaznamenané měli.

Člověk má svůj zbožný smysl zdílcti s jinými, čehož ne
dovede, leč viditelným znamením, a chce-li k věcem duchovým
obrácenou mysl udrželi, potřebuje pobudek smyslných. Jeho po
měr k Bohu vždy a ve všech pi'ípadnostech, pakli jest pravý,
nezůstane jen u vnitř, ale i zevnitř se objeví. A tak také při
náboženství israelském to spatřujeme, ba mnohdy tu drží vrch
pouhá bohoctivost zevnější.

Všeliké obřady k službám Božím náležící, o nichž kniha
Levitikus obšírněji jedná, svým významem upozorňují lid, 'aby
dokonale poslouchati Boha, a v pravé pobožnosti se cvičiti ne
přestával, jak soukromí, tak veřejně.

]. Aby lid při soukromé pobožnosti stále se udržel, vedle
každodenních modliteb a vyučování dítek, měl na to pamatován
býti nošením nápisů ze slov biblických, zvlášť veršů Deut. 6,
4 a 5. a zavěšováním třapců na koncích plášťů.

At nic nedíme o podobných známkách upomínacích, což
lsraelita, maje před očima tak zvané stanovy stolm', mohl nepo
važovati sebe za člena vyvoleného lidu? Což nepřicházelo mu
na mysl, že hoden jest pokrmu nejvýtečnějšího, jejž vydávala
země zaslíbená?

Bůh sám vykládaje zákon, čistých a nečistých živočichů se
týkající, chtěl jednak odvrátili lsraele od společnosti pohanů, kteří
ty Židům nečisté živočichy jídali, jednak učiti jej skrze čistotu
zevnitřní čistotě vnitřní a mravní. Odtad to opětované slovo
Boží: „Svatí buďte, nebo já svatý jsem.“ Lev. H, 44. 45.

Obřadů očišťovacích z mnoha příčin hleděno. Vedlir jsou
člověka k vyznání své nehodnosti před Bohem, připomínajíce
učení o hříchu prvotném, a povinnost Boha poslouchati, a ne
čistotu hříchů smývati. (Num. 19, 2. 8 n. ! Král. 21, 4.)

V slibech Bohu činěných měli lsraelité novou pohnutku,
aby svůj zbožný smysl více oživovali.

“) Sv. Jeroným Comment. lib. 4. in evang. Mat, c. 23.
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ll. Řád společných a veřejných služeb Božích slál s uče
ním víry o jediném Bohu ouzce spojen, chtěje lomu, by ne ji
néh'o, než zřejmč určitého místa a všem Židům posvátného
bylo vykázáno. Dříve než byl zákon Mojžíšem hlášen, z větší
ho dílu od čeledního kmene záviselo, aby k uctě Boží spolu
pro čeleď svou místo obral. Než od té doby, co na rozkaz
Boží vzdělán byl stánek s archou úmluvy *), Židé majíce se
udrželi v jednotě náboženství, byli vázáni lak, aby, kde Svatyně
nebylo, ani obětovali, ani krom u dveří stánkovy'ch žádné oběti
zabíjeli nesměli. Lev. 17, 4. Neboť tak jen dopadali se zdál
vy'znam Svatyně, u klcréž oltář zápalu zevnitř postavený značil
pokání; jako podobně v popředí Svatyně stojící ollář vonného
kadidla znamenal cvičení v modlitbě; Svalosvalyně pak vyobra
zovala slav člověka sjednoceného s Bohem. Tedy oltář zavři
lého slánku k zápalům skvostny'ch kadidel byl určen; krvavé
však a hrubší nekrvavé oběli druhý ollář (v oddělení chrámu
nezavřilého) postíhal na ctitelích božích. K slánku náležely la
ké stůl s 12 chleby předložení, a svícen sedmiprulovy' ze zlala
nejčislšího. Člverhraný slan, v němž se archa, ollář vnitřní,
svícen a chleby předložení zavíraly, sloul slánek úmluvy._ Byllě
dvojího oddělení prostor jeho. Zadnější v obsahu 10 člvereč
ny'ch lokel, nebylo osvělleno, a nechováno v něm krom archy
ničeho, a před ním spuštěna opona; v popředním oddělení, desel
lokel zvýší a zšíří, a dvacel lokel zdélí, chovaly se oslalní po
sválnosli, vnitřní oltář pro kadění, svícen a stůl chlebů předlo

') Stánek s archou Boží jest mnohovýznamný, tak že veškerý cíl člověka i
s prostředky, jímiž by ho dosáhl, znalným činí. Věcí ve clánku lom cho—
vané jsou: a) dvě dsky desatera příkázaní, sepsané knihy celého zákona
Mojžíšova, nádoba s mannou a prut Aronův. Tu nad archou byl obraz
přítomnosti Boží & slávy, jejž polomnčjší škola nazývá „Schechinah“
!. sestup (Boží) k lidem, slavný mračnÝ oblak. Exad. 24, 16. Žid. 9, 5.
Arcliou řídili se lsraelitě při všech pohybech svých. Archa úmluvy Ho
spodinovy předcházela je, za tři dni opatříc stanům místo. A když zdvi
žena byla archa, řikával Mojžíš: „Povstaniž, Hospodine, a rozptýleni bu
dou nepřátelě tvoji“ Když pak skládala se dolů, říkával: „Navraliž so,
Hospodine, k množství vojska israelského.“ (Num. |O, 33 n.) Archou Boží
veden lid, suchýma nohama přešel Jordán (108. 3, 11 n.). Israel scházejo
se k boji s nepřálely, brával archu sebou, a když jednou od Filiatinskýcb
vzala byla, mluveno: Přenescna jest sláva : lsrnelo. i Král. 4, 21.



Stánek s archou úmluvy. 83

žení. Prostor před stánkem úmluvy, v němž stál oltář zápalu
: umy'vadlem, nazván byl předsíní stánku.

Tak \'zdčlany' podle způsobu, Mojžíšovi na Sinaj ukázaného,
stánek Boží sloužil za střed každé veřejné pobožnosti, aspoň od
té doby, co do chrámu jerusalémského byl přenesen. Tu ne..
uchylně ustrnul zákon na tom, aby na jiném místě obětováno
nebylo. (Deut. 12, 13 n.) *)

Jakož svrchu podotknuto, byl stánek Boží také pokání obra
zem čili vy'znamem. Abychom to ale náležitě oceniti mohli, mu
síme se obcznámiti s posvátnými úkony, zvláště s obětmi.

Oběti k zákonny'm náležící byly bud' krvavé, bud'nekrvave'.
Krvavé (zabitné) na čtyry třídy se rozvrhuji:

a) celotne', jinák zápalné oběti, když zabitá hovádka celá,
ale bez kůže na oltáři spálena byla; jimi úplně se Bohu ode
vzdání vyobrazeno. V tom se i prosba za smíření zavírala, po
něvadž člověk ve stavu zkaženém bohumily' skutek vykonati nc
může, jestli prvé hříchů svy'ch neoželí, a usmíření s Bohem i
polepšení pamětliv není.

b) pokojné **), z nichž krev, jako při celotny'cb, vůkol ol
táře vylévána, z masa pak jen tuk spálen, ostatni vše k bodům
obětním upotřebeno, a sice kusy hrudi a pleci od kněze slouži
ciho, jiné od oběti vzdavatele.

c) smírné a d_) za provinění, nejvíce tudy značné, že krev
jejich, jak vůkol oltáře zevnějšího, tak také v důležity'cb připad
nostech vůkol vnitřního, ano i vůkol opony před Svatosvatyni a
archy Boží vůkol vylita by'vala; též vynikají zvláštním zacháze
ním a oběti zabitou. Na oltář jen tučné částky kladeny, jako

") Mimo to, (jakož vypravují Rabíni,) šikové váleční tak byli postaveni okolo
stánku, aby mezi ním a mezi vojskem ze všech stran bylo místo prázdné
na tisíc krnkův, a to se jmenovalo cesta sobotní, to jest, že v sobotu
tak daleko cestou jíti bylo dovoleno. To vojsko, jeho spořádání a roz
dělení na všecky strany okolo stánku vyzuamenává Církev svatou kato
lickou, o níž v Písni Salomounově čteme: „Krásná jako měsíc, výborná
jako slunce, hrozná jako šik k bitvě nastrojený, odkudž také Bůh nazývá
se: Bůh Sabaolh, t. j. Bůh šikův vojenských, neb zástupův.

Chrám, jenž 150 let před Kristem v Egyptě byl vystaven, vedle jeru
zalémského v očích pravověrných Zidův nikdy k právu aschválcní nepřišel.

“) V hebrejském jazyku slovem pokoj všecko dobré se vyznačuje. Takové
oběti měly sloužiti ke vzbuzení vděčností k Bohu.



84 IV. Mojžíš. Kp. VII. Veřejné služby Boží.

při oběti pokojné, ostatní sloužilo kněžím ku pokrmu, anebo
vzdána-li byla obět za kněží samé, před leženim, nebo před
městem spáleno.

Nekrvave' oběti dělili lze na dvě třídy: tukové, jež
zdobra neb cele k spálení přišly, a v takové, z nichžto jen
částka ohněm strávena.

Krvavé a nekrvavé oběti již spolu, již každá zvlášť bývaly
vzdávány, tak že skutečného v tom ohledu obětování trojí formu
nalezáme: l) Oběti zabitné s hody občtnimi. Žádných zápalných
a pokojných nezdáno bez nekrvavé příobětiwhitwa). 2) Za
bitne' samy o sobě, jakož bylo při všech obětech za hřích a
provinění. 3) Jidelne' oběti či obětní hody samotné. 'l'oho druhu
a) měli velekněži obětovati na den pomazání jich. (Lev. 6, 20.)
b) Každodenně za velekněze dar z běli a oleje byl obětován.
(Jb. 6, 13 n.) c) Zvláštní způsob hodů obětních byli chlebové
posvátní, jak dalece v celotě jídáno jich, vložené pak na ně ka
didlo na oltáři zavřitého stánku se zapalovalo. (Lev. 24, 7.)
Trojdobné oběti tyto byly nejhlížeji pro kněžstvo určeny. _Ta
třetí (sub c) byla nejvyšší, a jen k snědku zůstavena; druhá
(sub 6) jen z částky, pvvm' (sub a) cele k potravě posvát
ného ohně sloužila. d) Oběti k bodům určené, bylo-li jich o
své ujmě a samostatně od laiků vzdáno, a těch-li k zápalu ne
určeno, v celotě přicházely kněžím na stůl a byly jejich až na
částku, již jmenovali Askarah (připomenutí) a na oltáři spálili. *)
(Lev. 2.) e) Dar velikonoční, od kněze posvěcený (v. M.) ne
počítán k obětem; jinak k těm náležely dva chleby prvotin o
letnicích. (Lev. 23, 17.) Ant při nich zápal s jídelními obětmi
zároveň se konal, za příoběti (Qšciopfct) držeti jich nemůžeme,
alebrž za samostatné.

f) Jiná obět muže za ženu v cizoložstvu podezřelou. (Num.
5, 15. 26.)

g) Obět ubohého, k náhradě za krvavou, jemu nemožnou.
(Lev. 5, i n.)

') Obět se to jmenuje připomenutím neb památkou, protože Boha na jeho mí
losrdenství plná zaslíbení pamatovatí měla.
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b) Zápal kadidla na oltáři zavřitého chrámu.

Pro význam řádu obětního v St. Z. je! velodůležito, ne
pouštěti s očí rozličné případy, v nichž oběti nekrvavé jen sa
motné konáno bylo. V přehledu mnoha připrav k obětem St. Z.
nalezáme, že k nekrvavým sloužily vonné věci, zvláštní skvost
nosti mirrového, gumi, onyxu atd., k bodům obětním běl pše
ničná a ječná, olivový olej a víno, anebo klasy jmenovaného
obilí. K obětem krvavým patřili jen voli, beránci, skopi, kozy a
boloubátka.

Cokoli k rychlejšímu kvašení přichází z masa, z ovoce,
z ryb, ze zvěři, z medu *), obětovali zapovědíno. Soli při
každé oběti užíváno, ješto ona vyobrazuje neporušitelnost.

Dvojí stránka skytnla se při obětech, t. obětní hodování,
a kladení oběti na oltář. Než při té rozličnosti řádu, obět pro
vázejícího, tré hlavnich věcí nalezáme. Vylévání krve, pálení
částek obětních, a body při oběti.

a) Z obětí krvavých hody strojiti směl i obecný lid; než
kolikrátekoli tak činil, tu od kněze jedeno i obětí pokojných a
mimo to i těch, z nichž jisti lidu zakázáno (obětí za hřích a
provinění). Z toho jde, za jedno, že účastenství v pokrmích,
jichž do Svatyně v obět vzdáno, stálo v poměru k svatosti, anebo
bříšnosti postředečného (laika), a nepostředečného (kněze) co
přinášeče. Za druhé. llodování při oběti nekrvavé nad cenu
onoho při krvavé kladeno jest. Předpokládaje čistotu levítickou,
a pod jistými výminkami zákon Mojžíšů považoval člověka obec
ného za schopna, aby skrze obětní body s Bohem se sjednotil.

b) Obyčejný člověk klade suché oběti na oltář a myslí po
zdviženou k Bohu, vyznávaje tim neschopnost, aby, jídla poži
vaje, s Bohem v jednotu vstoupil. Žádná obět bez toho Balm
se odevzdání ,' z každé oběti něco, z některých všecko na
oltáři spáleno.

Potahmo na trojí přednější objevy při obětech jet ono vzdá
ní daru na oltář objevem všeobecným; v něm! zajisté zračí se

') Med jest obrazem tělesnosti a chlípností, jejížlo okniení sladké, ale \! ná
sledcích hořké jest. Kdo obětuje, má ji prázden býti.
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stav, všemi lidmi vládnoucí, a ta neschopnost z toho, co příroda
dává, tak požívali, aby spojení-se s Bohem vyznačeno bylo.

Abychom ten na oltář položený dar spojení obětníka s Bo
hem si představili, prvé oltář co náměstek Boží na mysl nám

připadej. ,Oheň na oltáři jest Bohem seslaná moc, aby oběti
strávila. Aron první obět obětuje, „a hle, vyšed oheň s nebe,
sehltil ji.“ (Lev. 9, 24.) Odtad onen svatý oheň, od něhož oby
čejným způsobem udělaný oheň se liší. Zbavuje-li člověk sám
sebe nejskvostnějších jídcl, aby je Bohu obětoval, tu se cviči
nejen v poslušnosti, ale i své slabosti pamělliv, prosí za pomoc
Boží. Odtad výklad béře, co Hospodin o zápalech na oltáři
praví: „Zápal vůně ncjchutnější obětujte časy svými.“ (Num.
28, l.) Též při oběti suche' (Lev. 2, 2; 6, iii.), při celooběli
(Lev. 9, 24.) Tak se také ona zámluva Boží vykládá: „Oltář
uděláte mi, a budete obětovati na každém místě, na němž pa
mátka bude jme'na mého: přijdu k tobě a požehnám tobě.“
Exod. 20, 24.

c) Vylilz' krve vůkol oltáře, když dobylče zabilo._ Věc ta
všudy souvisí s úmyslem, dojíti smíření s Bohem. Umysl ten
zahrnut je v zápovědi o jedení krve. (Lev. 17, 10.) Co vůbec
o krvavé oběti zní, také zvlášl o zápalu (lbid. 1, 4.), a na
mnoha místech i o smiřitelné oběti vyřčeno. (Jb, 4, 24. 25;
6, 30.) Vtom krve vylití při obětech nejblíže patrným jest
vyznání hříchů.

Při oběti za hřích, v kterých právě krev přední místo má,
jest ta souvisnost s hříchem zračnější, ješto v mnoha pádech
i to vyznání připadlo, n. p. Num. 5, 7. Čím častější byly oběti
krvavé, tím hojněji vyniká to vyznání hříšnosti lidské při služ
bách Božích. Při obětech za provinění, úmysl nejen k vyznání
hříchů se nese, ale i k tomu, aby za smíření prošeno bylo, a
toho se i docílilo.

Žádost za věc takovou, jako jest obmytí viny hříchu,
všudy sc uznati musí, kde v obětní formě nejen krev vylita,
ale i na oltář přinesena jest; oběti pak za hřích i k tomu
jsou, aby osobní hříchové k smazání přišli. (Lev. 6, 30;
8, 14; 4. 1; 4, 13 n.) Bylo-li na den očišťování spolu
obětováno za hříchy se zápalem, všeobecná moc a síla tomu se
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přikládá. „V ten den bude očišťování vás a očištění ode všech
hříchů vašich: před Hospodinem očištěni budete. Lev. 16, 30.
Cl'r. V. 15. 16. Tedy podobno, že oběti přičítán byl oučinek
skutečnč smiřujíci. *)

Avšak z knih Mojžíšových vysvítá, že při obětech a nad
nimi modlitba kněze hlavně napomáhala k obdržení milostí u
Boha. (Lev. 4, 20; 4, 26. 31; 4, 35; 5, 6. 10. 13.18;
6, 7; 9, 7; 10, 17; 19, 22.) Opět a opět připisuje se pros
bě kněžské v tom spůsobu skutečné usmíření, že zevní úkon
obětní v zástinu stojí. Již to postačí, aby v smířitelné občti
úkon symbolický uznán byl. Jeí to mrtvení chtíčů v člověku,
nač ovšem Židé zřídka kdy přicházeli. Pročež proroci často
proti zevnějšimu obětování horlí. Již Samuel s pravdou proti
Saulovivystupuje,řka: Lepiíť jest zajisté poslus'enství nešli
oběti. (1 Král. 15, 22.) Podobně David, Žlm. 50,19. Pokavad
k vypodobnění vnitřního života v Bohu bylo jistých osob potře
bL tvořHo

Duchovenstvo, stav posvěceneů. Pokolení Léví jediné řá
dem posvátným v službu Boží uvedeno. Vstupujeí v práva izá
vazky prvorozenstva ze všech rodin, pokudž těm dle nepamětné—
ho práva rodního náležela důstojnost kněžská. Čím více obětním
úkonům stvrzení Božího, a tudy svatostného rázu se dostalo, tím
větší nastala potřeba, aby na kněží, Bohem určité poselství vzne
šeno bylo. Řádně vykázáni jsou tři stupňové duchovenstva, a sice:

a) Předck má velckněz či kníže kněžské, jehož důstojnost
byla dědičná ídožívotní. Mělí sám jediný to právo, jednou
v roce do druhého stánku, t. do Svatyně svatých vcházeti, aby
se modlil za sebe a za dům svůj, a za všecko shromáždění
israelské. Lev. 16, 17.

') Cfr. Žid. 10. _Vnítřníospravedlnění přicházelo Israelitům toliko skrze víru
' zaslíbení Boží, k těm mslíbcním ale nejhlavnějí náleželo zaslíbení Mes
siáie. I ta usmířívá obět bez skroušennsti nic neplatila, a naopak tato
sama o sobě platila tolik, co nejlepší obět, když_zevnč obětovali nebylo
lze. Bez podaného učení neb tradicí byli by Zidé pravé víry neměli,
kdyby byli soudili, že jejich krvavé oběti svou vlastní mocí hříchy alila
zují, ješte mací příštího umučení a smrti Pána Krista, která skrze ty oběti
předznačena byla, všickni hříchové slílazováni bývali. Mojžíš zpečetil ata
rý zákon krví obětní, jnko Kristus zákon nový svou vlastní krví.



88 IV. Mojžíš. lip. VII. Veřejné služby Boží.

b) Kněží obyčejní, z rodu Aronova pocházející, jenž přístup
měli do svatyně, majíce Iíd vyučovali, (Lc'v. 10, H; Maluch.
2. 7.); lid s Bohem mířili a obětovali. (Num. 10, l4.); lídu
pošelmám'dávatí (Num. 6, 23.). V následujících verších (24 n.)
udán způsob, v němž kněz lidu požehnání dával, a sice v tato
slova: „Požehnejž tobě llospodin, & ostříhcj tebe. Ukažíž Ho
spodin tvář svou k tobě, a smíluj se nad tebou. Obratíž Ho
spodin tvář svou k tobě, a dej tobě ,pokoj.“

c) !( lcvítům patříli (kromě rodiny Aronovy) všíckní potomci
Léví, jenž mělí kněžím při službách Božích přísluhovatí. Roz
dílné byly povinností jejich, jako, když' při stánku Božím stráž
drželi, když táhlí s vojskem, když zpěv a hudbu posvátnou pro
vozovali, když v desátcích podil měli, a jindy zároveň s kněžmi
úřad učítelsky' a řídítelsky' zastávali. *)

Určení stavu kněžského v oděvu jeho nejznačnějí se vy
podobňovalo. l obyčejny'm kněžím, když ouřad svůj konali,
předepsáno posvátné roucho. Zvláště rouchem velekněze vyo
brazováno trojí rozličné stanovisko, na němž svy'm svěřencům,
co světlo na svícen postavené svitíti měl. a) Stanovisko očišťo
vání, čí cesta očistná, (vía purgaliva) upomínající, aby při kněž
sky'ch úkonech o čistotu srdce pečováno bylo, — obraz toho
roucho bílé. b) Stanovisko cvičení ducha u víře, čí cesta osvit
ná, (via contemplotíva), vyobrazena barvou modrou sukně se
zlatými zvonečky a jablky granátovými. c) Stanovisko posvátné
ho s Bohem se jednocení, či cesta sjednotná, (via unitíva), na

') Levité měli stráž mezi stánkem :! vojenskými šiky, nesonco tudy obraz dn
chovvnlho stavu, jenž má býti prostředníkem mezi Bohem a lidem. Též
brávalí desátky od lidu jak z humen, tak z presů, a : přijatých prvotin
obětovali Pánu a dávali Aronoví. (Num. 18, 28.)

llimo to měli pálili kadidlo na oltáři ráno i k večeru (Exod. 30, G.),
posvátné lampy čerstvým olejem opntřovati (Lev. 24, 1—9.). .lím také
náleželo, každou sobotu posvátné chleby na stole před Hospodinem klásti,
ohni oltářnímu vždycky potravy dodávali (Lev. 6, 12.), krvavé obětí za
bíjeli, krve při tom nachytané, jak obětní řád velel, upolřebítí, a maso
posvátné na oltáři pálili. (Lev. 7, l.) Dále byli povinni, ženě ' cizolož
slvu podezřelé dáti píti vody zlořečenstvi (Num. 5, 12.), k jistým úče
lům, zejména k ohlášení jistých svátků použiti trub posvátných (Num. 10,
1 n.), člověk. nečistéhn, zvlášť mnlomocne'ho, prohledali, a kde toho třc

„bu, za čistého a zdravého prohlásili. Lev. 13 n 14 kp.
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stíněna náramníkem, náprsníkem a čepicí s plechem zlatým, na 
němž napsáno dílem ryteckým: Svaté Hospodinu. Jakož kněží
a levíté pi'edkcm byli vládařství Boží, tak také byli povinni věr
ně sloužiti Bohu. Bůh sám byl vládařství jim náležící, a tudy
kněžstvu ten významný název clerus. *)

Ztrojího stanoviska povážený úkol připomíná vzácnost stavu
kněžského, a vzbuzuje lid, aby odváděl daně a dávky, bez nichž
by kněžstvo při svém duchovním povolání obejíti se nemohlo. Byly!
to desátky. Num. 18. 26. Dcut. 14, 22. Kromě desátků ná
ležely kněžím od lidu prvotiny obilí, vína a oleje a díl vlny
ze stříže ovec. Dle sv. Hieronyma záležely z 40—60 dílů
příjmů. Také výplata prvorozených israelských kněžím přiřknuta.
Num. 3, 46—51.

Aby ráz obecnosti měla služba Boží, jistými dny vázati se
musela při úkonech svých. Žíti v Bohu jet duši potřebí, a
tolikéž isvátků a hodinek tak, jako tělu žilobití třeba. V skutku
víme jednu slavnost vejroční, pro kteroužto desátý den měsíce
sedmého určen byl, ale příčiny, proč právě ta doba k tomu
obrána, dopátrati nelze. Byltě to den smíření, den postní, a
obětmi usmířivými svěcen byl. Jiných svátků více proto naří
zeno, aby díly časův, n. p. jitro, večer, nov měsíce slaveny
byly.

Kromě přirozeného základu mají mnohé svátky také základ
historický, spojený s mystickým. Poněvadž Bůh sedmého dne
ode všeho díla přestal, měl! i člověk nejen sedmého dne služ.
bou Boží posvětiti, ale z tétéž příčiny v pořádku svého života
to číslo sedm při rozměru času na zřeteli míti. Odtud vidíme,
proč dáno nařízení o sobotním roce po každých obyčejných
šesti, a o .letě milostíve'm po sedmi rocích sobotních. Nemělo!
se v těch letech ani polí osívati, ani vinic řezati. Co samo od
sebe vyrostlo, bylo obecné, služebnost měla pomíjeti, Hebrejštan
měl z otroctví propuštěn, půjček nemělo upomínáno býti. Dále
tím co bylo nařízeno v čas milostivého léta, měla býti překážka
kladena, aby jedno pokolení s druhým se nesmísilo, a jednotli

') Jakob dávnje Simeonu a Léví požehnání Gen. 49, 7, prorokuje o ro:
sazení a rozptýlení dědictví jejich po vit krajině, jako o pokání za hroz
nou prchlivost. (ibid 34, 25.) Avšak : pokání vyrostlo požehnání.
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vé rodiny nevyhynuly, tedy ani ta, z které Messiáš pojíti měl.
Létem milostným předobrazeno bylo vzácné le'lo Páně, jež aby
Kristus zvěstoval, na svět přišel. Luk. 4, 19; Isai. 61, 1—2.
Tím se bránilo, nezřízené žádosti po cizím jmění a lakomosti;
tím se zdržovala jakási rovnost mezi lsraelity, majícími vždy pa
matovati, že nejsou pány, nýbrž jen časnými vládaři země. Tak
se v nařízení o sobotách přirozené příčiny slučovaly shistorický
mi a náboženskými; jen že tyto předek měly.

To samé připadá ke třem největším slavnostem v roce, na
něž každý Israelita k posvátnému místu putovati, a před Pánem
Bohem svým se ukázati musel. (Exod. 23, 17.) Nejprvnějši byl

a. Hod velikonoční — slavnost Přesnic, (doba její srov
nává se s druhou polovici Března, a s první polovici Dubna počtu
našeho), ustanovena na památku podivného zEgypta vyjití a za
chování lsraele, když Bůh vše prvorozenstvo v Egyptě pobil.
b. Hod týdnů či letnic, jakožto den padesátý po oběti prvního
snopku. V ten čas dokonávala se žeň, a protož se slavnost
ta nazývala také slavností žní. Lev. 23, 16. Zároveň zákona
na Sinaj daného vejroční památka ctěna. *) c. Hod stánků, jinak
pod zelenou, na památku cesty na poušti, kdež Israelité pod
stánky bydleli. Mojžíš také nazývá tu slavnost svátkem na vy
jití či na konci roku, kdež se dálo dikůčinění za sklizeň obilí,
ovoce a vína, a každý Israelita, drže v rukou svých palmovou rato
lest, se veselil. Exod. 23, 16 a Lev. 23, 34. Co se poměru týká,
v němž hod k hodu stojí, veliká noc vyobrazovala vysvobození
z poroby egyptské, letnice připomínaly lidu v zákon sinajský
zasvěcení — nebeské prvotiny vedení Božího — slavnost stánků
poukazovala na klidné požívání ovoce (zjevením zákona) podaného.

*) Naše velikonoce : Ietnicemi zaujaly misto velikonoci a letnic židovských;
v těchto předobrazeny jsou ony. N. p. hod letníčný připomínal Israeli
první zákon na Sinaj daný; křesťanům pak jsou letnice upomínkou na
zákon druhý t. nový, o němž předpověděl Jeremiáš 31, 31—34. - Na
horu Sinaj ustoupil Bůh v bouři, :: podobně Duch svatý v prudkém větru
ntoupil na apoštoly, i ukázali se jim rozděleni jazykové, jako oheň. Na
den letnic israelaký'ch prvotiny ourod Bohu bývaly obětovány; v den
prvních letnic křeatauakých prvotiny věřících nového zákona nebrány
jsou — ovoce to slova Petrova, auobrž Ducha svatého — okolo tři
thíců.
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Vedle svátků zmíněných staly se i jiné radostnými upomín
kami blahých událostí. Taktě den nového roku obecného byl
vděčnou památkou za dosažená dobrodiní roku minulého, a pros
bou za dosaženi nových v roce nastalém.

Všecken zevnitřních služebností a obřadů zákon na ten

poměr ukazoval, v němž stojí člověk k Bohu. Přišli také dnové
na lsraele, když zápalnou obět obětovati nemohl, kdež ale od
horlivějších ctitelů přec mnohé posvátnosti, ne dle litery, alo
dle ducha držány byly. [ v zajetí babylonském lsraelita cestou
skroušenosti a v zákoně přemýšlováni choditi byl zavázán. K těm
věcem, co jej k milování bližního vázaly, mohl dostáti tak, že
tu ani archy, ani náramníku, ani oltáře míti potřebí nebylo.
Lev. 19, 18. Z toho přikázaní lásky k bližnímu plynou mnohá
zvláštní ustanovení, jimiž se dopomáhati mělo

i) k svobodě osobní v čeledech israelských, an! obyčejné
nevolnictví zmírněno jest ustanovením: „Jestližeby kdo udeřil
služebníka svého v oko, anebo děvku, a učinil by je jednooké,
propustí je svobodné za oko, kteréž vyloupil.“ Exod. 21, 26.

2) k vzdělání ducha. Povinnost, neumělé vyučovati, vzkládá
zákon nejen na kněži, ale i na otce čelední. (Jdtad to borlení
v bohumilém pěstování mládeže v Jůdsku vejš se zdvihlo, nežli
který jiný národ tím se honositi mohl. Exod. 10, 2 ; 13, 8.
Deut. 4, 9; 6, 6 n. 21, 18; 32, 46 a j.

3) Bližnímu v něčem ukřivditi, jej lic/zvou obtěžovati, *)
ouroky z peněz bráti, zapovězeno. Exod. 22, 25; Lev. 25,
35; Dent. 25, 19.

4) Dále přikázáno, s každým příchozím laskavě nakládati.
Pomluva a křivé svědectví proti někomu přísným podpadalo trestům.

5) Zapovídá se, s pohany po manželsku se zasnoubiti. Exod.
34, 16; Deut. 7, 5 n. Osobám pokrevným vstoupiti v man
želství na linii přímé veskrz, a až do druhého stupně linie
poboční s málokterou výmínkou zahájeno. lsraelita mívali
ovšem vedle vlastní manželky více žen, ale nebyla to vůle Boží

') Starý zákon v dokonalosti čím dále prospíval, :: svůj zriat bral. A av.
Jeroným (in Ezechiel.) dokládá o něm, řh: Viz pokrok, při počátku
zákona odnímá se Iirhva toliko od bratrů, v prorocícb pak všem lichva
se zapovídá. (Ezech. 18.)

7
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zřejmá. Deut. 17, 17. Z jistých příčin byl rozvod manželů od
zákona dovolen (Deut. 24, t n.); avšak mezi křesťany mista
nemá. (Mat. 19, 3.) Cizoložství podpadalo pokutě smrti. (Deut.
22, 22.) S ženou v cizoložstvu podezřelou bylo strašně naklá
dáno. (Num. 5, M.)

6) Velelo se, zachovávati spravedlivost v soudech (Deut.
16, 18.), míti v uctivosti a milovali rodiče a vrchnosti, jež
zákon bohy *) nazývá (Exod. 22, 28.); kdožkoli se koneč
nému rozsudku vrchnosti zprotivil, neušel trestu hrdla. (Deut.
17, 12.) Mimo to smrtí trestáni jsou krádcové lidí, křiví
svědkové, nestoudni ohavníci, čarodějnici a jedlíci krve.

Vyřčena též všech lsraelitů bez rozdilů rovnoprávnost. (Deut.
24, 7.)

E. Výsledek zjevení Mojžíšova. Úmluva s Bohem.

Co až potud o vychování a navedení synů israelských, jak
by se zbližovali k Bohu, povědíno bylo, z toho lze zavírati, že
Bůh sám jediný klásti může výmínky, při nichž se k člověku
blíží, a sice předcházeje ho, sám na člověka působí a jemu se
propůjčuje. Již tudy, že stvořiti přestal, klade výmínky života
přírodního, a zákon přírody jest první úmluva Boží s lidmi. Ant
u veliké potopě ředidlo žití přírodního zastaveno bylo, Bůh to samé
opět uvedl zvláštní úmluvou, když pravil k Noémovi: „Ustano
vim úmluvu svou s vámi, a nikoli více nebude zahubeno vše
liké tělo vodami potopy... Po všecky dny země, setí a žeň,
studeno a vedro, léto a zima, noc a den nepřestanou so řádně
střídati.' (Gen. 9, H; 8, 22.) „Duhu svou postavím na obla
cích, a bude znamení úmluvy mezi mnou a mezi zemí.“ (9,13.)

Další pokrok zákonného vlivu Božího na lidi objeven usta
novením obřízky, ") a zaslíbením potomstva Abrahamovi. Na
základě úmluvy té první a druhé, i ona sMojžíšem byla učiněna.
! nebude od věci, tu na úmluvě Boží založenou hodnotu lsraele
z rozličných stran uvážiti. Tedy v čem záleží úmluva Boží, co
zázračné působení a lsraele poukázání od přítomných na budoucí

') Elohim CI'r. Exod. 21, 6; Žim. 81, l. Kristus u sv. Jana 10. 31.
") Žádnou listinou, žádným pomníkem nebyl by ten skutek tak nezapo—

menutelným se učiniti, a takmčř v živé tělo lidu vyvoleného vepsati mohl.
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časy? Odpověd na položenou otázku nalezneme z následující
úvahy: lsrael sám o sobě nad každý téměř národ země menší
jest. Deut. 7, 7. *) Ale národ ten mnoho má napřed, a sice
a. Bůh sám v září světla nad horou Sinaj, jakož i nad archou
jemu se zjevoval a ze svatyně vy'roky činil. Archa úmluvy
slove podnoží nohou jeho.

Moci tak nazvaného Urim a Thumim t. světlost a dokona

lost — kdykoli padal oheň na obět oltářní, zjištěno jest lsraeli
Hospodinovo s ním na blízku zůstávání, tak že byl díl a
zvláštní částka jeho. (Deut. 32, 9.) b. Týž lid k určitějši zná
mosti Boží přicházel skrze desatero přikázání, na hoře Sinaj
daných, a deskami úmluvy nazvany'ch, jimiž květy zjevení
Božího i věrosloví (dogmatika), i mravouka (moral) lidu
podány. ! ta sobota u lidu byla znamením smlouvy věčné. Ne
může býti pochybno, že tudy lsraelitům, aby Bohu svému blíže
stáli, usnadněno, jakož i Bůh sám schyluje se k lidu, a předek
mu dává mezi ostatními národy. „Víte, že jsem učil vás přiká
záním a spravedlnostem, jakož přikázal mi Hospodin Bůh můj:
tak činiti budete je v zemi, kterouž vládnoutí budete: Nebo!
to jest vaše moudrost a rozum před lidmi, aby slyšice všecka
přikázaní tato, řekli: Aj, lid moudrý, a rozumný, národ veliký.
Nebo který jest jiný národ tak slavný, aby měl obyčeje po
svátné, a spravedlivé soudy, a veškeren zákon?“ **) (Deut.
4, 5. n.)

Taktě stál v popředí Israel při ostatních národech, a jest
v každém pokolení skrze úmluvu s Bohem potud vyznamenán,
pokavad se řídit a živ byl podle zákona Mojžíšova.

Avšak ta Mojžíšem prohlášená zjevení při své předností
nebyla přec než nedokonalá, a zákon starý při své neouplnosti
potřebovat ouplného schy'lení se Božího k lidem a dokonalého
lidovůdce k Bohu. (Mat. 5, 17.)

c. Přednější z národů byl Israel danou jemu a čas od
času oživovanou nadějí o dokonalejším náboženství, kterážto na

') Porov. knihy Ill. str. 42, kde hodnota národa vyvoleného u přirovnání
s jinými národy pojata.

") Totiž, dokud národ židovský sám vyvoleným bude, dokud nenastane nový
zákon pro všecky národy.

7.
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děje na přislíbeních Hospodinových spočívajíc, nevybrazovala
částky, jakéž ohledem na budoucí spásu i všem pohanům se
dostati mělo.

d. Když k té úmluvě na budoucnost měl položen býti zá
klad, vyvolil a povolal Bůh Abrahama, a prvé než obřízka
v Israeli ustanovena byla, ohledem na Boha pouhé zaslíbení,
ohledem na člověka víra a naděje byly té úmluvy základem.
Ant Bůh k lidu svému zázračným bleskem, hlasitě a slavně se
stupoval, na zákoně daném Mojžíšovi a na spojené s ním věro
a mravovědě mohla zakládali se úmluva, jakož i v skutku se
stalo 11 hory Sinaj, kdež lid israelský vnitř i zevnitř se s Bo
hem spojil. K tomu skrze obět, jejižto krví oltář a lid pokro
pen jest, dvojnásob upevněná úmluva k vyznačnému zasvěcení
svému se dostala. *) Ten obřad zná nejvic jen přítomné, možné
s Bohem se spojení; pro tak podivný sestup Boží v blesku
světla; a pro zákon Mojžíšův, ohledem celého obsahu jeho, chce
i má Israel s tělem i duší oddati se Bohu; ač zákon ten člo
věku k cvičení se v ctnosti dosti sily nevléval. Plnitel jeho
měl sice život, avšak nenalezl v něm pramene ku povzbuzení
nového života. (Gal. 3, 12.)

Kdo k zákonu Mojžíšovu věrně se přivinul, byl rozličněji
na zavinění pamatován nad onoho, kdo od něho daleko stál.
Kázeň jeho přísně odkrývala hřích. Tudíž se toho spravedliví
lidé doznali, že zákon ten odkazuje na čas příští, kdežto spra
vedlivá kletba ku požehnání by se obrátila. “)

Mojžíš se na budoucnost zřejmě odvolává, anl proroka
oznamuje, jenž více než ostatní podoben mu bude. Deut. 18,15.

S tím odvoláním od Sinaj začínajíc, všickni proroci se
srovnávají, zvlášť lsaiáš, tak že tré hlasů svědčí o zákonu Moj
žíšovu, co za stav předchodny' platiti majícím; hlas prostřed
niči Mojžíšův, hlas proroctva a hlas zkušenosti. Tato se při
odchováni lidu na poušti patrně ukazuje. _

*) To zasvěcení bylo slax-eno Mojžíšem užívajícím slov podobných těm, jichž
při zasvěcení úmluvy nové použito. Brod. 24, 8.

") V určitězn pádu jestli kdo zavinil, neměl žádné jistoty, že by mu sku
tečně odpnštěno bylo. Míra žalu . pokání neznala tu žádných obmczcnt.
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Kapitola VIII.
Odchovám' a vedení lidu na poušti od ustanovení úmluvy

na hoře Sinaj.

Čím dále, tím více řídnul počet taky'ch.úmluvy s Bohem
učiněn'é ostřihatelů, jací byli Abraham, lsák a Jakob, a lid s Moj
žíšem z Egypta vyšly' mravnou sílu v menší míře na sobě
ukazoval, než aby k závazkům svy'm věrně státi a v odevzdání
se do vůle Boží pokročilí vstavu byl. Věru, Israelité po celou
dobu svého chození na poušti stáli daleko pozadu za věrny'mi
ostřibateli úmluvy, a tedy nahlížíme, proč vedle milosrdenství
Božího Abraham, Isák a Jakob v celém Písmě potkávají se
s uvítáním, co věrní plnitele přikázaní, o něž Bůh s nimi
smlouvu učinil. Luk. l, 46 n.; v. 68 n. —

Nejen obecná a přimíšená luza, kteráž s Israelity táhla,
ale ilid vyvoleny' hrubost a mnohé vady na sobě ukazoval.
(Exod. 12, 38. Lev. “, 4.)

Tudíž po úmluvě s Bohem na poušti Sinaj podává se zprá—
va o modlářstvi, jež, při Mojžíšovu tu nebytí provodil téměř
všecken Israel. [ Aron k tomu přispěl, že ze zlata snešeného
slilo se tele. Též voláno s reptáním proti Bohu od žádajících
masa k jedení ; nebo! měli v paměti ryby, kteréž jidali v Egyptě
darmo, též hrnce masa, při kterých sedávali. Tak se zmáhaly
hrubosti, ku ktery'mž přidala se nevěra a nezbedné počínání
mnoha synův israelsky'ch tak, že co potud Božím na ně půso
bením docíleno, k zavržení přišlo, byl pak ani odbůjců nebylo
stávalo, na tom se usnesšich, aby dosavadního vůdce se světa
zprovodili, a jiného sobě ustanovíce, do Egypta se navrátili.
(Num. 14, 4 n.) Špatny' to byl začátek k říši, jejíž zákonodárce
ne v smyslu obecném toliko, ale v tom nejužším a tak byl
mocen, že, kde toho bylo třeba, kromobyčejny'm zjevením vůli
Boží oznamoval.

2.

Tedy z příčin teď zminěny'ch nebyl Israel ještě k tomu
uzpůsoben, aby se uvázal v zemi zaslíbenou, a započal zákon
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Mojžíšův uvoditi v skutek. Neboť po strašných úkazech na Si
naj tudíž spustil se svaté kázně, a zase ze strachu ohně v tá
boru zapáleného se spamatovav (Num. H, 1 n.), žádal masa
k jedeni, tak že se věc ta Mojžíšovi nesnesitelnou zdála;
pročež skoro v jednom čase vitr přinesl křepelky a spustil na
staný (Num. H, 31., Žl. 77, 27.), též sedmašedesáti mužům dá
ne z prorockého ducha Mojžíšova tolik, aby vůdci tomu pomá
hali nésti břímě lidu. Pro svou nestřídmost v požívání mase
přišlo jich mnoho o život, a pochováni jsou na místě, jenž na
zváno: „hrabavé žádosti.“ (Num.H, 34; 33,16. Deut.9, 22.)

Také dva levíté, Eldad a Medad, jak podobno, darů těch
prorockých neskrovně užívali (Num. H, 26 n.); pročež jen
velkoduší Mojžíšovo to bylo, že služebníka Josue, jim proroko
vati zbraňujicího odbyl, řka: „Co horlíš pro mne? Kdož dá,
aby všecken lid prorokoval, *) a dal jim Hospodin ducha své
ho?“ (Num. H, 29.)

Při lidu, čím dále samolibějšim, a jedeni mase žádostivém
nastala potřeba, aby ta v Mojžíšovi posud sestředěná moc víc a
víc se rozšířila a rozprostrenila.

Protějšek hrubých výstupků objevoval se v ouzkostlivosti
takové, jaká později u Fariseův „zdomácněla I pozůstaven tu
k výstraze příklad na Marii, sestře Aronově, jenž s bratrem proti
Mojžíšovi reptala, proto, že Seforu pojal sobě za manželku. “)
Vina, ježto Marii tižila, nebyla všední, nebot za pokutu polovice
těla jejího zkažena jest od malomocenství. (Num. 12, 12.) Ani
v její na oko zbožné dnši Mojžíšova důstojnost se zatemnila,
zjevil mu se Hospodin, aby ukázal, jak sám ústý k ústům mluví
Mojžíšovi, ve všem domě jeho služebniku nejvěrnějšímu. Num.
12, 6 n. — Tolo zjevení buď si po zdání lidském jak buď
osobně a do kruhu rodiny zákonodárcový náležící, přece v Bo
žím zákonodárství _jest velmi důležité.

Z něho poznati můžeme, že všecken cíl a konec v sjedno

') Slovíčko prorokooan' znamená zde: „v svatých písních a řečích Boha a
skutky jeho vychvalovnli.“

") Sefora mohla alouti jako Madíanitka. Mouřeninkou. Po zdání jiných je!
povšimnutí hodna pověst o aněli se Mojžíše . kněžnou tethiopskou Thar—
bu. Joseph. antiq. II. 10 S 2.
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cení vůle lidské s vůli božskou spočívá. Od takého výkladu
světla naby'ti můžo řeč Jeremiáše řkoucího: „Nebo jsem nemlu
vil s otci vašimi, a nepřikázal jsem jim v ten den. v kterémž
jsem je vyvedl z země egyptské, o slovu zápalných a zbitych
obětí. Ale toto slovo přikázal jsem jim, řka: poslouchejte
hlasu mého, a budu vám Bohem, a vy budete mně lidem.“
(Jerem. 7, 22 n.)

3.

Rozhodná příležitost k uposlechnutí hlasu Božího tudíž se
naskytla, když po návratu vyslaných vyzvědačů lid uveden by'ti
měl do země zaslíbené.

Množství tu bylo reptajících, když dostali rozkaz, by'ti
pohotově, aby co nejdřív se uvázali v dědictví chananejské.
[ .ukázala se při nich nevěra a svévůle, zdrahající se uposlech
nouti Boha. Tudy svazek úmluvy s lsraelem opět zrušen, a do..
savadní účinek zjevení Božího téměř zamítnut. A kdož by tu
z té události si nevysvětlil, proč věčny' Bůh sám v to se uvolil,
že chce Mojžíše učiniti takořka druhy'm Abrahamem a knížetem
nad národem veliky'm a silnějším, nežli jest tento. (Num. 14,
H. 12.) V tom okamžení od Mojžíše jaksi za vlastní přijat
byl celý před obličejem jeho zpurny' lid, a protož o něm Žal
mista říci mohl, že se postavil v to rozdvojení (mezi Bohem a
lidem), by jich nezahubil. (Žl. 105, 23.)

Věc to poučná jest z ohledu na to, čeho člověk mocen,
rovněž jako skutek, ktery' onu věc předchází, vzhledem toho po
učny' jest, co činiti má. Možnot, že člověk uložení Boží za...
mítne — a zahyne i tu, kdež na cestách víry Bůh jej vytrh
nouti chtěl. Kde vůle člověka s vůlí Boží se srovnává, tu skrze
něho Bůh zde působí. Lidé, jsou-li poněkud vůle dobré, mo
hout od jiných, avšak majících ouplnou rozhodnutost vůle, ]: cíli
vedeni by'ti.

Tak nemocná, poněkud ale zesílená vůlo lidu skrze silnou
vůli Mojžíšovu přichází ke spojení s Bohem. Vlastní vůle lsrae
Iitů sama není s to, i při té schýlenosti k Bohu se udržeti, a
také potomci, co dědicové smejšlení otcův svy'ch v tom schy'lení
otců k lepšímu nemohli dospěti, leč by jim ostřejší kázeň stále
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hrozila. Protož jedním časem, když jest na novo přijato tehdej
ší pokolení, jako jemu, tak i pl'íštimu byl trest prohlášen: „Aniž
kdo z těch, kteříž ulrhali mně, uhlédá ji“ (zemi zaslíbenou).
„Synové taši budou tuláci na poušti čtyřiceti let, a ponesou
smilslvi vaše, dokaiadž nevyhynou těla mrtvá otců na poušti.“
(Num. 14, 23 a 33.) Tedy jako v rostu zakrnělý plod poko—
lení to vymříli muselo.

Nebylo-li by prohlášeným úsudkem, že na poušti zahynouti
musí, to nezdárné plémě dojalo bylo, s těží bychom si vysvět
llli, proč lid hned na to, vůli tu nejlepší najevo dávaje, chce
se vyznamenati válečným tažením proti Amalechitům; avšak na
stojtel podnikají válku tu, bczpečíce se sami na sebe, nemajíce
ani archy, ani požehnání Hospodinovo s sebou (Num. 14, 42.),
a protož poraženi jsou od nepřátel.

'l'ak těžko připadalo lsraeli, vůli Boži ochotně plniti, že ji
toliko vítězná'zbraň Amalechitů k tomu pohnouti mohla. Z toho
sobě vyložiti můžeme, proč novým nařízením o obětech a ne
vým rozkazem Božím, aby lsraelité premovali roucha svá, jako
před oči jim postaveno, co zákon Hospodinův od nich žádá; a
také mělo i zahynutí všech povstalcův proti Mojžíši všem ostat
ním ustavičnou býti výstrahou. (Kp. 16, 17.)

Kdyby listina Mojžíšova letopisy lidu byla podali chtěla,
nepocbybně zcelého času bydlení lsraelova na poušti dočtli by—
chom se o více podobných dějech. Avšak věci tu uvedené do
sti závažné jsou a stačí ku poznání, v jakém způsobu ono skrze
Mojžíše na Sinaj dané zjevení od lidu přijato. jest. Z doby lé
měř 37 neb 38 let o Israeli na poušti trvajícím mimo stručné
zprávy dozvídáme se jen o novém poučení, a o povinnostech
kněží a levítů, též o desútcích jejich (kp. 18.) a o připravení
vody k očišťování (těla) (kp. 19.) *)

Tedy 37 neb 38 let strávili lsraelité na poušti Kades,
kamž byli přišli od hory Sinaj. (Dcut. 1, 46) — V té tak
dlouhotrvalé samotě měl lsrael ku poznání jediného vševládnou
ciho Boha býti přiveden. Tu také postaráno, aby v řádu spo

') 0 tak mnohých letech. v nichž se lsraelité jen po zemských věcech lhá
nčli, platí slova žalmu 77, 33: „A míjeli v marnosti dnové jejich, . léta
jejich : chvitáním.“ —



Poslední rok 40tiletého putování. 99

lečenském byl vycvičen. Pomůckou mu bylo: a) rozdělování
vojska na čtvero táborů, z nichž každý poznával se po své ko.
rouhvi, a co lsraelita musel u korouhve svého táboru anebo
pluku, jenž tři toliko pokolení zahrnoval, a u znaku pokolení
svého se položili. *) b) Sečtení či vyzdvižení summy lidu podle
počtu. (Num. !, i. ofr. Exod. 30, H; Num. 26, i.)

Kapitola IX.
Cesta nového pokolení k dobyli země charta nejaké.

Pro dějepis zjevení Božího byla to, jak se zdá, méně dů
ležitá doba, když Israel za 38 let v Kadesbarno meškal; a pro
tož Písmo mlčíc o tom, hned dotýká o věcech v 40tém roku
po vyjití z Egypta v lsraeli zběhly'ch. ! mluví tu o zázračném
vody ze skály vyvedení. Zázrak ten velmi působil na nové
plemeno, že se naučilo Boha tim ochotněji poslouchati„ čím více
duch jeho udčšen jest zpomenutím na Mojžíše a Arona, jen
proto již pokárané, že místo co ke skále mluviti měli, na šá
ďost lidu ,holí do ní udeřili. „)

Smrt Aronova na vrchu Hor ten ještě v Bohu neustavěny'
lid jen tak dalece dojala, že plakali ho za třiceti dní (Num.
20, 36.), a sebravše sílu, porazili krále chananejského v Arad,
(v jižně Palestině. Num. 21, i.) Zatím hned při nedostatku po..
travy, tu když lid od Mojžíše při veliké zacházce k jihu veden

*) Poněvadž všecka pokolení na čtyry strany byla rozdělena, čtyři praporco
vé obecní byli. li východu praporec Jndiv, k jihu Bubenův, k západu
Efraimův, k severu Dáiii'iv. Na nich byli znakové tito: Lev, člověk, vůl,
orel. Lva měl praporce Judův, protože Jakob dávaje Judovi požehnání,
připodobnit jej lvu; tudyt i E_ristus Pán, že z toho pokolení pochází. slu
je lev : pokolení Judova. Clověčí hlavu za znak měl Růben, jakožto
prvorozenýJyn Jakobův, a hlava celého rodu. Eíraim měl vola neb hla
vu telčí, na památku, že otec jeho Josef skrze vidění ve smích, sedmi
faraonovými kravamí věstil sedmiletou úrodu : sedmiletý hlad v Egyptě.
Orla měl Dán, jakožto zboubce badů, ku kterými byl připodobnčn od
otce svěbo.

“) Podobno, že jen v tom záležel Mojžíiiů výstupek; neb nedlouho potom
vytýká lsraelitům, řka: „[ na mne rozhněval se Hospodin pro vás, a
řekl: Ani ty nevejdeš tam.“ (Dcut. l, 37.)
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býti musel (aby se pomezí Edomitskýeh obešlo, zabraňujících
všeho průchodu _), objeven jest promrzalý smysl všeho množ
ství. Odlad vyskytli se hadi ohniví, od nichž ušlknut byl a
zhynul počet nemalý tak, že lsrael doznati musel, kam vede
vášnivá tesklivost a reptavost proti Bohu. Jen ti, co při tak
jizlivé ráně pohledli na hada, jejž Mojžíš na sochu vyzdvihl,
bývali uzdravení. Když důvěra k Bohu při těch zázračně uzdra
vených oživena byla, podobalo se, že budou již moudřeji cestou
jim vykázanou chvátatiJ) Jestliže tu nějaké obmeškání vidime,
pocházelo skrze Edomity a Moabity, jichžto, jakkoli se zdráhali,
skrze dědiny své pustili lsraele, přece ušetřeno býti muselo;
poněvadž byli pobratřenci jeho. Mojžíš, obcházeje pomezí Edom,
přitáhl s lidem k potokům Zared, a Arnon, a k vrchu Fasga. (Num.
21, 12.14.20) Doba ta vynikala bujarým a vítězným počíná
ním, kteréž i zpěvem národním zvěčněnojest (Num. 21, 14 n.). “)

2.

Po vítězství nad Sehonem a Ogou, (léta čtyřicátého po
vyjití z Egypta) nic nebylo s to, radostnému nadšení rekovných
lsraelitů odpor klásti. Co někdy Mojžíš po přejití skrze rudé
moře zpival, a co při té nejápnosti prvého pokolení na zmar při
šlo, ted' při druhém co pravda se ukazovati začalo: „Vůdce jsi
byl v milosrdenství svého lidu, kterýž jsi vykoupil, a nesl jsi
jej v síle své ku příbytku svatému tvému. . Tehdáž zkormouce
na jsou knížata edomská, silné moabské podjalo třesení: ztrnuli
všickni obyvatelé chananejšti. Připadniž na ně strach a lekání
pro velikost ramene tvého.“ Exod. 15, 13.

Příchod lsraelitů jinak dojal končiny jordánské na východě,
a soumezné kraje na jihu, nežli to bývá při nájezdech zběře
arabské. V celém putování synů israelských jevila se závisuost
od vlády Boží tak, že tažení jich bráno býti nemá za obyčejné
tažení loupežnické. *") Tedy jakousi duchovna moc, panující

') Na svědectví o dojimavém zázraku tom uvesti můžeme to pozdější zlé uží
vání vyobrazení hada, kteréž král Ezerhiáš ztlouci kázal. 4 Král. 18, 4.
Protiobraz skutečný toho hada ukázán od Krista. (Jan 3. H.)

") Mluví o nějaké paměti hodné knize, která za našeho věku známa není.
“')_ Bůh takořka sám táhl ve vojsku a s vojskem israelským. Soudc. 5;

Zlm. 67, 8.
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v Israeli, alespoň Edomité, Ammonité a Moabité z toho poznati,
a očitě spatřiti mohli, že on proti kmenům těm válečně nepo
vstal, ačkoli mu zbráněno projíti skrze koučiny jejich. (Deut. 2,
5.) Z takového počínání dalo se uzavírali na jistou moc neoby
čejnou Israele zpravující, zvláště když on zvítěziv nad Sehonem
a Ogou dokázal, že ani mdloba, ani schablost příčinou nebyly,
aby na odpor se nepostavil. Tudy v jednotlivých kmenech těch
přibývati muselo hrůzy před vítězny'mi příchodci. Z těch oko
ličností dá se také vysvětliti, jak Balákovi, králi moabskému na
mysl přišlo, aby Israelity zničil svy'm čarováním. Snad měl za
to, že by nadpřirozená atak patrně v Israeli působící moc,
skrze jinou nadzemní vládu protějšího směru zničena by'ti mohla.

Kapitola X.
Balám staví se :: cestu tažení lsraele, blíží pomezí

moabske'lzo.

O povstání hadače a svůdce Baláma, na břehu Eufratském
bydlícího, v 4té knize Mojžíšově dost obšírně napsáno (kp. 22,
2—25 kp.). Ne zbůhdarma se tak stalo na cestě, kterou Bůh
vésti chtěl k cíli určenémulid svůj israelsky'. *)

Tudy hned lidu tomu staví se na oči článek víry, že moc
d'áblova jen po jisté cíle stačí, a tak obmezená nemůže proti
vůli Boží uškoditi těm, kdož všelikou péči svou na Boha uvr
hují a živou důvěru k němu berou. Mimo to zvěčniti se měla
památka pravého náboženství, nad pověrou vítězíciho; neboť
právě v těch končinách, kdež Israel se osaditi měl, bujné od
nože modloslužby se vzmáhaly a vzrůstaly. Tedy přišla-li Is
raelsky'm na oči ta skaliska při mrtvém moři strmící, tu obno
vili sobě příběh ten, v němž kouzelník nejen škoditi jim nemohl,

*) Událost o Balámově oslici v uvedených okolnostech a v souvisnosti vzaté,
tím více podívu hodna. čím nepalmějšl jsou prostředky, jichž viemocnost
Boží k vyvedení velikých úmyslů světodéjných užívá. Cl'r. Stolberg
Giddy. b. UI. 3. (Ein. 231). H. cp. Llll.
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nýbrž i požehnání dáti musel. ') Kolikrátkoliv lsrnelita ty
holé skály zapadajícím sluncem osvícené viděl, a kde, jak byli
toho pamětníci, čárův dábelských obráceno ku požehnání, bylo!
mu, jakoby mocná slova slyšel: „Nestraclmj se veškeré
moci pekelné, pokud nejsi odloučen od Boha pravého.“

Odtad patrně viděti'lze, proč o těch od Baláma užívaných
žehnáních a o celém běhu věcí obšírněji napsáno jest. Vrchol
slávy a důstojnosti lsraele staví se v světle, a v slovu dobro
řeče'ní Balámova daleký síce, avšak skvělý příchod Vykupitele
ze předobrazuje: „Uzi-ímho, ale ne nyní: pohledím naň, ale ne
zblízka. Vzejde hvězda z Jakoba, a povstane prut z lsraele.“ “)

2.

Dokud jednota mezi Bohem a lsraelity rušena nebyla, ani
mečem duchů podzemských raněni býti nemohli. Jen toho, co
by tu rozdvojení způsobilo, každý se měl obávati. Balám zde
hádáním nic nepořídiv, dále uzdu pustil, a k nové lsti své úto
čiště vzal, a to při luznější stránce rozkoší smilných. ] svedl
veliké množství lsraele k smilnění s dcerami moabskými a ma
dianskými, kteréž povolaly synův israelských k obětem svým.

Tedy na ponuknutí Balámovo byli synové israelští od po—
hanských žen oklamáni tak, že jak Písmo dokládá, (Num. 25, 3.)
se připojili k modle Béliegor, k jejížto uctění všem vilným
vášním uzda se pouštěla.

') Zde připomenouti sluší, že dar čili duch prorocky' ncní nežli dar 'darmo
daný, ne pak milého činící, aneb posvěcující. Viz :. Augustina na lm.
103. Prornkovati může i hříšník. '

") Num. 24, 17. Hned na to čteme: „A potepe knížata moabská, a zahnbí
všecky syny Seth. A bude lduméa vládařství jeho: dědictví Seir do
stane se nepřátelům svým: Israel pak zmužile činiti bude. Z Jakoba
bude, kterýžby panoval, a zkazil ostatky města.“ (lbíd. 17—19.) Slova
tato znějí! sice na zevnítřuí vítězství, a proto by bez další otázky se
vykládati mohla tak, jakoby se netýkala Krista; avšak v chudém příchodu
jeho na svět vyplnila se; nebot Kristovo působení ještě trvá, jehož před
obrazením byl David. Cl'r. lsai. H. !; Mat. 2, 2. Zjev. 22. 16. Tedy
od učitelů církevních dobře povědíno, že proroctví measiášská bez přítrže
ils, tak že nikdy na žádném místě, kde Israel bydlil, od Abrahama počí
najíc, tedy v Chananejsku, v Egyptě, na poušti a zase v Chananejsku
odkazovati se na Messiáše nepřestala. Cl'r. Stolberg Grfdjidj. b. 9M. 3.
(El). 9%. II. c. 53. 9- 34—41.
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Když tažení lidu na poušti trvalo, z ohledu na chudobu
lidu zdá se, že šetříno, aby také nekonaje žádných obětí zasvěce
ny'ch, uměl jinak zůstati Bohu mily'm. Avšak nastojteí teď věděli,
jakby sehnali na oběti, jimiž ctěno bůžky pohanské. „Připojili
se k modle Bélfegor, a jedli oběti bohů mrtvých.“ (Žl. 105,
28. CI'r. Amos. 5, 26.) Rozhněvany' Bůh velel Mojžíšovi, aby
nařídil knížatům, všecky smilníky zvěšeli našibenicích. A když
jeden z synů israelsky'ch vyšel před bratřími svy'mi k nevěstce
madianské, an to viděl Mojžíš, vyvstal z prostředku množství
kněz Finees, a uchytiv tulich, a horlivostí svatou pohnut, probodl
obadva spolu, muže i ženu. (Num. 25. 4. 6 n.) [ přestala
rána, od nížto třimecítma tisíců lsraele zhynulo (l Kor. 10,
8.), tisíc pak dříve mečem zbito, a zvěšeno. Tudy udaj Num.
24, 9 dobře se srovnává: A zbito jest lidí 24000. [ nařídil
Bůh Mojžíšovi řka: „Vodění oblecte muže ze sebe k boji, kte
řižby mohli učinili pomslu Hospodinovu nad Madiansky'mi.“ Tedy
v krvavé půtce s pomstou se potkali z Madiansky'ch všickni
mužové a ženy. Tu také Balám, syn Beorův, zabit mečem.
(Num. 31, 7 n.) Tisícové, co následkem smilstva a modloslužby
na poušti zhynuli, živou památkou novému pokolení učinění
jsou, aby při každém na příběh ten pomyšlení osvědomili si,
jak urputně a s jakou zbraní vystupuje proti lsraeli a víře jeho
pohanská luzovina. Lid ten, pamětliv úkonu a pohanění, jež
mu bylo učiněno, při zdravějším smyslu nedal se udržeti, a
hleděl naplniti rozkaz o vyhubení zchytraly'ch nepřátel moabsky'ch
a madiansky'ch. Jen panen při životu zachováno byti mělo.
Num. 31, 18.

3.

Byla to vůle Páně, aby nástrojem jejím při vyhlazení
modloslužby chananejské bylo mladé pokolení israelské, ježto
těch rejdů pohanství egyptského ještě neznalo, avšak o vyšlém
rozkazu Božím zdravě souditi naučit se mělo. Modlářství, jímžlo
život fénického a chananejského lidu prostoupen byl, dává nahled
nouti, proč s pomstou tak přísnou se potkal. *) Z důležily'ch příčin

') Viz o tom učený spis: Seldeni do diis Syria, a 920an tRcligion brr
$bóní3icr.
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skrze Mojžíše hlášeno lidu takto: „Pobiješ mečem Hethea, a
Amorrhea, a Chananea, Fcresea, a Hevea, a Jebusea, jakož
přikázal tobě Hospodin Bůh tvůj.“ (Deut. 20, 7.) Neboť větev
s ovocem, jímž by se lid byl otrávil, ze stromu člověčenstva
vytata, a na něm lepší roub měl býti štěpen. O této pomstě
spravedlivého Boha dokládá kniha Moudrosti 12, 14 n.: „V ne
návisti jsi měl je, proto že ohyzdné skutky před tebou činili
skrze kouzelnictví a oběti nepravé, a synů svých zabíječe ne
milosrdné, a žráče střev lidských, a -hltače krve v prostřed
svatosti tvé (v prostřed země svaté tvé) a rodiče, kteří toho
zhubeni dítek pomoci zbavených původem, a sami svých dítek
vrahové byli.“

Na rozkaz Boží měli obyvatelé měst chananejských; kteráž
se lsraeli do rukou dostanou, vyhlazeni býti; čehož příčinu na
lezáme v slovich těchto: „Aby snad neučili vás činiti všech
ohavnosti, kteréž oni činili bohům svým, a hřešili byste proti
Hospodinu Bohu svému.“ (Deut. 20, 18.) Avšak lsrael, nemaje
dosti odhodlaného ducha, a jednak souhlase s těmi modlářskými
kmeny, úplně nedostál ku příkazu Božímu, anižby byl v jednom
roce všecky Chananejské vyplenil, ježto sám Bůh dí: „Nevy
ženu jich od tváří tvé v jednom roce: aby země neobrátila
se v poušť, a nezrostla proti tobě zvířata.“ Exod. 23, 29. n.

K a p i to I & XI.

Mojžíšovy řeči dršáne' na rozchodnou.
I.

V takém položení lidu nebylo naděje, že se v podané
jemu dědictví brzo uváže. I předvídal Mojžíš, jaké nebezpečí
nastává té kázni, již Israel v těch mu až posud daných zjeveních
Božích byl přijal. Vrtkavá mysl lidu neukryla se s následky
svými před prorockým zrakem Mojžíšovým; a odtad ty řeči
Mojžíšovy v knize Deuteronomium, co poslední slova umírajícího
otce k dětem považovány bud'te. Muž Boží, blízek smrti, bez
pochyby cokoli v knize té napsáno, mluvil nejblíže k starším a
knížatům lidu, a poněvadž jimi všechen lid zastoupen byl, mohlo
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k nim a skrze ně k lídu mluveno býti takto: „Vy všickni slo
jíte dnes před Hospodinem Bohem vaším, knížata vaše, a poko
lení, a starší, a učitelé, všecken lid israelský, děti i ženy vaše,
i příchozí, kterýž s tebou bydlí v staních.“ (Deut. 29, 10. H.)
Nenit' nepodobno, že tu nejvice o to šlo, aby přikázaní, kteráž
Bůh dal na hoře Sinaj, a opět a podruhé oznámena byla dětem
rodičů těch, kteří po prvním zákona ohlášení na poušti zhynuli.
Opakuje tedy Mojžíš a vykládá desatero 5), napominá k ostři
háni jich, klade na srdce mocnými pohnutkami všecka ustano
veni Boží, slibuje zákona plnitelům požehnání, & neposlušným
zlořečeni. (Kap. 27 a 28.)

2.

Sám Mojžíš naznačuje ty své řeči jmenem Deuteronomium
(! 7, 18), kteréž jednomu z novějších zpytatelů jsou tolik, co
bible St. Zákona pro lid obecný. **) Že tak opětované roz
kazy staly se vazadlem vůle každé/w lsraelity, patrno z toho,
co sám zákonodárce di: „Tato jsou slova úmluvy, kterouž při
kázal Hospodin Mojžíšovi, aby učinil s syny israelskými v zemi
moabské: mimo onu úmluvu, kterouž s nimi učinil na Horeb.“
(Deut. 29, l.) Mocné důvody kostříháni zákona jsou tu s jedné
strany láska Boží k lidu, s druhé pak kárajicí spravedlnost
věčná. O té lásce svědčí množství divů v Egyptě a na poušti,
zákon a'vznešené povolání, v němž lsraelité postaveni jsou, ia
kož i ta výbornost země chananejské, v kterou se uvázati měli.
Na lsraele znějí ta významná slova: „Lid svatý jsi Hospodinu
Bohu svému, & tebe vyvolil, abys byl mu za lid zvláštní ze
všech národů, kteříž jsou na zemi.“ (.lb. 14, 2; cI'r. 4, 7.
33.) [ mějte si národové-touhu po stejných milostech, a při
cházejte ku mnoha vědomostem v prácech a úsilích svých; avšak
lsrael velmi na blízku a jasně na očích má takové známo
sti vyšší: „Přikázani tolo, kteréž já příkazuji tobě dnes, ne
ní nad tebou, ani daleko položeno, ani na nebi postaveno, abys

') Odtad kniha nudepsána jest „Dculeronomíum“, jakoby řekl: druhé neb
opětované přikázání.

") Rabínstvo ji nazývá „knihou lidmi.“
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mohl říci: Kdo z nás může do nebe vstoupiti, aby snesl je
k nám, a abychom slyšeli je a skutkem naplnili? aniž jest za
mořem položeno, abys se vymlouval a řekl: Kdo z nás bude
moci přeplaviti se přes moře., a je až k nám donesli, abychom
je mohli činiti ?“ (lbid. 30, 11 n.) Než lsraelité neměli by'ti
nepamětlivi, žc velmi třeba, aby s každou milostí jim propůjče
nou věrně oučinkovali: „Zvíš, že Hospodin Bůh tvůj, onl jest
Bůh silný a věrný, ostřihajíci úmluvy a milosrdenství těm, kte
říž milují ho, a těm, kteříž ostříhají přikázam' jeho, do
tisící/ao kolena.“ (Jb. 7, 9.)

Ohlášení pomsty Boží v ten způsob se stalo, že uši lidské
uděsiti, a přestupcům zákona strachu nahnati může. [ ta další
slova vystupují s takovým důrazem, s jakým každému v zaslíbe
né zemi již bydlícímu bud' pro bázeň Boží, požehnání, aneb pro
nekázeň zlořečení se dostati má, jenž tak dojímá, že až uši brní
a srdce trne. (K. 27 a 28.) — Než měla-li hrozba dojimati srdce,
museli lsraelilé odkázáni by'ti na ony tresty Boží, s nimiž se
buď řečem těm přítomní synové sami, anebo dávní předkové jejich
potkali jsou. Duch prorocké mluvy vane v řečech těch, jimiž
lid tak povzbuzen by'ti měl, aby pevny'm se přidržením zjevení
ukázal, že se ouplně odevzdává do vůle Nejsvětějšího. Tou nei
pěknější perlou řeči Mojžíšovy'ch jest píseň, na rozkaz Boží od
liclovůdce zanechaná, v nížto že byl bolny' cit vyluzen Mojžíšo
vi, juž z toho je viděti, když pozorujeme, jak má před očima
tu Prozřetelnost nejvejš shovívajicí, a při všech odbojích lidsky'ch
s vítězstvím nikdy se neminoucí. Pohledem na příští vítězoslávu
milosti Boží přicházíme na to, jak Mojžíš i při svém světlejším
vědomí o budoucích zmatcích lidu Božího, všem pokolenim isra
elsky'm *) požehnání dáti mohl, ktery'mž zahrnuto vše, co kdy
ušlechtilého během času z lsraele vyjiti má. (Kp. 33.) Vyřknul
slova tajemství o prostředcích k dojití milosti a o vyvolení
věřících mezi lsraelity. Cfr. k Řím. „, 33__36. Zajisté byl
Mojžíš v celém domě Božím jako služebník k svědectví těch
věcí, kteréž měly praveny by'ti. (Žid. 3, 5.) Tedy požehnav

') Pokolent Simeon, jehož tu pominuto, : částky v Léví, : částky v Jůdu
IO zahrnuje.
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lidu, vstoupil (Mojžíš) z poli moabských na horu Nébo, na vrch
Fnsgn proti Jerichu. [ ukázal mu Hospodin zemi zaslíbenou
l'kn: „Tatot jest země, 0 kteréž jsem přisáhl Abrahamovi, [sá
kovi a Jnkobovi . .. Viděl jsi ji očima svýma, a nevejdeš do
nL" — (lb. kp. Bl.) [ umřel tu Mojžíš, maje věku svého 120
let, *) Bylt Mojžíš až do Krista jediný v historii a v starém
zákoně, po lidsku řečeno, to, co jest Messiáš v novém zákoně.
Kdekoli se smluvce zákona Božího jmenuje, Mojžíš to jest, a
nikdo jiný.

Až potud o tom 40 let trvalém Israele na poušti vedení,
a náboženství skrze Mojžíše na první základ postavení, jakož se
ve čtyrech posledních knihách celého pentateuchu vypravuje.

3.

Na zevnějších svědectvích stavíme nejbezpečněji. A tako
vá, spojíme-li jich s vniternými, jakož viděti při „pentateuchu“,
týkajíc se vzhlednosti a sepsání ho skrz Mojžíše — ukazují na
svrchovaný stupeň historické jistotnosti. Ona zajisté spočívají
v tom od nepamětných časů skrze lid israelsky' přijetí pentateu
chu, jakož sám Kristus otom dokazuje. (Jan 5, 46.) A k tomu
chce Mojžíš sám za spisovatele pentateuchu považován býti. (Deut.
31, 9. 24 n.) Proti tak patrnému svědectví nemůže nikdo leč
s důvody zdánlivými se vytasili. Nic tomu nevadí, vícekráte ně
kterých věci a zákonů opakování, nic mnohé se nadmítající me
zery, nic přiložené vysvětlivky (glossy), nic místa.nesnadná
k srozuměni. **)

') Poněvadž Písmo vece: Mojžíš, služebník Boží, na ústech Božích slovně:
„al pi adouai“ umřel, Deut. 34, 5. — mají zato rabbtni, že mu Bůh po
libenlm duši vzal, ani jinak duše s tělem rozdělení bolestno býti musi.
(V. Buxtorf lex. talm. str. HO5.) Než ona slova mají prostší význam:
Podlé slova Hospodinova umřel. -— Slovy: (Bůh) pochoval jej: a nepo
znnl člověk hrobu jeho —- jak podobna, poukazuje se na zázračné vlrže—
lí těla Mojžíšova; viz Luk. 9, 30 n— Dále Bůh akryl hrob jeho, aby se
snad lsraelité uepokoušeli, prokazovali tčlu llojiišovu službu modlářskou.
Neboť vznešenosti muže toho coby po boku postaviti mohli, nic neměli.

") Dále k pentateuchu, co k dílu Mojžíšova, hlásili se od uepamčtné do—
by Samaritaué, majice jej spolu s knihou Jasuo za kanonický. Od losue
až do časů Marhnbejský'ch drahně důkazů máme, že všem Židům občan
ský a náboženský řád byl před očima, se zákonem. v pentateuchu obsa—

8
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Rozhled na hlavnější události v živobytu lsraele po 40 let.
1. Rok prvý. a) Exod. 3—13. Delší příprava k tažení lidu.

Dnové jarní. b) Přiblížení-se k hoře Sinaj. Exod. 14—18.
c) Hod letnic. Lid se hotoví k smlouvě, kterou: Bůh s ním
učiní. Ohlášení desatera. Oběí úmluvy. Mojžíš zase vstupuje
na vrch Sinaj. Exod. 19—24, lí. d) Mojžíš a Josue na hoře
v mrákotě oblakové. Potom sedmého dne povolal Bůh Mojžíše
z prostřed mrákoty. Prodléváni jeho na hoře 40 dní a 40 nocí.
Exod. 24, 12—31, 18. e) Dnové letní. Začátek podzim
ka. Modlářství při telcti. Jiné zase na horu vstoupení a zů
stání s Bohem 40 dní a 40 nocí (lb. 34, 28.), když byl prv
nější dvě desky rozrazil. Dne 19. měsíce Tísri (dle tradice)
sstupuje Mojžíš s hory, Exod. 32—34. [) Podzim a zima.
Vzdělání stánku svědectví čili úmluvy. Pět měsíců.

ženým, dokonale se srovnávaje. Též stálým celého lsraele vědomím, co
nejvěLší jistotou o zachovaném pentatenchu v přesností jeho poukázání
jsme k Mojžíši co k spisovateli, a k Esdráiovi, co k obnovíteli díla toho,
tak že sv. Jeronym říci mohl: „Sive Mosem dicere vis anctorem Penta
teuchí, sive Esram ejusdem ínstauratorem, non recuso,“ Cír. Jan 5, 45 n.
kdež Kristus v nesnází, kterouž s Židy měl, dí: „Kdybyste věřili Mojží
šovi, věřili byste snad i mně; neb on jest psal o muž.“ 0 pentateuchn
mluví král Josíáš: „Nebo veliký hněv Hospodinův rozpálen jest proti nám,
proto že neposlouchali otcové naši slov knihy této, aby činili všecko, což
jest nám (v ní) napsáno.“ (4. Král. 22, 13.)

A věhlasný Josef Flavius dokládá o všech za dnů jeho od proroctva
za svaté vyhlášených spisech: „Vien Židům hned od narození vštípeno
jest, aby je (knihy st. zákona) za božské učení považovali, a na nich
přestávajíce, pro ně i smrt podstoupili, kdyby potřebí bylo.“ Obklíěen byl
Mojžíš od národův, kteříž o stotísících letech trvání lidstva na zemi bi
jeli; vychován byl v Egyptě, kdež práve nejvíce takové přllíšností 0 po
čtech odomácněly a panovaly; a předce uk střízlivě sobě počíná v této
straně, lidslva trvání sotva na 2000 let ponášeje. (Vis hlas jednoty kato
lické. 1856. č. 10 n.)

Pro krátkost odkazujeme na Jos. 8, 31; 2 Paralip. 17, 9; 4 Král. 17,
37; 12, 13. -— kde zřejmě se uvádí pentateuch ěílí patero knih Mojží
šových pod jmenem kniha zákona Mojžíšova. 0 svědectví, jež spisovate
lé pohanští knihám Mojžíšovým vydávají, viz Huls's' Demonstratio evange
lica, Fracoí'urti 1722. str. 50 n. Avšak o přesností pentatenchn svěde
ctví nejzávažnější jest ono : tradice.

Ostatně v převodech latinském a také českém podržela se jména řecká
jednotných knih Mojžíšových, a sice: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri,
Deuteronomium. Název řecký těch paterýeh lměh jest: té nsndťsvzov
Fipltov čili rj nenathoq 194/9109.
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ll. Rok druhý. a) Vyzdvížení stánku a archy v něm posta
vení. Exod. 40. Prvního dne, měsíce Nisan. Nařízení, k řádu
a povinnostem levílů a kněží náležící, dána v měsíci Nisan. b)
Prvního dne, měsíce Jíar, sečtení synů ísraelských, kromě poko
lení Léví. Num. 1—10. b) Dnové letm'. Příchod lidu na po
mezí Palaestíny. Reptání lidu. Vysláno dvanácte knížat k spa
tření země. Num. 11—14. d) Podzim téhož roku — příběhy
v kp. 15--—19. obsažené.

lll. Prodlévání lsraele na poušti Kades během roků sedm a
(řidceh'. Num. 33.

IV. a) Události v prvních desíti měsících roku 40ho. Num.
20, 1—36, 13. b) Řeči Mojžíšovy k lidu na polích moab
sky'ch, měsíce jedenáctého, roku čtyřicátého. (Kniha Deut.)

Tedy ubytíl se lsrael na poušti víckrát na rozličny'ch mí
stech. Ponejprv u hory Sinaj, něco déle než dvanácte měsíců.
Po druhé, když vyslání vyzvědačů a neblahé sty'kání se s Cha
nanejsky'mí průchod mělo, během asi 38 let u Kades Barnea,
západně u končin edomských. Po třetí roku posledního v oudolí
země moabské, tu kdež synové ísraelští všecku sílu zbíralí, aby
pod zvláštní ochranou Boží dobyli a rozdělili zemí chananejskou.
Ku podniku lomu, jímž v Egyptě započaté vedení lsraele konec
mílí mělo, po smrti Mojžíšově, přijal Josue zprávu od Boha.

Kapitola XII.
Dobytí a rozdělení země chananejske'.

Jakož nám kníhy Mojžíšovy svědectví dávají, byl od té
doby, co vyšel lsrael z Egypta, muž jeden z prostředku lidu,
přítel a věrný průvodce nezapomenutelného Mojžíše, a ten sloul
Josue. (Exod. 17, 9; 24, 13; Num. 11, 28. 29; 13, 17.)
Po 17, ano dle Josefa Flavia, po 25 let nad lsraelem zprávu
vedl. *) Když lsraelíté do údolí moabského přišli, na rozkaz

') Antiqq. lib. 5. edit. Froben. Basileze, 1567. pag. 117. S. Augustin de civ.
Dei XVIII. e. 1. :! Laktancíus, Divin. inst. [. 4. c, 5 dokládají, za kte
rých králů Jomo svůj život dokonal, :] prvnější vecc takto: „Po Mojží
šovi zpravoval iid Jesus Nove sedm (: (loaded hl.“

81?
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Boží učinil Mojžíš Josue nejvyšším diktatorem, aby nad lidem
Božím zprávu vedl. Na jak vysoké místo byl postaven, vidno
ze slov Mojžíšovy'ch: „Opatř Hospodin Bůh duchů všelikého tě—
la, člověka, kterýž by byl nad množstvím tímto, a mohl vychá
zeti a vcházeti před nimi, a vyvesti je, neb uvesti, aby nebyl
lid Hospodinův, jako ovce bez pasty'ře“ (Num. 27, 16 n.). lve
lel Bůh Mojžíšovi, ahy své ruky na něj vložil, a dal mu díl
slávy své přede vším lidem. *) Již z toho, co čteme Num. 27,
18. vysvítá, že Josue, syn Nun, měl dary prorocké.

2.

Cesta, kterouž Israel do země chananejské uveden by'tí
měl, byla jak vážná, tak i nesnadné. Dovaha té práce objeví
se rozhledem na zaslíbenou zemi, kteréž se dojista ne nazdař
bůh dostalo, by'ti domovem zjevení Božího. Jednak bylo to
ohavné modlářství obyvatelů její, pro něž všickni zahlazenu by'ti
zasloužili. Než i pro zvláštní polohu byla Palaestina k tomu, co
jí vy'tečnější učinilo, dobře uspůsobena, nebo, ač na jihu dále
se rozprostírá, přece tou vy'hodou se bonosí, že se při té v ní
panující temperatuře ani mezi horké, ani studené, ny'brž mezi
mírnějšího pásma země počítati může. 1 co do plodin svy'ch,
staví se na postřed, a tak průměrem ty vzácnosti má všecky,
co země jiná kterákoli. Co do rozmanitosti rostlin, nic nedává
napřed těm, jež sever a jih poskytají. Poloha Palestiny a
vy'plodky její hodily se, aby tu byl národ ubytován, od něhož
by se osvěta na vše strany rozšiřovala. lsraeli dán jest za
obydlí prostředek M*) mezi těmi říšemi, jichž kultura až do pří
chodu Krista Pána dobře posloužila dějinám světovy'm. Mezi
Ty'rem a Palmyrou, mezi Petrou a Damaskem měli národové své
kupectví a zboží, co se jich jen od východu i západu, jihu a
severu sehnati dalo. Arcit, ten hlavní díl Palestiny, a město
Jerus'além leží stranou, a má nepohodlné příjezdy k cestám pe

') Vzklédání rukou je" všudy známku přenesení důstojnosti; při úvodu
vjísté povolání ukazuje na moc božskou, mů-lí ji sim ten, kdo uvadi. V pří
tomném pádu zřejmě velcno: „A dáš mu . .. díl slávy své.“ Num. 27. 20.

") Euch. 38, 12. sluje lid jůdský obyvatelemprostředku umi; „habilnlor
umbilíci term.“ Cl'r. Ezech. 5, 5.
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vny'm a veřejným ; tudy ale jednak pro svatou samotu a uza—
vřitost mnoho získáno, jednak k rychlejšímu se všemi národy
obchodu všecko velmi usnadněno. Svatá země není zdálena od

toho moře, na jehož pobřeží starodávná vzdělanost se rozhostila
v ten způsob, že ono v předu bylo každému pokraji zomě.
Však nejen to vzácné postavení má lsracl mezi národy věhlas
nými, ale i docela zvláštním určením vyznamenán jest, a sice
od té doby, co o svou samostatnost přišel.

Rozptylování jůdsky'ch osadníků až do posledních končin
země, při tehdejší poloze mělo cestu právě tak usnadněnou, ja—
ko napotom rozšiřování víry Kristovy.

3.

Měl-li ten kus práce, Israeli vykázany', totiž vyplenění Cha
nanejských ulehčen by'ti, muselt vůdce s vojsky obcházeti celé
vůkolí edomské, k čemuž více času potřebí bylo. Nemálo
v tom usnadnil Mojžíš sám, jenž porazil krále amorrhejského Oga.
Potom Zájordání, jež byl Mojžíš synům Růbenovy'm, Gadovy'm a
jedné polovici Manasse k vládařství dal, stalo se pevnou půdou,
z nížto co zby'valo, snáze provesti bylo, totiž obojování kmenů
chananejsky'ch, jakož byli ti, kteří za dnů Abrahamovy'ch již
v Palwstině seděli.-(Gen. 12, 6.) Zejména Amorrhejští, kteří na
východní straně jordánské harcovali *) ; kdež snad také Gerge
sejsky'ch domov hledati se má. Hethejští pobývali v Hebronu,
Ferezejští od těch více severně; pak dále k severu Hevejští.
Jebusité bydleli tu, kde později vzdělán hrad jerusalémsky'. Se
dmero těch národův , mnohem větších do počtu, nežli byl po
čet lsraelitů, pocházelo od Chanaana, ačkoli pod tím jmenem
i zvláštní kmen se nalezá v severní Palwstině na břehu středo
zemního moře.

Vedle těch nad lsraele mohútnějších národů, ještě dříve,
než byl Mojžíš vůdcem, (Exod. 15, 14.) ano již za dnů lsá
kovy'ch (Gen. 26, 18.) osadili se Filistini. Tito příchozí z Kaf

') Dle Joe. 24, 12. poeýlá Bůh na ně arm, aby je p0malu plenili. Příčinu
toho klade kniha Moudr.12.9 u.: „Ne že bys nebyl mocen v boi pod
maniti bezbožnó epnvedlivým, aneb líten__zvěří neb slovem tvrdým je
všecky spolu nhlediti: ale pomalu soudě, divala jim místo k pokání.
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toru byli jako Kallorim potomci Chuslaim. (Gen. 10,14.) Tedy
pradomov jejich byla krajina Kolchidská blíž černého moře, od
kudž, jak mile ostrov Kréta je přijal, považovali je ostrované
za spolukmenovce. *) Byltě to lid stěhovavy', a následkem toho
šlo, že nebyl prázden směsků ze živlu chámitského převahu
beroucích, a do Palaestiny vcházejíeímu lsraeli odpíral sice, nebyl
ale tak hnusny'm modlářstvim nakvašen, jako ostatní chananejská
plemena.

Tedy skoro výhradně nastaly boje s chananejsky'mi, proti
nimž Josue lsraelity vedl. Takoví byli Avim, Enakim, Emim,
Zuzim, Zomzommim; avšak národkům těm, ač mezi sebou obry
mivajícím, “) vidělo se za dobré, aby budto nikdy, anebo jen
zřídka kdy samostatně vystoupili v boji s lsraelem.

4.

Josue čekal na rozkaz Boží, a jak mile jej dostal, strojil
se, aby táhl s lidem k Jordánu. Odtud vysláno zvědačů do
pevného Jericha, jehož zkažením měl se vstup k dobytí celé
země usnadniti. Zvědači, o jejichž nebezpečenství kniha Josue
kap. 2 vypravuje, s dobrou se navrátili, řkouce: „Dal Hospodin
všecku zemí tuto v ruce naše, a strachem poraženi jsou všickni
obyvatelé její.“ (Josue 2, 24.)

Tedy Josue v noci vstav, hnul stany, a vyšli synové isra—
elští ze Setim "*) a přišli k Jordánu. Kněží nesli archu Páně,
a když sstupovali do prostřed Jordánu, aj uplynulo díl vody
s důly, díl pak s vrchu zastavil se, tak že celé množství lidu
suchy'ma nohama Jordán přešli. Jos. 3. A když vystoupili kněži,

') Dle sedmdesáti tlumačů Fílíatínští nazývají se Annadea t. cizinci.
") Báje rabínské kladou o těch obřích takto: Obrové spadli a nebe od té

doby, co avět stvořen v šesti dnech, a slovou Nefilím od slova Nal'al, jenž
znameni tolik co pudnaun', poněvadž tomu, kdo na ně vzhledne, ze atra
chu padá srdce. Cir. Qtnbmi (iifenmcngcra, (intbcďtca Subcntbum ]. 380 a.
Samarítané považuji obry za aoky lsraele, když vcházel do Palestiny;
Cír. Cbron. Samarit. pg. 195. '

"') Udolt to v moabakém okresu. Cl'r. Num. 25, 1; Joa. 3, 1. Mich. 6, 5;
Joel 3, 18, Židé starého věku očekávali, že Heeaiáš v údolí tom někdy
působíti bude. Midraacb Kobeletb f. 90. c. 2. a Relandi Palestina.
Str. 352.
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nesouce archu Boží, a počali jíti po suché zemi k stanovišti
Galgala, navrátily se vody do řečiště svého, a tekly, jako prvé
tekávaly. .Ios. 4, 18. Tak zázračně ukázal Bůh, že lsraelité
ve jmenu jeho proti Chanaanu válku vedou, a vykonávají po
mstu na krvavých ohavnostech obyvatelů země, a že dobudouce
zemi mečem, o ni se rozdělili maji. Nejprvé Palestina, potom i
všecky končiny země, ba i obloha se svými světly, a mnohá
vidění andělská musela vydati svědectví, že to v Chanaanu roz
šířené náboženství, a smlouva Boží s lsraelem všemu světu spa
sení přinésti má.

Že tu pokročil lid Boží, ale ne bez posvěcení se zvlášt
ním obřadem, toho na svědectví jest kniha Josue, jelikož té
doby na pahrbku Neobřízek dělo se obřezání všech lsraelitů.
Obřadu toho na poušti po 40 let opomenuto bylo. Všickni
pak čtrnáctého dne měsíce Nisan, k večeru r. 41 po vyjití
z Egypta slavili velikonoc na polích .Iericha, a jedli z ourod
země chleby přesné a pražmu; an viděli, že tu přestala manna.
Jos. 5. Víme, že po 40let na poušti, zbiraje zázračnou mannu,
mlel ji žernovem, aneb třel vmoždíři, vaře vhrnci, a dělaje z ní
pokroutky, chuti jako chléb olejovany'. 4 Mojž. 1 1, 8. Dále čteme,
že z rozkazu Božího vyzdviženo dvanácte kamenů na místě, kde
u Jordánu stany rozbili, a jiných také dvanácte položeno vpro
střed řečiště jordánského; což učinil Josue na památku vysušení
Jordánu, a tak podivné cesty synů israelsky'ch. Jos. 4.

Zázraky, co tu hned následovaly, pád, dobytí a zkaženi
zdí jerichonsky'ch k hlasu a zvuku trub, též prodloužení dne
k modlitbě Josue, na nepřátely pomsta uvedená kamenny'm kru
pobitím _ zázraky ty a jiné, hned na začátku dějů israelsky'ch
v Palaestině takřka hlasitě mluvily k lidu a jemu nic hlouběji
neměly vpraviti, jako jest povinnost poslouchali Boha. *) O jed
notlivy'ch bojích, v nichž Bůh tak divné věci činil, zde šířiti
netřeba; postačí nám připomenutí, že už v sedmém roce po
vejití do Palestiny hlavnější část její vybojována jest, tak že
Bůh přikázal Josue řka: „Nyní rozděl zemi k vládařstvi deva
teru pokolení, a polovici pokolení Manassesova.“ (Josue 13, 7.)

') Cír. Joo. Fl. antiq. V. 1; též Ekli. 46, 5; Habak. 3, 11 & biblické
úvahy o zámcích těch, 11Aug. Calmeta, dll III. 1740, str. 1—52 n.



IH lv. Mojžíš. Kp. XII. Josue, Mojžišů náměstek.

5.

Dříve než Josue k rozměření a rozdělení země přikročil,
dle příkazu Mojžíšova (Deut. 27, t.) shromáždiv syny israelské,
měl je k tomu, aby polovice jich podle hory Garizim, a polo
vice podle hory Hebal se postavilo. ! uděliv nejprv lidu požehnání.
ohlásil všecko, což psáno jest v knize zákona, i požehnání i
zlořečení. Jos. 8. Tudy se stalo, že ty v prostředku země
vynikajici vrchové hor synům lsraelskym měli vždy připomínati
veliké skutky Boží. Kolikráte lsraelita na ty dvě hory pohled
nul, přicházelo mu na mysl, pod kterou vymínkou Bůh jemu
k vládařství nechali chce zemi zaslíbenou. Tedy, at tak dím,
na“ čelo těch obou hor, zvláště na čelo Hebalu již před rozdě
lením země takřka ten úpis lenní postaven: ,Hebreové jsou
manové Boží. Vypoví jim Hospodin manství, když by se od
pravdy a dobré kázně uchýlili, jako je byl dřevnějším obyvate
lům vypověděl.“ Zajisté, v onom vy'pisu zákona, jejž Josue na
hoře Hebal četl, stála i tato slova: „A jako prvé (když jste
ostříhali zákona) veselil se Hospodin nad vámi, dobře vám
číně.. . tak se veseliti bude, když vás bude kaziti a podvraceti.
abyste vypleněni byli z země.“ (Deut. 28, 63.) Věc taková,
jako bylo rozdělení země, veledůležitou se stala i pro budoucí
věk, ant' učiněna základem majetnosti ve všech rodinách, a tudy
když k rozměření přišlo, podle rozkazu zákona Mojžíšova, mu
selo od Josue, od nejvyššího kněze Eleasara i knížat lidu vše
ve jmenu Božím provedeno by'ti. Za Jordánem na východ
předkem své díly dostali synové Růbenovi, Gadovi a polovice
pokolení Manassesova (Jos. 13.) podle příkazu Mojžíšova. (Num.
32.) Tito měli v ěas nepřátelsky'ch útoků bratřím na západní
straně Jordánské pomoc válečnou přinášeti. (Num. 32, 27.)
Kálebovi město Hebron se dostalo. (Jos. 14.) Ostatní koněiny
před Jordánem dostaly se lidem z pokolení Jůdova . polovici
pokolení Manassesova. (Jos. 15. a 17.) Město Silo dáno bylo
stánku svědectví, aby tu aspoň na delší čas archa příbytek
měla. Poloha města v středku dílu Efraimova přispěla k takové
slávě jeho. Silo zajisté bylo od té chvíle až do Davida nábo
ženské, a jednak i politické stránky a všeho veřejného života
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středíkem pro lsracle. Z města toho na rozkaz Josue odebrali
se muži, aby rozmčřili zemi pokolení Benjamin, Simeon, Zabu
lon, lssachar, Aschcr, Neftali a Dan, a když se navrátili do
Silo, tu Josue u dveří stánku Božího uvrhl los těm pokoleníin,
a meze dílu každému losem padlého vykázány jsou. Otom roz
dělení psáno Jos. 18, 19. *) Potom šestero měst outočištny'ch
z jedné i druhé strany Jordánu vysazeno. (lb. 20.) Toho po
třeba nastala, poněvadž pradávný obyčej v lidu, totiž bráti kr
vavou pomstu, ještě posud právo své provozoval. (Deut. 19, 3 n.)
Kněžím z pokolení Léví dáno 13 měst, která nalezáme v dílech
pokolení Jůdova, Simeonova a Benjaminova. (Jos. 21.) Oby
čejny'm levítům pak 35 měst před a za Jordánem vykázáno.
A poněvadž celé pokolení Lévi v ostatní vešlo, tedy čteno i.
Josefa ne toliko iedno, ale dvoje pokolení, totiž Manasse a
Elraim. Jos. 14, 4.

6.

Tu, kde jsou výčty v Písmě navrženy, dopadá počet dva
nácti dílů s počtem tolika pokolení; než kam vlastně sáhaly
hranice a pomezí v pojedinostech dílů těch, nesnadno udati.
Ani těch povětů v zemi svaté mezníky zevšad známy nejsou, na
vzdor té všeliké síle, co se s tím namáhala, aby na vlas vyká
zány byly. Již v zaslíbení, jež Bůh Abramovi učinil, čteme:
„Semeni tvému dám zemi tuto, od řeky egyptské až do řeky
veliké Eufrat.“ (Gen. 15, 18.) Blíže jest to pomezí zaslíbené
země dle míst vyznačeno od Mojžíše, na konec putování lidu
do ní. (Num. 34, 2 n. cfr. 32, 33—42.) Poněvadž ale
lsraelité k zákonu Božímu věrně nestáli, tedy v užších mezech
zůstali směstnáni, a nejedněch v zaslíbení určity'ch měst se zmoc
niti nemohli. Dobře vypočítáno v zeměpisu, že co do rozsáh
losti cclá zaslíbená země o mnoho větší není, nežli polovice
Čech, a o něco větší než nynější království bavorské; dle ji—
ny'ch 465 [] mil. Pročež dí sv. Jeronym: „Stydím se, tu roz
'

') Toto rozmčření země sáhá zajisté do nejdávnčjií doby, v dějinách známé;
alespoň o 400 let převyšuje mapu čínského císařství, jenž 1098 před Kr.
zhotovena byla. Viz Haneberg, pg. 164. „„
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lehlost zaslíbené země blíže popisovati, aby so nezdálo, že bych
pohanům příčiny k úšklebkům dáti chtěl. *) Ale vzácnost její
nesmí se měřili prutem hmotného zevnějška. “)

7.

Rozměření a rozdělení Palastiny sloužilo za základ řádu
v obci a v náboženství. Svornost mezi pokolenimi společnou
jednotou náboženství zaručena jest. [ co do věci občanské, nic
tak zkázou nehrozilo, jako vysazení jednomu každému poko
lení zvláštního místa k uctění Božímu. Taktě neblahá válka

synům Růbenovy'm, Gadovy'm, a polovici pokolení Manassesova
již nastávala od ostatních pokolení, poněvadž za .lordánem oltář
sobě vystavěli. (.los. 22, 9.) Když jinak zbytí nebylo, museli
všickni, jenž tu vinni byli, slovo dáti, žeby se jen o památku
jednalo, nikdy ale ten oltář společné bohoslužbě před stánkem
na ujmu by'ti neměl. Tak se předešlo hrozící válce mezi lsra—
elity samy'mi, ježtoby kmenu nověštipenému vrch byla zlomila.
Tudy opět doznal .losue, že udržení se národu vyvoleného na
další čas podobně závisi od ochrany Boží, jako to uvedcní ho

') Ep. 129 od Dordan. edit. Paris. Tom. Ill. tbl. 23.
") „!&ge bas Glement, meldyeobie Beaótung bec Geifleo auf irgenb ein Eanb

ber (Erbe binlenfet, nur in ber (Drčňe ober maturbefdyalfenbeit beofetben. bann
můrbe ?alůhiua mit aíl' feinen čuiem, aud) nod) fo intereiíanten Gígentbům:
litbfeiten unter ber !Nenge ber anbern Qánber mie bie fleine 2ilie bec Ibaleo
erfdyeinen, bie im Gebůfď) unb Gebatten bec buben (&ióemoalbeo lid; ber:
birgt. aber and) bas auge. bas mit feinem Btiďe bie unermeBbar groBen
(Reidyeber ěiótbarleit umfaňet, ili ein fleinec unter ben Gtiebern bec Sei:
bee; ben “mfcbenleib feiber, in bem bie emige !Beiobeit Gdyčge bon gang
anberer, unberghnglidyerer art berborgen bat, benn bie bec eblen Grgrc flnb,
erfďyeint nur ale (ine borůbergebenbe aBolfe bon Gtaub gegen bie bodygebirge,
in benen bas Gilber- feine Gčnge unb bas (Dolb feiuen Drt bat. Slidyt bas
beer ber Gtrrne, fo unermeilmr baofelbe fůr bie Ginne fein měge, iii bas
tlnenblidye, bas emlg Gine, fonbern ber (Beill. meldyer bas íidnímre Eltefen
umfafl'et, unb bebenft; nidyt bas tčglidye !Bunber ber Grlyaltung nnb bec
Stiebeno. fonberu bas einige Runber bec Gebalfeno unb Elliebergebčreno aus
bem (Beim ift bas anfůnglidye unb óčbere. tlnb biefea očbere unb óčdnie
hatte einB in bem fleinen Rialčftina ben Ebron feiner Oerrídyergeroalt auf
eine offenbarlidyere, nčber erfailmre !Beife aufgefdylagen, benn in allen 9M:
dyeri ber Grbe, ia in alten Reidyen ber Giótbarfeit, bon einem Stern gum
albem; bier bat ben benfenben Geil! im Elenwen, befíen tuabrea beim
nod) ein an'oereo ift, 'ala bas ber Sternenwelten, ein Eidn erleudytet, better
brna ' Sonne, la benn aller Gonnenbeere Giana? (©Qubert, lReiíe in'a
Berge hub.)
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do země zaslíbené řízením Božím bylo vykonáno. Kdykoli
spatřil, že Israelilé jiné bohy míli chtěji mimo Hospodina, lcskli
vosli ubránili se nemohl. Pročež lidu shromážděnému dává

vy'slrahu před lovaryšením s modláři. [ oslovil zástup takto:
„Svědkové jste vy, že jste sobě sami vyvolili Hospodina, abyste
mu sloužili. [ odpověděli: Svědkové. Nyní ledy odvrzle bohy
cizí z prostředku vás, a nakloňte srdci svy'ch k Hospodinu, Bohu
israelskému. [ řekl lid k Josue: Hospodinu Bohu našemu bu
deme sloužili, a budeme poslušni přikázani jeho. ! učinil tedy
Josuo v ten den smlouvu, a předložil lidu přikázani a soudy
v Sichem.“ (Jos. 24, 22 n.)

Taktě Josue vložil na Israele dvojí povinnost: aby totiž
víru v jednoho Boha stále zachovával, a při tom vedl boj proti
modlářství, ježto pravé víře na odpor stálo.

lvida smrt svou na blízku, za kterou, jsa stár HO roků,
svůj život vyměnil, a chtě zůstaviti památku obnovené smlouvy,
napsal ji se všemi závazky pro lid učiněny'mi v knize zákona
Hospodinova, a vzal kámen převeliky', a postavil jej pod dubem,
ktery'ž byl v svatyni Hospodinově, a řekl ku všemu lidu: „Aj,
kámen tento bude vám na svědectví, že slyšel všecka slova
Hospodinova, kteráž mluvil vám, abyste snad potom nechtěli za
příti a lháli Hospodinu Bohu vašemu.“ (Jos. 24, 25 n.) Že
co v knize Josue nalezáme, od tohoto nástupce Mojžíšova se
psáno bylo, vysvítá z kp. 24, 26.: „Zapsal také (Josue) všecka
slova tato v knize zákona Hoapodr'noea“: ! byltě nejen po
divn hodny'm vůdcem, ale i větší kázeň uváděli začal v občan
ském i náboženském ohledu, ano předobrazoval Krista Pána jak
podle jména, tak podle skutku. *)

') Joa. Flav. Anliq. I. V. o. 5. dl: „(Josue) vir incomparabili tum prudentia,
tum cloquenlia, adhsec in imperatoria forti- et ro impiger, nec minn- in
pace bonus et utilis, et virtule praditus ad omne tempus accommodala.
Sepullus est in oppido Thauina tribus Ephramitidis.“

——o++»+oo+-—



Kniha. pátá..
Zjevení Mojžíšovo zápasí s náboženstvím fénickým

a babylonským. Od Josue až do krále Cýra.

!( n p i t ol a l.
Doba Soudců.

A. Působení na laraele se strany Kanánitů.
..

meslíme-li se v ten věk, když v zemi chananejské Israel
s vojsky nepřátelsky'mi vítězněji zápasil, než s modlářstvím jejich:
nalezneme tu s mnoha stran strojené nástrahy — tak nebez
pečné, jak vylíčeno jest v příhodách biblických, kteréž se zběhly
. k sepsání přišly od smrti Josue až do krále Cy'ra, objímajíce
skoro 900 let.

2.

Víra stary'ch Chanánitů měla své nejbližší lakadla v domnělé
tajnovědě, a tou, jak se domysliti můžeme, i všetečnostem se ho
vělo, i při mnoha kejklech obraznost lidská zábavu nalezala.
Jako v čarozrcadle kmitaly se nitě tajemné před zraky lidsky'mi,
a po takovy'ch nitech vodil se život od nebe hvězdnatého k rostli
nám, a od těch 1: němé tváři. Naproti krámu tomu, leskem
svy'm oko mámivému, s celým oborem pohanství porovnaná víra
Israelitů vypadala co věc neouhledná. Neboť ona majíc na tom
dosti, aby učení o jediném pravém Bohu zdůvodnila, málo dbala
na to, že všetečné žádosti mysli aneb obraznosti hověno bylo.

Ti národové, jimiž Israel nejblíže obdán byl, hojnou pří
ležitost ku provádění pověr a poboňků podávali. Domněnka, že
by možná bylo, všelikou sílu přírody bez obtíže opanovali a
lecjaky'm hovorem neb ruchem vše, co živlem slove, podmanili -—
ta domněnka, chtěj nechtěj mocněji vábila, čím více obtíže bylo,
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aby smyslný člověk ocenili dovedl nejpřednější účinek přesných
zjevení Božích.

Bylo-li při stromech provozováno kouzla, aneb přišlo-li
k očarování jich: tu stávali se z nich chananejské pověry tlu
mači, jenž o budoucnu věstili. V štěbetu ptactva, v brekotu
dobytka, v krákoru slepic promlouvali bohové k lidu. Živly
byly jmíny co stvoření jaksi odušené, aneb co přiměření dru
hové geniův. Praštělo-li poleno v plamenu, tu mluvil oheň;
v toku pramene, hovořila voda; mračny zataženými ječel vzduch;
ba i pitomá země na svatochlumech vedla s člověkem významné
rozpravy.

Potom i jinou nástrahou chananejských přicházeli všickni
smyslové lidu k nasycení při obětech a hodech modlám stroje
ných. Neboť ku pochvalám bůžků, jakož byli Adonis či Tham
nus, Venuše či Astarte a j. snášíno, co jen kde skvostného
bylo v přírodě, a co jen duše ráčila. Popové po třídách svých
ostarávali bohoslužby, a při veřejných průvodech a jiných slav
nostech hleděli jim k slávě a vážnosti dopomoci.

Ještě jiné věci vábily smyslnost a chtíč lidu, aby ku nu
věře se uchýlil, zvláště pak nadržováno chlipnosti, jenž tu mno—
hotně a bez stydu s modlářstvím byla spojena. Celé tlupy děv
na obecné útraty k službě Venuši fénické při nematných chrá
mech vydržováno, a pod závojem bohoctění lid pověrčivý do
zhýralosti a vilnosti zabředal. Odtad patrno, proč právě nezříd
ka proroci až do zošklivení ono smilství zpohanilýcb lsraelilů
popisujíce tak mluví, jakoby ta slova: modlářství a smilství byla
jednoznačná; (je! také smilství a cizoložství tolik, co zpronevě
ření se Bohu, ženichu duší lidských.)

Konečně i to na obět prolévání krve lidské mocným bylo
lakadlem pověrečnébo lidu. Kdo se koli pověr a zhýřilosti při
chytil, ten i krvavým pocbotěm rád hoví, a bývá i sebezbouby
a vraždy schopen.

Při té zpustlosti musilo dříve neb později svědomí v člo
věku se ozvali, a čím hlasitější žaloba jeho, tím mocnější byl
budič k přísnému pokání. Dušem, těžké viny sobě vědomým,
a tudy zděšeným mohlo! na mysl přijíti, žeby v zabíjení oběti



120 V. Kniha. Kp. l. Doba Soudcův.

lidských a v oněch krvavých hodech a orgiích *), jimiž slavno
sli chananejské vyslrojcny bývaly, nalczal se prostředek proti
hněvu, aby bohové byli usmíření. Tu bázeň a naděje mysl lid—
skou mocně dojímaly, aby jí ku prolití na obět krve lidské chuti
dodaly. A tak i výklad toho nalezáme, proč zaslepenost mnohdy
nešelřila ani dílek; tak že jich matky samy ke cti Molochově
obětovali navykly. „)

3.

Během více než 300 let, když Soudcové nad lsraelem
zprávu vedli, čelila proti náboženství jeho pohanská směs, jenž
fénicko-babylonskou slouti může. Poněvadž SOUSBtlUjÍCÍs lsra
elem národové Chananejsko podmanili usilovali, živel pověry je
jich, v tom neb onom způsobu olíral se o lid lsraelský. Tento
tím nejvíce oslábl, že prodléval vyhladili národy chananejské.
Věc to paměti hodná, že pokaždé od těch národů pomsta na
něm vykonána, jejichž modly na místo pravého Boha přijal.
První do Kanánska vpadnutí stalo se od nepřítele, z větší dáli
tam přišlého. Byltě to Chusan Rasalhaim, král mesopotamský,
jenž hned po smrti Josue nějaký čas lsraele uliskoval. (Soud.
3, &) Později na místo utiskače toho přišli Moabilé od východu
a Filislinští od západu. Ještě ukrulnčjší nájezdy na lsraele či'
nilí Chanánilé severní, s moci svou strašnějši vystoupivše asi r.
150 po smrti Josue. Rovně pak lsrael potlačován byl od Ma
dianilů, jakož i od Ammonilů a Filislinů. Tito od r. 1200 —
í050 před Kr. nepřestali nevražili na lid israelský, a vítěznou
zbraní mnohokráte jej porazili.

B. Soudcové lidu israelského.
4.

Modloslužba lsraele tak mocně oučinkovati začala, že mi
boženství a spolu i národnost u velikém nebezpečí byly. To se

') Orgie jsou prostopašná, a lidské krve prolití-u zprzněná hodování.
") [ činiltě tak po Féničanech, jichžto král jmenem Chronos první toho pří

klad dal, že vlastního jedináčka Jehuda svému zboženému otci Urnnusu
obětoval. Všeobecný zákonník čili Sanchuninlhon fénický odvodí obyčej,
lidské oběti zabíjeli od téhož Chronosa, o němž bájka dí, žeby děti své
pohlcoval. (Diodor. XX. M.)
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ty'kalo lsraele vůbec, a těch pokolení zvlášť, v jejichž okresu
pozůstatky Chananilů se nalezaly. Byla sice zřejmě prohlášena
lidu vůle Boží: „Ani manželky z dcer jejich (chananejsky'ch)
nevezmeš synům svým.“ (Deut. 34, 16.); avšak když při vší
zápovědi manželství smíšené zobyčejnělo, samo sebou z takové
ho sousedění dál se odstup od Hospodina, jedinovládce světa, a
zrůslala účastnost v klanění se bohům cizím. „Synové pak isra
elšli k slary'm lnříchům nové přidávajíce, činili zle pl'ed obliče—
jem Hospodinovy'm, a sloužili modlam Bálim a Aslarolh, a bohům
syrským a sidonsky'm a moabským, a synů Ammon, a Filistin—
sky'ch: a opustili Hospodina, a neclili ho.“ (Soudc. 10, 6.) Jen
když k tomu přišlo, že cizí vládou jařmo na lsraelity vzloženo,

—volali o pomoc k Bohu svému, l'kouce: „Zhl'ešili jsme tobě.“
(Soudc. 10, 10.) l posy'lal jim Hospodin mocné vůdce či soudce,
jejichž postavení bylo rozličné. Povolání jich dalo se buďto zá—
zračny'm spůsobem, aneb puzením lásky k vlasti a vedením du—
cha Božího. Hodnost jejich nebyla dědičná. (Soudc. 8, 22.)

] náleželot' zpravcům těm, aby lsraele na stanovisku svo—
body udrželi, a ve všech pokoleních jeho svornost zachovali.
Poněvadž každý v umění válečném zhěhlejší a k tomu povolany'
vůdce vojsko řídil a k vítězství přicházel: ledy lím, jakož sobě
představili musíme, spolu odolal nepořadu modloslužbou povsta
lému, a obnovil u lidu ducha horlivosti, aby více šelříno bylo
rozkazů Božích.

5.

Než ani la mocnější ruka Soudců v lsraeli nesáhala tak
daleko, aby ihned dobrému řádu v zemi na nohy pomohla. Jen
tak dlouho po smrti Josue udrželi se mohli ti zákonem Mojží
šovy'm uvedení starostové, jak dlouho jeden včk lidsky' trvá.
Neboť „povstali jiní, kteříž neznali Hospodina, i skutků, kteréž
byl učinil s lsraelem.“ (Soudc. 2, to.)

Tedy jak brzo nastali dnové, v kterých vzácná byla řeč
Boží, . neby'valo vidění tak zjevného, jako za časů Mojžíšovy'ch,
ukázalo se rozpty'lení vlády v lsraeli, a následkem toho byly
nemale' zádavy jeho blahobytu. Měla—litu něčím se udrželi jc
dnola národu, byla to vira, jako vazadlo, bez něhož po vydobytí.
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Palaastiny byli by lsraelité bez pochyby buďto co národ vyhasli,
nneb jako beduini v svobodné kmeny se rozdrobili. Tak ale
prostředkem Soudců náboženský smysl v lidu oživován, a tudy
nejvíce skutkem na jebo ujednocení působeno.

Zatím když se jedná o horlení pro Hospodina v době
Soudců, není nadíti se, že by za těch dob práva pěstního byl
zákon Mojžíšův srdce lsraele naskrz prostoupií. Slovo zákona,
co Boží zrno půdě národního života svěl'eno, muselo v zemi
padnouti a zmlíčiti se, a takol'ka uml'iti, prvé než se zklíčiti a
zkvísti mohlo.

Spisovatel knihy Soudců nastiňuje hlavní povahu oné doby
řka: „V těch dnech nebylo krále v Israeli: ale jedenkaz'dy',
co se mu za dobré vidělo, činit.“ (Soudc. 21, 25.)

C. Náboženská & mravní vzdělanost lidu.

60

Obrafme již zrak svůj ke způsobu, jakým lsrael lásku
k zákonu Mojžíšovu na jevo dal, a nemineme se s mnoha dů
kazy nábožnóho smejšlení a cvičení. N. př. za času domácí
války proti pokolení Benjaminovu. (Soudc. 20, 26.)

Způsob, jimžto lsrael k Bohu svému se obrací, ukázán ne
jen častějšími vzpomínkami na vysvobození z Egypta, ale. idíků
činěním a vzy'váním Hospodina. Stalo-li se, že byl lid vysly
šán, šlo následkem zvláštní pobožnosti, jenž před stánkem archy
úmluvy konána by'vala; kdež ,dle ustanovení Mojžíšova nejvyšší
kněz, jaky'ž byl Finees, vnuk Aronův, skrz Efod Boha se tázati
mohl. (Soudc. 20, 27 n.)

Jinde lsraelitům jednotná svědectví dává Písmo, že přichá
zelí do Sílo, aby se klaněli a obětovali Hospodinu. (l a 2 kap.
]. Král.) ] odtud, že se slibové Bohu činívali (Soudc. i l. 30 n.;
13, 3 n.), zavírati lze na bohumilé obcování lsraelitův. Podo
bně i ti zázrakové, jenž v živobytu několika Soudců se nasky
tají, nemohli než k tomu posloužili, aby jiskry nábožnosti více
se roznítily. (6, 21; 13, 22. 6, 37 n.)

Že pak nehrubě to všecko postačovalo k pravému vzdělá
ní ducha, spatřiti můžeme z lsraelitů nnnohy'ch, jichž zákonná
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pobožnosl nezůstávala ve svých výjevech sama tak, aby i ona scestná
vedle ní průchodu nebyla nalezla. Na způsob odštěpilců (sepa
ralistů) v těch dnech, když archa Boží v Silo (18, 31) přebývala,
ctili Efraimité slitinu, a pak v osadě své na Libánu i Danité tak
učinili; ba i vůdce Gideon co odštěpilec tehdáž vystoupil proti
zákonné bohoslužbě, když z odňaté Mandianským kořisti El'od
udělal. (8, 27.)

7.

Jako lsraelité oněch dnů v pobožných cvičeních ochabli,
tak také málo počestných a chvalitebných mravů do sebe měli.
A při tak zhusta zanedbaném desateru kdož 'by tu hledal vzory
takové, dle kterých by pokroky lidu k lepším mravům měřili
se mohly? Co té doby ohledem na vyšší vzděláni náboženské
v celém oboru Soudců nalézáme, slouži za osobný výraz všeho,
k čemu jen po spojení se s Bohem usilující národ byl dostihl.
Má-li při těch Bohem vedených zprávcich lsraele, o jaké ctnosti
praveno býti, většina z nich jen k zákonnitosti válečných činů
to přivedla, tak sice, že jméno Jerubbal: mstitel Bále, modly
pohanské, co do podstaty to ctné počínání těch Soudců israel
ských vyjádřuje. Poněvadž vojna, kterou vedli, byla za svatou
jmína, není divu, že na' těch vzorech ctnosti nalezáme mnohou
lichost, přisnotu a krutost práva, krvavou mstu a jiné za vojnou
kráčející nespravedlnosti. Také v poměrech stavu manželského
skytaji se mnohé věci, ježto zákonu Mojžíšovu odporují. Dosti
patrný neshody té důkaz podává se v živobytí Gedeona a Sam- .
sona. (Soudc. 8, 30; 14, 20; 15, 2; 16, 1. 4.)

Novější kritika nalezá v tom, co se podivného vypravuje
o příbězích Soudců, kámen urážky. Avšak v těch samých,
chtěla-li by zdravě vážili, nic se nenamítá, co by na věc smy
šlenou okazovalo.

Za jedno, jsou na omylu vykladači novější, že by Jel'le,
učiniv opovážlivý slib, jen tak jej byl vyplnil, že svou dceru
k zachování ustavičného panenství toliko přinutil. Vždyť slibu
dostál, ač ho ani činiti, ani splniti neměl. A protož prostotu
hrdiny toho jen obdivovali smíme, jinak neodpírajicc jemu té
chvály, klcrouž dává sám Duch svatý činům jeho. (Žid. ll, 32.)

9
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Mělt on dobrou vědomost o příhodách posledních Mojžíšova ta—
žení. (Soudc. H, 15 n.)

Další tu a jinde o skutečnosti příběhu vedou výklad svatí
Otcové. —

Za druhé, týkajíc se neobyčejného narození soudce Sam
sona, a provozování rekovství jeho a věcí jiných, ty neméně pů
sobením Ducha svatého se na vůdcích lsraele objevily, jako všc
liké jiné podivnosti, s nimiž se při pozdějších prorocích potká
váme. Jmenovitě Samsonův chytrý obmysl, jeho nazarejství, a
síla Bohem udělená v jedno spojeny jsou tak, že on za veli
kánský obraz, jimžto se nejen povaha, ale i povolání lsraele
představuje, platiti může.

Hebreové jsou potomci onoho patriarchy, kterýž měl jméno
Jakob a Israel. Toto ukazuje na sílu neobyčejnou; ono pak
na chytrost a výkruty lidské. Co lid israelský .v své vlastní
opatrnosti podniká, to mnohdy nehrubě se zákony lidského prá
va souhlasí, tak jako duchem opatrným se ustanoviti nedá, co
on podivného vyvede tu, kdež jej provází síla Boží.

D. Letoěetný přehled a připomenutí o knize
Soudců

8.

Číslo přešlých let, pro každého ze třinácti Soudců, tak jak
by dlouho byl lsraele zpravoval, udati nelze. Pokud otom
z knihy Soudců se dovídáme, přehledem upřítomněno bud :

!. Trestání a soužení i v poddanost uvedení lsraele od krále
'Chusana Rasathaima; během 8 let.

Soudce mezi všemi nejprvnější, Olhom'el, [. 1405 př. Kr.,
potlačil nepřátel tak vítězně, že země 40 let odpočinula. (Soudc.
3, 8. 10 n.)

ll. Eglon, král moabský, po vítězství nad syny israelskými
svíral je 18 let. (lbid. 3, 12.) Soudce Aad (Ehud) z vůle
Boží stal se vysvoboditelem jich. ! odpočinula země 80 let.
(lb. 3, 30.) Soudce třetí, Sumgar, pobil z Filistinských 600
mužů ostnem volů. *) (lb. 3, 31.)

"I. Vláda Chananejských nad lidem Božím nejvíce v severní

') Byla! to ostrá hůl, na konci železem okovaná.
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Palestině za 20 let. (Ib. 4, 3.) V ten čas soudkyně lidu
Debbora a soudce Barák zahladili nepřátely, a tudy odpo
činula země za 40 let. (II). 5, 32.)

IV. Potlačení lidu israelského od Madianských za 7 let. (Ib.6, In.)
Hrdinskými skutky Gedeona, navrácen jest pokoj a trval

za jeho 40 let zpravování. (Ib. 8, 28.) Tyranství Abimelecha,
syna Gedeonova, za tři leta. (Ib. 9.)

Vůdce v Israeli Thola třimecítma let, a po něm jiný, Jaír,
dvamecítma let, soudcové lidu. (Ib. 10, 1—4.)

V. Israel za Jordánem skrze Ammonitské utiskován (od úmrtí
Mojžíše za tři sta let). Převláda Ammonitů nad lsraelem za 18
let. (Ib. IO, B.)

Jefle, vítěz nad Ammonity, soudí lid šest let. (Ib. 12, 7.)
Po něm soudce Abesan sedm let (lbid. 12, 8.), pak Altíalon
10 let; (Ib. 12, H.) konečně Abdon 8 let. (Ib. 12, 13.)

VI. Israel od Filístinských v služebnost podroben. Nadoby—
čejné výjevy v živobytí soudce Samsona. Ib. kap. 13—16. *)

Tedy Israel za oněch dob nátisky trpěl, a zase klidné chvíle
užil. Od poroby jeho pod králem syrským až do soudce a
kněze Heli vypočteno 390 let. Než počet ten s pravdou se
neshoduje; nebo! od kněze Heli až do Samuele přešlo čtyřiceti
let. (I Král. 4, 18.)**) Od Samuele až do krále Davida čtyři

') Tohoto výtečníka, prvního mezi všemi, tělesnou sílou nadanými muži, beze
všechny kritiky stavělibyehom vedle Heraklesa, Řekům vlastního. Samson
sajisté osoba bístorícki jest, Herakles ale původné není než toliko zoso
bení živeluého světla, jeito ve slunci se sestředuje, a tcprva v bajesloví
byl rekem učiněn. (Euseb. prap. evang. III. ll.) Dlacrobíus dí: „Sed
nec Hercules a substantia solís alíeuus est. Quíppc Hercules eu est solis
potestns. qua- humano generi vírtutem acl símílítudinem prestat deorum.
(Saturnul. !, 20.) Jinému reku Samson přípodobnčn býti nemůže, leč to—
mu, jenž v starší historií ipaníelské Cid sIove. Oba podobně bojuji;
Simson proti Fílístínským, Cid proti Černochům. Porovnáme-lí oba dva,
nebude nám dívno, jak se díti může, že národové v náboženském vzdě
lání pomalu pnkročuií. Viz: bas (umim von Gíb, ins !Dcutfďycůbcttra:
gm von D. 2. Q). Woltl'. Sme, 1850.

") lél-lí spisovatel knihy Soudců v oumyslu tn věc, aby historickou vý
strahu podal před odpadlctvím, a sice lidu, kmodliřství náchylnémn; což
není nepodobno; tedy sobě vysvětliti můžeme, proč ani zmínky neučinil
o dvou Soudcírh, t. o Heli n o Samuelovi. V životu oboudvou mužů
těch nenalezl, coby se k tomu oučelu jeho bylo hodilo. Jen tito dva
Soudcové pocházeli ! pokolení Léví.

9.
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cetí let (Skut. 13, '21.); od Davida až do Šalomouna čtyřiceti
let (3 Král. 2, H.). Od Šalomounova dosednutí na trůn až do
vystavení chrámu čtyry leta.

Dále, od vyjití z Egypta až do rozdělení země chananoj
ské za dnů Josue minulo 46 let. Tedy od vyjití z Egypta až
do vzdělání domu Božího od Šalomouna 550 let. V tomto čí

sle však není ještě obsažena dvojí doba; jedna od rozdělení“
země až do smrti Josue (v 110 roce věku jeho), jiná od smrti
Josue až do času tyranství Chusana Rasathaima. [ zákonem
Mojžíšovy'm ustanovená vláda více let se udržela. (Soudc. 2, 7;
Jos. 24, 21; 23, 1.) Vezmeme-Ii pro každou epochu tuto 21
let, tedy bylo by mezi vyjitím z Egypta a vystavením chrámu
od Šalomouna přeběhlo 592 let. Máme tu ovšem patrné roz
díly letočetné; než tyto poněkud jináč vypadnou, připustíme-li,
že ti svrchu vyčlení Soudcové ne naskrz po sobě, ale z částky
i vedle sebe lid zpravovali. Dobře jest přestati na jednotny'ch
udáních let, tu kde letočet věku se ustáliti nedá.

9.

Věku toho důležitost v tom patrná, že v lsraeli jednohož
ství s mnohobožstvím zápasiti vidíme, a že žádným jiny'm časem
láska a shovívání Boží jasněji upřítomněno není, jako za věku
Soudcův. Pročež nám i kniha Soudcův jest dovážná. Mohout se
v ní tyto částky rozeznati:

!. Kap. 1—16 vypravuje o příhodách od smrti Josue až do
příběhů Samsonovy'ch. ll. Kap. 17 a 18 podává zprávu z první
doby hned po smrti Josue. lll. Kap. 19. 20 a 21 obsahují
jiný příběh, také z prvních let po smrti Josue. Že ohě událo
sti tyto, 0 kterýchž kp. 17 a 18 jakož i 194.21 mluví, ne na
konci, nébrž na začátku knihy státi mají, snadno poznati můžeme.

a) Dle kp. 17 a 18 hledá šest set mužů z pokolení Dan
sobě obydlí v severní Palwstině, ant se v povětu svém směslnati
nemohli. Taková věc, ty'kajíc se domova, nemůže leda v první
době po smrti Josue se mysliti. Potom verš poslední kap. 18lé
zmiňuje o postavení modly Míchovy skrze vystěhovance z poko
lení Dan; „kterážto modla zůstala u nich po všecken čas,
v kterémž byl dům Boží v Sílo.“ Slova verše toho ne tak byla
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by srozumitelná, kdyby se příhoda v kp. 18 za času posled..
nějšílio byla zběhla.

b) Jiný příběh vypravují nám kap. 19. 20 a 21, o válce
synů israelských proti pokolení Benjaminovu. [ musil na začá—
tck epochy Soudců _již proto býti kladou, že v něm nejvyšší
kněz Finees, vnuk Aronů osobou jednající jest. Také na sklon
ku doby Soudců nalezáme pokolení Benjaminovo tak silné, že
to, co tu o poraženi 25 tisíc mužů z Benjamin zaznamenáno,
do času mnohem dřevnějšího kladeno býti musí.

Může býti, že obadva kusy od jiného skladatele pocházejí,
nežli jest spisovatel všech šestnácti kapitol, jejž dle oustniho po..
dání vidíme v proroku Samuelovi. Kapitoly ! verš 21 dává
zprávu, že Jebuscus bydlil s Benjaminovými syny v Jerusalémě.
Tedy nemůže se za spisovatele pokládati leč ten, který dříve
živ byl, než nastalo povýšeni Davida na ten stupeň královské
moci, když všech 12 pokoleni žezlu svému podrobil.

E. Kniha Ruth.
l0.

Pod názvem spisu Ruth nalezá se v oboru kanonických kněb
st. Zákona kniha, ježto za starodávna za část knihy Soudců po
važována a s touto za jednu knihu počtena jest, avšak samo
statnou a s knihou Soudců, co do obsahu nesouvislou, aniž při
buznou zprávu z pozdější doby Soudců zahrnuje. Obsah její
jest zkrátka tento:

Když za dnů jednoho soudce nastal hlad ' zemi jůdské,
přišel Elimelech s manželkou Noemi a s dvěma syny z Bethléma
do země moabské, a tam s týmiž syny umřel. Manželky těch
synů, dvě Moabitky, Orfa a Ruth, zůstaly po mužích svých
bezdětné. Potom navrátila se Noemi s Ruth do země jůdské.
Právě tu, když přišly do Bethléma, sklízelo se obilí z pole, a
ženy ty zaměstknávaly se zbiránim klasů. Při takové práci při
hodilo se, že Ruth přišla na pole, jehož pánem byl zámožný
muž, jmenem Booz z Bethléma, kterýž vida mladici tu, nejen
vlídně se k ní a k svegruši jeji měl, ale sobě Ruth i za man
želku pojal. Ruth porodila mu Obeda, děda Davida krále. Jet
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Kniha Rut-h zajisté jedna z ncjutěšenějších v Písmě svatém.
Jak se vůbec domnívají, sepsal jí prorok Samuel, bezpochyby
A těch dncch, když jsa na útěku před Saulem, bydlil v Najoth.
Kniha ta staví na oči obraz mravoličny', pčkně k tomu spůso
beny', aby Davida před lidem na svíccn vyvy'šeného ukázala;
nebo! připomínajíc o domu Davida, z pokolení Jůdovn žcnu Ruth,
tuto pramatku roztomile líčí, tak že skvrna, jakby se zdálo, ci—
zozemkou na dům Davidův padající, pryč mizí, a ten tudy jen
větší stkvělostí vyniká. *)

K &pi to I a II.

Doba Izraele pod králi.

A. Samuel. Přechod ku králům.
].

Rekovnost Samsonova zdála se i jiným srdce dodávati, i
více než od sta let zřetel Filistinskych na to obraceli, že v lsra
eli udatnost ještě nevymizela. Než v tehdejších pomčrech síly
jeho na delší čas mu nestačily. Ano lsraelité takměř o vše
cko se připravili, čím by blahobyt národní upevněn by'ti mohl.
Co někdy Debbora zpívala, řkouc: „Pavezy a kopí nebylo vidí
no mezi čtyřiceti tisíci lsraele“ (Soudc. 5, S.), teď ukázalo se
v skutku. Ještě za dnů Saulovy'ch „chodívali k Filístinsky'm,
aby zostřili jeden každy' radlicí svou, i motyku, i sekeru, i krat
ci.“ (l. Král. 13, 20.) Při tak skleslém stavu ani s nábožen
stvím lépe to nebylo. To již vidíme při nejvyšším knězi Heli,
z rodu lthamarova, M) jenž, seděv na stolici před veřejemi
chrámu Božího, pozoroval na ústa Anny se modlící; a poně

') Pokora ženy té skrze potomky až na královský stolec povýšena, a jméno
její vtěleno o knihu rodu J. Kn'da, aby všecken svět věděl, že On
z krve její pošel. '

") Když dva synové Aronovi, Nadah a Ahihu, před očima otcovýma ze
mřeli, pozůstalí mu jeilě dva: Eleazar a lthamar. Prvnější byl vele
knězem u dnův Jonne; po něm nastoupil syn jeho Fineea. Joa. 24, 33.
Nikdo se nedočteš, kurak místo starši linie Eleazarovy ona mladší ltha
maron k vysokému kněžství přišla. V 1 líržl. 2, 27 n. oznamuje ao
mla'dií linii ztráta veleknčžstvi.
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vadž hlasu jejího nebylo slyšeti, tušil, že by byla opilá. Dlo
toho zdá se, že vněšny více nežli vnitřní pobožník u něho
platil. (| Král. |, 13 n.) Zvláště k mnohému do nebe volají
címu hříchu, jehož se dopouštěli synové jeho, trestu hodnou
měkkostí příčinu dal. (i Král. 2, 12 n.)

2.

Za dnů tak valného ubyti sily israelské, Bůh podivným
vedenim Samuele chtěl sklíčenému lidu zpomoci. Samuel dán
na vychovanou knězi Heli v městě Silo, prospíval, rostl, a líbil
se jak Hospodinu, tak i lidem, a nejedna stránka života Kri
slova v něm vyobrazena. Již v mladosti byl Božího zjevení
udostojen. Bůh skrze něj zvěstoval knězi Heli a domu jeho
zavržení na věky. Od té doby zjevoval se Bůh Samuelovi, a
veškeren lsrael poznal jej co proroka Božího. (l. Král. 2 a 3.)
Po smrti kněze Heli prorok Samuel zastával též ouřad soudce
v lsraeli, ne však ouřad nejvyššího kněze. Jako soudci nešlo
mu o to, aby vojenskou zbraní lsraele hájil, jako činivali mnozí
předkové jeho, ale o to usiloval, aby kleslou nábožnost a spra
vedlnost zdvihl a zesílil, až i předobrazil vykoupení onomu
podobné, ježto skrze Krista všemu světu přijiti mělo.

3.

Pacholik Samuel měl ještě službu u kněze Heli, anl přišla
archa Páně do rukou Filistinskych, a když ze strachu pomsty Boží
zase navrácena byla: mělo to lsraele k ostříhání zákona Božího
znova povzbuditi. Do města Silo nesměli lsraelité archu pře
nésti, a tudy potřeba nastala, aby po novém středu duchovního
a občanského života se ohlédli. „Bůh zavrhl stánek Silo, stánek
svůj, kdež přebýval mezi lidmi.. A zavrhl stánek Josefův, .
pokolení Efraimova nevyvolil.'l (Žalm 77, 60. 67.) "

Po zaplašení Filístinů vážnost a horlivost Samuelova i to
způsobila, že lsraelité z prostředku sebe odjavše bohy cizi, slou
žili Hospodinu samému, Samuel na každý rok konal soudy.
obcházeje města Bethel, Galgala, Masl'ath, a uprostřed shromáž
děného lidu neopomíjel na rozličných mistech oběti zápalné Bohu
obětovali. Lidu, jak se zdá, posavad nevyšli z paměti hříchové,
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jakých se v bohoslužbě dopouštěli synové Heli, a tudy odtrho
ván byl a nepřicházcl obětovat k stánku Božímu. *) _Skrze Sa—
muele důvěra k svatyni Páně vzbuzena nejvíce v ten způsob,
že se s archou Boží z místa na místo přecházelo, tak dlouho, až
zbožný smysl v lsraeli se obnovil.

lveden jsa radou Boží, neustal prorok Samuel od horleni,
ažby v mohutném Davidu čeled .Iůdova (po zavržení Et'raima)
na svícen postavena byla. Mělo! ovšem přičiněním Samuelo
vým k tomu přijíti, aby lid Boží pevného podkladu dostal, tak aby
vždy náčelníkem svým t. veleknězem zpravováni byli v ten způ
sob, aby jim na očích byla upomínka, že přímo od Boha závisejí.
Avšak lid potud nebyl než slaby' u víře, a vesměs ncdospělý.
Protož měl-li pevněji ustaven býti, jako jedna veliká síla, vy
hledáváno k tomu viditelné moci vazební. Tedy v svém polo
žení prosil o krále, a zůstávaje neustupny'm a nejvíc ohlížeje se
na to, že podsudi v Israeli, jací byli synové Samuelovi, Joel
a Abia uchýlili se po lakomství a brali dary a převracovali
soud. (l Král. 8, 2.)

Tedy všickni starší v lsraeli přišli k Samuelovi do Ra
matha, a řekli jemu: „Aj, tys se již zstaral, a synové tvoji
nechodi po cestách tvy'ch: ustanov nám krále, aby soudil nás,
jakož i všickni národové mají.“ (lb. 8, 5.) Ale něco hlubšího
vlastně bylo to, na čem ta žádost se zakládala, nežli nespoko
jenost s těmi soudci; bylo to nedůvěří, v jakémž stála u lidu
bohovláda čili řízení theokratické. Protož ta prosba lidu urazila
Samuele, nejvíc ale vůli Boží se protivila; nebol řekl Hospodin
k Samuelovi: „Ne tebe zavrhli, ale mue, abych nekraloval nad
nimi.“ (! Král. 8, 7.) ")

Zatím také ten způsob vlády, (t. královské) sloučiti se
mohl s povoláním, v němž postaven byl lsrael. Na základy práv
královských ukázáno již v Deut. 17, 15. Dle těchto sám

') Od návratu ze zajetí Filistinského bydlela archa Páně v městě Gabaa, jenž
náleželo kmenu Benjaminovu. (] Král. 7, l.)

") „Veliká zasleponoat byla to, prositi o krále proti vůli Boží; ale ještě
větší zatvrzeloat, nesjednotíti se aprorokem avalým“, di Řehoř veliký. —
! ukázalo ne, že Bůh tnMvá lid okno zlou vrchnost.
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Hospodin prohlašuje se, řka: „Toho ustanoviš“ (nad sebou
krále), „kohožbý Hospodin Bůh tvůj vývoliL“

4.

Tak i hned při ustanovení prvního krále v Israeli důraz
ným slovem připomenuto, že jej Hospodin vyvolil. Zajisté
zvláštním řízením Božím první, jenž se dostal na královský stolec
v Israeli, byl

Otomto muži z pokolení Benjaminova mluvil Bůh _kSamue
loví, řka: „Pomažcš ho za vůdce nad lidem mým israelským.“
(l Král. 9, 16.) A poněvadž prohlášené právo Boží nepřipou
štělo, abý také směl lid sám krále si voliti (Deut. 17, 15.):
tedy z toho spatřujeme, že každý povýšenec na trůn v Israeli
měl býti boho— nikoli ale :amovládny'.

5.

Jako pomazání a vyhlášení Saule i přijetí jeho za krále
(ok. l. _1101 před Kr.), tak i to ještě další Samuelem vedené
soudoovství mělo upozorniti lid, že i z této strany trůn s oltá
řcm v blahé stýkání přicházeti má. Ne však dříve, než po
vítězství Saulově nad Ammonitý, a nejináě než u prostřed v Gal
gala shromážděného lidu složil Samuel ouřad svůj, a jak při
tom veškeren lid k bázni Boží napomínal a těšil, napsáno
! Král. “, 14; 12, 1 n.

Brzo na to začal Saul válčiti proti Filistinským, tak že
k pokoji nepřišlo po celých 40 let jeho kralování. Již ale po
jedné porážce nepřátel těch ukázalo se, že se Saul neřídil vzo
rem krále, kterýžby ve jmenu Božím kraloval. Samuel, prorok
Boží, velel mu čekati vGalgala za sedm dní, a pak mělo obě
továno býtí Bohu, a učiněno, cobý prorok pověděl. Saul čekal
tu za sedm dní, a když Samuel nepřicházel a lid netrpělivý
byl, řekl král: „Přinestež mi obět zápalnou! A když mu při
nesli, a on dokonal zápalné obětování, přišel Samuel. — Jalová
tu byla výmluva Saulova: „Potřebou dnhnán jsa, obětoval jsem
obět zápalnou.“ Samuel zvěstoval mu trest za neposlušnost jeho,
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řka: „Nezachoval jsi přikázaní Hospodina Boba svého, kteráž
přikázal tobě... Království tvé nikoli více nepovstane. Vybledalt
jest Hospodin sobě muže vedlé srdce svého.“ (i Král. i3.) _
Za příčinou jiného neposlušenství znovu byl Saul od Boha zavr
žen. Na rozkaz Boží, jejž mu Samuel zřejmě oblásil, („Mne
poslal Hospodin, abych pomazal tebe za krále nad lidem jeho
israelskym: nyní tedy slyš hlas Hospodinův“) měl Saul'pobiti
Amalechitské, jakož byl Mojžíš Exod. 17, 8 n. přcdoznámil.
„Nyní tedy jdi“ -— dokládá Samuel ——„a pobí Amalecha, a
zkaz všecky věci jeho; nešanuj ho, a nepožádej ničeho z věcí
jeho.“ (i Král. 15, i. 3.) I porazil Saul Amalechitské, ale
on i lid „šanoval krále Agaga, i nejlepši stáda i všecko, což
pěkného bylo, aniž chtěli vyhubiti jich: což pak koli bylo špat
nébo, to pobubíli.“ Tu o zavržení opčt neposlušného Saule
opětován hlas Boží: „Lito mi jest, že jsem Saule ustanovil
králem: neboť opustil mne, a slov my'ch skutkem nevyplnil.'...
(1 Král. 15, 10 n.)

Samuel od Saule prošen, aby navrátě se s ním, vzdal
poklonu Hospodinu, odpověděl: „Nenavrátím se s tebou, nebo
jsi zavrhl řeč Hospodinovu, a tebe zavrhl Hospodin, abys nebyl
králem nad lsraelem.“ (lbid. 26.) Než která jsou dále povahu
Saulovu naznačujici slova, jimiž se ospravedlniti chce? Když k ně
mu Samuel přichází, vymlouvá se a di: „Vyplnil jsem slovo
Hospodinovo“. A když Samuel ukázal na ta zachovaná stáda,
řekl Saul, jejž samozištnost byla opanovala: „Lid zachoval lepší
z ovcí a skotů (a přec měl moc nad lidem král), aby oběto
vány byly Hospodinu“ (proti jeho vůli). Samuel mu připomíná
rozkaz Boží: „Bolovati budeš proti nim až do vyhlazení jich.“
A ještě se domníval Saul, že by byl učinil, co 'Bůh velel, snad
i něco mnobem lepšího. „Však jsem uposlechl blasu Hospodi
nova, a cbo'dil jsem po cestě, po kteréžto poslal mne Hospodin,
& přivedl jsem Agaga krále amalechitskébo, a amalechitské po
bil jsem; lid pak vzal z loupeže ovce a voly, aby obětoval
Hospodinu Bohu svému v Galgala.“ Samuel odpověděl: „Lepšit
jest zajisté poslušenství, nežli oběti.“ *) Posléze stojí král na

*) Obětmi ao usmrcuje život cizi (bovad), poslušnosti ale vůle vlastní.“ (Sv.
Řehoř Veliký llb. 35. c. 12 in lab.)
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tom, aby alespoň podobu poctivého měl: „Zhřešil jsem, ale
nyní cti mne přcd staršími lidu mého, a před lsraclem.'
(lb. 15, 13 n.) *)

To zavržení Saule zdálo se mnohým tuze přísné býti;
a v skutku, osoba Saulova jeví se v Pismích svatých dosti
pěkná, když ji přirovnáme ku mnoha králům, ješto kralovali po

alomounovi, a přec tak jako Saul nebyli zavrženi. Ta přísnost
kázně potkala toho, v němž jako v prvním každý bohovládný
král vidu (idei) krále uskutečněnou nalezti měl, na kterémž
ledy všelikého od zákona uchýlení mnohem přísněji mstíti náleželo.

Jak brzy Saul své postavení při theokracií (bohovládě) sočí
pustil, z první neposlušnosti nemohlo než zavržení jeho násled
kem jíti. Ostatní přestupky Saulovy, jakož jsou: přílišné na
svou moc tělesnou se spoléhání, všetečnost a svévůle vzhledem
služeb Božích, vražedlnost, bezpravné nakládání s lidem proti
pravdě nezavinilým (i Král. 22, 18 n.) — nebyly než takové
hříchy, jímž neposlušenství od Samuele Saulovi hlavně vytýkané
razilo cestu. Že nepoužil žádné výstrahy Boží k svému lepšímu,
sám nad sebou katem byl, a „umřel (ok. l. 1055 před nar.
Kr.) pro nepravosti své, protože přestoupil přikázani Hospodi
novo,.. ale nad to také s věštkyní se radil: aniž doufal
v Hospodina.“ (l Paralip. 10, 13.) ")

Jonathas, syn Saulů, spojoval sice s osobni udatnosti v boji
jemný cit pravdy a přátelství; než jak se zdá, neměl dosti síly,
aby proklestil právům cestu. Tu z pokynutí Božího dostalo se
královské důstojcnství na jednoho ze synův hai, jenž sloul

') Podobně objevil svou ctižádost, když v Karmélu, na poušti .li'ida vítězně
klonutí (vítěznou bránu) sobě Vyzdvihl. (l Král. 15, 12.) — Tak by se
arci nikdo byl nonndál, slyšo Saule., když mu Samuel důstojnost králov
skou navrhoval. odpovídajícího: „Zdaliž nejsem já syn laminy, z nejmen
ilho pokolení israolského? Proč jsi tedy mluvil ke mně tuto i'oč ? Tedy

ýcha Saulo zaslepilo, jemuž pokora korunu na hlavu postavila.
") e prov-okoun! u prostřed domu svého (I Král. 18, 10.), nesmí žádného

mýliti; nebo! slovu ta vykládají se o prožluklých přodhůzkáclv, jež pro
samozavinilé zavržení sobě činil; on myslil na velikou Bohem jemu poda
nou milost, s na to. jak ztě prožcrtované někdy odpovidati musí; zápasil
s pozoufánim, a hledal bczživott vyvolence Božího.
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B. D a v i d.
6.

Z rozkazu Božího byl tento ze sedmi synův lsaiových nej
mladší od Samuele na království pomazán. Byltě ještě maličký
a pásl stáda otce svého, a při krásné tváři své jevil velikost
ducha. Hned nejbližší příležitost, co jej přivedla k bratřím do
táboru israelského, odkryla celou povahu jeho. Hluboce dojat,
že jméno Boži od pohanů zlehčeno, a lsraeli na cti bylo utr
háno. V pevné důvěře, že Bůh tomu, kdo pro čest jména jeho
válčí, zahynouti nedá, vycházi co výrostek, asi 20 let stár, aby
odolal věcem na pohled nemožným. „Já přicházím k tobě ve
jménu Hospodina zástupů, Boha vojsk israelských, kteráž
jsi zhaněl“ — vece David k Filistinskému. (! Král. 17, 45.)
Tak hle co statečný rek, ne po slávě baže, nýbrž horle pro
Boha svého, ctné skutky podniká. Když vítězství nad Goliášem
nejen Saulův, ale i všeho lidu pozor na mladého pastýře obrá
tilo, tu všeobecné pochvaly došel, a měl lásku i při dvořanech,
i při kralovici Jonathovi. Tu byl pilen, svou hrou na harfu vy.
réžeti těžkomyslného krále, a provésti věc tu nesnadnou, aby
mezi přikrosti Saulovou a měkkosti Jonathovou zhoda povstala a
urovnání těch protějšin se docílilo.

7.

Pro Saulovu řevnivost ne toliko dvůr opustili, ale i po
sedm let outěkem sobě raditi a trudně žití musel. Zatim nemů

že král odvrátiti lásky lidu k Davidovi, a když své pochopy vy
síla, aby zabili Davida, vážná osoba Samuelova, a vnitř oučin—
kujíci Boží milost činí je docela nezpůsobné, aby na Davida sáhli.
Při těch potržkách, ježto David na nepřátely činil, zmáhala so
důvěra k němu v srdcích israelskýcb. (! Král. 23, l n.) Ta
spatřitelná znameni, po kterých velkou duši jeho poznati možná
bylo, rovněž k tomu přispěla, aby v oblibu vešel. Nejvyšší
kněz Abiathar v důležitých okamženich radi se o něho s Ho—
spodinem (! Král. 23, 9.). Též činí kněz Achimelech, a dává
mu potravy, ano i meč Goliáše íilistinského. Nejvíc zřejmé svě
dectví toho, jak pevně doufal v Boha a jak vroucně jej miloval,
jsou svaté písně, z nichž nejedny v Žaltáři obsažené na ten čas
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padají. 'l'ěmito nakloněno jest mnoho srdcí k milostnému pěvci
tomu. 1 to, že David od Saule nenáviděný, jemu šlechetně
spláccl, bylo nápomocno, že v pronásledovaném reku národ je—
ho oblíbení měl.

Šlechclnost Davidova ve zvláštním světle se ukázala, když
Saul v boji zahynul. Na hoře Gelboe jsou vojska jeho na bla
vu poražena od Filistinských, a když Saul nalchv na meč svůj
umřel, (l. Král. 31, 5.) muž Amalechitský přichází k Davidu
s návěštím o smrti Saulově, řka: „Přistoupiv k němu, zabil jsem
ho; nebo jsem věděl, že nemohl živ býti po svém pádu.“ Čeho
se posel nenadál, řeč jeho způsobila bolest v srdci Davidově,
tak že uchytiv roucho své, roztrhl je a plakal nad ním. (2. Král.
1, H.) *) S rozkazem, aby zabit byl úlisník, odvrací se řka:
„Krev tvá na hlavu tvou; nebo ústa tvá mluvila proti tobě,
řkouce: Já jsem zabil pomazaného Hospodinova“ A na svěde
ctví hluboké žalosti naříká ve zvláštním zpěvu nad Saulem a
Jonathou. (2 Král. 1, 16 n.) Též nařizuje, aby se pokolení Jů
dovo tomu zpěvu, jenž od lučiště Jonathova v tom zpěvu slave
ného (v. 22.), nápis měl „lučiště“, z paměti učili.

8.

Památný zpěv tcn končí slovy vyjadřujicimi kleslost v Israeli:
„Ach kterak jsou padli silní, i zahynula odění válečná?“ -
David povstává, aby, v čem od Saule, a minulých před ním let
od Josue počínajíc bylo pochybeno, sám opravil. ! neušlo zra
ku jeho, že byl Saul na závadě pobožnosti v Israeli, avšak ito

-maje na paměti, že týž zastupoval nejvyšší ouřad v národu, a
co udatný rek proti nepřátelům o pravdu horlivě se zasazoval,
ncdělá mu výčitky, a jen obrazným slovem hlavní vady jeho se
dotýká: „Tam -- na hoře Gelboe _ povržcn jest štít silných,
štít Saulův, jakoby nebyl pomazán olejem.“ (2 Král. 1, 21.)
Co chybělo zbožnosti při Saulovi, a co bylo závadného při měk
kosti Jonathově, doplňoval David v hojné míře. Opětně přijímá
pomazání, v němž zobrazeny jsou sily duševně, a nepřestávajc,

') Která matka by jedináčka svého tak oplakávala, jako tento oplakával ne
pií'ele? di sv. Ambrož, líb. 3 ollie. 9 cap.
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na tam od Samuele v Bethlémě obdrženčm pomazání, zase po
smrti Saulově, a sice v Hebronu, a o sedm let později potřetí
týmž posvátným obřadem utvrzen na království. (2 Král. 2, 4;
5, 3.) Tedy nad jůdskými výtcčníky se zračí co pomazaný Pá
ně = Messiáš čili Kristus. [ mohl také z plnosti sily celému
věku nová myšlení a novou tvářnost dáli.

9.

David, třicet let stár, nad Jůdéou v městě Hebronu kra
lovati začal. Tu ho došla zpráva, že obyvatelé Jábes Galaad
mrtvolu Saulovu slušně pochovali. Tedy jim po zvláštních po—
slich zdává chválu, řka: „Požehnání vy Hospodinu, jenž jste
učinili milosrdenství s pánem vašim Saulem, a pochovali jste ho.
A nyní odplatit vám Hospodin milosrdenství a pravdu: ale i já
odplatim vám milosti, proto že jste to učinili. Posilhtež se ruce
vaše, a buďte synové síly: nebo ačkoli umřel pán váš Saul,
však mne pomazal dům Jůdův sobě za krále.“ (2 Král. 2, 4n.)
Než ostatnich jedenácte pokolení drželo se lsbosetha, syna Sau—
lova, a za krále ho sobě ustanovili. [ vedeny jsou mnohé bitvy
mezi vojskem Davidovým a lsbosethovým, až konečně dostalo se
vitězství vojsku Davidovu, a tim samovláda jeho v celém Israeli
utvrzena.

10.

David dosednuv na trůn a jej upevniti chtě, s velikým
vojskem přitáhl před město Jerusalém, aby Jebusitům hrad vy
trhl, z jehož drženi posavad se nikdo nepokusil vypuditi jich. Lidé
ti s citem nepřemožitelnosti, na žádost Davidovu, aby mu hrad
vydán byl, potupně odpověděli: „Náš hrad je tak pevný, žehy ho
také slepí a kulhaví obhájili. Nevejdeš sem.“ (2. Král. 5, G.)
Vydobyti tvrze té stalo se velmi důležitým pro potomni historii
israelskou, poněvadž tam David své královské sídlo zarazil, a
potom i archu Hospodinovu na místě jejim postavil, totiž u pro
střed stánku, kterýž byl rozbil pro ní. (2. Král. G.) A když
archa Boží na Sion přenesena, jakož se llospodinu libilo, (ŽI.
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67, 17 *) Cf. (Žlm. 86), tut Náthan ve jménu Páně proroko
val domu Davidovu, že upevní trůn království jeho až na věky.
(2. Král. 7, 13.) Paměti hodná, a v Církvi svaté vyplněná
s domem Davida-vým smlouva o věčném království nalezá se
v Zl. 88. 4 n.: „Přisáhl jsem Davidovi služebníku svému: Až
na věky připravím simě tvé. A vzdělám od národu až do ná
rodu stolicí tvou. . . Jestližeby opustili synové jeho zákon můj
jeslližeby spravedlností my'ch poškvrníli... navštívím metlou ne
pravosti jejich... milosrdenství pak svého nerozpty'lím od něho,
aniž poškvrním úmluvy své: a toho, což vychází z úst my'ch,
nezruším. Jednouf jsem přisahl skrze svatost svou, jestli skla
mám Davidovi. Símě jeho na věky trvatí bude, a trůn jeho
bude jako slunce před obličejem my'm, a jako měsíc utvrzeny'
na věky.“ — Tudy knížetství od pokolení Benjaminova, z něhož
byl Saul, na Jůdu přeneseno, ne na čas toliko, ale na vždycky,
tak že hrdy' Efraim v to knížetství znova uvázati se v stavu
nebyl. (Žlm. 77, 67.)

David pečoval o zvelebení říše Boží, jednak v zevnějším,
jednak u vnitřním oboru jejím.

a) K činům vnějším náleží pomsta nad nepřátely věcí Božích,
a sousedních národů, větším dílem v područí uvedení. Jeho
horlivostí a péčí bylo docíleno, že království ísraelské — pojí
majíc v to země poplatné — od středozemního moře až k Eu
fratu, a od fénického až k egyptskému pomezí se rozprostíralo.
Hned když byl Jebusejsky'm hrad Sion válečnou mocí vzal,
vzbouřili se národové v celém okolí proti němu, nemile nesou—
ce, že David u prostřed Israele stojí, a svůj lid v náboženské
jednotě upevňuje. [ pojal je strach náramny', aby o své dě
dictví nepřišli, a zpěčujíce se moci Davidově, pravili vespolek:
„Roztrhejme svazky jejich, a vrzme od sebe jha jejich“
(t. Davidovo a Boží). Válka ta byla tím hroznější, když kmcn
tilistinsky' ve spojení s fénickým a syrsky'm proti Israeli bojo

') Proč zlivistivě hledíte hory pahrbkovaté na horu Sion, v kteréž zalíbilo u
Bohu, aby přebýval na ní? —
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vali. *) David znaje své vyšší stanovisko, měl důvěru v Boha
ncuchylnou. Protož výstrahu dává, řka: „Králově srozumějte;
učtc se, kteříž soudíte zemi ; nebot mocen jest, aby tvrdošíjně
zpravoval prutem železným, a jako nádobu hrnčířskou je roztří
štil.“ [ pocítili opravdově hrozícího reka nejprv Ammonitě, ant
v bitvě přemožení, učinili zároveň s králi jim na pomoc přišlý
mi pokoj s lsraelem, a sloužili mu. (2 Král. w.)

David z větší částky až do vysokého stáří sám v bitvách
vůdcem býval. Po boku jeho drahný počet rekův a více stat
ných vůdců vycvičeno, kteří při válečném tažení jej zastávali.
Z bohatýrů těch byli tři, jejichžto silou mezi jinými potřeno tré
obrů lilislinských. Jeden z potřených byl bratr onoho Goliáše,
jehož hlavu stal mladý David. (2 Král. 21, 18— 23.) „Čtyři
narodili se z Arafa v Geth, a padli od ruky Davidovy a slu
žebniků jeho.“ (2 Král. 21, 22.) Jména 37 rekův Davidových
vyčítají se tím způsobem, že spolu nablednouti lze v tu váleč
nou zručnost 40ti leté vlády Davidovy. „Mame jen stručnou zpra
vu o bojech Davidových, jimiž na světlo přichází toliko duševní
oučinnost jeho; avšak víme, že král ten při těch bitvách, kte
rých mnoho svedl, nebažil po slávě, aniž hledal mečem dostati
zcmě cizí, něbrž mínil prodělati volný průchod svatému nábo
ženství. Protož má David Boba za cvičitele svého v boji: „Uc'e
ruce me' boji, a způsobuje jako lučiště měděné ramena má.“
(2 Král. 22, 35.) Ve jménu Božím skrz Efod žádá kněze o
udělení rady a na to začíná bitvu; aneb dostává nějakým při
rozeným znamením vyšší pokynutí; n. p. po dosednutí jeho na
trůn řečeno mu, aby se nepříteli opřel: „A když uslyšíš šust,
jakoby někdo kráčel po vrchu hrušek, tehdy vejdi v boj: nebo
tehdy vyjde Hospodin před tváří tvou, aby zbil vojska Filistin
ských.“ (2 Kral. 5, 24.) Vojenného ducha jeho řídilo nábo
ženství. Jak dalece se zdálo, že nepřátelé lsraele od vůle Boží
odvracují, nalezal příčinu k bojováni, a poněvadž pro věc Boží
bojoval, bylo zmužilé srdce jeho. [ nebyl štít jeho nepomaza—

') Útok jejich na Davida mají za předobraz boje proti Kristu; pročež žalm
ten se také rozumí o království Ncm'a's'oeu nevyvrah'lelném. Skutk. 13, 33.
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ny' jako štít Saulů, nýbrž navlaženy' olejem ducha, pro úctu Boží
plápolajícího. *)

12.

Dále byla to snaha ducha Davidova, aby
b) služby Boží podle předpisu zákona Mojžíšova rozšířili, ano

brž, pokudž na něm bylo, je zvěčniti pílel v tento způsob:
l) Kázal archu Boží z Kariathjarím, kdež od stánku svě

dectví oddělena byla, přenesli na horu Sion, což se tak slavně
dálo, že sám král s 1000 lidu ji provázejícího ze vší síly před
Hospodinem poskakoval, a obětoval oběti zápalné i pokojné.
[ bylo při tom průvodu .s Davidem sedm kůrů pěvců, a těch,
kteří hrali na hudební nástroje. Zpíván při té slavnosti Žalm 67:
„Povstaniž Bůh, a rozpty'leni budou nepřátelé jeho“ at. d. **)

2)' Služby Boží aby domyslnější a skvostnější byly, zřídil
k nim žákovstvo, a rozdělil to samé na 24 tříd. Každá z nich
sobotu po sobotě pod svým vůdcem na místě svatém přisluho
vala. Zvláště pak bylo všeho kněžstva čtyrmecítma tříd; šest
nácte vzato jich z synů Eleazarovy'ch, a osm z synů lthamaro
vy'ch, a třída každá měla svého přednostu.

Z Ievítů, jichž za času Davidova nalezeno třiceti a osm
tisíců, vybráno k službě domu Božího 24000; vladařů a soud
ců 6000; Ievítů vrátných 4000, jimž náleželo mimo stráž při
dveřích domu Božího, nářadí posvátné opatrovati a ěistiti, (1 Pa

') Nesnadno jest podali let0počet v posloupnosti činův Davida krslujícího.
Nejblíže měl boj s Fílůts'ny, a sice podvakráte (2 Král. 5, 17 s 2 Král.
8. l.) Podruhé je docela pokořil. (1 Far. 18, l.) Po těch byli Moa
ba'tč, s nimiž odboj spojen byl s ukrutnon přísnosti. (2 Král. 8, 2.)
Ammonílé, zdá se, opětně sDavidem se potkali. (2 Král. 8. 12, a 10, 4;
H, 1; 12, 26.) Boj prvnější byl mírný, jak se zdá, druhý je potřel
docela. Jinak bojováno urputně, zvlášť nápomocenstvím vojsk syrských.
Odlad měl David příčinu, s těmito vojnu vésti. Aram Saba byl dvakráte
přemožen. (2 Král. 8, 3; 10, G.). Město assyrskě Rohob, Mácha, říše
mezi Damaškem a Sobou, těž Damsšk v Syrii potkaly se s podobným
osudem (2 lítal. 10, 6; 8, 5. G.) Konečně vybojovina země edmínluí.
(2 lírál. 8, 14. Žlm. 59, 10.) Po zdání našem padají tyto události do
prvního desetiletí vlády Davidovy, Klidnější činnost v oboru náboženství
a osvěty náleží době pozdější; avšak jednotlivé věci dily se hned po
vydobytí Jernsalěma.

“) l'ři slavném přenesení archy Boží zdálo se, jakoby veškeré věřící lidstvo
slavilo vítězství nade všemi suky právé víry a do nebo se ubíralo.
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ralip. 9, 24.); —- konečně zpěváků 4000, jenž byli na čtyř
mccitma dilů rozděleni, tak jako kněži, a v hudbě a v zpívání
nad jiné zběhlejší. Jedna každá třida zpěváků, mezi nimiž také
muži, jemný sluch k zpěvu majíce, pod zprávou mistrů se cvi
čili — měli dvanácte představených neb učitelů, dohromady te
dy 288. (l. Paralip. 23; 24; 25.) Mimo zpěvu a hudby v do
mu Božím měli jako ostatní třídy levítů i jiné povinnosti, totiž:
s kněžími nauku o zákonu po celém Jůdsku rozšiřovali a ducha
pobožnosti oživovati. *)

c) Ale nejvíce mysl lsraele k Bohu pozdvihovaly Žalmy, jenž
oduševňují bohoctivost starozákonní. David nejen chtěl svatou
poesii zvelebiti, ale isám příkladem předcházel. Představme
sobě lsraele bez Žalmů, a jakási nemožnost se vyskytne, aby
zákonem na hoře Sinaj zjeveným starý svět v duševném životě
byl k dospělosti přišel. ! bylo! potřebí, pravdám od llojžíše
prohlášeným jakési řečiště prodělati, aby se vidělo, že při všech
odporech živobytu provedeny jsou. Pravdy tyto rozličně živo
tem provesti uměl David, jehož duch vBohu bohatý zvláštním věcí
lidských přemítáním nabyl mnohonásobných vědomostí, týkajících
se všelikého položení mysli. Dar slova i zpěvu uzpůsobil jej,
aby k citům zbožným trefných výrazů dáti uměl. Vyšším
posvěcením od Ducha Božího zdokonaleno jest povolání jeho.
(2 Král. 23, 2; i Král. 16, l3.) Tedy dobře nazván jest
vůdcem a otcem všech výteěníků, kteří od onoho času až po
vypršení let zajetí babylonského vše, co slastného a žalostného
pocítili, v písních žaltáře vyslovili jsou. Juž levíté, jež sám
sobě byl vyvolil, a kteří hudební a zpěváckou schopností vy
nikali, při oživování zpěvu byli mu nápomocni. Nejpřednější
z nich byl Asaf (! Paralip. 16, 5; 25, l n.), a máme-li
z 12 písní pod jeho jmenem v žaltáři obsažených bráti příčinu
a souditi o jeho vtipu, tedy hoden jest, aby Davidovi nejblíže
po boku stál. Vedlé Asafa jsou! ještě dva jiní levítové, „Heman
a ldithun“ (jinak Ethan), kteří tak jakož i synové a učenníci
jejich vidkám poesie Davidovy při službách Božích průchod pro
dělali. Pokus Davidem složeného a od Asafa v hudbu uvede

') Jos. Flav. Antiq. Vll. c. 11. pg. 201.
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ného zpěvu nalezémc tu, kde o postavení archy Boží na místo
jeji řeč jest. (l Paralip. 16, 7—36.) Byl pak i možné ne
bylo, počet určiti všech zpčvů, kterých v Israeli hned za dnů
Davidových v svatyni užíváno, tolik jisto jest, že královský pro
rok pomocí nadzmíněných levítů hudbu a zpěv na Sionu zřídil.
Zajisté kolikrátekoli v potomních časech v shromáždění ctitelů
Božích obnoven zvuk cymbélů, trub, lauten a citar, anebo pro
zpěvováno písní nových k chvále Hospodina, kladl to lsrael jen
za omlazení žaltáře Davidova. Pro mnohé ustanovení Davidovo,
kteréž bez rozkazu Božího, toliko pro rozmnožení cti a slávy
Boží učinil, nebyl nikdé pohaněn, ale vychvalován a v Písmě
svatém zveleben. l. Paralip. 15, 16, 25. Že tomu tak jest,
spatřujeme při pateru rozličných příležitostí, a sice: a) za času
nejvyššího kněze Jojady ; (2 Paralip. 23, 18 n.) b) za krále
Ezechiáše, (lbid. 29, 25. 26.) c) za krále Josiáše, (lbid. 35,
15.) d) při vzdělání druhého chrámu, (l Ezdr. 3, 10.) e) při
zasvěcení zdí Jerusalémských skrze Nehemiéše (Nehem. 12, 27.
36. 45 n.).

Tedy králi Davidu kladou za zásluhu nesmrtelnou, že pro
klestil cestu k volnějším pohybům zbožného života na základě
zjevení Mojžíšova. Říše taková, v nížto zrůst bráti měl život
zbožný, mocnější oučinek jevila, nežli podmanění všeho pohan
stva až k Eufratu. Duchem písni svých kraluje David ne od
řeky egyptské až k Eufratu toliko, nýbrž po všem světě od
pokolení až do pokolení.

" 13.

Hříchy, pro něž David co cizoložník a vrah pokutu nésti
měl, mnohým podaly příčinu, aby naň bylo žehráno. *) Avšak
nejsme s to, tu hlubinu pádu jeho vyměřiti. Jen v prachu

padnouce na zem, můžeme milosrdenství Božímu,_kterýmž on z pro
pasti vytržen a mezi Svaté povýšen jest, hlubokou vzdávati
poklonu. Člověk, jenž se nad pádem krále Davida horší, na
toho v něm lepšího člověka zapomíná, n. p. jak hrdinskou ctnost

') Jeu rabínské advokátství v talmudu vede obranu Davida krile v ten
způsob, že prý Bethsabé byla svobodná, jelikož kdokoli do boje domu
Davidova táhl, manželce své dal lístek propuštěni. Viz Gifmmmgcťd
mtbeďtcd Sul—out!)um!, 345.

10'
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i před svými vojsky objevil, ant sám velikou žízeň trpě, a
coby píl, maje, a od nápoje se zdržel a vodu přínesenou obě
tovat Pánu. —'

Ovšem ten těžký pád by'lhy vše zničil, co žaltářem docí
leno, bylaliby mysl až k zemi skleslá, před celým světem k vy
znání hříchu jej nepřivedla. *) Zjevem žalobným, v němž bolu
a želu plné srdce vylévá, byltě uzpůsoben, aby opět nejen se
spravedlivými plesal, nýbrž i nad hříšníky slzel. Protož také
Hospodin nad kajícím' se smiloval a že mu hřích odpuštěn, skrze
Náthana jej ubezpečíl. Zkormoucenost ducha a pokora srdce
Boha usmiříly a spolu zhojily těch raněných duší, jichžto pohor
šeno bylo. To ducha jeho ozdravění a tu snahu, aby Bohu
dostiučinil, víckráte viděti při Davidu; zvláště, když on jsa od
Absolona zrazen a od svých opuštěn, přes potok Kedron na ho
ru olivetskou utíkal, a nejvyššímu knězi Sádokovi, jenž přine
senou archou krále chránili mínil, odpověděl: „Nes zase archu
Boží do města: jestliže naleznu milost před očima Hospodinovýma,
přívedet mne zase, a ukážet mi ji, i stánek svůj. Pakli řekne
mi: Nelíbía' mi se, ai tu jsem, nechť učiní, co 'dobre'ho
jest před ním.“ “) Jakoby říci chtěl: Hotov jsem i trůnu se
vzdáti, a jako vyhnanec se potulovati po světě, a chudým
zůstati. Když pak mu zlořečíl muž z domu Saulova, jmenem
Semei, řka: „Vyjdi, vyjdi muži krví, a muži Belial“ — snesl
David to pohanění, maje je jako za pomoc, aby od hříchu, pro
nějž mu zlořečeno, očištěn býti a milosrdenství dojíti mohl. (Cl'r.
S. Gregor. M. 31 moral. c. 17. 2 Král. 15, 25. 26.) _
Takové Davidovo pokoření a do vůle Boží odevzdání mu
selo též světu objeveno, a písněmi jeho ty proudící city
kajícnosti nemohly nevyjádřeny zůstati. A v skutku, ty a po
dobné výlevy srdce, s nimiž se při jeho po necestách a skrej

') Měřítko dokonalostí tě, v kteréž uvedený syn našeho století se cvičí. ne
přiložíme k velmoži, který dobu pěstního práva krotí . nezdárně comed
stvo pokořujeu Za mládí Davidova doslovně ještě . mědvěuly : lvy
zápasili se muselo. Nad to vzmáhala se zloba loupežných Amalekitův až
k Jerusalému harcujicích, a Ammonitův, matou krve Israeli vyhrožujících.
V takých poměrech bylo krutě moci třeba.

") Sádok a Abíatloar byli toho času vedle sebe velekněží. (2 Král. 15, 29.)
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ších trmáccní potkáváme, odhalují nám ten Davidův silný život
v Bohu. *)

Avšak duch ten vznášeje se k Bohu tak, že málo komu
vejš vstoupili se dostalo, hořcm naplněn vracel se opět, aby
truchlil nad zahynutím syna Absolona. Outlýtn citem, jejž co
otec v srdci měl a k svému synu pronášel, podána příčina,
že i lid v mysli své nemohl s ním nesouhlasiti: „I obrá
tilo se vítězství v pláč v ten den všemu lidu. ! uchýlil se lid
v ten den, aby nevešel do města, tak jako se uchyluje lid
obrácený, utíkaje z bitvy.“ (2 Král. 19, 2. 3.) Astará odda
nost se zase navrátila, a zstaralý král nabyl opět míru a poklidu,
avšak potom ještě marnou vůli svou zachvácený, chyby té se
dopustil, že dal rozkaz, aby knížata jeho sečtli válečný lid, tak
aby věděl počet jeho. Sečtení lidu arci samo v sobě nic zlého
nebylo; ale v tom se nesrovnávalo s vůlí Boží, že David z marné
chlouby utvrzení trůnu svého za dílo své, a ne za milost Boží
držel, a že více v síle vojska, nežli v Bohu svou naději sta
věl. Také nebyl spokojen s 288.000 mužů bojovných. (2
Král. 24 n.) A proto že ani v poslední zkoušce neobstál,
byl zase ouzkosti soužen, a přišla pomsta Boží na lsraele, tak
že za tři dni na morovou ránu zemřelo 70000 mužů v zemi

jeho. Mor pak nebyl odvrácen, dokud prostředkem vidění an—
děla mstícího král nezakoupil pole od Arevny jebusejského, jenž
byl manem Davidovým, aby tu vzdělal oltář Hospodinu. To
místo, jinak humno zvané, bylo na vrchu Morija, severozápadně od
Sionu. Vzdělání tam Bohu oltáře od Davida je proto paměti hodno,
že tím spolu položen základ chrámu ku chvále Boží; a to
posvátné místo bylo od té doby až 'do Krista středkem nábožného
života v Israeli.

Poněvadž David byl mnoho krve lidské prolil; odkudž také
muž krve nazván (! Paralip. 22, 8. 2 Král. 16, B.), směl
sice připraviti zlata hřiven sto tisíc, a stříbra tisíc tisíců hřiven,

') Kdež nyní tak snadno nalezneš člověka ve cti postaveného a bohatého,
kterýž jaa vinen hříchu, bude-li z něho trestán, těžce toho neponese?
David pak jsa kra'lem slavným, a tolika božskými řečmi schváleným, jaa
od nižšího treata'n, žo těžce zhřešil, nerozhněval ae, neprchlil, nýbrž vy
znav hřích avíij, lkal. (Sv. Ambrož, apolog. [. David. c. 2.)
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též mědi, železa, dřívi i kameni, jehož nebylo počtu, na slavení
chrámu (l Paralip. 22.); ale nebyla vůle Páně, aby mu chrám
skutečně vystavěl. Za to byl z krve jeho pravý chrám Boží
v lidském těle, totiž slíbený Messiáš vzdělán, a ten syn Davidův
přišel na svět, aby veliký chrám božský ustavěl, jehož kámen
uhelný on sám jest, a jehož kamenové jsou všickni lidé dobří.
Jen k jednomu konci a cili, k oslaveni jména Božího na zemi,
směřoval David, jehož duševní síle rovných v starém svělě
málo se nalezá. Jestliže živost citů při něm převládala, mohlt
syn jeho Šalomoun, jsa též hlubohého citu avšak i velikého
rozumu, doplniti, co otci jeho chybělo. Šalomoun dosti mocen
byl na hoře Morija Hospodinu postaviti chrám, jakož ischopnost
: povoláni měl, aby z bohatství ducha Davidova vzdělal du
chovní stánek trvajici nauky. Tedy měl starši Adoniáš opominut,
. mladší Šalomoun ještě za živobytí otcova na království býti
pomazán. Nedlouho před smrtí svou ukázal mu David cestu,
kteroužby kráčeti měl: „Zachovávejž přikázani Hospodina Boha
svého, abys chodil po cestách jeho, a ostřihal ustanoveni jeho,
a přikázani jeho, i soudů, i svědectví, jakož psáno jest v zá—
koně Mojšt's'ově: abys porozuměl všemu, což činiš, a k čemuž
koli se obrátiš.“ (3 Král. 2, 3.) — *) „l usnul David, :
pochován jest v městě Davidově. Dnů pak, v nichžto kraloval
David nad lsraclem, jest čtyřiceti let: v Hebronu kraloval sedm
let: a v Jerusalémě třiceti a tři leta“ (3. Král. 2, 10. u.).“

(i. Šalomoun.
14.

Tento druhý syn Davidův s počátku šťastně pokračoval v prá..
cech, ježto započiti už otec jeho byl obmýšlel a také započal. Vzdě
láni chrámu, jejž nazývali Šalomounovým, jednak jest přičisti záslu—
hám Davidovým; nebot on krom připraveného staviva též poklad
na útraty stavební shromážděl, a vůbec nadšení vzbudil, tak že
tisicero rukou k podniknuti tak nákladného díla použito bylo.

') lDavid osvědčuje v úzkém spojeni, jakové bylo mezi paterem knčh
Mojžůovy'cb a veškerým žitím lidu. Tak učinil již Jasuo 8, 31; 23, 6.
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Než přitom beze vší pochyby více proslulo jméno Šalomounovo. Mu
silf on ještě hromadu staviva sháněli, rozličná místa dělníkům vyká
zati, a náležitý pořádek uvésti. Z Týru fénického přišli stavitelé;
Hiram, král týrský, dával dříví cedrové a jedlové; začež 20ti
městy v zemi galilejské měl býti vypoknjen. (3 Král. 9, H.)
Dřiví to dováželo se přístavem města .loppe dále do Jerusaléma.
(2 Paralip. 2, 16.)

Sekání rudy dálo se za městem a potřebné litiny přicházely
z lijny nad Jordánem. Kamení hned v lomu hlazeno, a dřevo buď
v lese, nebo za městem k stavení připraveno, tak že ani kladiv a
seker, ani nástrojů železných není slyšáno při stavbě chrámu. (3
Král. 6, 7.) Celý chrám vystaven jest dle podoby stánku pro
archu Boží vzdělaného ; nadto ale připojeno předsíní a jiných
věcí, ježto s těmi ve stánku samém se nestrel'ovaly. Před vraty
chrámovými postaveni byli dva sloupové pod názvem .lochin a
Boas, kteříž třiceti a pět loktů měli zvýší. Po stranách oltáře
k zápalným obětem postaveno deset umývadel. Zvláště, aby se
kněží umývali, náleželo k arše úmluvy moře slité, postavené na
12 volich slitých. Kraj moře na dlaň tlustý, byl jako kraj
kalicha aneb nakřiveného lilium. Krom zlatého svícnu, jenž byl
již od Mojžíše vzdělán, a sedm prutů měl (Exod. 25, 31.),
ještě jiných deset svícnů zlatých do domu Božího postavil. Též
v domě Svatyně svatých udělal dva cherubiny, jichžto křídla
roztahovala se na dvacet loktů a zastirala archu Boží i s těmi

tam z obou stran menšími cherubiny. A všecky stěny chramu
vůkol ozdobil rozličnými rytinami a soustrem: a udělal na nich
cherubiny, a palmy, a řezby rozličné, jako vysedlé ze stěny, a
čnějící ven. (3 Král. 6, 29.) Při chrámu byla veliká síň ze
vnější, kde se lid scházíval, a jiná síň kněžská, v kteréž kněží
přisluhovali. Chrám byl zdélí šedesáti loktů. Vnitřní, oponou
zastřený díl chrámu, kdež stála archa, nazýval se Svatyně sva
tých aneb Svatosvaté, z kteréhož mista Bůh vůli svou zjevoval
a odpovědi dával.

Stavení při stěnách chrámových byla z prken na způsob
pavlače, a tyto 0 trojím ponebí z cedrových desk udělané tak
jsou vyměřeny, že se ualezaly k spodku užší pro větší tluslost
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zdi, kteréž čím výš, tím víc ubývalo, a tak se vyšší pavlačo
rozšiřovaly. Všecken chrám před Svatyní svatých přikryt byl
zlatem nejčistším. A nic nebylo v chrámě, coby zlatem nebylo
přikryto. Též i podlaha chrámová jak v Svatyni, tak i v Sva
tyni svatých zlatem obložena. Množství bylo nádob do chrámu,
jednak ze zlata udělaných, jako oltář, stoly, lampy, utěradla,
kadidlnice, šály, moždířky a jiné; jednak z nejčistší mědi, jako
kotly, háky, mísy, konve a j. (3 Král. 6, in. ; 2 Paralip. kp.
3 a 4.) _

Když chrám dostaven byl, *) přenesli kněží archu Boží
ze Sionu, istánek úmluvy, ivšocky nádoby Svatyně. Stalo
se pak, že tu v domě Božím Šalomoun dal požehnání všem
sbromážděním israelským, a před oltářem modlil se, řka: „Ho
spodine, Bože israelský, nenít podobného tobě Boha na nebi
svrchu, ani na zemi dole nyní ať jsou upevněna slova tvá,
kteráž jsi mluvil služebníku svému Davidovi, otci mému. Což
tedy domnívali se máme, že v pravdě Bůh bydlí na zemi?
Nebo jestliže nebe, a nebesa nebes obsábnouti tebe nemohou,
čímž méně dům tento, kterýž jsem vystavěl? Ale vzhledni
k modlitbě služebníka svého, a k prosbám jeho, Hospodine Bože
můj: slyš chválu a modlitbu, kterouž služebník tvůj modlí se
dnes před tebou: aby oči tvé byly otevřené na dům tento
v noci i ve dne: na dům, o němž jsi řekl: Budet jméno mé
tu_: abys vyslyšel modlitbu, kterouž modlí se tobě služebník
tvůj na místě tomto. [ vyslyš prosbu služebníka svého, i lidu
svého israelského, začby koli prosili na místě tomto: a vyslyš
je v místě přebývání svého na nebi, a vyslyše, milostiv buď.
Zhřešil-liby člověk proti bližnímu svému, a mělby nějakou pří
sahu, kteroužby držán byl zavázaný; a přišelby pro tu přísahu
před oltář tvůj do domu tvého, ty vyslyš na nebi: a učiň .
sud služebníky své, odsoudě bezbožného, a odplatě cesty jeho
na hlavu jeho, a ospravedlně spravedlivého, a odměně mu vedle
spravedlnosti jebo. Jestližeby utekl lid tvůj israelský před ne

') Čtvrtého lete, v měsíci druhém — jenž jest Zio — hralovůní Šalomou
nova atavěti jej začali, a v sedmi letech dostavěli. Bok církevní počínali
židé od polovice našeho března, a rok obyčejný od polovice našeho září.
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přátely svými (poněvadž zhřešil proti tobě), a ěiníce pokání, a
vyznávajíce jméno tvé, přišliby, a modliliby se, a prosili-liby tebe
v domu tomto: ty vyslyš na nebi, a odpust hřích lidu svému
israelskému, a uveď je zase do země, kterouž jsi dal otcům
jejich. Jestližeby zavi'ino bylo nebe, a nepršelby déšt pro hři
chy jejich, a modlice se na tomto místě, pokání by činili jménu
tvému, a od hříchů svých odvrátiliby se pro trápení své: ty
vyslyš je na nebi, a odpust hříchy služebniků svých, a lidu
svého israelského: a ukaž jim cestu dobrou, po nížby chodili,
a dej déšt' na zemi svou, kterouž jsi dal lidu svému k vládnutí.
Jestližeby hlad vznikl na zemi, aneb mor, aneb nakažené po
větří, aneb rez, aneb kobylky, aneb porušení úrod zemských,
a soužilby jej nepřítel jeho, oblehna brány jeho, aneb jakákoli
rána, jakákoli nemoc, všeliké zlořeěenství a proklináni, kteréžby
se přihodilo nějakému člověku z lidu tvého israelského: jestli
žeby kdo poznal ránu srdce svého, a rozprostřelby ruce své
v domu tomto, ty vyslyš na nebi v místě přebývání svého, a
smiluj se, a uěiň a dej jednomu každému vedlé všech cest jeho,
jakož uzřiš srdce jeho (nebo ty znáš sám srdce všech synů
lidských), aby se báli tebe po všecky dny, dokudž živi budou
na zemi, kterouž jsi dal otcům našim. K tomu také i cizoze
mec, jenž není z lidu israelského, kdyžby přišel z země daleké
pro jméno tvé (nebot uslyší o jménu tvém velikém, a o ruce
tvé silné, a rameni tvém vztaženém všudy), kdyžby tedy přišel,
a modlil by se na tomto místě, ty vyslyš na nebi, na pevném
místě přebývání svého, a uěiň všecko, oěežkoli volati bude
k tobě cizozemcc ten: aby se naučili všickni národové země
báti se jména tvého, jako lid tvůj israelský, a zkusili, že
jméno tvé vzýváno jest nad domem tímto, kterýž jsem vysta
věl“..... (3 Král. S.)

Když dokonal Šalomoun modlitbu tuto, oheň sstoupil s nebe,
a sehltil oběti na oltáři. Tak posvěcovali chrámu Božího král
i synové israelští (od končin Emath až k řece Nilu shromáž
dění) v prvních sedmi dnech; v druhých sedmi dnech slavili
slavnost stánků. Osmého dne té slavnosti, jenž byl tak slavný,
jako první, t. dne dvadcátého druhého měsíce sedmého, u veěer
propustil král lid. (2 Paral. 7, 9. lO.) [ ukázal se mu Hospo—
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din v noci, a řekl: „Uslys'elť jsem modlitbu tvou, a vyvolá!
jsem sobě místo toto za dům oběti.“ (lbid. l2.) *)

15.

Hned potom od Šalomouna, manželce jeho, dceři Farao—
nově vystavěný palác vynikal nádherou nad ostatní paláce jeru—
salémské. l sídlo královské zvelebeno mnohými hradbami, vo
dostroji a jinými stavbami. Podobně i hrazená města, a města
vozů, i města jezdců k slávě královské přispěla. [ palmového
města, Tadmoru čili Palmyry na poušti syrské Šalomouna za
zvelebitele kladou. Dále i pevnosti Balaath a Heliopolis u paty
Libanu od něho založena. Na rudém moři stavěno loďstvo, ")
a obchodem pomořským přiváženo z Olír zlato, drahé kamení,
vonné dříví a t. d. Váha zlata, kteréž se přinášelo Šalomounovi,
byla na každý rok 666 hřiven: l,900.875 marků. (3 Král.
10, 14.) Lodí Šalomounovy s lod'mi Hiramovými chodily'do
Tharsis (ve Španielích) jednou ve třech letech, přinášejice Oll
tud zlato a stříbro, zuby slonové, opice a pávy. (2 Paral. 9,
21.) l s Egyptem k smlouvě obchodni přistoupeno, a vůbec
tak pokračováno, že Israel i v občanském ohledu na slovo vzat
hyl. Než právě při těch skvělých poměrech, v nichžto se lsraelité
k jiným národům nalezali, hrozilo jim nebezpečí. Dokavad lid
k ouplnému vzdělání ducha nepřišel, náleželo mu takměř v klá
šterním soukromí živu býti; ale v těch nových poměrech stal se
rejdištěm cizoty. Israel byl povolán, aby v kněžském srdci
hleděl pěstiti dary ducha, ježto měly národům přineseny hýti;

') [láme-li věřiti, co Flav. Josef vypravuje, slavnost posvěcení chrámu Šelo
mounova provázena byla hudbou. co ne týká velkolepouti, nic napřed ne—
dadoucí všemu, co hudba našich dnů provedla. Ilnvít on 0 40.000
harfách, a tolikéi zlatých chřestačkách, o 200.000 trubkách otříbrných a
tolikéž svátečních šatech pro zpěváky. — Méně podivná sláva taková jest
pozorně uvažujícím to, že chrám ten pokolení veškerému byl zázračným
ohniském, : něhož ono světlo v mrákotáeh života, podpory v pochybno
stech, útěchy v zármutcích, a zápalu v obecných svých záležitostech pl
nou čerpalo měrou.

") Oba příntavy Aíla a Eaiongeher stávaly v nejsevcrnčjilm lůně zálivu
akahského.
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avšak ukázalo se, že v rozšířenějším oboru stal se závisny'm od
zjemněné chuti a lepšího bydla cizích krajů.

16.

Nejen od přírody již bojně nadán byl Šalomoun, ale i
vyšší rozum jemu Bůh udělil, tak že vlivem jeho na pohany
příležitosti nabyto, mnohé z nich s učením o jediném pravém
Bobu seznámili. „A převyšovala moudrost Šalomounova, mou
drost všech Východních i Egyptsky'cb. . . A rozmlouval o atro
mech, od cedru, který:? je:! na Libanu, až do yzopu,
kterýž vychází ze zdi: a rozmlouval o hovadech, :“a ptá
cích, i zeměplazťch, i o rybách“ (3 Král. 3, 12; 4, 30.
33). Moudrost jeho spatřiti bylo, když v nesnadném soudu
o sporném dítěti tak věc vykonal, že se veškeren Israel krále
svého bál. (3 Král. 3, 16 n.)

Jeho rozmluvy dávaly na jevo, že mu Bůh udělil velikou
bystrost a bluboky' důvtip k pochopení věcí nejen těch, kteréž
jsou v živocícb, ale i těch, jenž se týkají po'vaby člověčí.

Jak dalece Šalomounova moudrost sébala, a jak síly
veškeré přírody se zmocnil, důkazem jsou knihy od něho
sepsané. V 111. Král. 4, 32. připomenuto, že mluvil Šalomoun
tři tisíc přísloví, a že bylo písní jeho tisíc a pět. Neobyčejnou
moudrost jeho i Sirach obdivuje, řka: „Jak moudry' jsi byl
v mladosti své, a naplněn jako řeka moudrosti, a zem odkryla
duše tvá (t. umění tvé z tebe, jako z studnice plynoucí po
všem světě se rozneslo), a naplnil jsi ji příkladny'mi průpo—
_vědmi... Písním, a příslovím, a podobenstvím a vy'kladům (tvy'm)
divily se země, a jménu Pina Boha, jemužto jest příjmí Bůh
israelsky" (Sir. 47, 18—193. Vtipné pohádky a průpovědi byly
tehdáž oblíbeny Indům, Peršanům, Arabům a jiným vy'cboděa
nům, a kde ve zkoušce každou mu předloženou pohádku ubodl, a
na kterékoli slova odpovídali znal, by'val moudrým nazy'vaín.
V tom smyslu béře vy'raz moudrosti královna sabejská, když
k'Šalomounovi praví: „Většíf jest moudrost tvé, a skutkové
tvoji, nežli pověst, kterouž jsem slyšela“ (3 Kra'l. 10, 7.).
Nadto však byla Šalomounovi propůjčena s hůry ona moudrost
vyšší, to jest, dar osvícení rozumu a radostné důvěry v Boha.
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O té moudrosti tak mluví sám, jako otec jeho David mluvll,
řka: „Počátek moudrosti bázeň Hospodinova“ (Přísl. 9, 10.
Žlm. “O, to.).

Dar lak vznešené moudrosti mohlť ovšem ducha jeho lam
obraceli, aby mu všudy po stupních přírody pomáhal vstupovali
k Tvůrci jejímu. Dokud se král při skutečných v přírodě úkazech
držel, mohl! také při nádherném bydle by'li vůdcem k cíli v oboru
duchovém. Všecko, co východ a západ naskylal, mohlol znova
vyzy'vati ducha, aby novy'mi na svět vzhledy se obohatil a
u prostřed bohatství toho ještě více Bohu přiuáležel. Zatim také
nemnoho kroků bylo tu, aby i do slasti světské se zakochal, a
pro tu samu ducha svého podrobil v službu těla, a proudem lě
lesnosti uchvácen jesl.

17.

Tolě len přechod Šalomounů z moudrosti k bláznovství, že
všecku před mysl postavenou přírodu samu pro sebe dostatečnou,
a vší pocty hodnou by'ti pokládal. Nejdříve to v tělesné lásce
spočívající vabidlo jej táhlo, a co důvtipného tlumočníka jejiho
osedlalo. Ta _smyslůin podpadající příroda stala se předmětem
touhy jeho. Ucla, ktcrou Adonisu čili Priapu, Venuši Uranii
(Asthartě), Chronosu či Molochu přinášel, svědčila o bujny'ch
smyslech jeho. (3 Král. H. 5 n.) Tak Šalomoun z úcty
jednoho pravého Boha přišel k syrsko—fénické pověře, a že sám
sobě přírodu za bohyni představoval, nebylo, jakby kdo myslil,
bez mnohé přípravy. Snad i ta pověsl svůj podíl v tom měla, již
sobě získal přede všemi knížaty onoho věku. Ont' tudy nejblíže
o jakési vtipné vyrovnání přirozené ři samorosllé bohoúcty
s náboženstvím Mojžíšovy'm se pokusil. Po zdání jeho bylo to
lik, co slavili vítězství, pakliby z pohansky'ch bohoslužeb jakousi
vídku přenesl do oboru, v němž lsrael dle zjevení Hospodinova
živ byl. Ženy cizozemky, jež zamiloval, odvrátily srdce jeho,
a on, spojiv se s nimi, učiněn jest krasozhy'raly'm. [ maje péči,
aby sobě ráj na zemi vzdělal, ztralil pouhočisté nebe, jejž jen
neuchylná důvěra v Boha zbudovali může.
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IS.

Tedy právě ten král, co měl započaté Davidem dílo do
konati, více, pokudž na něm bylo, je kazil. Jakož historie učí,
zprvu skrze mišená manželstva v lsraeli přicházel sprostý
lid ke zbožování přírody, teď ale pomocí krásoumy a poesie i
příkladem královým to zbožováni přírody volný průchod nalezlo.
A tak začíná boj zjevení Božího s fénicko-syrským modlářstvim;
ale tu v jiných případnostech, nežli byly za času soudců isra
elských bojováno proti němu. Co totiž David příkladem věko
letým docílil, zůstaveno lsraelitům tak, že majíce na paměti
dobu své nejvyšší slávy, i na tu dobu panujícího náboženství
Mojžíšova si zpomenouli museli. Ani Davidem zavedený řád
úcty Boží a zastávání práva tak snadno vyvrátili lze nebylo.
Nad to i ty písně duchovní, jichž mnoho skrze něj a jeho ná
sledovatele v známost vešlo, byly duchovní zbroji týž a týž
modlosluhům odpírající, byly tím olejem, jímž plápol pobožnosti
kojen byl. Také Šalomounovy spisy a rozmluvy mohly napomá
hati, aby, když král ten od víry odpadl, neblahým toho násled
kům se předešlo, pakli jinak pod jmenem jeho sepsaná kniha
„Kazatel“ brzo do rukou lidu se dostala.

Jestli tedy od času Davidova lsrael v obchodu svém s ci
zozemci dál a dále velikou moc prokazoval, tím ještě vnitřní
síla jeho u víře se nezmáhala, ano k nemalým nesnázím přišla,
jichžto nebylo-liby bylo odstraněno, tedy vítězství nad modlářstvim
byloby se velmi opozdilo. Protož po vůli Boží odtržena od
lsraele ta částka, jenž vzhlednějšim Elraimem zastoupena byla,
a spolu odpadly nejedny v službu podrobené a poplatné kra
jiny. Již za dnů Šalomounových byly dvě poplatné říše, t. syr
ská a idumejská na tom, aby odpadly, a Jeroboam z pokolení
Efraim, pod egyptskou ochranou dospěl k tomu, aby byl vůdcem
k odpadnutí 10 pokolení od domu Davidova. Toho odpadu
také byla příčinou ta výhrůžka Roboamova, že on s lsraelem
hůře nakládati bude, nežli s ním nakládal otec jeho Šalomoun.
(3 Král. 12, ll.) „Otec můj ztížil jho vaše, já pak přidám
ke jhu vašemu: otec můj mrskal vás bičíky, ale já mrskati vás
budu biči uzlovaty'mi.“ 
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1). Králové po Šalomounu a vedle nich oučinku
jící prorokové s hlavními událostmi \! stručném

přehledu. *)

Jůda.

Roboam, syn Šalomounův,
kraloval 17 let (3 Kral. 14, 21.)
Proti zákonu Božímu trpěl modlo
služhu. (3 Král. 14, 22.) Vojskem
Sesakovým obležen J erusalém (př.
Kr. 970) a chrám zloupen. (3
Král. 14, 25.) Hájení vlády sa
moosobné, a vůbec větší harem
čili ženník. (2 Paralip. 11, 20 n.)
Vzdělal města hrazená. (2 Par. 11,
5 n.)

Israel čili Efrai m.
Jeroboam I. kral. 22 let

nad 10 kmeny a nad Moabem.
(3 Kral. 14, 20.) Udělal dvé te—
lat v Bethel, chtě modlařství s Moj
žíšovým náboženstvím v jedno
spojiti. Vplyv egyptský.

Prorok Ahiáš v Sílo před
povídá zahynutí domu jeho. (3
Král. 14, 2.) Jiný prorok v Bet
hel pro neposlušenství od lva u—
dáven. (3 Kral. 13, II.) Jero
boam měl sídlo sprvu v Sichem,
potom ve Fanuel, konečně v Ther
se. (3 Král. 12, 15. 25; 14, 17.)
Byl modlař nenapravitedlný.

Válka mezi oběma říšema. (3 Král. 14, 30.)
Abiam (Ahiajinak Abiš), syn

Roboamů král. nad J ůdskem3 léta.
(3 Kral. 15, 2.) Zvítězil nad Jero
boamem. (2 Paral. 13, 17.) Důle
žité promlnvení k vojsku israelské
mu na hoře Semeron. (Ib. 13,4 n.)

Prorok Addo (Iddo?). Ib. 13, 22.
Asa (1. 955—914.) kral. 41

let. (3 Král. 15, 10.) Zpodvracel
peleše pohanské, ztroskotal modly,
a Machu, babu svou od pocty
modly (Astarty ?) pod způsobem
královny odvedl. (3 Král. 15, 13;
14, 24.)

Vítězství nad Zárou, videem
mouřen. v oudolí u Maresa. (2
Paralip. 14, 9 n.)

Na'dab (955—952) kral. 2
létě (3 Král. 15, 25.) syn Jero
boamův. Baasa, z domu Issachar,
zabil Nadaha a vyhladil všecken
dům Jeroboamův. (3 Kral. 15,
28 n.)

Baasa (952-930)kral.vTher
se po čtyřmecítma let. (3 Král.
15, 33.) Snad proti spolčenému

') Položeni čísla pod podmínkou roku 588 pro zajetí babylonské, těch pe
riod vlády neurčují jinak, lec nedokonale.
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Jůda.

Království israelské hrůzou
stran rozhrojnických uvnitř a
mocnými nájezdy zevnitř roztr
háno; zatím pak J ůda má dosti
blaha i poklidu.

Josafat (914—889) kral. 25
let. (3 Král. 22, 41 n; 2 Paral.
20, 31.) '

Zastávání práva i osvícení
lidu připisuje se mu. (2 Paralip.
17, 6 n.)

Spojení obou králů proti krá
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Israel.
J ůdovi s Damaěkem, smlouva
mezi Baason a Egyptem, a ná
sledkem toho přitáhnutí vojska
monřenínského proti J ůdovi. Mar
ná snaha, aby městoRáma pevno
stí se stalo. Asa vzdělal dvě mě
sta pohraničná k upevnění země
své, proti vpádům krále israel
ského. (3 Král. 15, 22,) Proroctví
J ehu proti Baasovi. (Ib. 16, l n.)

Od 930—916 čtyři po sobě
kralující, Ela, Zambri, Thebm',
Amrí. Poslední tento město Sa
maří vystavěl a sídlo své tu za
razil.

Kromě nepokojů vzemi Efraim
nájezd krále syrského Benadada I.

Achab (914—896.) Za něho
má historie 0 Israeli nové obraty.
Chot jeho, Jezabel, kněžna tyr—
ská, rozšiřuje modlářství fénické
a pronásleduje přídržence nábo
ženství Mojžíšova. Prorok „Eliáě“ .

Llisyrskémn v Damašku. Boj mezi
proroky Micheáěem a Sedeciáěem, (2 Paralip. 18, 8 n. 3 Král. 22, 9.)

Úmrtí Achahovo; byl jeden
z těch, o nichž mluví prorok Isa—
iáě 30, 11.

Ochoziáš (897—896) začal
kralovati (3 Král. 22, 50 n.) byl
zetěm domn Achabova, a chodil
po cestách jeho.

Joram (896—884); oba, ten
to i onen, synové Achahovi. (4
Král. ], 2; 3, l.) Eliáě vzat n vich
ru. „Eliseus.“

Josafat po straně isrelského krále J orama v boji proti králi
moabskémn. (4 Král. 3, 7 n.) Od 1. 891. Joram, král israelsky'
vládne spolu s J osafatem. Doba snrovosti mravů.

Joram (889—883) kral. 8
let. Manželka jeho, kněžna krá

Válka s králem syrským.
Školy prorocké. Eliseus u J or

lovství israelského, Athalie, dceř dánu.
Achaba a Isabely.
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Israel.
Ochoziáš, syn Jorama, kral. jeden rok v Jcrusalémě 883.

Vplyv matky jeho Athalie na vejití v smlouvu s Efraimem. Vá
lečná výprava proti Hasaeli.

Nejvyšší kněz Jojada.

Athalia (883—878) vyhla—
dila všecken rod Joramův. Jedi
ný vnuk její Joas na živě zůstal.
Athalia s trůnu svržena a zabita.
(4 Král. 11, 1 n:, 2 Paralip.
22, l..)

Joas (873—838) kral. 40
let. Zprvu od nejvyššího kněze
J ojady z nebezpečenství smrti
vytržen a pěstován, zveleboval
stavbu chrámovou, obnovil nábo
ženství Mojžíšovo; ale po smrti
J ojady kněze a pěstouna svého,
co dobrého bylo, zkazil.

Amaziáš (838—809) kral.
28 let.

Vítězství nad Edomity.
Nepřátelství mezi J ůdou a Efraimem začínají znova.

Město Jerusalém od Joasa dobyto. (4 Král. 14.ziáš přemožen.
8 n; 2 Paralip. 25, 17 n.)

Nešťastný koncc Amaziáěc,
proto že se klaněl bohům Idu—
mejských.

Ozíáš, jinak Azariáš (809—
758) kral. 52 let. (4 Král. 15,
l n:, 2 Paralip. 26, l.) Vplyv
Zachariášův. (2 Paralip. 26, 5.)
Království nabývá síly vojenské.
Plavba na moři rudém zase v ru—
kou J ůdy.

Ochoziáš tudíž vzal za své.

Tu co v království jůdském
skrze Athalii kmen Achabův se
zmáhá, v Efraim z kořene vy—
huben od

Jehu (884—856.) kral. 28
let. Panství syrských knížat víc
a víc se zmáhá. Zajordání pod
maněno jim.

Joachaz (856—840). Krá
lovství zaniká. Převaha syrských
čím dále strašnějěí. (4 Král. 13,
1—9.) Před nastoupením vlády
zemské od J oachaza musil král
jůdský mnoho stříbra z chrámu
Božího dáti králi syrskému, aby
tento odtáhl od Jerusaléma.

Joas (840—825).

Ama

Smrt proroka Elisea. (4 Král.
13, 14 n.) Joas král dobyl zase
měst, jež byli Syrští právem vá
lečným vzali. (4 Král. 13, 25.) —
Prorok „Jonáš“. Zhejralost oby
vatelů Ninivitských.

Jeroboam II. (824—783)
kral. 41 let. Vyhlazení plemene
J ehu. (Osea. 1, 4.) Království
israelské se zmáhá.

„Oseáš“, „Amos“.
Mezíříší od 1. 783—722.
Léta 772. Zachariáš za šest

měsíců, Sellum za jeden měsíc
kralují.
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Jůda.

Joatham 758—742. kral. 16
let. (4 Král. 15, 33.)

Proroci Micheáš. Isaiáš.
Achaz 742—727. Spolek

Jůdy s Assyrskými proti Dama
sku a Efraim. Achaz u Tiglat—
pilesara *) v Damašku.

Ezechídš čilí Hiskia 727—
699. Vyčištění chrámu skrze
kněží a levíty. Pozvání všech
Israelitů k hodu beránka. (2 Pa
ralip. 29. 30.)

Israel.
Menahem 771 —760 dává

poplatek assyrskémn králi Fulovi.
(4 Král. 15, 14. 19.)

Facfy'a, syn Manahemův kral .
dvě létě. 760—758; modlář.

Facee, syn Romeliův kral.
20 let. (4 Král. l5,27.) Spojení
říše (mdlobou skleslé) s Dama
škem, mělo ji zesiliti a k vybo
jování Jerusaléma napomoci. Ale
Tiglatpilesarem Damaškus dobyt,
a zavedeno do zajetí mnoho Is
raelských ze severní Galilee a
z východní strany jordánské. 740.
Meziříší. Veliké změtení.

Osee čili Hoseáš, 730—722
vypovídá placenídaně Assyrským,
a vchází v smlouvu s Faraonem.
Přitáhnutí Salmanasara, krále as
syrského, a osazení se v Samaří
722. „Tobiášň Osee umřel v ža
láři. Druhé a ouplné odvedení
lidu israelského do Assyrie.

Prorok „Nahum“.

Království jůdske' samo.

20.

Ezechíáš u veliké ouzkosti, an vojska cizí skrze Jůdsko tá
hnou nejvíce proti Egyptu. Sargona (Sennacheriba), krále assyrského
vojsko snad proti mouřenínské dynastii v Theben. (Isai. 20, ]. cf.
Nahum 3, &) Vojska Sennacheribova, položená u Jerusaléma, hrozí
nebezpečenstvím. Podivné lidu jůdského z ruky assyrských vysvo
bození. (r. 715. 2. Paralip. 32, 1 n.) Podpálení horlivosti nábo
ženské. (2 Paralip. 32, 23.) Nemoc a uzdravení Ezechiášovo. (4
Král. 20, l n.) Joel. Nashromáždění pokladů a zblížení se s Be
rodachem Baladanem, králem babylonským. (4 Král. 20, 12; 2
Paralip. 32, 27.)

') Jin-lu Theglalhl'alaaar, lmížo \clikě, založil království Novoassyrské.„



156 V. Kniha. Kp. ". Králové.

Manasses, 699—642 kral. 55 let. (4 Král. 21, 1 n; 2 Pa
ralip. 31, 1 n.) Za času jeho nezletilosti snad Eljakim (čili Jo
jakim). Viz Helkiaě, zprávce domu královského. (lsai. 22, 20 n.;
4 Král. 18, 18.) Tehdáž nepochybně zběhly se příhody obsažené
v knize Judith. Médská říše se vzmáhá. Od svého plnoletí Ma
nasses usiluje, aby zbořil, cokoli dobrého vzděláno jest od Ezechi
áěe, otce jeho. Mnohotvárné modlářství Manassesovo. (2 Paralip.
33, 1—9.) Zajetí v Babyloně, kamž zaveden jest od vojska krále
assyrského, přivedlo jej ku pokání (2 Paralip. 33, 11 n.).

Amon, 642—638. syn Manassesiv, malátný a modlářský král.
(4 Král. 21, 19 n; 2 Paralip. 33, 21.)

Prorok Jeremiáš.
Josiáš, 639—610. Připouští náboženských požádavků od

proroka Jeremiáše podobným způsobem, jako Ezechiáš přijímal žádo
sti Isaiášovy. V dvanáctém roce svého panování počal obn0vovati ná
boženství pravé, a podvraceti věci modlářské. (2 Paralip. 34. 3 n.)
Zetřel oltář, kterýž byl v Béthel. (4 Král. 23, 15.) Proroctví staré
se naplnilo. (3 Král. 13, 2.) Při obnovení chrámu Božího v roku
18 kralování J osiášova nalezen starý rukopis zákona Mojžíšova.
(2 Paralip. 34, 14 n. r. 622.) Obnovení služby Boží za Josiáěe
strefuje se sčasem, když město Ninive vyvráceno, r. 626. Začátek
novobabylonské říše vedle médské. Téhož roku, když Pentateuch
nalezen, slavení hodu beránka velmi hlučné. (2 Paralip. 35, 17 n.)
Egyptský král Necho táhl proti vládě babylonské do Karkemisia
(Circesium, Charkamis). Josiáě vytáhl jemu vstříc a v bitvě zabit.
(4 Král. 23, 29.)

Boje mezi Egyptskými a Babylonskými se ztrátou Jůdských.
Joachaz (610), syn Josiáěiv byl od lidu jidského za krále

ustanoven a pomazán. (4 Král. 23, 30.) Než sotva byl 3 měsíce
kraloval, v Reble (Riblah) od Faraona Necho zajat a ssazen. (4
Král. 23, 33.) Země musí velkou pokutu na penězích Egyptským
zaplatiti. '

Joakim 610—599. Tak proměněno jméno jeho, jenž prvé
sloul Eljakim, od Faraona Necho, když jej místo Josiáše za krále
ustanovil. (4 Král. 23, 34.) Nebukadnezar, král babylonsko-chal
dejský přitáhl přcs Karkemis r. 606 do Fénicie, a opanoval zemi
jůdskou. Město Jerusalém od Chaldejských dobyto. Joakim má
do Babylona býti zaveden, na konec třetího aneb s počátku čtvr
tého roku království jeho. (Jerem. 25, 1; cf. Dan. 1, 1.) Do za—
jetí veden lid nematnějěí s urozenými mládenci, jakož byl Daniel
a jiní. Tím položen začátek zajetí v Babyloně, kamž i zlato a
stříbro z chrámu jerusalémského od Nebukadnezara přenešeno. J 0—
akim na milost přijatý, po 3 letech zpěčoval se platiti daň Nebu—
kadnezarovi, a po tři léta v stavu válečním sužován, jak vypravuje
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Josef Flavius, od Ncbukadnezara v Jerusalémě zabit, a za bránu
městskou vyhozen. (Jerem. 22, 18; 36, 30.)

Jojachin (599) syn Joakimiv, jinak také Jechoniáš, ponč—
vadž se králi chaldejskému podrobiti nechtěl, s knížaty a silnějšími
z lidu as řemeslníky jůdskými do Babylona zaveden, všech 10000;
tak že v Jidsku nepozůstalo krom chudých žádného. l. 599. Do—
davek _to první k zajetí babylonskému. Cfr. Jer. 52.

Sedeciáš 599—588, nejmladší syn Josiášův, poslední král
jhlský. S počátku pokoje nerušil, co lenník krále babylonského.
Poselství k Nebukaduezarovi. (J er. 29, 1 n.) V roce čtvrtém kra
lování svého přihyl Sedeciáš do Babylona. Léta pak devátého
kralování svého odstoupil od poddanosti. Jerusalém od vojska ba
hylonského dobyt. 588. Chrám a město zpuštčno. Druhý doda
vek k zajetí a zavedení lidu do Babylona. Sedeciáš do Reblatha
přiveden vidí, an před králem babylonským synové jeho i všecka
knížata jůdská zbita jsou. I sám zraku zbaven a v poutech do
Babylona zaveden (Jerem. 51 a 52.).

E. Stav lidu židovského za králů po Šalomounovi,
a poměr, v kterémž vplyv jevili na mravnost a

náboženstvh

21.

Z rozhledu po dějinách králů těch, jenž po Šalomounu kra
lovali,-patrno jest, že jak vEt'raimu, tak i v Jůdě ona od krále
Davida dobytá vlády síla jednak pozbyta, jednak rozundána i
zemdlena byla.

Ku království jůdskému náležela pokolení Jůda a Benjamin
s částkou pokolení Simeon a Dan. (Jos. 19, 2; 2 Paralip. ",
m.) Krajiny edomitskou, ammonitskou, tilistinskou, jakož i
přístavy Elath a Eziongeber udržeti nebylo lze, na vzdoru všem
o to usilováním 2 strany bojovnějších králů jůdsky'ch.

Většího okresu byla israelská, odbojny'm a bouřlivým živlem
povltalá říše. K ní patřily kraje vy'chodojordánské s moabskou
zemí; též Batanea, Galilea a Samařsko. Hlavní město její
sloulo Efraim, a od toho jedno jméno království „Efraimské“ *),
jinak také, že větší počet pokolení israelsky'ch zahrnovalo, isra
elským nazváno. Jakkoli v něm neslýchané ohavnosti panovaly,

") V tom jménu zůstala sláva Josefa egyptského nasmrtedlpou.
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předce pod 20ti králi anebo lSIÍ, poněvadž Zachariáš šest mě
síců, Sellum jeden měsíc toliko vládli, vytrvalo 250 let.

Hned od Davidova na trůn povy'šení město Jerusalém uči
něno jest politick'y'm i náboženským středkem vespolného života
národního. A mělo—li k tomu přijíti, aby veliké dílo Davidovo
samo sobě zanecháno bylo, nastala potřeba, aby od jednoty
v úctě Boží, ješto ve chrámě jerusalémském upodstatněna byla,
se upustilo. Tedy .Ieroboam (od 981 př. Kr.), král desatera
pokolení, řekl v srdci svém: „Nyní navrátí se království zase
k domu Davidovu, jestliže bude choditi lid tento k obětování
obětí v domě Hospodinově do Jerusaléma... ! vymysliv radu,
udělal dvé telat zlatých, a řekl jim (lidu): Nechoďtež více do
Jerusaléma! Hle bohové tvoji lsraeli, kteříž tebe vyvedli z ze
mě egyptské! ! postavil jedno v Bethel, a druhé v Dan“ (3
Král. 12, 26 n.). Ant věku tehdejšímu případně provozo
váno obřady posvátné, tudy se dokonalo rozdvojení království
Davidova.

22.

Šla tedy modloslužba v království Efraim následkem učině
ného odboje s Davidovou dynastií, a odboj ten pošel převráce
nosti, kteráž se zmocnila domu Davidova. Od té doby, co byl
Šalomoun přírodu zbožovati začal, a ne ouplně od Boha závi
seti, nýbrž i na vlastní sílu stavěli chtěl: ukázal poddany'm
svy'm, jakby ze snažení svého zvláštní a patrny' užitek po
střehnouti mohli. Než čeleď Davidova, od Boha odchy'lená,
zlému jí tudy nastávajícímu, cožby byla jinak mohla překaziti,
leč svy'm zase k němu navrácením? —

Králům z domu Davidova nebylo lze, leč skrze Boha,
jenž je ustanovil, hledati síly ve vládě své; ale málo kterého
vymiňujíc, scházelo jim na ouplné důvěře a odhodlanosti. Když
tedy královsky'ch práv hájiti neustávajíce, z jiné také strany na
samorostlou vládu stavěli, tedy ničeho nehleděno, na čem by
pevně zpolehli. A odtad v historii o nich ta záhubná polovi—
čátnost. .Iinak bylo v Efraimu.

Králové severního státu cestou odboje přicházejíce na trůn,
zakládali moc svou na vlástní sílu, a hleděli říši oživiti nábo
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ženstvím, jež sami sobě byli udělali. Zjevně konali, co chtěli,
s ničím se netajíce; a proto považováno jich za bič, na po
bloudilou čeleď Davidovu puštěny'. Králům těm, také jen z té
příčiny dostalo se hned z prvu obdrželi potvrzení skrze proroka
Božího Alu'ás'e. (3 Král. H, 29 n.) „Proto roztrhnu království
z ruky Šalomounovy, a dám tobě desatero pokolení, že opustil
mne, a klaněl se Astartě, bohyni Sídonsky'ch, i Chamosu, bohu
moabskému, a Molochu, bohu synů Ammon: a nechodil po ce
stách my'ch, aby byl činil spravedlnost přede mnou, a přikázaní
má, .a soudy, jako David otec jeho“.

23.

Již! pak nebude divno, že království Efraim ohledem na
politiku mnohem důležitější jest nad ono jůdské, dokud obědvě
trvají vedle sebe. Králům_v Efraim přicházela síla ze spolčo
vání se s Egyptem, a později s mocny'm Ty'rem. Ant král Je
roboam [. v spojení byl s králem egyptským Sisakem (jinak
Sesonchisem), snadno viděti, proč tento, chtěje na Jůdu svůj
hněv vylíti, město Jerusalém veliky'mi daněmi stížil.

Rozličné spolky a mocnáři pohansky'mi byly s to, králů
z Efraim snadno přilákati, aby se mnohotvárného modlářství při
chytili. Z toho šlo, že i vymyšlené a tak říkaje surové nábo
ženství více méně jevilo účinek na lsraele. Působením kněžny
Jesabely docházela veřejné pocty modla Astarte. Též Thamnus
(Adonis), Apis, černy' by'k (Osiris egyptsky') a Bál v rozličné
podobě ctěny byly. Tak mimořádné oběti na vy'šinách, očaro
vané duby, posvátné háje, prostopášná hodování a jiné nešvary
v království Efraim ukazují na lichou, samorostlou úctu, s kte
rou se příznili a přátelili lsraelité. Mezi jiny'mi svědčí o tom
prorok Ozeás' (5, i.), jak mimo Dan a Bethel (Bethaven)
modlářství se 'rozhostilo v Masfě, městě zajordánském, na hoře
Tábor a v Sichem. Množství zavedeno k modlochvalbě tu oltářů,
na těch mistech ,vystavěny'ch. Pravda arci, že tu nescházelo
kněží, podle řádu Aronova obětujících, ale tito hned s počátku byli
ustanoveni z chasy lidu, ne pak ze synů Lévi, jakož byl Moj
žíš přikázal. Tací nepraví kněži zhusta viněni byli, že by ouřad
svůj zlehčovali opilstvím, smilstvím, lakomstvím a loupežnictvím.
(Sr. proroctví Oseášova kp. 4 a 5.)
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24.

Z vyšších oumyslů Božích království Efraim (ač tím faleš
ným náboženstvím nakvašené) po 252 let se udrželo. Žádný
kmen těch dcviti domů knížecích, co během toho času na trůn
dosedali, ncpřišel k vládařství bez krveprolití a bouře. Neje
den z králů vražcdlné ruce vztáhl na své předchůdce, a na ty,
kteří k čeledi královské náleželi. 'l'ak Baasa (952-—930)
vyhubil celý rod Jeroboama [. (3 Král. 25, 29.); mstivý Jehu,
z rozkazu Božího vyplenil dům Achabův (4 Král. 9, 7. _37;
10. 7.); též Jeroboam krvavou pomstu vzal na potomcích krále
Jehu. (Ose. i, 4.) Při tom lid obecný nemalýcb nátisků za
koušeL

V království jůdském do té doby, než Assyrové státu Efraim
konec učinili, přišlo jednou toliko 'k výstupům tak ohavným,
s jakými to v israelském Písmo nás seznámilo. Za krále Jo
rama (889—883) stalo se, že když s dvorem knížecím v Sa
maří ve švakrovstvi vešel, tudy pohanská ratolest v kmen Da
vidův štípena byla. Královská dcera Athalie, manželka to
Joramova, nad vlastní matku Jesabelu krvolačněji si počínala. *)
Její manžel, chtě po vůli jí učiniti, pobil všecky své vlastní
bratry. Když syn její Ochoziáš (883) smrtí sešel, kázala
Athalie všecky mužské potomky domu královského zavraždili, &
byla by také svého vnuka Joasa ze světa sprovodila, kdyby on
byl podtají neutekl do chrámu, a zde pěstouna i ochránce ne..
nalezl. Po šestiletém tyranování byla od povstalých odbůjcův
usmrcena.

Těchto za krátký čas událých věci a krvavých výjevů ne
počítajíc, nalezáme v dějinách říše jůdské méně trudů a bolů,
než jich bylo v státu Efraim; ale ty předoe nás nijak neukojují.
Jednotní králové kladli sice odpor modloslužbě, ne však zouplna
ani odhodlaně. Ahiáč (957—955) mohl! ovšem (ale snad jen
v jediném případu), proti Jeroboamovi stoje, a k vojsku jeho

') Známo jest, jaký byl konec tyranky té, au ee vyplnilo proroctví: „Na
poli chrabel jisti budou psi maso Jeaabel“ — (4 Král. 9, 36.). Jcaabel
větší trest podnikla, nežli Achab, manžel jeji, jenž Nábothovu vinici vzal;
nebo ona králi k hříchu tomu poradila.
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a hory Semeron řeč maje, naproti modlářství v Efraim panující
mu, se honositi, když pravil: „Náš Hospodin, Bůh jest, ,které
hož neopouštíme, a kněži přísluhují Hospodinu z synů Arono
vých, i levitové jsou v řádu svém: oběti také zápalné obětují
Hospodinu na každý den ráno ivečer, i kadidlo z vonných věcí
vedlé přikázaní zákona způsobené, a předkládají se chleby na
stole nejčistším, a jest u nás svícen zlatý, i lampy jeho, aby se
vždycky rozsvěcovaly k večeru: nebo my ostřiháme přikázaní
Hospodina Boha svého, kteréhož jste vy opustili.“ (2 Paralip.
13, 10 n.).

Než vedlé toho provozováno modlářství, jakémuž průchod
prodělal již král Šalomoun. Tomu nehrubě v cestu se postavil
Asa (955—914). Vyplenil sice ženkyle, ohavné smilníky (so
domáře) ze země, a vyčistil všecku nečistotu modl, jichžto byli
nadělali otcové jeho. Mimo to Máchu, svou matku, odvedl, aby
nubyla kněžnou v službách Priapových, a v háji, jehož modlám
byla posvětila; i podvrátil peleš jeho, a ztroskotal Priapa, ctě—
ného od smilníkův, a spálil v potoce Cedron; avšak výsostí ne
zkazil (t. oltářů na výšinách, na nichž se ovšem pravému Bohu
obětovalo, avšak řádem zakázaným). ] král ten, jinak mezi
ostatními v Jůdě výtečný, jen při vrtkosti mysli a polovičnosti
zůstával. . . . Mimo to na něm shledáno, že peníze z chrámu
k nedovoleným účelům vynaložil. Přebytků z pokladnice posý
láno od Asy do Damašku, aby sobě zjednal pomoci u Syrských
proti státu Samařskému. Ani jeho nástupce Josafat (914—
889) nezkazil těch cizích oltářů na výšinách (2. Paralip. 20, 33.).
Joa: (878—838), rady vážného pěstouna svého nedbaje, synu
jeho Zachariáši mezi chrámem a oltářem život odňal. (2. Paralip.
24, 20; Mat. 23, 35.) Amasiáš a Oziás' (838—809 a
809—758) okázali sice hrdinství nad nepřátely lidskými; avšak
onen klaněl se modlám Edomitským a zapaloval jim kadidlo
(2. Paralip. 25, 14.); tento ale (Oziáš) nezkazil oltářů na vý
sostech, a mermomocí chtěl kaditi na oltáři věcí vonných. (2.
Paralip. 26, 16 n.) Po nich kráčeli nástupcové jejich nejen kři—
vými cestami, ale byli mimo zde nevyčtené královské předchůd
ce modlářstvím nakvašeni, a chodili vedle obyčejů pohanských.
Tedy i v lsraeli i v Jůdě staví se obraz před oči boje věko
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vilého boje proti blahy'm oučinkům náboženství Mojžíšova. Od
trůnu hlavně pocházelo, že lid maje k němu zření, v své víře
chábnul, a od vůle Hospodinovy se uchýlil, a činil, což bylo zlé
před obličejem Páně. Manasses postavil také modlu háje t.
Astartu, bohyni lesní, v chrámu Hospodinovu. 4 Král. 21, 7. *)

25.

Kdyby v dějinách posvátných nebylo podáno zprávy té
o králích a skutcích jejich: nebyloby lze tak určitě poznali, ja
ko nyní, v jakém položení mysli so nalezal vyvoleny' národ,
když ho zpravovali králové. Bez takové vlády, a snad pouhou
lidovládou národ ten méně by byl prospěl, aniž sebe sám, ja
kým v skutku byl, v nějakém zrcadle znáti se naučil.

V životě králů spatřujem to jejich od pravdy ušínutí, jenž
při které koli jiné víc ojedinělé, a tudy nepatrnějši zprávě se
bylo ukázalo, s určitostí tou, kteréž zapříti nelze. A byla to
věc, jížto ku poznání sebe napomáháno, však předpokládajíc, že
tu nechybělo měřítka, jímž by ona poblouzení od pravdy měře
na byla; že nechybělo tu budiče svědomí. Jižt pak o to měli
starost proroci Boží a kněží vyvolení. Bylit zajisté jako živé
svědomí veškerého lidu — tak jako králové svy'm sobě počíná
ním ukazujíce, jak lid sám život vedl. Jedni i druzí usnadniti
to mohli, aby žádoucí ovoce za slzkých těch časů dospělo, ne
jiné totiž, než „touha po duševne'm vykoupení skne Boha.“

Kapitola III.
Proroctvo M).

1.

Vzhledem pravé cesty a zprávy, v níž králové Hospodina
zastupovali, nebylo leč málo toho viděti, cožby jakožto ten po

') Podle 2 Far. 33, H -17 Nanassea odveden do Babylona. tehdáž Auyr
ským podrobcného, činil pokání, a byv na svobodu propuitěn, do Jerusa
léma se navrátil, kde! na'božným životem prvčjší pohoršení napraviti se
snažil, a kajicnč zemřel.

") Prof-octne značí osobu hromadnou; proroctví pak znamená obsah zjevení
Božích, prorokům učiněných. lloc jim dána, céztu'tí jest stránka jedna
toliko veškerého umění jejich. Obsažnčjšljest jméno: bohoslovec, t.zBoha
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třebny' doplněk skrze proroky toprvé k místu přivedeno by'ti ne
muselo. A čím patrnější byla věc, že se mnozí na stolíci Da
vidově s povrchní nábožností spokojili, z obory příkazů Božích
se vytáčeli aneb k své vůli je překrucovali: tím větší nastala
potřeba, určiti stanovisko, z něhož by se každá duchová kleslost
v Jůdsku ohlašovala, a spolu ta touha po rozšíření pravé nauky
o Bohu štipiti a oživovati mohla. Potřebě takové vyhověli měli
ve svém povolání mužové proročtí. *) V době té, co v zemi
svaté a v cizině povstali, mohlo! arci jim se dostati přípravy ve
školách, v nichž za časů králů je nalezáme; avšak vlastně jen
Duchem' svatým _viděti jim dáno i tu vzdálenou budoucnost, a
poznati i působiti věci takové, jež Bůh toliko zná a působiti
může. Živým hlasem jejich měl lid k vědomí své hříšnosti a
tudy k toužení po vykupiteli přiveden býti. Že napřed viděli
věci budoucí a je vypovídali, říkáno jim vidoucí (l Král. 9, 9.).
Arci! Bůh sám skrze ty vidoucí lidem vůli svou oznamovati
ráčil. Poslání jich bylo nejen pro budoucnost, ale platilo ičasu,
v němž osobně prorokovali. .lejich prorocké s Bohem obcování
jest tak, jako“;Svatosvatyně byla, zakryto mnohy'mzpůsobem. ")

Na rozličny' způsob přicházeli proroci v obcování s Bohem;
jakož o tom Písma zprávu dávají, v nichžto pro rozpoložení
mysli prorocké názvů přísnovědeckých, jak samo sebou se roz
umí, očekávati nesmíme. Ono až do končin vytržného stavu
sáhající počínání prorocké se naznačuje slovy: „Duch Hospo
dinův oblékl Gedeona“ (Soudc. 6, 34.). Miláček Páně své
první prorocké vidění oznamuje, řka: „Byl jsem v duchu
(u vytržení ducha) v den Páně“ (Zjev. l, 10.). Když Eliáš
do oblaku vzat jest, synové proročtí, potkavše Elisea, měli
za to, že by vytržení Eliáše, ekstaticky'm do oblaků letěním
provedeno bylo. [ řkou tito: „Snad ho zanesl duch Hospo

mluvieí aneb od Boha osloveny. Dle toho mluvozvyku nazván jest Jan
Evangelista „theologua“, oo prorok nového Zákona. Dionys. Areopag.
Cualeat. hierareh. c. VIII.

') Dle zdání rabínův nauku nou přijali od hory Sinaj nejen proroci, ale i
mudrci všickni, jenž ve všech pokolenich povatávají, jakož čteme Dent.
5, 22. (Eisenmenger I., 456.)

“) Hebrejské jméno proroka Nabi vůbec znamená prejílěni čili pramene'm'u.
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dínův, a povrh! jej na některé hoře, aneb některém ou
doh“ (4 Král. 2, 16.). Ezechiel zase jinak di o svém proro
cke'm letěni, řka: „I zdvihl mne duch, a přivedl do země
chaldejské“ (11, i; 11, 24.). Což podobno jest k slovům
od evangelistův pronešeným: „Ježíš pln jsa Ducha svatého,
vrátil se od Jordánu, a pnzen jest od Ducha na pověří
(Luk. 4, i.) Viz o témž Mar. !, 14; a Mat. 4, i. *)

_Než po čem poznati jest vztrženého hadaěe, aby mezi roz
nícením jeho, a vtržením proroka z Boha pocházejícím rozdíl
patrný byl?

Odp. Duch hadaěe podpadá pouhé smyslnosti, a roznícen jsa,
v zápalu svém téměř pitomý jest. Hadaě bývá jako bez sebe,
smyká sebou jako šílenec. Opak toho viděti na proroku Božím,
ten mluví slova zdravého smyslu, a jest jich dobře svědom. “)

Vidění hadaěské jest jakési cpojení smyslův. Má-li k to
mu přijíti, tu jakýsi divý oheň roznícen býti musí. Jisté byliny
a páry to jsou, jimiž povznešení síly duševní, avšak s úpadkem
na ostatních silách se dociluje. Duše tou cestou ocituje se
v končinách, kdež trapnému působení podpadá. Místo, aby zvý
šenou silou ovládla své poznatky, ovládána jest, a s příznaky
hrozné šílenosti se ukazuje. Tak nevolně pohnutého hadaěe po
pisují pěvci z věků pohanských. N. p. Virgil v kn. 6 Aeneidy
v. 46 di: „Bůh, ejhle tu bůhl Když lehce u dveří tak pro
mluví, nenadále mění se v tváři a barvě, vzhůru se jí ježily
vlasy a hned kypěla ňádra, srdce divou zuřivosti se dmula“. “')

Není tedy divu, že Kristus toho, kterýž takové rejdy mezi
pohany provodil, nazývá vražedlníkem od počátku, lhářem a
otcem lži (Jan 8, 44.).

Pro Mojžíše bylo ono po 40 let trvalé o samotě zůstávání

') Avšak tyto případy z života Kristova na holá ponětí o vytržení ducha vy
kládali nesmíme.

") Jen v kromobyčejném stavu ducha, nemoha použiti smyslů svých, toliko
vnitřním cilem pojaté obrazy a představy rozbira', které v říši duchů je
mu se ukazují, a jeho vytržení mysli jest moudré. (S. ChrysOst. honu. 20
in |. Car.)

"') 0 včltkyni Pythii pěje Lukan V. 163:
„Confugit ad tripodas vatiaque obducta cavernia
limit et invite concepit pectore numen“.
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tolik, co příprava duchovní, a tudy k víře podobno, co Židé
slovy těmi pronášejí, když dí, že on pro ustavičně při něm zů
stávání ducha prorockého nad jiné vynikal. Při jiných starozá
konních prorocích takové zůstání bylo jako mimochodem viděti,
a možná, že tu a onde jakýsi téhož předcit měli; o čemž snad
na proroka Habakuka poukázali stačí, jenž dí: „Na stráži své
stáli budu, abych viděl, coby mi bylo mluveno“ (2, l.).
Na Kristu Pánu zůstal ustavičně duch prorocký. Neboť Jan křti
tel vydává svědectví, řka: „Viděl jsem Ducha sstupujicz'ho
jako holubicí s nebe, a zůstal na něm“ (Jan 1, 32.).
V tom by snad měla ta podobnost Kristova s Mojžíšem hledána
býti, na kterou tento se potahuje, řka: „Proroka % národu
tvého, a z bratří tvých, jako mne, vzbudí tobě Hospodin Bůh
tvůj“ (Deut. 18, 15.).

Tolik postačí, abychom měli nějaké vídky o daru a polo
žení prorockém. ] musel by v posvátnou hlubinu duše Bohem
osvícené sám vlastníma očima nahlednouti, kdo by všecky níži
ny a výsosti stavu prorockého změřili chtěl. (2 Petr. 1, 20.) *)

2.

Břemena stavu prorockého.
Ant proroci k náruživému počínání židovstva nemlčeli, ký

div, že v stavu svém mnohých protivenstvi a svízelů zakoušeli.
Mnozí z králů tehdejších vyhlásili je za buřiče lidu (3 Král.
18, 17 ; Amos, 7, lO.). Ale i sprostí lidé mnohdykráte neho
dně s nimi zacházeli. [ očekávali od nich takové proroctví,
kteráž by smyslům po chuti byla, nechtíce čisté pravdy od nich
slyšeti. Et es cis — dí Bůh Ezechielovi — quasi carmen
musicum, quod svavi dulcique sono canilur, “et audiunt

') Lidský rozum uemiže k tak vysokému postaveni proroků přistoupiti, aui
písmům jejich rozuměti, leč by mu je otevřel teu, kterýž má klíče umění.
Klíč ale ten, jejž má jediuč Církev svatá od Boha samého, jest v stavu
otevříti řečí prorockých, :. každý potud rozumí, pokud ouu otvírá, . uic
více. Ostatně v prorockých dějinách vypravují se učkteró věci, uižáduó
ho nemajíce výzuamu pouze proto, aby s těmi se loučilý, v uichžto jest
výzuam nějaký, . aby s nimi vazbu jakousi působily. S. Aug. de Cir.
Dei lib. 16, c. 2.
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verba (ua et non faciunt ea. 33, 32. Cf. 30, 10. Prorok,
ohlásil—li trpkou pravdu a potřebnost pokání, neminul se s tru
dem, a nejednou o samotě, ba i v žaláři delší čas zůstávali
musel. Zvláště jestli o nastalé v Jůdstvu zkáze mravů přísněji
hlásal, nuzná potřeba nastala, aby přísnolu pomsty Boží sám na
sobě vystavil. A protož proroci uvykli jsou svá proroctví
„břemenem“ jmenovati (Jer. 23, 33.). Než mnohem větší ob—
tíž nastala, když jim falešní věštci odpor kladli, nestydíce se,
lidu chlácholiti a ho namlouvati, že by ta skutečně veliká zkáza
mravů nebyla leč něco nepatrného (Jer. 6, 14.). Na ty a po
dobné muže i ženy, co na hřišníky, ten úsudek vynešen: „Ať
smrti umrou: kamením uházejí je“. Lev. 20, 27. *)

Výstupy falešných proroků náleželi k největším překážkám
přesního působeni proroků a zbožnosti v Israeli, již proto, že
ve mnoha pádech nesnadno bylo, ustanoviti známky, po kterých
by proroctví pravé od falešného poznati se mohlo. Pravda, že
v jednotlivých důlcžitostech již zákon Mojžišů znaky jmenuje,
jakové jsou: že nestalo-li by se, co ve jménu Páně „prorok ten
neb onen předpověděl (Deut. 18, 20.), anebo, vybízel—li by lid
k následováni bohů cizich (Deut. 13, 2), anebo mluvil-li by ve
jménu cizich bohů slova prorocká (Deut. 18, 20,) — to po
stačuje, aby se dokázalo, že není pravé proroctví jeho.

Však ale ve mnoha připadnostech nastala nesnáz taková,
že se nedalo neklamných znaků falešných a pravých proroků
vystaviti; neboť ukázali se mužové, jenž .tu a onu věc, kterou
ze lživé fantasie vyčerpali, co proroclvi do oběhu dáti hleděli.
Dal—lise prorok pravý s takými do půtky, musel důvěru cho
vati, že ta od Boha pocházející pravda sama sebou mocna jest,
aby v každém po pravdě toužicím duchu uznáni došla. Ezechiel
přivádí k svědomoati lhavým prorokům počínání jejich, a hrozí
jim přísnou pomstou Boží (Ezech. 13. i n.). ")

*) Talmud tomu chce, ahy více váženo bylo slova zákOnníkův, nežli proro
kův. Cf. (Siícnmcngct'e entbrďtre Bubentbum. !, 96.

“) „Běda prorokům nemoudrým, kteříž následují ducha svého, a nic nevidi.
Jako lišky na pouštích byli proroci tvoji Israeli . . . Běda těm, kteří! šijí
politáříky pod všeliký loket ruky; a dělají podhlavnice pod hlavu všeli
kého včku k polapení duší“ (ib. v. 3. 4. 18).
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A. Proroci, kteří svá proroctví méně v písemných
památkách, než ve svých skutcích pozůstavili.

3.

Až do století 9. před Kr. narozením vystupovali proroci,
o nichž nic v biblí nenalezáme, coby byli vlastního sepsali.

Po proroku Samueli vystoupili dva proroci, Gád (1 Král.
22, 5; 2 Král. 24, 11.) a Nátlum (2 Král. 7, 2 n.). Tito
u krále Davida nezřídka sloužili místo rádců, vystřibatelů a té
šitelů. *) Náthan zastával ouřad prorocký ještě za krále Šalo
mouna, jehož pěstounem byl. Když král ten v náruč modlář—
ství padl, musel mu prorok Ahiás' o rozdělení království jeho
prorokovati (3 Král. 11, 29; 2 Paralip. 10, 15.). Týž prorok
z rozkazu Božího napřed oznámil prvnimu králi říše israelské
těžkou pomstu Boží, kteráž přijde na dům jeho a na veškeren
lid (3 Král. 14, 6 —16.); jakož byl už před tím jiný prorok
z Jůdska poslaný (jehož jméno [3. Král. 13, 10 n.] vyřčeno
není),“ nejen o vyvrácení modlářského oltáře v Bethel proroko
val, ale i to, že král Josiáš k tomu za nástroj zvolen jest,
oznámil.

Za krále Roboama v království jůdském prorok Semaja
zastupoval misto karatele a smirce (2 Král. 12, 22; 2 Paralip.
12, 15.).

O jiných prorocích té doby, jakož byli Iddo, Hanam'
(3 Král. 16, 1.) a syn jeho Jehu, za panování králů Asy a
Básy, jen chudé zprávy nás došly (2 Par. 16, 7.).

4.

Eliáš a Eliseus.
(V desálem . devátém století před Kr.)

Eliáš měl svůj domov v Thesbi, a odlad Thesbitský se
jmenuje. Podobno, že delší čas žil soukromí, trvaje v posvát

') Bylit, jak podobne, : těch škol prorockých, nad nimi! stál prorok Samuel.
1 Král. 19, 18; cf. iKrál. 10, 5. POzdějí byl nepochybně Eliáš hlavou
prorocké školy jeriiské.
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ném rozjímání, až pak (ok. 912. př. Kr.) králi Achaboví před
pověděl, že nastane sucho, a zavřeno bude nebe tří leta a šest
měsíců. (Luk. 4, 25.) Z toho proroctví nastaly mu veliké ne
snáze, jež mu činila pohanská chot krále Achaba, ukrutná Je
sabel. Aby se zprostil úkladův, kteréž životu jeho strojila,
odebral se na jižní stranu jordánskou, a bydlel na pouští, do
kavadž mu potok Karíth vody dával, a krkavec zázračným způ
sobem každodenní chléb přinášel. (3 Král. 17, 2. 6 n.) Potom
z nařízení Božího byl Eliáš v hladu od jedné vdovy krmen,
kteráž bydlela v Sareptě sídonské. (3 Král. 17, 9 n.) *)

Než ani tim po 3 leta a šest měsíců dlouhy'm hladem
v zemi lid israelsky' ještě pohnut nebyl, aby k pravému Bohu
se obrátil; protož přišlo k zázraku, v němž Eliáš modlářstvi
zrušiti a na přísny' soud a pomstu Boží ukázati měl. [ stalo
se umluvení s Achabem, a ve shromáždění na tom zůstáno,
aby na hoře Karmél od proroků Bálovy'ch a ctitelů Astarty
se strany jedné, a od Eliáše se strany druhé před obličejem
lidu s vy'sosti o oheň voláno bylo; ten pak Bůh, ktery'ž ohněm
odpoví, budiž Bůh pravy'. (3 Král. 18, 22 n.) Sluhové Bá
lovi nadarmo volali o oheň; na prosbu však Eliášovu spadl
oheň s nebe a spálil obět zápalnou. Tudy dostal Eliáš moc
nad proroky Bálovy'mi, kteří hned k potoku Cisonu vedení a
pobiti byli. Když pak při tak podivném soudu Božím na prosbu
Eliášovu i déšť s nebe dán byl, mohla! ta událost krále i lid
na povinnost obrácení se k Hospodinu upozorníti. Než na vzdor
tomu zázračnému působeni nebylo nalezeno více než sedm tisíc
mužů, jichžto kolena neskláněla se Bálovi. (3 Král. 19, 18.)
Povolalt sice Achab Eliáše ke dvoru svému: avšak poněvadž tu
před úklady pohanské Jesabely bezpečen nebyl, musel před ní
na poušť uteci, a o samotě žití “), až pak, aby na horu Ho
reb dostati se mohl, od anděla na dlouhou tu cestu pokrmem

') Při dobré mysli mnohých pohanů stalo se, že pravda Boží snáze u nich
nalezla přístup, než u pověrečných a bohazpuatlýcb lsraelilů. (Luk.
4. ZO.)

")0 čemž takto dí av. Jan Zlatoústý: „Tehda'ž, když Bůh sám půnobíl,
králové, knížata a lidé přemožení byli od Eliáše; když pak Bůh odstou
pil, i jedna žena prorokovi strašnou se zdálo.“
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posilněn byl. *) (3 Král. 19, S.) Mezi tím prorokoval Mi—
cheáš, syn Jemlův v říši israelské a kladl odpor lživému pro
roku Sedeciáši (3 Král. 22, 11 n.).

Eliáš měl i po svém navrácení z hory Sinaj co prorok
mocně působiti. Bůh mu velel konali cestu do Damašku, aby
tam Hazaele za krále nad Syrií pomazal. Potom když Achab
vzal Nábothovu vinici, aby vládl jí, potrestán byl od Eliáše
co vražedlník a zloděj, a napřed mu oznámeno, že Hospodin
vyhladí až do posledního potomstvo jeho. (3 Král. 19, 15;
21, i n.)

Při onom bouřném horlení, když Eliáš na hoře působil,
dostal poučení s nebe, že odtad ještě veliká jest dalekost do
duševního zesílení království Božího. Viděl tu, na hoře, stoje
před Hospodinem, an silný vítr dmul tak, že podvracel hory, a
skály rozrážel. Pak nastalo zemětřesení, a konečně vyšlehl
oheň z hlubiny země. Ale ani v tom větru, ani v tom země
třesení, ani v tom ohni nebyl Hospodin.

Tedy podivným řízením Božím dostalo mu se, býti svěd
kem onoho prorockého působení, kteréž na všecky národy země

_ s velikým užitkem jeviti se mělo. Když pak Eliáš prorocky'm
létáním již byl k tomu dospěl, u vichru vzat, a s tělem i duší
v onom místě se octnul, z něhož druhé příští jeho se očekává.
(4 Král. 2, u ; Mal. 4, 5 n.) Židé za to mají, že příští jeho
bude uvítáno slovy: „Požehnaný, jenž se béře ve jménu Hospo
dinově“ (Žlm. 117, 26.). Žádný nebyl, aby jej schvaloval,
jako to činí Sirach, řka: „A povstal Eliáš prorok, jako oheň,
a slovo jeho jako pochodně hořelo.. Slovem Páně zavřel nebe,
a svrhl třikrát oheň s nebe“ (48, i. 3.). Až po naplnění
všeho proroctví nastane doba, kde Kristus Pán jako soudce
v slávě a velebnosti přijde, má Eliáš zase přijíti a ve spo
jení s Henochem, svědkem patriaršího zjevení vydati svědectví
o věcech, co se za dnů Mojžíšových dály. Eliáš podlé Písem
božskému Soudci, jako Jan Křtitel v duchu Eliášově Vykupiteli,

') Tu na hoře Boreb stál někdy Mojžíš jako zastupitel zákona, a teď tu
stojí Eliáš, jako zastupitel proroctví at. zákona. Tak také později oba
sešli ze na hoře Tábor, aby byli svědkové zjevené slávy Páně mezi lid
mí, kterého tak toužebně očekávali.
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k srdcím lidským cestu připravoval, ku konci času cestu připra
vovati bude. (Mat. H, 14; 17, 10 n.) *)

5.

Eliseus.
O jeho povolání čteme, že se dálo skrze Eliáše. Tento

nalezl Elisea, syna Safutova, an oře dvanácterým spřežením volů.
„A on byl jeden mezi těmi dvanácterým spřežením orajícími; a
když přišel Eliáš k němu, vrhl plášt svůj na něho.“ Písmo
svědectví o tom dávajíc, dokládá, že se z rozkazu Božího stalo,
aby ten sprostý oráč byl od Eliáše na proroctví pomazán. Dále
mimo to, že plášt po něm dostal, byl též nadpřirozenými dary
ducha Eliášova, a sice dvojnásobně obdařen. (3 Král. 19, 16
n ; 4 Král. 2, 9 n.) Číně pak divy v těch jízlivých dnech,
svému povolání v lsraeli věren zůstal; ncbot dnové onino měli
neméně divů potřebí, jako dnové, za kterých Mojžíš u prostřed
lsraele svůj ouřad zastával. Co Mojžíš svou naukou provedl,
to platilo více časům příštím, nežli věku jeho, ale skutkové jeho
přímo ksoučasníkům mluvili jsou. Tak oni dnové dvou proroků
těch byli dobou zázrakův, a dobře mohou se přirovnati k oné
době egyptských poustenníků za věku poslednějšího, když bič
pronásledování byl na křesťany puštěn. Mimo bohatost na divy
a zázraky při Eliseovi také na tu zvláštní stránku prorockého
působení jeho přicházíme, že vůkol sebe mnoho bohomyslných
mužů shromážděných viděl, a v duchu Eliášově život jejich zpra—
vovati nepřestal. (4 Král. 2, 3 n.) Po vyzdvižení Eliáše

") Papež Benedikt XIV. dí o Eliášovi n Henochovi : Ohledně oboo panuje
u ss. Otců to mínění, že životem věčným ještě nevládnou, ale že jeden
i druhý v určitou hodinu vystoupiti maji, aby bojovali proti Antichristu.
Potom prý budou od toho solia v'sí svatosti zabiti, . k slavnému životu
konečně přivedeni, podlé oněch slov: „Tit jsou dvě olivy, a dva svícno
vé, před obličejem Pána země“ (Zjev. „, d,). Dissertst. do Canonis.
SS. Tom. [. pg. 102. Psaní, kteréž král Joram sedmého léta po vstou
pení Eliášově u vichru na nebe dostal (2 Pnrnlip. 2t, 12.), samo v sobě
není jistým svědectvím o dalším živobytí tělesném proroka toho. Nebo!
text ten nezbraňuje tomu, pročbychom to psaní nemohli za takové držeti,
kteréž Eliáš před svým na nebe vstoupením byl napsal. Cír. .lo. Andr.
Schmid Dissertnt. do libris et epistolís cielo et inferno delatileelmst. 1704.
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u vichru do nebe vyšli synové proročtí kEliseovi, a řekli jemu:
„Odpočinul duch Eliáčův nad Elis—cena...“ a poklonili so
mu až k zemi. „Rovně tak i v Jerichu přistoupili k Eliseovi
učennlci proročtí. (4 Král. 2, $.) Padesále z nich šlo za Eli
ášem a Eliseem k Jordánu (v. 7.). V Galgalu bydleli učennici
proročtí s Eliseem. (4 Král. 4, 38.) Ti též pro těsnost místa,
kde s Eliseem bydleli, odešli k Jordánu, a tam místa k bydlení
sobě vystavěli. (4 Král. 6, i n.) [ vešlo jim v obyčej, aby
nejinač, než po prorocku se odívali, zvláš! pak v kožich ovčích
a kozelčích chodili, a pasem koženny'm bedra svá přepasovali.
(4 Král. 1, 8; Žid. „, 373 Jak známo, také Jan Křtitel
slaroprorocky'm způsobem se přiodíval. [ v slavu manželském
někteří z proroků se nalezali, porůznu majícc obydlí svá. (4
Král. 4, t.) Ti však, co bydleli pospolu, jistě byli neženati.
Také možno, jak se mnozí domy'šlejí, že proroci věku toho po
cházeli ze školy Eliaeovy.

6.

Kněz Jojada a prorok Zachariáš.

Jojada, vrstevník Eliášů a Eliseů, byl svědkem neblahého
sešvakření domu Davidova s domem Achabovy'm. Ty'ž to byl,
co cizozemku Alhalii : trůnu Davidova strhl, a jejímu vnuku
Joasovi jej dal, jemužto, dokad plnoletstvi nedosáhl, poručníka
potřebí bylo. Šest let zůstal Joaa v chrámě skryt, aby ušel
úkladům královny Athalie (2 Paral. 22,12). Jojada poručnictví
veda, byl také skutečným zástupcem královské moci. Aby bo
hovládná v Israeli síla znova jako na svíccn byla postavena,
vidělo se mu, řádnou smlouvu mezi Bohem, lidem a králem
učiniti. Tedy ukrutnice Alhalia zabita jest mečem v domě krá
lovském, zbořen jest dům Bálův, a opravení chrámu podniknuto.
K dalšímu stvrzení královské vlády, přikázáno lidu, aby slibcm
věrnosti králi se zavázal. ] stalo se, že Jojada vyvedl (Joasa),
syna králova, a vstavil na něj korunu a svědectví (zákon Moj
žišův) ; a ustanovil jej králem, a pomazali ho, a plesajíce ru
kama, říkali: Živ buď král! (4 Král. u, 12.)

Než po smrti Jojady chovanec jeho Joas odvrátil se od
pravého Boha. lstalo se, že kněz Zachariáš, syn Jojadů,

12
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svým hlasem prorockým odpíraje modlářům, zvolal: „Proč pře
stupujete přikázaní Hospodinovo, ješto vám to neprospěje?“ A
opustili jste Hospodina, aby opustil vás? _ Tedy shromáždivše
se proti němu, ukamenovali ho z rozkazu králova v síni domu

Hospodinova (2 Paralip. 24, 20.). Snad se obávali, žeby vy
sokosti u moci královské ujma se stala vlivem velekněze, an
mezi tím 130 let starý Jojada umřev, pochován byl v městě
Davidově s králi, proto že udělal dobře s lsraelem & domem
jeho (2 Paralip. 24, 16.). I stálo u lsraele, a bylo i to slovo
zjevení, i každý ctitel jeho v nedůvěří, tak že posýláni byli pro
roci, kteří neodvratné svědectví dáti museli, ačkoli vůbec přijato
nebylo (2 Paralip. 24, i9.).

B. Proroci, kteří své učení o písemných pa—
mátkách pozůstavili. ')

L Jonáš
7.

Prorok Jonáš „) za krále Jeroboama II. (|. 824—783
př. K.) předoznámil, že vláda israelská končin v boji ztracených
zase dobude (4 Král. 14, 25.). Naplnění proroctví toho způ
sobilo Jonášovi nehrubě co radostného, jelikož zvýšená tudy
královská moc všeliké modloslužbě & zkáze mravů víc a více

uzdu pouštěla. (Viz o tom v proroctví Amosově & Oseášově.)
Jonáš, jak podobno, vida ty neblahé následky, nemálo dů

věry k lidem pozbyl. Z toho jde na rozum, proč právě muž
ten od Boha zvolen byl, aby šel Ninivitským kázat pokání. Má
mc—li dále sobě vysvětliti to Jonášovo z povinnosti k Bohu se
vytahování, nepřijdeme k světlu, leč bychom jej za muže na
lid takřka nevrážejícího držeti chtěli. A co ještě méně chá
peme, jest, že prorok ten, pustiv se do ciziny, t. do Tarsis ve
Španělích, naditi se mohl, žeby povolání, kterýmž byl povolán,
uhnouti mohl, leda bychom to domněnku při něm předpokládali,

*) Mezi těmi jsou čtyři pod jmenem proroků větších snimi, dvanáctero puk
menších, jediné pro menší obsah jejich proroctví tak nazvaných.

") Rodiitě jeho bylo v městě Goth k západu od jezera Genenrethského vpo
t'čtu čeledi Zabulonovy. Jos. 19, 13 jinak sloulo Gethhefor.
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jakoby věc samým Bohem vdechnutá jen na půdě kananejské
průchod miti mohla. Podivným od Boha kroěejů Jonášových
zpravováním pravda ona Israeli odedávna známá zase ku pa
měli se přivodí; „Živť jsem já: a naplněna bude slávou
Hospodinovou všecka země“ (Num. 14, 21.). M„á jest
všecka země“. Poslednější slova jsou připojena k těm, jimiž
Bůh lsraelity ujistil, řka: „Budete mi za vlastní nábytek ze všech
lidí“. Jižt pak v těch samých slovech nalezli Židé upsání na
tu přednost jejich před ostatními národy ukazující. Pohled do
historie 0 Jonášovi měl těsnou mysl jejich rozprostraniti, což
samo ještě více docíleno býti mělo zkušením, jehož sám Jonáš
v městě Ninive nabyl. ! učiněn svědkem nejen toho, že Bůh
pohany ku pokání probuzuje, ale i na milost příjímá. ! ncměliť
ani Židé zoufati nad milostí, kdyžby činiti chtěli pokání.

8.

Podivným příběhem Jonášovým na lodi, a v rybě — po—
zřením a zase vyvržením ho od potvory mořské -- předobra
zeno jest pohřbení a z mrtvých vstání Spasitele *); onf zajisté
sám toho výklad dal: „Pokolení zlé a cizološne' hledá zna
mení, a nebude mu dáno, jediné znameni Jonáše proroka.
Nebo jako byl Jonáš v břiše velryba tři dní a tři noci :
takť bude Syn člověka v srdci země tři dní a tří noci“ ")
(Mat. 12, 39. 40. of. ibíd. 16, 4.). Na mnoze vůbec usku
tečnil Spasitel, založiv katolické náboženství, což bylo před
obrazně oznámeno v historii o Jonášovi.

9.

Báje pohanské, přirovnáme—li je ku prorocké vážnosti Jo
nášovy historie, tu samu nade vší pochybnost kladou, a jen ne—

') Rybu tuSnazývá Oken equal-n Cafebar-ius. Naturgtfďp. Stuttg. 1838. Bb.Vl. ©. Po zdání rabinův Jonáš Vstoupil skrze jícen do ryby veliké,
jako když někdo do synagogy vchází, . d\ě očista té ryby byla mu za
okna, jenž na světlo divala C-.fr Gilcnmcngrťe rntbcďtce Bubcnthum
[. G. 394.

") Jonáš jmenuje 2, 3 to své vo velrybě zůaténí bydlením ve „ScheeL“
12*
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patrnou, ba docela cizí podobu pronášejí. — Herkules pouští
se sice do jícnu potvory mořské, aby Hesionu, dceru krále
trojanského Laomedona vysvobodil; ale Jonáš nemíní se žádným
netvorem zápasiti.

Dále, když Andromeda, dcera Cefeusova nestvůře vodní
předhozena byla, Perseus vyvětiv jí, pojal za manželku. Jonáš
naproti tomu uvržen do moře, nic nechce míti s potvorou.
Avšak nemůže tu zvláštnímu vlivu Božímu se vyhnouti, a při
všem počínání co neposlucha trestán, a poučen býti má, že se
z povinnosti k Bohu nijak vytáhnouti nelze. Obyvatelů Ninivit
ských zřetel měl se na to obraceti, že muž ten, kterýž z hrdla
smrti takřka vyrvaný, k jejich vysvobození poslán jest, není
než pravý prorok Boží. Tudy to jejich rychlé k Bohu se obrá
cení. Sám Kristus dí : „Jonáš byl za znamení (zázrak) Nini
vetským“ (Luk. H, 29 n.).

ll. Amos, Osea'š, Joel.
10.

V řadě tak nazvaných dvanácti menších proroků, ježto
v bibli nacházíme, Amos třetí místo zaujímá. Domov jeho jest
Thekoa, městečko několik mil jižně od Bethléma. 'Tu měl živnost
mezi pastýři, a chodil za svým stádem (1, 1; 7, l5.). *) Že
pasoucímu stáda město Bethlém na oči přicházelo, nemohl se
ubránit, aby nemyslíl o veliké slávě, jížtoby lsraelité požívali
mohli, kdyby po cestách Páně chodili, jako to činil král David.
lnemile bylo Amosovi, když viděti musel tu panující zkázu
mravů, kteráž z nesváru mezi lsraelem a z nedověry k Bohu
povstala, a za poslednějších dnův krále Jeroboama ll. vůbec se
rozšiřovala.

Té doby takměř jediný Amos o říši israelské prorokoval.
Že pak jeho do časů budoucích nahlédání a prorocké hor
lení Ozeášovi, králi jůdskému oznámeno bylo (809—75 8), tudiž

.) „Paatucha já jsem“ — tak pravi sám o sobě k Amnziášovi — „očesá
vajc plané I'íhy“, !. živ jsa planými fíky, sprostě, nepotřebuji žádného
chlebem zaopatření. (Hebrejahy = fíkovrtlč, jakový-m při chození " uti—
dcm snadno býti mohl.)
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i mnoho nátisků zakusil prorok tento. ! osočen jest u Jerobo
ama krále od modlářského kněze v Béthel, až z počtu živých
vyloučen, a konečně, poněvadž dle oustního podání, krvavou
obětí nepřátel svých se stal, klade ho církev na den 31. Břez
na mezi mučenníky.

Proroctví Amosovo má 9 kapitol. Začíná s ohlášením po
msty Boží Damascenským, Filislinským, Týrským, ldumejským,
Ammonitským kp. l -- 3. Potom od kp. 3—6 žehrá na modlář
ství, a z toho jdoucí hroznou skleslost lidu; též napomíná ku
pokání, hrozí pokutou Boží, a předpovídá daleké zajetí. Kde
při slavnostech a služebnostech zevnějších není přiměřeného roz
položení mysli, úkon takový Bohu se nelíbí. „Nenávidlml, a
zavrhl jsem slavnosti vaše: a nepřijmu vůně shromáždění vašich.
Pakli obětovali mi budete zápalné oběti, a dary vaše, nepřijmu
jich.. Zdali oběti zbité a posvátné obětovali jste mi na poušti,
za 40 let, dome israelský? A nosili jste stánek Molochovi své
mu, a obraz modl vašich, hvězdu boha vašeho, kteréž jste uči
nili sobě.“ Od kp. 7—9 předukazuje trojí pokutu na lsraele,
a konečnou zkázu jeho; avšak i pohled otvírá do království
druhého Davida či Messiáše. Zvláštní pak slova k lidu israel
skému, kterýž ku potrestání dozrál, jsou tato: ,.Utíkati budou,
a nebude zproštěn z nich, kterýž uteče. Sstoupí—li až do pekla,
odtad ruka má vyvede je: a pakli vstoupí až na nebe, odtud
strhnu je“ (9, 12.). — Vedle tak zvýšené pohrůžky dává
slovo útěchy: „V ten den vzbudím stánek Davidův, kte
rýž klesl: a zase vzdělám mezery zdí jeho..... a zase
vystavím je jako za dnů starodávních, aby vládli ostatky idu
mejakými, protože vzýváno jest jméno mé nad nimi, praví Ho
spodin číně tyto věci“ (9, 11 n. Viz Skutk. 15, 16—173.

Oseáš.

I 2.

Prorok Oseáš, syn Bérův, s Amosem jen z částky sou
věký, tak že tento alespoň o padosáto let dříve umřel. Pro
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roctví svá nejvíce o říši israelské začíná s vystavěním dvou
skutků, pod nimiž lsraelilům hříšné věci jejich, totiž zprone
věra s modlářstvím, ukázány jsou. Prorok z rozkazu Božího
pojímá nejprv nevěslku, a pak i ženu cizoložnou za manželku.
Dílkám z těch dvou žen zplozeny'm dána jsou jistá jména, s vy'
znamem věcí budoucích. Konečně, jak podobno, ta, co se mu
zpronevěřila, lístkem zapuzení potrestána jest. Mělof tudy na
vysokou hodnotu lsraele se poukázali, a za nevěrnost a modlář
ství jemu trest předoznámen by'li. (Kp. l—-3.)

V proroctví Oseášovu proti lsraelsky'm nejednou žehráno,
a obci zkázou, lidu pak zajetím hroženo, tak že marné bude
jejich zpoléhání na pomoc egyptskou a assyrskou. Ve všech
téměř kapitolách lidu z modlářství obviněnému pohrůžky činí a
pomstou Boží hrozí. Opět a opět líčeno lidu zapomínání na
Boha, tak že nepřestávajíce na tom, aby modlařili v Béthel
(Bethaven), iv Galgalu 12, H; 4, 15. i v Masfě, 5, i; i na
hoře Tábor, 5, i, a v Sichem, 6, 9, k modloslužbě se při
pravují. Pro ohavné modlářství kněží a knížat se stává, že
Israel upadá v záhubu.

Právě ta Assyrie, jejížto modly a nepříkladny' život alespoň
někteří lsraelité přijali, pomstu na ně uvalí, 5, 13; 12, l; 7,
H. „Neb vítr rozsívají, a vichr žíti budou“ (8, 7.). „Egypt
shromáždí je, Memíis pohřbí je“ (9, 6.). Na více místech
hrozí hladem (9, 2.), zkázou města, odvedením lidu do zajeli
a zemí cizích; a co nejboleslnějšiho jest, že Israel sám svy'm
zahynutim vinen (! 3, 9.). Když nastane čas zavržení lidu,
nebude mu jináč, než jako na poušti. „Mnoho dní seděli budou
synové israelští bez krále, a bez knížete, a bez oběti, a bez
oltáře, a bez efod a bez lheraíim“ (3, 4.). „Nebo nejste lid
můj“ (l, 9.). Než polom dí: „Budou shromážděni synové
jůdští a synové israelští spolu, a ustanoví sobě hlavu jednu“;
totiž Zorobabele, jenž v tom předpodobňoval Messiáše (v. M.).—
Dále poslušny'm ohlašuje milost Boží, řka: „Učiním smlouvu se
zvěří polní, a lučišlě, a meč i válku zahladím. . . . [ zasnou
bím tě sobě u víře: i budeš viděti, že já Hospodin“ (2,
18—20.). „A potom navrátí se :ynovc' israelčb', a hledali
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budou Hospodina Boha svého, a Davida krále svého, a
báli se budou Hospodina, a jeho dobrého“ (3, S.).

V posledních čtyrech kapitolách (ll—14) vedlé pohrůžek
nekajícím činěných, příznivěji se dotýká lidu, zvláště jůdského,
otviraje pohled do budoucího s israelským sa sjednocení a
na milost přijetí; dále mluví o vykoupení lidu ze zajetí věčné
ho, a o z mrtvých vstání, jímžto se vykoupení světa dokoná.
„Budu smrt tvá, ó smrti, hryzem' tve' budu, peklo“ (13,
12. Clr. i Kor. 15, 55.).

Při proroctvích svých Oseáš spíše v nastěhování. než v roz
vodění myšlenek si libuje, tak že svatý Jeroným trefně praví:
Hoseas commaticus ost, et quasi per sententias loquens. Prci.
ad XII. Prophet. Týž sv. Otec klade Oseáše za poddance říše
na severu, rodilébo z města Bethsames v pokolení lssachar.
Jos. 19, 22. '

Joel.
13.

Joel, syn Fatuelův, z pokolení Růben, pod těmi králi živ byl,
za nichž prorok Oseáš o království israelském truchlivé věci věštil.
! prorokuje nejvice o Jůdských, a klade mezi jejich nepřátely
Fénické, ldumejské, Egyptské a Filistínské, nikoli pak lsraelské.

Začíná s proroctvim o hrozné pomstě Boží, a vypisuje
zkázu, zvláště od hladu, hmyzu a nepřátel pošlou. ,Ostatek po
housence snědla kobylka, a ostatek po kobylce snědl brouk, a
ostatek po brouku snědla rez. Popleněna jest krajina, kvílila
země: nebo pohubena jest pšenice, zahubeno jest vino, zhynul
olej“ (i, 4. 10.). Z příčiny té napomíná Jůdských ku pokání:
„Obraťte se ke mně celým srdcem svým, s postem a
s pláčem i s ku'lenim. .. Mezi síní a oltářem at plačí kněží,
služebníci Hospodinovi, a řkou: „Odpusl Hospodine, odpusť lidu
svému: a nedej dědictví svého v pohaněni, aby snad nad nimi
panovali národové; proč říkají mezi národy: Kde jest Bůh je
jich?“ (2, 12. 17.)

Dále těší lid, a slibuje kajícim hojné požehnání Boží :
„[ bude potom (po navrácení se Židů ze zajetí) Vyleji ducha
svého na cs'eIike' tělo: a prorokovati budou synové vaši, i
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dcery vaše: starci rači sny míti budou, a mládenci vaši
vidění vidati budou.“ Prorocká slova jeho (2, 28 n.) počala
se již poněkud plnili po návratu Židův ze zajetí : ale v zákoně
Novém teprvé v skutek přišla (Skutk. 2, 16 n.).

Konečně mluví Joel o soudu v oudolí Josafat: „Shromáž
dím všecky národy, a svedu je do oudolí Josat'at. Nechť po
vstanou, a vystoupí národové do oudolí Josafat“ (3, 2. í2.).
Soud Boží v textech uvedených jen z jednotlivého hlediště po
važuje se, totiž, pokud utiskovany'm lsraelsky'm právo by'ti má,
vzhledem všech nepřátel jejich. „Nebo tu budu seděti, abych
soudil všecky národy vůkol“ '(3, 12.). Oudolí Josat'at bylo dle
oustního podání mezi Jerusalémem a horou Olivetskou; aneb dle
jiny'ch rozumíno má by'ti ono blíže Thekue, kdež byl Josafat
porazil Edomity, Ammonity a Moabity (2 Paralip. 20, 20.).

Za které doby Joel svůj prorocky' úřad zastával, s jistotou
určití nelze. Bylo-li by tomu tak, že v kp. 2 líčení nepřátelé
od severu (v. 20.) nejsou kobylky, nébrž lidé protivníci, mohli_
bychom z trého voliti: i) tažení jakési Assyrské; 2) Nájezd
Skytsky'; 3) konečně útok z Chaldejska. *)

Ill. lsaiáš, Micheáš, Nahum.
H.

Isaiáč v pořadí veliky'ch proroků na prvním místě stojí,
jsa z částky Oseášovi souvěky', jakož i jiným, kteří za králů
Oziáše (Azariáše), Joathana, Achaza a Ezechiáše prorocky' ouřad
konali. Málo jest spisů těch, jenž by o důvěře k Bohu tak
mocně hlásali, a člověka sklíčeného v naději tak pevně ustavili
mohli, jako se toho domáhají sepsaná proroctví lsaiášova, jichž
to některá lsraele, jiná pohanské národy na zřeteli mají. Konal
úřad, k němuž asi r. 759 před Kr. povolán, nejméně až do
r. 713.

Dle nadpisu, s kterým činí začátek proroctví svy'ch, klade
se lsaiáš za syna Amosova. Amos ten docela jiný, a od toho

*) Mnozí n. p. Epifanina, Doroth.. Isidor, mají za to, že Joěl byl : pokolení
Růbon, ; města Beth-ran. Cír. Calmct. Dictionar. S. Script. pag. 507.
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rozdílný, jejž mezi dvanácti menšími proroky nalezámc, domnín
byl syn Joasa, a bratr Amasiáše, králů judských (4 Král. 14, l.).
Tomu buď jak buď. Zajisté nad královskou urozenost vyššího
šlechetství lsaiáš došel, an po královsku zvěstovat a předozná
mil vítěznou slávu Boží. Že v manželství živ byl, dovídáme se
z kp. 8, 3., a jak podobno, stál u vážnosti u krále-Ezechiáše,
ale za jeho nástupce Manassesa dokonal, as 80 let Sltll', pro
rocky' ouřad smrtí mučennickou (4 Král. 21, 16.).

Domnění, žeby byl lsaiáš za poslednějších dnů svy'ch v ga
lílejském městě Paneas živ byl, neopírá se leč o tu případnost,
že hrob jeho tam ukazovali, a od tamtud l. 422. kosti jeho za
Theodosia II. do Cařihradu přeneseny jsou. (Baron. ad Marty
rolog. Rom. 6. Julii. *)

15.

Proroctví lsaiášovo “) má tři oddělení:

Oddělení první kap. 1—5. — lsaiáš žehrá na zkázu
mravů; tresce Židy z modlářství, viní dcery sionské pro jejich
nádheru a ztupěly' smysl při věcech Božích. Též předpovídá
lepší časy, kteréž vševládnoucí pravdou Boží osvíceny by'ti mají:
„V ten den bude vy'střclek Hospodinův v velebnosti a slávě, a
ovoce země vznešené bude, a k plesání těm, kteříž zachování
budou v lsraeli.“ — V kap. 5 ukazuje v podobenství vinice
lidskou neužitečnost a Boží pomstou hrozí : „Běda (vám), kteříž
táhnete nepravost za provazce marnosti, a jako za provaz u vozu
křích, . . kteříž říkáte zlému dobré, a dobrému zlé: kladouce
tmu za světlo, a světlo za tmu: pokládajíc hořké za sladké, a
sladké za hořké. Běda . . kteříž mocní jste k pití vína.“

16.

Oddělení druhé. Kap. 6—39. Zvěstuje veliké učení o
nepřekonatelné moci, jenž se jeví v řízení Božím, s nímžto říše

') U Židův dochovala ee pověst. že lsaiáš v posledních letech života svého
po poustennicku žil.

“) Mimo sbírku těchto, jenž pod jeho jmenem v bibli se nalezá, připisuje
se mu sepsání příběhů Oziášových a Ezechiášových (2 Paralip. 26, 22;
32, 32.).
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Jůdská a lsraelská vedlé nepřátelského ducha sousedních pohanů
tehdáž v odpor vcházely.

Aby lsaiáš jednak rozkošnický a zlopášný smysl lidu ostře
kárati, jednak i životu zbožnému bližší cestu ukázati mohl: do
stalo mu se potřebného a vyššího posvěcení. Sám o tom zmi
ňuje, řka: „Léta (758), kteréhož umřel Oziáš (Usiáš), viděl
jsem Pána sedícího na trůnu vysokém a vyzdviženém: a věci ty,
kteréž pod ním byly, naplňovaly chrám. Serafínově stáli nad ním
a volali jeden k druhému a říkali: Svatý, svatý, svaly' Ho
spodin Bůh záslupů, plná jest všecka země slávy jeho. . .
lpřiletěl ke mně jeden z seratinů, a v ruce jeho kamínek
(ohnivý), kterýž kleštěmi vzat byl s oltáře. A dotekl so úst
mých a řekl: Aj ble dotklo se toto rtů tvých, a odjata bude
nepravost tvá, a hřích tvůj očištěn bude“ (6, i n.). Tímto s hů
ry obdrženým požehnáním ozbrojený lsaiáš byl mocen, aby ne
toliko lidu hřícby jeho vytýkal, ale i přítomnost, budoucnost a
věčnost spojiti dovedl a věčné pravdy hlasatelem byl učiněn.

Podivné jeho poslání k lidu ohlášeno slovy těmito: ,Jdí,
a povíš lidu tomu: Slyšte slyšíce, a nerozumějte; a vizte vidě
ní, a nepoznávejte. Oslep srdce lidu toho, a uši jeho obtěž:
a oči jeho zavři; aby snad neviděl očima svýma, a uším svý
ma neslyšel, a srdcem svým nesrozuměl, a neobrátil se, : uzdra—
vil bych jej“ t. kaž jim, ač pro jejich slepotu a zatvrzelost
všecko napomínánl mano bude (6, 9 n.). Na trudnou otázku:
Dlouho—li všecko kázani jeho marně bude? — dána mu odpo
věd, že dříve země (jůdská) ostavena bude pustá, a pak i ten,
co v ní zbude, desáty' díl lidu že zhuben bude. Avšak jako
terebint, a jako dub, kterýž rozkládá ratolesti své, símě svaté
bude to, což zůstane v ní (6, 11 n.).

Oboje to navštívení země israelské v skutku se stalo; nej
prvé vybojován Jerusalém skrze Cbaldejskě, potom vyvrácen
skrze Římany tu dobu, když asi desátý díl Židů v zemi zbýval.

17.

Z času krále Joathana (758—742) nenalezáme žádných
datovaných proroctví; ale za to jich více z let krále Achaza
(742—727 a to v řečech vážných nám dochováno. Hned od
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kp. 7—14 ukazuje na tajůplné vtělení Syna Božího z Panny
Marie. Předzvěstování toho dálo se za dnů říši israelské nepří
znivých, za krále Fakee (758—738), kterýž spolu s králem
damašským (syrským) Rasinem proti Jerusalému povstal. Dům
Davidův měl svržen, a trůn jeho cizímu knížeti vydán býti.
Když mezi tím král Achaz, věda o převládě svého nepřítele po
pevných zdích městských se ohlédá, zdažby nepřátelským úto
kům odolati mohly, přichází lsaiáš k němu řka: „Aj panna
počne, a porodí Syna, a nazváno bude jméno jeho Em
manuel“ — (7, 14.). Než k čemu ta slova prorocká? v ja
kém stoji spojení s jedné i druhé strany? -——Odpověd nachá
zíme v události celé; lsaíáš nejblíže ku králi přichází, aby jej
o důvěře !: Bohu upevnil. Arcít výsost královská měla proč,
aby v ochraně Boží sobě své síly svědoma byla. „Jestliže ne
uvěříte, nevstanete“ — di prorok; jakoby řekl: Jestli vždy jen
od Assyrských pomoci žádatí, a ne raději Bohu dověřovati se
budete, jistě neostojíte (4 Král. 16, 7.). Ochrana Boží nad silné
zdi jest mocnější. Jak víře podobno, Achaz nevšímal si slov
těch, úplně ubezpečujících, co přijíti má. Prorok dotírá, aby
Achaz žádal zázraku: „Nebudu žádati, a nebudu pokoušeti Ho—
spodina.“ Na to promluvil prorok asi v tento rozum: Hrdý, po
slávě dychtíci králi, věziž, že domu Davidova nikdy nesklame
naděje jeho; že z kořene jeho vyjde Spasitel, a zázračným způ
sobem člověčenstvi na se vezme. Jak mnoho času spasitel, co
božské dítě, od početí až ku prvního slova promluvení potřebo
vati bude: tak dlouho, a nic déle to potrvá, až hrdi nepřátelé
domn Davidova pokořeni budou. *)

Potom předpovídá prorok o poražení nepřítele od severu
na Jerusalém dorážejícího, nabízí lid k důvěře v Boha, a otvírá
pohled do blažené budoucnosti, jenž potká krajinu galilejskou;
nebot světlo pravé víry vzejde tam (kázaním samého Krista Pá—
na), ant „Maličky' chován bude tam, a učiněno bude km'
šetslm' na rameni jeho, a nazváno bude jméno jeho: Po

') Že asi ve třech letech ochrana Boží příjde, vyjádřeno připomínkou na vý
vin dítěte od početí jeho až do prvního aroznmitelněho promluvení. Hrdý
Arhn nechtěl, ač mohl, tě prorocké řeči rozuměli.
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divný, Rádce, Bůh, Silný, Olec budoucího věku, Kníže
pokoje“ (9, 1—6.). '

Dále kp. 9, 8—10, 4. kára lsaiáš dům israelský, a ja
ké tu klade váhy na pomstu proti desateru pokolení nastávají
cí, tak že i vyvrácením Samaří hrozí, to vysvítá z kp. 9, 12;
10, 4: „Ve všem tom není odvrácena prchlivost jeho. Ale

ještě ruka jeho bude vztažena.“
A nebezpečím obklopenou říši jůdskou těší proroctvím:
„A vyjde prut % kořene Jesse, a květ % kořene jeho

vystoupí. A odpočine na něm duch Hospodinův ; duch mou
drosti a rozumu, duch rady a síly, duch umění a bázně
Boží“ (H, 1. 2).

18.

Mimo pořadí nalezáme vážný výrok nad Efraimem (kp. 28),
kdež o lichém vlastenectví, co předchozím brzké zkázy řeč jest.
Rozkazové jedni budou stíhali druhé, ale nadarmo. Kněžstvo
pustne, celá stavba státní zlýřclá jest. Budiž to k výstraze Je:
rusalému, aby nezpoléhal na marné theorie, aní by měl pevný
základ, na němžby blaho zbudováno býti mohlo: „Aj já polo
žím v základech sionských kámen, kámen zkušený, uhelný, dra
hý, v základě založený: kdo uvěří, nepospíchej“ (28, 16.) *).

[ jinde, vzhledem tě na Samaří přijíti mající zkázy prorok
'z mysli nepouští základní pravdu: „Opatrování Boží nejvíce se
v Israeli objeví; jestli mu lsrael odpírá, s pokutou se nemine ;
avšak prozřetelnost Boží nikdy pominouti nemůže. Velící náro
dové mohou pominouti a pominou, a z částky proto za své ve
zmou, že na vzdor vůli Boží proti Israeli boj vedli. Nejeden
mezi nimi byl sice povolán, aby pustil bič na lsraele, jak by
ale i proti tomu, co lepšího měli lsraelité, hrdě se postavil, ne
ujde bez pohromy. Názorně ty pravdy vyplňují se při všech
proroctvích, v kterých se lsaiáš proti cizím národům obrací.

„ó jaký hluk národů mnohých, jako množství moře zvu
číciho, a hluk zástupů, jako zvuk vod mnohých. Zvučeti budou

') Kameuem tim uhelným vyrozumívá se v Písmě svatém často Kristus. A
slovy teď zmíněnými chce říci l-aiii: Kdoikoli v Krista uvěří, nemusí
jiudo spasení hledati, nemusí se bití, když nastane sond.
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národové, jako zvuk vod vzdutých, a okřikne jej (Bůh), iuteče
daleko, a uchopen bude jako prach hor od větru, a jako vichr
před bouři v čas večerní, a hle zkormoucení v čas jitřní, a ne
ostojí: tenf jest podíl těch, kteříž nás hubili, a los těch, kteříž
nás loupi“ (17, 12—14.). Tu hle proroctví o Sennacheribovi,
králi assyrském, jehož vojska přitáhla do Jůdska, a k Jerusalé
mu (4 Král. 18, 13 n.).

Ig.

Vojsko assyrské bylo bič Boží na lid jůdsky'; ten—li by
ale z hříchu povstal a na cestu pokání se obrátil, hněv Boží
přešelby na Assyrské (10, 25. 34.). V kp. 11, 1 mluví o Mes
siáši, jenž se měl z domu Davidova naroditi. „A vyjde prut
: kořene Jesse *), a květ :: kořene jeho vystoupí.“ A když
věk království Messiášova vyobrazil, s veselím mu vstříc hledí,
řka: „Vášiti budete vody s radostí ze studnice Spasitele,
a řeknete v ten den: Oslavujte Hospodina, a vzývejte jméno
jeho“ (12, 3.).

Od 13. kp. prorok vejš v kp. 10. zmíněnou pravdu na
Babylon obrací, a zavírá veršem 15, kp. 14 svou řeč od čtvr
tého verše začatou proti pejše jeho, i k těm z částky lepším
lsraelitům, řka: „A položím jej v vládařství ježka“ (učiním Ba
bylon pustinou, kdežby ježci přeby'vali). V témž smyslu obrací
lsaiáš pohrůžky a pokuty na veliká i menší knížetství, jakož
jsou vládyAssyrských, 14, 24—27; Filistinských, 14, 28—32;
Moabsky'ch 15, 1—16, 14; Syrských a zase Assyrských 17.
1—18, 7; Egyptsky'ch") 19; Egyptských a Ethyopských20;
Babylonských 21, 1—10; Arabských 21, 11—18; Tyrských
23; ldumejských 34. _- Zříceniny podvrácených měst Memlis,
Ninive a Babylona se strany jedné, a dalšího ze Židův vyšlého

') Jane tolik co hai, otec oman. Dvě jména ta o jednom a těmi muži
také ve Vulgatě se užívají (Ruth 4, 22; 1 Par. 2, t2.).

") !( nejedněm lsaiášovy'm na Egypt poukázkám připomenuto bud' o dvojím
zvláštním výjevu v dějech tamních. Za dnův lsaiášových byla aaitaká 24tá
dynaatie od ethiopaké vypuzena 718 př. Kr. Po 26tě, kteráž opět aait—
akon byla, nastaly zmatky dodekarcbie.
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křesťanstva trvání, a druhé strany jsou to, jenž po mnoha tisíci
letech proroka lsaiáše ospravedlňují. *)

20.

lsaiáš ve mnoha řečech kp. 22, 24. 25. 26. 27. 29.
30. 31—33; 35—39 vyty'ká lsraeli a vůdcům jeho tupohla
vost a zpouru, a hrozí těžkými trosty ; neopomíjí ale na hojnost
slitování Božího ukázati, kteréž ani urputnosti, ani nevděku nic
napřed nedá, a konečně z lsraele veliké království Boží vzbudí.
On! nazy'vá (22, 5) Jerusalém „oudolz'm vidění“, za příčinou
prorocky'ch darů, aneb proto, že u hory Moria (vidění) leželo.
Ty dary tam Bůh položil. Má-li však duch okřáti, musí lsrael
od Boha strasti válečnou skrocen by'ti. Tím více pomsty konati
třeba, ant sám zprávce domu královského Sobna nechvalný ži
vot vede (22, 15—253. Hospodin rozpty'lí zemi israelskou
s obyvateli jejími (24, 1 n.), ale po zajetí lidu ovoce se ukáže.
„Na ostrovích mořsky'ch jméno Hospodina Boha israelského. Od
končin země chvály jsme slyšeli, slávu Spravedlivého“ (24,
15—16. „Bůh učinil divné věci“ (25, i.). „I učiní Hospodin
zástupů všem národům na hoře této (Sion) hody z věcí tučny'cb“
(25, 6. Jedni rozumějí to místo o království Kristově vůbec,
jiní o večeři Páně zvláště). „Otevřete brány, at vejde národ
spravedlivy', ostříhající pravdy“ (26, 2.). „Živí budou mrtví
tvoji . . probud'te se, kteříž bydlíte v prachu; nebot jako rosa
světla, rosa tvá“ (26, 19.). Bůh i když trestání dopouští, má
lítost nad lidem, řka: „Já Hospodin, ktery'ž jí (vinice) ostříhám,
a nenadále napojím ji: aby snad nebylo navštíveno proti ní,
v noci a ve dne ostříhám jí. Hněvivosti při mně není“ (27,
3. 3.). „V ten den troubeno bude troubou velikou, i přijdou,
kteříž byli ztraceni z země assyrské, a kteříž vyhnáni byli do
země egyptské, a klaněti se budou Hospodinu na hoře svaté
v Jerusalémě“ (27, 13.). Avšak než přislíbení ta se naplní,
ještě mnoho soužení bude pro nestatečnost lidu, a zvláště lidu

') 'I'o ubezpečeni, : kterými Isaíáš vyhnpitelskému při Israeli ústavu vítězství
předpovídá, proto Boha původcem míti musí, poněvadž On nejvíce v lidu
tom odpor duchu lomu kladený vidět a kárat musil, od jehož zůstání
spása záviscti měla.



Isaiůš. Vítězné vedení Boží. I85

israelského. „Běda tobě Arielí, Arielí město, kteréž vybojoval
David. *) .. . Proto že lid tento přibližuje se ke mně (toliko)
usty svýmí, a rty svými oslavuje mne, srdce pak jeho daleko
jest ode mne“ (29, !. i3.). Ještě málo důvěry v Boha měli
lsraelité, an v čas trápení k Egyptským o pomoc se utíkali
(30, Sl.). Nastane zase zpušlění země jůdské, a zkoušení ta
kové při všech bolestech nebude bez užitku (32. 33.). — Pro—
rok vida v duchu svém šťastnější způsobu země jůdské (35.),
dí: „A vykoupení od Hospodina navrátí se, a přijdou na Sion
: chvalou: a veselí věčné bude na hlavě jejich.“ “) -—-—
Ale i ten nejlepší král israelský „Ezechiáš“ dává toho důkaz,
že dospělost v dobrých mravech teprva příjiti má. Náramná
vojska, s nimiž assyrský král Sennacherib proti Egyptu táhl,
mimochodem i proti Jerusalému se obrátila (r. 715 př. nar. Kr.).
Na pomoc lidskou spoléhali nebylo možné. Prorok učí, jak
Božího přispění a spomožení hledati náleží; a hle, pomoc s ne
be ukazuje se při náhlém zabubení hrdých nepřátel., Než ale
král Ezecbíáš v Boha úplně nedoufá, a před posly babylonského
krále Merodacba se vychloubá velikými poklady svými. A když
se nad Ezechíášovým dvojsmyslem zrak proroka truchlícíbo otví
rá do časů budoucích, potrestán jest král výhrůžkou touto:
„Slyšíž slovo Hospodina zástupův: Aj dnové přijdou, a bude!
odneseno všecko, co nachovalí otcové tvojí až do tohoto dne,
do Babylona: nebudet oataveno níčebož. [ z synů tvých . . .
vezmou, a budou komorníci pří dvoru krále babylonského.“
Jistota, s kterouž ty v předešlých řečecb oznámené strasti lidu
z částky v babylonském zajetí potrvají, činí přechod k posled
nímu a nejdůležitějšímu oddílu proroctví lsaiášovýcb.

') Nazýva' Arielem (lvem Božím) město Jerusalém, bud' proto, že Sennacheri
hovu obležení, a pomocí Boží jako uepřemožeuý lev odolalo, aneb pro
oltář zápalných obětí, jež také Ezechiel Arielem nazval.

“).Viickni avutí Otcové rozumějí ty zde vypsané blahé chvíle o blaženosti
duchovní v Církvi Kristově. Horou Sion, na kteréž dietní národové eo
shromáždí, po prorocku se vypodobnlvá království Eriatovo, jehožto po
žehnání, jež se tu vyobrazením hodů představuje, všecken avét ončaalen
býti má. Též v novém zákoně ae královatví Boží alolováním :! svadební—
mi hody vyobrazuje (Mat. 8, ll; Luk. 22, 16; Zjev. 9. 9.).
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21.

Oddělení třelt' kp. 40 -—66. hlavní myšlénku v sobě za
vírá: Započaté v lsraeli dílo Boží nikdy nezanikne, ano k zrůstu,
a po vší zemi k rozšíření přijde.“ .- Myšlénku tu rozvádí v trojím
skupení po 9 kapitolách.

Skupení ]. V kp. 40—48 chysta lid k náležitému po
chopení, jakým způsobem Bůh ku pomoci přispěje. Bůh zavítá
jako dobrý pastýř, zavítá jistě. Aby lid v důvěře k Vykupiteli
tak pokornému upevnil, přivodí ku paměti slávu Boží, kterouž
světla nebeská ohlašují; vystraha před pýchou, kterouž nadutý
člověk tajné soudy Boží rád by vyzpytoval. Ovšem že Bůh
israelský (Hospodin) jediný jest Bůh pravý (41, 43.). Modláři
a modly nic nejsou, a zkázu vezmou (44, 46.). Modloslužby
ne té hrubé, ale subtilné a duchovní stává se člověk vinným,
zapomínaje, že Bůh osobný a neodvislý jest; tedy skutků jeho
napřed vypočítati nelze. Že prorok nezdarma horlil proti té
duchovní modloslužbě, ukazují pozdější Fariseové, jicbžto odpor
proti vtělení Božímu s těmito řečmi lsaiášovými se nesrovnával.
Pýcha, s kterou Fariseus jistil: „Bůh nemůže vtěliti se“. Že
Bůh dílu svému zahynouti nedá, jednak ukazuje se víckrát pro
roctvím o vysvobození Židův skrze krale perského Cýra. Cýrus
předobrazil Krista Pána, a předpověděné vítězství jeho stalo se
na důvod pravého Božství Hospodinova a marnosti modl (48.).

ll.) V kp. 49—57 lsaiáš nejprve ubezpečuje, že Bůh
mezi národy jinými povolal sobě lsraele, jemužto láska Boží
zvláš! se zjevovala. Vyobrazuje od kp. 49 to duchovní vykou
pení, an původce téhož vyššího vysvobození jako mluvícího uvádí,
a spolu blaženost říše jeho vypisuje: „Poslouchejte ostrované,
a pozorujle národové zdaleka.“ Že tu Messiáš sám mluví a
Církev jeho se vyobrazuje, učí sv. apoštolé Skulk. 13, 47;
2 Kor. 6, 2. Ant prorok naříkal, že by tak nebyl lsrael
schopen, aby se zblížil ku království Božímu, dostava poučení:
„Málot jest to, abys mi byl služebníkem k vzbuzení pokolení
Jakobových, a k obracení kvasnic israelských“, t. ostatků isra
clských, k rozmnožení lsraele. „Aj dal jscm tě za světlo ná
rodům, abys byl spasení má až do končin země“ (49, 6.). Ze
semene Jakobova vyšlý národ nemůže, aspoň na dlouhý čas,
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ncž zavržen býti (50.). Avšak proto lsracl v Boha se důvěřu
jící, nebud malé mysli. V Jerusalémě nevyhasne řízení Boží.
Spravedlivý, jeji ostrovove' očekávali budou, schráněn
bude . . . . aby :'h'pil nebesa, a založil zemi, a řekl
!: Sionu: Lid—můj jsi ty! *) (51, 5. 16). „l uzří
všecky končiny země spasení Boha našeho“ (52, 10.). Od
kp. 52, 13 začíná se nové oddělení, jenž se zcela o Mes
siáši rozumí. — Spasení se stane skrze Krista Pána způso
bcm přepodivny'm, tak že prorok má příčinu zvolati: Kdo
uvěří slyšení našemu (slovům naším)? a rámě Hospodinovo
komu bude zjeveno ?“ (53, 1.) A v skutku, co tu prorok
s ouplnou jasností předpovídá, stalo se Židům příčinou pochybo
vání a zapírání, nechlícím se “příznili s naukou o dostiučinění,
utrpení a smrti Krista Pána, což tuto od proroka tak, jako dříve
od krále Davida (Zl. 21.), at tak dím, prstem ukázáno bylo.
Ovoce vykoupení Kristova nejen pro některé z israelsky'ch, ale
i pro množství věřících to nejblaženější (54), a dar Boží ne
zasloužený jest (55.). Kéžby Israel k činění spravedlnosti, a
tak i ku přijetí té milosti se připravil! (56. 57.)

lsaiáš ve svém proroctví tak zřetelně naznamenal tajemství
Krista Pána a Církve jeho, že by dle slov sv. Jeronyma, “)
ne tak prorokem, jako spíše evangelislou slouti měl.

lll. Od kp. 58—66 ukazuje prorok na vítězství vševlády
Boží v daleké budoucnosti. Hned v kp. 58 a 59 upozorniv
Židy, jaky'mi skutky by udůstojněni byli Božího smilování, tudiž
v-kp. 60 vystupuje z oboru israelského, a vidí Církev Boží ze
všech národů shromážděnou. Kdož věrní jsou z domu Jakobova,
netřeba jim hořekovati, že jich jen hrstka jest; nechat v pravdě
setrvají, a stane se, že ta obec jejich bude matkou těch mno
homnožství, jenž ze všech končin země se shromáždějí — po
vstanet Církev obecná.

lsaiáš tu živými barvami líčí vznešenost Církve ka
tolické, jmenuje ty vlasti a ostrovy, jenž k učení jejímu se

' ) nano to ukládá se o lleaaíůši, o němž toliko v smyslu plném rozumčtí
se můžo.

") Ad Paulam el Eustach. in translations Init.
í3
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přiznají, vidí knížecí a královské zástupce její; předvídá ty
nádherné chrámy a ozdoby její ; mát také na očích slavné prů
vody, a nové kněžstvo, a druhé příští Kr'mtovo k soudu. Misto
obětí israelských nastoupí obětování těla i duše a vydávání jich
v Bohu—libou a rozumnou službu. „A vezmu z nich některé
za kněží a za levity, praví Hospodin. Nebo jako nebesa nová
a země nová, kteráž já činím státi přede mnou, praví Hospodin,
tak stane símě vaše a jméno vaše“, (nové a trvanlivé.) 60, 21.
Na konec hrozí (nevěřícim Židům) rozptýlením mezi národy a
předpovídá o povoláni všech národů do Církve Boží, či no
vého Jerusalélna.

22.

Sám národ židovský svědectví dává ísaiášovi, že pod
jeho jmenem v Bibli vyčtená proroctví skutečně sepsal. To
mu přisvědčuje Sirach 48, 27. „Duchem velikým leaiál vi
děl věci poslední, a těšil lkající na Sionu.' Flav. Josef dává
zprávu, že slavný kra'l Cy'rus ta proroctví viděl, v kterých o něm
samém zmínka se činí. *)

Micheáš.
23.

Micheáš, od judského městečka llorsstba, Morasthický na
zván, rozdílný od Micheáše, syna Jemlove, o němá čteme v 3
Král. Byl živ pod Achobem aJosal'atem, a v passionálu římském
mezi Svatými zapsán jest (15. Ledna). Proroctví jeho má nápis:
„Slovo Hospodinova, které! se stalo Micheášovi“ atd. Souvěký
s lsaiášem, Oseášem a Amosem, prorokoval proti království isra

") Ve'skerea obsah proroctví Isaiáiova zaěl by krátce takto:
„Pokud jen člověk s Bohem se sjednocuje, má silu, život a veselou

budoucnost. Nepřátel netřeba se strachovatí, ale báti se sluší vlastního
od víry odpadnutí.

Israel, byl-liby. v důvěře ' Boha ustaven, stalby se věčně blažený-s;
než jen maličko těch se nalesá. jenž chápsjí vůlí Boží.

Avšak bud' si, že počet věřících jest sebe menil, v něm trvá kořen.
: něhož vznešená katolická církev vyjde.

Bůh v nízké, neouhledné spůsobě na zemi se ukáže; raněn bude pro
nepravosti lidské, ranami však jeho zhojení budou, kdožkoli kněmu věrně
se přivinou. Po všem světě blabě ovoce vykoupení Božího se rozšíří!
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elskému a jůdskému. [ nalezlo se, že prorok ten, jenž má
v bibli z dvanáctera menších prorokův šesté místo, nemálo po
dobný jest lsaiášovi, a sice obsahem, a často i slovem. Velebný
vchod ku proroctví jeho zní takto: „Slyšte lidé všickni, a po
zoruj země a plnost její: a buď Pán Bůh vám za svědka, Pán
z chrámu svatého svého. Nebo aj Hospodin vyjde z místa své—
ho, a sstoupí, a šlapati bude po výsostech země. A strávený
budou hory pod ním: a oudolí roztrhovati se budou jako vosk
od ohně, a jako vody, kteréž mají spád dolů. Pro nešlecbet
nost Jakobovu vše toto, a pro hříchy domu israelského“ (l,
2 —5.). *)

Po proroctví o zkáze města Samaří dotýká Micheáš nejvíco
Jerusaléma, a odrhá Jůdským náramnou převrblost mravů. Když
Micheáěovi, jakož i jiným pravdy Boží věstitelům vytýkali ne
snášelivost a přísnost v řeči, obrací se k nim prorok řka:

„ó bych nebyl muž maje duoha (prorockého), a kéž bych
raději lež mluvil, prorokoval bych pak tobě veselé věci, a ne...
oznamoval věcí přeamutných; vesel bys byl“ (2, H.).

Než prorok nedbaje na odpor nozbedných, dává vrchnostem
vinu z nátisku a bezpráví; též prorokům falešným a kněžím
odrhá pochlebování jejich, řka: „Slyštež vy knížata domu Ja
kobova, a soudcové domu Israelova... kteříž vzděláváte Sion
krvemi, a Jerusalém nepravosti“ (3, 9. to.). Že při tom
opovážlivě zpoléhali na Boha, řkonce: ,Zdaliž není Hospodina
u prostřed nás? Nepřijdout na nás zlé věci'; prorok odpovídá:
„A protož vaší příčinou Sion jako pole zorán, a Jerusalém v hro
madu kamení bude, a hora chrámova v výsosti lesů“ (3, i i. í2.).

Oznámiv lsraeli pohrůžky Boží pro jeho bezbožnost, činí
na to i sliby (2, i2.), a dotýká o té slávě," jenž nastane du
chovnímu Jerusalému, k němuž se všickni národové, k uctění
pravého Boha pobrnou (kp. 4.). “)

Aby však pravé náboženství po celé zemi se rozšířilo,
musejí zase vzdělati zdi hlavního města v Jůdsku. Tolikéž ivy

') Cír. llich. 4. t n. proroctví tu o budoucí slávě hory Sions, . pravého
náboženství Hospodinova.

") Podobně lssiáš 2, 2. 3. skoro týmiž slovy mluví.
i3'“
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vedení lidu ze zajetí assyrského státi se má. Potom stane se.
že : Bel/dema Efrala vyjde, jenž bude panovníkem v ls
raeti, a výt/rodové jeho od počátku , ode dnů věčnosti
(5, 2.). *)

Upokořený Israel v rukou nepřátel svých přineso mnohé
užitky. ! stojít to za práci; nebot ostatkové Jakobovi u pru
střed národů mnohých budou jako. rosa od Hospodina, a jako
krůpěje na bylinu (5, 7.). Než Israel v ostatcích svých tak
pěkný směr jemu vykázaný znaje, neostane věrný úkolu svému,
a tak urputně, jako byl proti prorokům povstal, odporovati bude
i soudům Božím. Prorok předbíhá časům, a rád by viděl, aby
uzavřená rada Boží ještě nepohnutých srdcí israelských vzbudila
ku poznání toho, co jest soud Boží (6, l.). Vede řeč o Bo
žích bojech, bojech totiž lásky výkupitelské s lidem nevděčným;
konečně vychází z boje láska, covítězka, a Israel opět na milost
přijat. Který jest Bůh podoben tobě, jenž odjímaš nepravosti,
a promíjíš hřích ostatků dědictví svého ? Neopustí více prchlivosti
své, nebo chtioí milosrdenství jest. Obratí se a smiluje nad
námi, složí nepravosti naše, a uvrže v hlubokost mořskou vše
cký hříchy naše. Dáš pravdu Jakobovi, milosrdenství Abraha
movi: kterýž jsi přisáhl otcům našim ode dnů starých“ (7,
18 n.).

!( takové dálce vede Micheáš, od času války assyrské až
do nejdelší budoucnosti říše Messiášovy.

Nahum.
24.

Hned po Micheášovi klade náš latinský výklad Nahuma, na
blízku svévolné vlády assyrské stojícího. Prorok Nahum z Etkos
(Elces), města galilejského “), předpověděl o zkáze Ninive

') Poslední slova toho verše vztahují se na Kristovo věčně od Otce nebe
ského zplození; :: v Církvi místo to o narození Messia'še v Bethlémě
rozumíno, jak od vysoké rady při otázce Heróduvč Jan 7, 42., tak i po
smrti Kristově za časů Hadriana císaře římského, kterýž pro zhouření l'a
Ieiněho messiáše Barkocheby zapovědčl židům bydleli nejen v Jerusnlémě,
ale i v Bcthlérně.

") Tak zněla tradice za času sv. Jeronýma, jenž o zřiceninách města Elrcsi
zmiňuje; naproti tomu u Syrských bylo také Elkos' bližo města Mossulu.



Nahum. l$l

pro hříchy obyvatelův jeho. Není známo, kdy vlastně ouřad
svůj konal. Mnozí vykladaěi dohadují se, žcby doba, když Na
hum prorokoval o vyvrácení Ninive *), strcl'ovala s rokem
bílým kralováni Hiskia (Ezechiáše) v Jůdsku. Bylot pak po
druhé Ninive vyvráceno r. 625 př. Kr.; a proroctví Nahumovo
padá do dávno minuly'ch časů.

Dále, ze slov l, 12 ; 2, 1. jde tolik, že království jůd
ské od Assyrsky'ch již nátisky trpělo, což ale ne vícekrát, než
jednou toliko bylo, a sice velikým nájezdem od assyrsky'ch vojsk
pod Sergonem či Sennacheribem za dnův krále Hiskia čili Eze
chiášo, když i Jerusalému porobou zahroženo. Ta věc považuje
se od Nahuma za věc minulou. Neméně (3, 8—11.) po
dolknuto, že Ninive svůj vlastní osud z osudu egyptského města
Theben (Nó-Ammon, dle vulg. Alexandrie lidné) znáti naučit se
může. ") Dobytí města Tbebcn skrze Assyrské, vojskem ethy
opsky'm podporované, nepřišlo než jednou k místu, když pod
Sergonem hořejší Egypt podmaněn byl od Ethyopsky'ch (lsai.20,
l.). Ono dobytí a onen nájezd připomíná Nahum jako věci
nedlouho před tím zběhlé, a tudy prorocká slova jeho do času
ne o mnoho pozdějšího náležejí, a nedlouho po onom nájezdu
léta 14“ kralování Hiskia (lsai. 36, l.) přednešena by'ti mohou.

Nahum znamená tolik, co potěšitel, a v proroctví svém
užívá řeči oupravné, jako lsaiáš v proroctvích proti pohanům :_
Tu hry v slovích, tu slov spojení umělecké, tu popisováni nád
herny'ch vozů a parády vojenské jsou obrazy, nejinak než
s dobrou úvahou postaveny'mi. Sláva a zabynuti Ninive dobře
se měří měrou tou, kterouž skvost a pád města Theben namě
řen bylz' K lidem té strany, jenž očekávali nové povstání řišo
*assyrské, obrací svou řeč Nahum, řka: „Co obmy'šlíte proti
Hospodina? Skonání on učiní; nepovstanet dvoje soužení. Nebo
jako trni spolu se'víže, tak hodování těch spolu pijících: strá
veni budou jako strniště suchoty plné“ (i, 9. 10.). Než spra

') No o tom prvním Ninive za Sarďanapála, nýbrž o druhém za Chyniladann.
")Co naatávala konečná pomala nad Samaří, v Thoben vévodéno ethyopakou

vládou. Brzo pak povstala dynastie dolnoegyptská. Nepřiilo-li Thnben
k vyvrácení mezi tím, co se vláda a vládou střídala? —
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vedlnost Boží, kterouž hrdé Assyrsko bylo potřeno, není slepá
a ospalá při veliké py'šo Jerusaléma, a tato s trestem se nemine.

IV. Jeremiáš, Ezechiel, Habakuk, Sofoniáě, Ahdiáě.
25.

Jeremiáš, syn kněze Helkiáše, dostal se do prorockého
povoláni v tu dobu, když tvrdošíjni židé nejméně dbali na jeho
pláč a pomstou Boží jim vyhrožování. Otec jeho po zdání na
šem jest jedna a táž osoba s oným Helkiášem, jenž v 18. roce
kralování Josiášova (l. 628 př. Kr.), v chrámě knihu "zákona
nalezl, jenž byla psána rnkon Mojžíšovon. (4 Král. 22, 3 ; 23,
23; Paral. 34, H.)

Jeremiáš již v životě matky posvěcen, a hned v mládí
k oni-adu prorockémn povolán (l. 1350 kralování Josiášova), po
42 leta prorokoval. Také možná, že ho tajno nebylo, co za
odpověd od prorokyně „Holdy“ dostane král Josiáš vzhledem
otázky, týkající se pohrůžek v knize zákona Mojžíšova proti Ži
dům učiněných: „Toto praví Hospodin: A já přivedn zlé věci
na místo toto, i na obyvatele jeho, všecka slova zákona, kteráž
řekl král jůdský. Proto že opustili mne, a obětovali bohům
cizím, poponzejíce mne ve všech skntclch rukou svých: a roz
pálí se hněv 'mdj na místo toto, a nebude! nhašen' (4 Král.
22, 16 n.). Tolik zajisté víme, že Jeremiáš vykladačem byl
těch v zákoně ohlášených pokut, a že zůstal panicem, hledaje
o samotě u vyplnění slova Božího rozkoš svou. Modlitbon sílen
stal se městem hrazeným, sloupem železným a zdí mědě
nou. Jerem. l, 18. *) Pohrůžky od Mojžíše nčiněné (Dent.
27. 28.), a od Josue opětované (Jos. &) rozléhají se v pro
roctvích Jeremiášovy'ch , tak že hříchy pokolení židovského
s jedné, a hrožení pomstou Boží nad nimi s druhé strany, tedy
jen dvě slova: „hřích a trest“ z úst mn vycházejí.

') Cf.Joram. 16, 2. S. Joronym praví o něm: „Corte nnllnm pnto nnctiomm
ease Bicremla, qni virgo. Pmpheta, unrtiicatnsqne in ntero ipso nemine
pmňgurat Dominum salvatorem. Bieremias enim interpretatnr: Domini
nechal.“
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26.

Hned za prvních Iel pod .losiášem skrovnou naději mčl
Jeremiáš, že by zmrlvělý cil nábožnosli u lsraele řeči prorockou
oživili mohl.' Neb při všem náboženském směru, jejž král svým
o česl Boží horlenlm (2 Par. 20, i n; 35, i n.) lidu k ná
sledování ukázal, příklad jeho nenalezal následovníků, a při včl
ším množslví naplnilo se, co byl Isaia'š prorokoval: „Lid lenlo
cll mne uzly, ale srdce jejich daleko jesl ode mne.“ Prorok
rozbírajo národní živol v lsraeli, nemůže se zdrželi, aby nad
ním naříkali nemusel. Kam se koli od něho uvésli dáme, do
soudnice, do chrámu, do hlučných sborů, do dílen hrnčířských,
do paláce, do prorocké chyžky, všady vslříc vystupuje la pravda:
lsrael jesl lak bohazpusllý, lak lži plný, lak vrlkavý & převrhlý,
že již dospěl k odsouzení na smrl. *)

Čím více se zmáhala zlosl lidu, lím boleslněji dojalý Jere..
miáš osvědčoval pomslu Boží proli němu; „nebo dvoje zlé učí
nil lid můj“, praví Hospodin, „mne opustili, studnící vody
živé, a kopuli sobě cisterny, cisterny rozpukane', kteréž
nemohou držeti vody“ (2, i3.). — Nad lím prorok hořekuje:
„Proč učiněna jesl bolesl má věčná, a rána má bez naděje ne
chlěla se zhojili?“ (15, 18.) Pomslou hroze proli nekajícím di:
„A rozpráším je věječkou v branách země“ (15, 7. t. branami,
přes hranice země.) — „Zlořečeny' člověk, který:-': doufá
v člověku,. . a od Hospodina odstupuje srdce jeho“ (17, 5.).
„Aj já uvedu lrápeni na míslo lolo (Jerusalém), lak že každé
mu, kdož je uslyší, znlli bude v uších jeho“ (i 9, 3.). „A já
přivedu na vás národ zdaleka, dome israelský — národ silný,
národ slarožilný, národ, jehož jazyka nebudeš uměli, ani budeš
rozuměli, co mluví. A bude jísli oseni lvá, a chléb lvůj . . .
zelře hrazená měsla lvá, v nichž ly máš doufání, mečem“ (5,
15, l7.).

') ' Kde komu nedopadá zjevný výklad, nechal na výstrahu danou od pro
roka pod podobeualvlm dvojím o zkáze obce jůdakó mluvícího, sobě
uamyalí. Ta podobenství nalezají se v kop. 13. a 18. o zábrdenlkn a
o hrnčíři.
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27.

Že mluvení pravdy v uších lidských nepříjemné bývá, toho
nejednou doznal Jeremiáš, tak že své od Boha povolání k Isra
eli „břemenem“ nazývá (23, 33.). Spoluobčané v městě Ana-—
thoth hledali bezživotí jeho, říkajíce: „Neprorokuj ve jménu Ho
spodinovu, a neumřeš v rukou našich.“ *) Prorok předzvěděl
o těch jemu strojených oukladech a promluvil řka: „A já jako
beránek krotký, kterýž nesen bývá k zabití: a nepoznal jsem,
že přemýšleli proti mně rady, říkajíc-e: Vpusíme dřevo (jedova—
te') do chleba jeho, a vyhladme jej z země živých, a jméno
jeho nebud' připomínánovíce“ (H, l9.). ")

Jednou nalezáme mysl jeho tak sklíčenou, že téměř Jobo
vými slovy úpí: „Běda mně... Všickni mi zlořečí“ (15, to.).
„Proč jsem z života vyšel, abych viděl práci a bolest, a aby
stráveni byli v zahanbení dnové moji?“ 20, 18.) Předpovčdění
o zkáze Jerusaléma (19, 11 n.) se tak znelíbilo, že tudiž
byl do klady vsazen. Avšak tu vznášel se před duchem jeho
blaženější věk Messiášský, o němž pěje: „V těch dnech, a za
času toho učiním, aby zrostl Davidovi kmen spravedlnosti: a
konati bude soud a spravedlnost na zemi“ (33, l5.). „Nebo
toto praví Hospodin: Nezahyne :: Davida' muž, kterýžby
seděl na trůnu domu israelského“ . N') A z kněží i z levítů ne
zhyne muž od tváři mé, kterýž by obětoval zápaly, a zapaloval
obět, : zabíjel oběti zbité po všecky dny.'4) — Potom, když ho
pomoc Boží z moci nepřátel vyvětila, a on při slavnosti chrá
mové předoznámil, že jako městu Silo učiněno, tak i dům Boží
zpuštěn a s prsti srovnán bude, modláři povstali proti němu,
volajice: „Ať smrtí umře.“ (26. S.)

') Když byl .lernsalěm po tři léta od Cbaldejskýcb obležen, trpělo blízká
město Anathoth všelikon bídu vojny.

") Dle svědectví sv. Jeronýma všichni sv. Otcově v tom se srovnávají, že
tu Jeremiáš předobrazuje osobu Krista Pána. kterýž doslovně jako berá
nek, neotvírajo úst svých, na smrt veden byl, a na dřevě kříže umřel.

'") Kristus, syn Davidův, věčně kralovati bude; i kraluje jako hlava Církve,
neviditelné, sedě na pravici Boží, a viditelně, skrze biskupy . kněží, ná
městky svě, jichž se vždycky Církvi dostane.

4) Pravé náboženství, Kristem uvedené, obětmi starozákonními přodpověděně,
věčně trvati bude.
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Za krále Joakima (r. 606 př. Kr.) k veliké žalosli musel
Jeremiáš viděti py'chu a nádheru v rodině královské, a káraje ji,
zakusili, jak holá, netajcná pravda u lidí nenávist plodí. Joa
kim v své náramně pejše kázal knihu, v nížto všecky řeči pro
rocké, Jeremiášcm učiněné, od písařo jeho Barucha vepsány by
ly, přinesli, a uvrhl ji do ohně. Než ani Jeremiáše, ani Ba
rucha, tenkráte nic zlého nepolkalo, ani Hospodin to tak zřídil
a jich před zajetím chránil, že oba k radě knížat skryvše se,
nemohli nalezeni byli. (36, 26.)

Za krále Sedeciáše opět do žaláře vsazen Jeremiáš, a pro
jeho vždy ncslibné proroctví knížata vymáhala jsou na králi, aby
zabit byl. (38, 4.) *)

Tedy za dnů krále Sedeciáše (r. 599—588 př. Kr.) na
lezáme jej opět v jámě, kde by byl zahynul, kdyby královský
komorník Abdemelech jej nebyl vysvobodil. (38, 7.) Jednou sice
žádal král Jeremiáše, aby se za něj i za lid Bohu modlil, avšak
prorok zůstal v žaláři až do té chvíle, když od Nebukadnezara
po dobytí Jerusaléma na svobodu puštěn jest. (39, 14.)

Mnoho strasti a trápení přicházelo na Jeremiáše skrze fa—
lešně proroky, kteří jemu na úkor lid šálili říkajice: „Meče a
hladu nebude v zemi léto.“ — „Mluví Hospodin: Pokoj bude
vám .. nepřijde na vás zlé.“ (14, 15; 6, 14; 23, t7.) Je—
dnomu z nich předpověděna smrt ještě ten rok, což se i vyplnilo.
(28,16 n.) Dvěma jiným, kteří ve jménu Hospodinovu věcí
lživé prorokovali, lež jejich a odporu kladení proti Jeremiášovi,
konečnou zkázu v Babyloně přinesly. (29.)

28.

V předcházející době, než byl dobyt Jerusalěm, měl se
Jeremiáš tím hůře, čím více přicházela k naplnění výstražná pro
roctví' jeho. Naříká sobě prorok, a dí Baruchovi, písaři svému:
„Já zavřín jsem, aniž mohu vjíti do domu Hospodinova. Protož
jdi ty, a čli z knihy, do níž jsi napsal z úst my'ch, slova Ho
spodinova, an slyší lid v domu Hospodinovu, v den postu, .

') Nebo! (prý) oslabuje ruce mužů bojujících, kteříž pozůstalí v městě tomto,
i ruce všeho liclu. . . „! řekl král Sedeciái: Aj, on v rukou vašich jest:
neb není ani slušné králi, vám v čem odepříti.“
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nad to an slyší veškeren Jůda, kteříž přicházeli z měst svy'ch,
čísti budeš jim: zdaby snad padla modlitba jejich před Hospodi
nem, i navrátili by se jedenkaždy' od cesty své zlé“ (36, 5,6.).
Tu prorok jedinou svou potěchu nalczal v slovích Božích. „[
bojovati budou proti tobě, ale nepřemohou; nebo já jsem s te
bou, abych tě vysvobodil!| (l, 19.) Tedy i ze síně žaláře,
v kterém držán byl, prorok napomínal, jak Sedeciáše, krále,
aby se Nebukadnezaru a vůli Boží v tom poddal, tak i Židův,
aby v Babyloně se osazovali, proto že tam budou sedmdesáte let.

29.

Po vítězství nad zemí jůdskou (l. 588 př. Kr.) ustanovil
Nebukadnezar za vládaře nad zemí tou Godoliáše, syna Ahika
mova. U vlídného muže toho Jeremiáš nalezl přízeň a ochranu,
a bydlil s ním v Masfě u prostřed lidu, ktcry'ž byl zůstal
v zemi; avšak tím proroku málo zpomoženo; nebo sotva že
začal okřívati z té tryzně, jižto u vězení přestál, stalo se, že
mimo nadáaí přítel jeho Godoliáš zavražděn jest od Jesmahele,
vášnivého roznicence (lanatika), jenž pocházel z semeno krá
lovského. (41, 2.) Vrah ten kázal pobiti mečem i mnohé jiné
Židy a některé chaldejské muže. Z toho přišel veliky', strach
na ostatní Židy, obávající se pomsty, vojskem chaldejsky'm za
hrožené. [ táhli tedy z Jůdska do Egypta, a vedli s sebou
i proroka, ač v těch věcech, o kterých jim ve jménu Božím
mluvil, ho neposlechli. V Egyptě nomeškal Jeremiáš Židům
osvědčovati pomstu Boží a předpovídati o podmauěui jich od
krále egyptského. An s lidem u víře zpustly'm nemohl prorok
Boží se srovnávati, tedy pravdě podobno, že od svých krajanů
v městě Tafnis ukameoován jest. (Epiphan. de vita et obitu pro
phet. tom. ll. pg. 239.) Jet až po dnes hrob jeho blíž měata
Kaira u veliké vážnosti. Z té příčiny od sv. Otců za mučeníka
vyhlášen, a za toho držán, ktery'ž panickou čistotu až do hrobu
zachoval, a dle svědectví 2 Mach. 15, 14. se mnoho modlí
za lid, a za všecko město svaté.

30.

Vy'hrůžná proroctví jeho zprovíjena jsou s předoznámcním
časů lepších. Vzhledem na to těší lid řka: „Toto pravi ílo
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spodin: Aj, já navštivím nad vámi zlost nálczků vašich . . a já
shromáždím ostatky stáda svého ze všech zemí, kamž vyvrhu je,

obrátím je k jejich polím: a růsti budou a rozmnoží se . . .
vzbudím Davidovi kmen spravedlivý, (čímž se Messiáš míní)
kralovati bude jako král, a moudrý bude: a konali bude soud
spravedlnost na zemi“ (kp. 23, 2—5.). Aj dnové přijdou,
učiním (po zajeti babylonském) s domem jůdským smlouvu

novou: ne podlé smlouvy, kterouž jsem učinil s otci jejich,
abych je vyvedl z země egyptské, smlouvu, kterouž zrušili, a já
panoval jsem nad nimi, di Hospodin. Ale tato! bude smlouva,
kterouž učiním s domem israelským po těch dnech . .: Dám
zákon svůj do vnitřností jejich, a na srdci jejich napíši
jej: a budu jim Bohem, a oni budou mi lidem. A ne
bude více učiti muž bližního svého, a muž bratra svého, řka:
Poznej Hospodina ; nebo všickni poznají mne, od nejmenšího
z nich, až do největšího, dí Hospodin: nebo milostiv budu ne
pravosti jejich, a na hřích jejich nezpomenu více“ (kp. 31, 33
n.). Vůbec tu nejen vysvobození lsraele tělesného, ale nad to
více na očích má prorok ono oblažení lsraele skrze Krista, a
sice jako první zjevení Církve zde, tak i její oslavení na onom
světě. Kapitoly, třidcňtň a třidcata' první jsou plné útěchy, jenž
v naději lepší budoucnosti spočívá. ,Sloužiti budou Hospodinu
Bohu svému, a Davidovi králi svému, kteréhož jim vzbudím.'

31.

Poněvadž sbírka i'eči Jeremiášových *) bez ohledu na
posloupnost času nám v bibli zůstavena jest: není snadno, podlé
ní se říditi, a do směru postaviti těch pokroků, jimiž tak řka
rok po roce lid israelský k své zkáze chvátal. Zatím přijde
čtenáři řečí těch velmi vhod následující dosti světle již učeným
Calmetem nastíněný letopočet:

') To ne tak uitežité, co se pořádku čaeu dotýče, obci-rané vydiul řečí
Jere—idiových připisují píeařovi jeho Barackem; jenž eo věrný učeuník
suiiel . mistrem ovým zároveň včelí“ pretivenatví; ježto se lm příčinou
jeho prorokováuí od Židů dila. [ to anameun' aluii, že kapitole 52
v knize proroctví Jeremiášových není od Jeremiáše sepsána, ale jen od
někoho jiného pro lepší srozumčuí proroctví Jcremiišových aebriua ačtvr—
tých knih Kril. 24 a 25 a : Jerem. kp. 30.
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Př. Kr.
628.

626.
610.

609.

606.

599.

595.

Jeremiáš hned z mládí prorocký ouřad konati začíná; po
zdání sv. Jeronyma okolo léta 15ho svého věku. kp. ]. 2.
Vyvrácení města Ninive, 5, 6.
Král J osiáš, potkav se s nepřítelem zabit jest v Mageddo.
Jeremiáš vede nářek nad smrtí krále toho, 2 Par. 35, 25.
4 Král. 23, 29.

Nádhernost krále J oakima a zhýralost domu královského
pokárána od Jeremiáše kp. 22.
Jeremiáš prorokuje o zkažení chrámu, jestliže lid sobě neu
smyslí, kp. 26.
Jeremiášova proroctví léta 4tého kralování J oakima, kp. 25
a 35, za Sedeciáše ouklady o bezživotí J eremiášovo, kp. 36-45.

Nebukadnezar, vítěz nad městem J erusalémem činí kořist
velikou. Dan. ], ].

Joakim znovu na milost přijat. Sem snad náležejí pro
roctví proti Fénickým, Moabským, Ammonitským, Idumej
ským, Damascenským, kp. 46. 47. 48. 49. 50.
Joakim , učiněn služebníkem Nebukadnezarovým', po třech
letech vytahuje se z poddanosti jeho, 4 Král. 24,1. Od Ne
bukadnezara zabit a za bránu městskou vyhozen 22, 19.
Cfr. 36, 30. '

J echoniáš (jinak J oachin) jen několik měsíců seděl
ve své královské slávě 22, 24. Potom i s rodinou královskou
do zajetí babylonského přenešen kp. 24, l. — Ezechid, Mar—
docheus. Jádro Israele pryč zavedeno.

Sedeciaš dosedl na trůn královský. Kp. 28, 37. Proroctví
o zajetí lidu za sedmdesáte let 25, 11 (počínajíc od zavedení
pod Joakimem. Viz 2 Paralip. 36, 21.), proti falešnému
proroctví Hananiášovu (28, l n.).

Poselstvím na zajaté židy v Babyloně mělo se př'ijíti ke
vzájemnému obchodu mezi široko rozptýlenými bratřími. Po
selství toho účel bližší byl, aby navráceny byly nádoby chrá
mové, o něžto Sedeciáš, co o svou majetnost u krále Ba
bylonského žádal. Jer. 29. Jiné proroctví o vězení za 70
let kp. 29, 10. (List Jeremiášův). Brzy na to podána příleži
tost k podobnému doptávání , když Sedeciáš do Babylona
cestu konal. J er. 51, 59.
Táž cesta nastoupena od Sedeciáše, jakž pravdě podobno,
dříve než poselství samo se navrátilo. Baruchova mezi zaja
tými v Babyloně činnost. Prorok Jeremiáš po Sedeciášovu
komonstvu posílá řeč prorockou proti hrdému Babylonu, je
hož vojsko jest kladivem vší země, aby tak bolestný dojem
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Kr.

proroctví jeho 0 zajetí za 70 let trvati majícím poněkud
zmírněn byl.

Poslušnost „Rechabitských“ za příklad patriarší sprostnosti
snad těch dnů lidu za příklad postavena. Kp. 35.
Město Jerusalém od Clnaldejských konečně obleženo, o jehož
pádu byl Jeremiáš prorokoval. K. 39. 49, 34. kp. 21. 32.
33. 38.

Zrušení od krále i lidu judského smlouvy o propuštění
služebníkiv učiněné. Kp. 34.
Město svaté dobyto a popleněno. Sedeciáš jat, zraku zbaven,
a do Babylonu veden. Jerem. 52, 7 n. cf. 32, 4.

S Jeremiášem šetrně nakládáno kp. 39, 11 n; 40, 1 n.
bydlícím v Masfath u Godnliáše. Pláč Jeremiáše proroka.
Usmrcení Godolíáše, zprávce v J ůdsku, králem babylonským
ustanoveného. 41, 1 n. Odjítí do Egypta. *)

32.

Jeremiáš v řeěech svých živě se dotýká pohanských náro—
dů mezujících s zemí jůdskou (cf. k. 12. 43. 44.), avšak téměř
výhradně v k. 46 'egyptskému králi Nechaoví předpovídá vítěz
ství, kteréhož také dobyl. 2 Paral. 35, 21 n; 4 Král. 23, 29. —
Dále ohlašuje zhoubu Egypstkým, že ctítí nepřestávají bůžka
Ammona (Hammona) v městě Nó; též Moabským vyčítá ctění
modly, Chámos nazvané, z kteréž hanbu míti budou; Elamyt

') V atarořcckěrn překladu naíeaá se při mnoha kapitolách, jmenovitě proti
eíaírn národům znějících, jiný pořádek, nežli v hebrejském textu, po námi
jde latinská vulgata naie._

Řecky překl. Hebr. text.
25, 34—39 . . . . 49, 34—39.
26, 1—26 . . . . 46, 2—28.
27, 28 . . . . . 50. 51.
29, 1—7 . . . . 47, 1—7.
-— 7—22 . . . . 49. 7—22.
30, 1—5 . . . . 49, 1—6.
-- 6—1l . . . . 49, 28—33.
- 12—16 . . . . 49, 23—27,
3t . . . . . . 48.
32 . . . . . . 25, 15—38.
33—51 . . . . . 26—45.
52 . . . . . . 52.

Ostatně péčí měl o sbírku proroctví Jeremiášových věrný nčenník jeho
Baruch, a snad i Daniel, jenž v zajetí Jeremiáše čítal (Dan. 9.).



200 V. Kniha. Kp. Ill. Prorokové.

ských upozorňuje, jak marné jest jejich zpoléháni na umělé stří—
lení z lučiště. Konečně Ammonitské ostře nabírá pro modlu
Molocha, jemuž mrzké oběti vzdávali, jakož i ty osudy Filistin
ských, ldumejských, Damascenských a Cedarských na očích má,
jenž pro mnohotvárné modlářstvi k záhubě jsou odložení, tak že
z dopuštění Božího nezotavi se více.

Pláč Jeremiáše proroka.
33.

V proroctví Jeremiášova skoro samé hrozby spravedlnosti
Boži nalezáme; pláč jeho ale k outrpnosti nás budi, a když tu
i přísných domluv nešetřino, tyto i hned v citech nesmírného
bolu rozplývaji. Prorokův nářek nad strasti jůdskou jest dojí—
mavým odkazem lásky; lásky to k národu s nim zbratřeného,
lásky v soutrpnosti postavené.

Celek toho pláče má pět kapitol, na pisně, rytmy a veršo
tak rozdělených, že každému verši jedno písmeno hebrejské abece..
dy se předsýlá. Při první, druhé a čtvrté kapitple jest abeceda
jednoduchá, při třetí pak trojnásobná. Příčina, že se v takové
formě pláč Jeremiášův podává, vězí méně v obyčeji spisovatelů
východních (snad aby podržení slov písně v paměti ulehčili),
nežli v té potřebě, aby citům do nekonečna se vylévati nedali,
jakoby hráze jim kladouce.

Lítost nad bídami lidu jůdského všudy se opětuje, kde koli
na světě nad roz'ptýlenosti darů Božích naříkáno byti musi.
Jestií to samé předpodobněnim pláče Kristova nad nevděčným
lsraelem, a vůbec nad každým zrádcem Kristovým. V pašijovém
týdni kormoutí se Církev katolická, pláčem tím takměř s Kristem
spolutrpic, a hříchy ditek svých hořce oplakávajíc. Dovršeni
miry strasti prorokových stalo se tim připomenutím, že až k ze—
mi sklíčená dcera sionská (t. Jerusalém), bývajíc „paní náro
dů“ sama pro doplněnou nepravosti míru hanbu na sebe uva
lila. i, i; 5, 8 n. „Kterak sedi samotné město plné lidu:
učiněna jest jako vdovou paní národůt pod plat uvedena jest
kněžna krajinl. . Služebníci panují nad námi: není kdoby
vytrhl z ruky jejich.“ —
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Když toužil prorok na soužení vlastní, a na jho, kteréž
nesl od mladosti své, směnil je za souzení samého města Jeru
saléma (3, 17 n.), a co se truchlivého tomu přihodilo, jest
obraz mnohonásobných strasti Církve Kristovy, anaí ví, že dobré
jest očekávali : mlčem'm spasení Božího (Pláč 3, 26).
Tak také slova 4, 20 předpodohňují Krista Pána, pro hříchy
naše jatého, jehoa'lo duchem obšiveni jsme, a pod jehož
ochranou ve světě trváme. *)

Ezechiel. ")
34.

Prorok ten, syn židovského kněze Buzi, z domu Aronova,
stra'vil outlejší věk svůj v Jerusalémě. Mnohá proroctví jeho

') limo list Jeremíišhr. psaný k jhdakým do Bahylona (viz Jet. 29, 1 n.),
a mimo slova, je! skrz poselství krale Sedeeiůie do Bahylona Sarajišovi
kaězal (let. 51 59), zhotoven jat od něho i přípia Bohu,a položen na
kanec protected Bondovu (kap. 6), z ní na ty Židy, kteří právě na
tom_hyli, aby do Babylona odtáhli.

") Celi kniha prometvt Ezechielova ma 48 kapitol. V prvních 28 kapito
Mel na postavení Zas, v jakěm byli za posledních let před vyu-ice
ním Jerusalem.

Ou- kapitol nislednjícleh a třicita' pit-' jsou doplňkem a přídavkem
oddělení prvního, ohneejíee ze k hrdým odpůrcům lsraele. Oddělení po
slední 33—48 vyhnout: kap. 35 obsahuje řeči .po zkaženi Jerusalěna.
V kapitoliek ietřeno letopočtu, jak vysvíti : času na třinácti rozličných
místech nds-eho. Přehled těch udiní času, čili dit následuje tímto:

Roku

zajetí -— př. Kr. natoz. kapít.
5 o o . 595 e e . e . . i. 2.
6 . . . 594 . . . . . . 8, 1.
7 . . . 593 . . . . . . 20, l.
9 . . . 591 . . . . . . 24, i.

11 . . . 589 . . . . . . 26, l.
10 .. . . 590 . . . . . . 29, 1.
27 . . . 572 . . . . . . 29, 17.
" . . . 889 . . . . . . 30, 20.
11 . . . „ . . . . . . al, 1.
12 . . . 588 . . . . . . 32, 1.
12 . . . „ . . . . . . 32, ".
12 . . . „ . . . . . 33. 21.
25 . . . 574 . . . . . . 40, 1.

Že Ezechiel ai- zjevení jemu od Boha přišli vypisuje, dílem u! ztoho
atileho npotřehovaní slov a mluvozpůaohů neobyčejných opatřiti můžeme.
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nesábaji do dnův Jeremiášových, an zatím, co do břemen stavu svého
oba proroci nehrubě si co odevzdají. Ovšem dálkou velkou
bráněno, aby se viděti a osobně scházeli mohli. Nebot Jere
miáš v Jůdsku i tehdáž zůstal, když Ezechiel jedenácte let před
vyvrácenim Jerusaléma (r. 599 před Kr.) buď s počtem lidu
jc-rusiilémského jat byl, anebo s králem Jcchoniášem do Baby
lona zaveden (4 Král. 24, M.). Teprv pátého léta po zajeti
u Chobar *), blíže města Karkemisu mezi vyobcovanci bydleje,
povolán b | kouřadu prorockému, jejž po třimecitma let horlivě
zastávalijšivot jeho jest pln svizelů a utrpení. Hned při obležení
Jerusalénía podivná strast jeho ty strasti cizi, s oučastenstvim
v nich nám odkrývá strasti, skrze kteréž poněkud vziráme do
tajůplných hlubin Kristova utrpení (Cl'r. Ezech. 3, 25.). [
stalo se, že hned při prvním i druhém zjevení, jež od Boha
měl, náramně byl uděšen, tak že s hůry vice síly a mužnosti
sobě žádal. Jaké by jeho k Židům chováni býti mělo, ukázáno
mu v podobenství snědené knihy, a pak slovy Božími k němu
řečeno: „Synu' člověčí, za strážného dal "jsem tě domu israel
skému: a uslyšíš z úst mých slovo, a zvěstovati budeš ji'm ode
mne: Když bych já řekl bezbožnému: Smrti umřeš, a nezvě
stoval bys to jemu, ani mluvil, aby se odvrátil od cesty své
bezbožné, a živ byl: umře ten bezbožný v nepravosti své, ale
krve jeho z ruky tvé vyhledávati budu. Pakli bys ty zvěstoval
to bezbožnému, a on neodvrátilby se od bezbožnosti své, a od
cesty své bezbožné: on zajisté v nepravosti své umře, ty pak
duši svou vysvobodil jsi . .“ (Kap. i. 2. 3. 33.)

Od kp. 4—24 činí přísné pobrůžky Židům falešnými pro
roky a prorokyněmi k nevěře svedeným; též mluví o zpuštěni
města Jerusaléma, o náramném hladu, a zkaženi země; též před
sudky odstraňuje, žeby svaté město k tak strašné zkáze přijiti
nemohlo. Jsout bříchové lidu, proroků, kněží i knížat jůdských
příčinou pomsty Boži nad nimi. Dále vystráhá před spolčová
nim se proti Nabuchodonosoru, a před odkladem s pokánim, an
to opovážlivé zpoléháni jest, že tresty, jimiž Bůh hrozí, až na
jejich syny dojdou. Všecky ty věci ohlašuje v podobenstvich

') Bez pochyby tuk sloni průtok (kamil) řeky Eufratu.
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a žehře na nepravý výklad slova Božího. Dvě kapitoly t. 25
a 32 jsou-takměř doplňkem a přívěskem ku předešlým, jelikož
se v obsahu svém obracejí proti hrdým sousedům Židův.

Potom od kp. 26—33 prorokuje modláí'ům a nepřátelům
bohovlády, totiž Ammonitům, Moabitům, ldumcjským, Filistinským
a Egyptským. Konečně od kp. 33—48 — nezahrnujíc v nich
kp. 35 (jenž proti Idumejským čelí) _ držány jsou řeči o lidu
jůdském po rozkotání Jerusaléma, spolu též mnohá potěšivá při
slíbení, zvláštějedno o Messíáši, pravém pastýři (34, 23.
24); pak jiná o Jerusalémě, o stavění nového chrámu a navrá
cení bolnovlády v lsraeli. „l zvědí národové, že jsem já Hospo
din, posvětitel Israele, když bude posvěcení má u prostřed nich
na věky“ (37, 28.).

35.

Vyjmouc proroka Zachariáše a Ezechiele, žádný prorok
věci, kteréž se díti měly, tak bohatě a jako na nějakých obra
zích neukázal *). Ta svými obrazy vyznačená zjevení, jež od
Boha měl, jsou jak následují:

l. Viděl Boha v prostorách nebes otevřených, viděl jej u pro..
střed blesku a hřimáni. Podivná jsou tu kola, pozdvihovaná od
cherubinů, a sláva Hospodinova byla nad nimi. S tou velebno
stí a slávou, jak ji prorok viděl, vládne Bůh nade vším tvor
stvem tak, že ono v živém a volném řádu a ruchu k vůli jeho
stojí. Kp. l a 10. „)

') Blysl jeho bývala u utržení k Bohu tak silném, jakéž u Eliáše v starém
Zákoně, :: n Christiny Podivné a u Josefa z Kopertiny v historii Svatých
zákona nového nalezáme. Cl'r. Gčttcd Wpftíf ll. G. 528 II“.544 II. a
Benedict. XIV. dissert. ex quatuor libris de canonizatione sanctorum ex
tractar. Vol. ll. diss. 13.

") Bahinové tu proroctví částku kladou za věc v celém zákoně nejtajnější.
Mojžíš, prý, svou o stvoření světa zprávou jen začátek učinil, Ezechiel
však to všech věcí dokonání jako na obraze podává. Co tu prorok vi
děl, vše se naplní, když Kristus v své slávě se ukáže a nad královstvím
obnoveným vládnouti bude. — Dle předpisu židovského nemělo tajemství
plné vidění Ezechielovo čteno býti, leč od toho, kdo třidcet let věku
svého již byl dokonal. Církev katolická přijala toto vidění v posvátné
hodinky, majíc za to, že ono také čtyry sv. Evangelisty předpodohnilo;
pročež se jednomu každému z nich jedna z těch tváří přikládá, t. tvář
člověka, lva, vola a orla.

14
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2. V jiném poli zjevení Božího prorokováno o modlářslví,
kteréž i do chrámu se vpeří. Tedy vedlé brány chrámu na
půlnoc vidí modlu horlení, t. Bála, jenž Hospodina, co jediného
snoubce lidu israelského k horlivosti popouzí *). U dveří síně
vidí malované modly na stěně, podobenství zeměplazů a živoči—
chů, při nichž ohavnost provozena. — U dveří brány, kteréž
patřily na půlnoc ve stavení postranním uzřel ženy, an seděly,
plačíce Adonisa, miláčka aneb manžela Venuše, jemuž jinak ří—
kali Thamnus. _—Ve dveřích chrámu mezi síní a oltářem, spatřil
kněží, jižto k východu slunce se klaněli, majíce hřbety obrácené
proti chrámu božímu (8, 3—16.).

Tedy všelikery'ch modloslužeb byli tu provodiči, tak že při
nich zástupci byli jak pro lid obecný, tak pro státníky, pro
kněžstvo, pro ženstvo a j.

3. Zpuštění Jerusaléma zračí se v podobenství o muži, jenž maje
roucho lněné, v rukou drží řeřavé uhlí, vzaté z ohně, jenž byl
mezi cherubíny, a roztrušuje po městě (9, i n.).

Muž ten s jinými za ním jdoucími, na rozkaz Boží vyšel
zabijet těch, kteříž byli v svatyni a v městě. ] neměl šetřili
leč toho, na němžby uzřel písmeno Tau, (ibid.) jenž hebrejsky
vykládá se: znamení.

4. V podobenství dřeva révového, jež k ostatnímu dříví pří—
rovnano, má špatnější cenu, mluví o zavržení a zahubení Jeru—
salémsky'ch "). Ty'ž a podobný osud Židův po zkažení Jeru—
saléma líčí prorok tu, když dle rozkazu Božího holí a váží
svy'ch vlasů a vousů na tré, aby třetinu z nich spálil, jinou tře
tinu mečem zsekal, a ještě jinou z nich u vítr rozpty'lil, a jen
nemnoho z nich na konci pláště uvázal. Taktě nad nimi Boží
pomsta předpodobněna, totiž ohněm, mečem, a rozptýlením
jich až na ty nemnohé, kteří v Jůdsku zanechání budou (Kp.
5 a 15.).

') Dle zprévy podané od sv. Jeronyma, byla to modla, jižto král Manasses
v chrámě postavil, od Josiňšc zřícené, ale od jeho nástupce opět zdvíženú.

") Podobně i v novém zákoně všickni, kdož jsou odtržení od Krista tímu?
ho kmene, za nic nestojí, :: časněmu zahubení i věčnému ohni propadnou
(Jan 15, 5.).
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5. Útěk krále Sedeciáše Ezechiel vypisuje v ten způsob *),
že má připravených tolik věcí potřebných na cestu, co jich
s sebou vzíti musí, a před očima všeho lidu pryč se stěhuje
(12, 3.). Podobně s citem bolestným přcd cihlou, na níž ob
ležené město vyryté má, ukazuje na sobě tíseň obležencův, ač
na sta mil od Jerusaléma vzdálen (4, í—íO.).

Sedeciášovo nepravé Spolčení se proti králi babylonskému
předkládá v podobenství o velikém orlu, kterýž ulomiv stržeň
cedrový, svrchek ratolestí jeho v Babyloně štípil. Když pak
štípení to k vysokému zrůstu přišlo, kmen jeho uschl. Ale Bůh
sám na vysoké hoře israelské z cedrového ratolest vsadiv, způ
sobil, aby se zratolestil strom suchý (17, i n.). “)

36.

Mnohé metly na hříšné Židy připomíná Ezechiel s osvěd
čením Boží spravedlnosti v tom, že nenesou synové nepravosti
otců svých, ale jedenkaždý své vlastní. — „Co jest, že mezi
sebou podobenství obracíte, v přísloví toto v zemi israelské, ří
kajíce: Otcové jedli hrozen trpký, a zubové synů mají lasko
miny? Živ jsem já, praví Pán Bůh . . . Aj všecky duše, me'
jsou: jako duše otcova, tak i duše synova má jest : du
še, kteráž zhřeši', ta umře. Protož jednohokašdého podlé
cest jeho soudili budu . . . Obraťte se, učiňte pokání ze

*) „Sedeciás Babylonu neasi-i, a tam umře“ 12, 13. Jeremiášovo proroctví
o témž králi zní (zdá se) na odpor: Nabuchodonosor Sedeciáše do Baby
lona zavede! .ler. 32, 5. Než odpověd dává sv. Jan Chrysostom: „Po—
něvadž tu dvě pomsty byly, oslepení a zajetí — vzali ti proroci po jedné
z nich. Onen dí: „Babylonu nemři“, rozuměje tím oslepení jeho. Tento
pak—na zajetí narážeje praví: Do Babylonu zaveden bude. Viz věk i
spisy sv. Jana Chrysost. arcibisk. Carhrad. vydané v Pardubicích, 1850.
str. 378.

“) Mini se tím navrácení-se ostatků lsraele ze zajetí a rozmnožení jeho a
i zmocnění, tak žeby menší národové u něho pomocí a ochrany hledali,
což se za dnů ltlachabejských vyplnilo. Avšak v plné míře vypodobnívi
ona ratolest se stromu suchého vzatá, vsazená, a ve veliký strom vzrostlé,
Krista Pána, a království čilí Církev jeho (Luk. 13, 19 n.).

Poněvadž Ezechiel v rozličných podobenstvích od Boha zjevení dostal,
a i : temných výkladů, kteréž kniha jeho podává, někde na věc samu
málo světla padá: tedy ne zdarma sv. Jeronym nazývá Ezechielovo pro
roctví „labyrinlem tajemstvi Baštář. (Prcf. in |. XIV. Comment. in Bunch.)

t4*
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všech nepravosti svých : a nebude vám ku pádu nepravost
vaše“ (18, 2 n.).

37.

V proroctvích proti pohanům zpomíná ostatkův israelských
a těší jich mluvě o budoucím vykonání soudů Božích při ná—
rodech, kteří se jim protiví vůkol, jako činili Týrští, Sidonští a
Egyptští (kp. 28 a 29.) *).

38.

Řeči, v nichž Ezechiel o budoucím zvýšení ze zajetí znova
vJůdsku shromážděných ostatků prorokuje, v tyto články sesta
viti se mohou.

a. Hospodin odplací každému spravedlivě, jakož zasloužil
(33, 20.). „Říkátez Není pravá cesta Páně. Každého z vás
podlé cest jeho souditi budu, dome israelský.“ (Vy Židé chcete
míti snad pro zaslíbení Otcům učiněná, -pro sebe výminky.)

b. Hospodin sám ujme zprávu stáda, od zprávců a pastýřů
jůdských zanedbaného, a vzbudí prave'ho pastýře, kterýžby je
pásl (t. Messiáše) 34, H. 23.

c. Bůh přivede lid svůj ku poznání a odložení hříchů: „A
vyliji na vás vodu čistou, a očištěni budete ode všech
poškvrn svých, a ode všech modl vašich očistim vás. A
dám vám srdce nové, a ducha nove'ho pološim u prostřed
vás: a odejmu srdce kamenné : těla vašeho, a dám vám
srdce masite'. A ducha sve'ho pološim u prostřed vás : a
učinim, abyste v přikázanich my'ch chodili, a soudů mých
ostřz'hali a je činili“ (36. 25 n.).

Zaslíbení to ujištěno jest viděním od Ezechiele množství
kostí lidských, kteréž ožily (37.) ").

d. Bůh i v daleké budoucnosti, když veliký boj proti Církvi
jeho nastane, zázračně zpomůže.

') Pýcliu knížete lýrskélio tresce slovy smysl opnčnl majícími. „A hlo mnu
clřejčíjsi ty nad Daniele : žádná včc tajná není před tebou ukryta“

") Mnoho sv. Otců vidí vtom obraze budoucí těla z mrtvých vzkříšení
předpodobněné.
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e. Až přenáramně vclikó vojsko Gogovo *) na hlavu po
raženo, a zcmč Magog pomstěna bude, má přijíti konec
času, a Israel se nejen obrátí, ale i do království Kristova
shromáždí (38 a 39 ofr. Zjev. 20, 6 n.).

39.

Hned na to líěí o posledních bojech, podává obraz nového
Jerusaléma s novým chrámem, jejž na oči staví proto, aby lidu
ze zajetí zpět přijíti a novou stavbu podniknouti majícímu, hned
na začátku chuti dodal. Než s touto po zajetí vzdělanou sva
tyni přišlo jen z částky k naplnění proroctví ono (cl'r. Zjev. H,
1 n.); — nebo! z chrámu Ezechielova (kp. 47.) musí vyply'
vati vody, kteréž, když se z duly, stupovati budou na roviny
pouště, a také jimi mrtvé moře bude uzdraveno. Pramen vod
takovy'ch potom jen při tom chrámu nalezáme, jenž byl po za
jetí vzdělán; když ale na víru Kristovu se ohledneme; pramen
ten od toho dne, kteréhož nábožny' Simeon dítě Ježíše za Mes
siáše vyznal, z chrámu vyřinnl — se rozmáhal a z mrtvého moře
(nbohosti naší) nové tvoří.

40.

Bez pochyby měl lid i v zajetí Ezechiele v nemalé vážno
sti. Opět a opět měli obyěej před prorokem seděti a slyšeti
radu jeho (8, i; 14, i; 20, i.). Avšak jednou mu odpírali
tak, že zdržován jest, aby jim kázati, a jich napomínati mohl
(3, 15.). I to není nepodobno, co z oustního podání víme, že
Ezechiele v zajetí babylonském vlastní krajané, když jim pověru
jejich vyty'kal, usmrtili. Hrob jeho, jak někteří píší, by'val
slavny'm místem poutnicky'm u Židů. Na rovinách Kerbely, blíž
starého Babylona postaveny' pomník svědčil, jak jej po smrti za
svatého ctili, obracejíce zřetel ku proroctvím jeho, co k důleži

') Králové země Magog v Asii půlnoční panovali. Gogové asi tak sloulí,
jako panovníkům země egyptské jméno Faraonův dáváno. (Viz Eisenmen
gers rntbrďtra Subcntbum II, 354) Jedna část nepřátel proti Církvi boju
jících jest Ros, Homel: aThubal, tak že by se tu na slovanské národy myslíti
mohlo. — Na každý pád, aby se obrovskou silou podporovaným útokům,
jenž na Církev přijíti maj', statné odolalo, k tomu srdce dodává Ezechiel.
Zármutek Církve obrátí se v radost.
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tým zbytkům starožitností hebrejských. Za pozdějších dnů přišly
k místu nádherné budovy blíž hrobu jeho; jakož i sila hořících
světel a množství písemných památek tam chováno.

Sofoniáš
4l.

Tento prorok za času krále Josiáše (639—610) proro
koval o zajetí, do něhož se dostane Jůda, jestli by se k Bohu
neobrátil. V den ten, když Bůh nevěrného lsraele navštíví,
pomstou zachváceni budou zapiraěi bohovlády pomstou krutější,
nežli modláři. Neboť oni říkají v srdcích svých: Neuěiní dobře
Hospodin, a neučiní zle (l, 12. cfr. Pláč Jer. 3, 38.). Též
předoznamuje Moabským, Ammonitským, Ninivitským, Mouření
nům i Assyrským zahynutí, řka: „Hrozný Hospodin na ně, a
zkazí všecky bohy země: a klaněti se budou jemu každý zmísta
svého, všickni ostrovové národův. A vztáhnc Hospodin ruku
svou na půlnoc, a zhubí Assyrského, a položí Krásnou (město
Ninive) v pustinu“ (2, 12. t3.). Dále se obrací s pohrůžkou
]: Jerusalému: „Běda tobě popouzející a vykoupené město, jako
holubice Bohu svému odlouzené . . . Proroci jeho nesmyslní,
muži nevěrní: kněži jeho poškvrnili svatyně, nespravedlivě činili
proti zákonu“ (3, 1. 4.). Avšak posléze těší Israele tou nadějí
budoucího do vlasti navratu, a rozšíření království Messiášova
mezi národy: „Neb tehdáž navrátím národům rty výborné, aby
vzývali' všickni jméno Hospolinovo, a sloužili jemu ramenem
jedním. (Tam) za řekami mouřenínské země, odtud ctitelé mojí,
synové rozptýlených mých přinesou dar mně. .. V ten den bude
řečeno Jerusalému: Neboj se! Sionu: Neumdlévejte ruce tvél
Hospodin Bůh tvůj u prostřed tebe silný: on spasí (tě): rado
vati se bude z tebe s veselím, obnoví zase lásku svou k tobě,
veseliti se bude nad tebou splesáním“ (3, 9. 10. 16 a 17.).

Sofoniáš, syn Chusi a vnuk Godoliáše z pokolení Simeo
nova, obírá se týmiž událostmi, jenž větší ěastce vidění Ezechi
elových za základ jsou položeny, jakkoli co do ěasu před
Ezechielem živ byl. Dle sv. Epifania byl domovem sarabatský,
od hory Sarabaty v Písmích neznámé.
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Habakuk.
42.

Habakuk byl z pokolení Simeonova, a jako prorok v Pa
laastíně vystoupil v těch dnech, .když proroci Ezechiel a Daniel
v zajetí babylonském svůj prorocký ouřad zastávali. Proroctví
jeho má jen tři kapitoly. 1. Ještě před ouplnýin a posledním
zbořením Jerusaléma naříká na nespravedlnost a na zmatek mczi
Jůdskými panující, a předpovídá jim o dopuštění Božím skrze
Chaldejská. Národ ten jest mu strašlivý a rychlejší nad vlky
večerní, a jezdci jeho létají jako orlice pospíchající k jídlu.
[ vytýká mu tak hrdé počínání, že síla jeho jest mu Bohem, a
že s obyvateli veškerých zemí jako s hovady nakládá. 2. Pro
jevuje naději, že se nebude Bůh na to zlé dlouho dívati. [
dostává od Boha naučení, jak má vyložiti zjevení, jež dostal:
„Aj kdož nevěřící jest, jeho duše nebude upřímá v něm samém:
alo spravedlivý u víře své živ bude“. Naproti tomu prorokuje,
že království chaldejské vyvráceno bude, a vida v tom pomstu
Boží nad pýchou a krvelačností obyvatelů jeho s plesáním volá:
„Hospodin jest v chrámě svatém svém, umlkm'š před
ním všecka země“. 3. Následuje modlitba neb píseň, v kte
réž o mocných skutcích Božích při lidu israelském od vyjití
z Egypta učiněných připomíná, řízení Boží obdivuje, a z rozhle
du po tak hojných od Boha prokázaných milostech přichází na
radostnější budoucnost: „Já pak v Hospodina radovali se
budu, a plesati budu v Bohu spasiteh' mém. Bůh Pán
jest síla má“ *).

Jef Habakuk týž prorok, o němž se v proroctví Danielově
14, 32 dočítáme. Oba proroci objevují patrně, jak se srovná
vají v učení svém o vševládnoucí v dějinách Boží prozře
tedlnosti.")

*) Zpěvem tím chválíme Boha, když jej pčjeme dle smyslu sv. Církve, kte—
ráž v Rimakčm breviáši Fer. Vl. ad laudes jej umístila.

") Habakuk v ekatatickém letění do Babylonu nesen, aby v jámě lvovó
aovřonómu Danieli pokrmu podel. (Gomo Witn'lif II. 5. 528 tl.)
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Abdidš.
43.

Prorok ten začal prorokovati po odvedeni lidu do Babylona,
a jest mezi proroky nejkratší dle počtuslov. _! vjedinkou kapitolu
zahrnutých verších viděl v duchu, kterak ldumejci ku potrestání
přijdou, že se spolčili s Chaldejsky'mi proti Jůdsky'm a mnohá
příkoří jim činili. [ předpovídá jim vrchovatou odplatu zvláště
v tom, že opovrženy'mi se stanou, a nepřijdou více k tomu,
aby při obležení Jcrusaléma s nepřátely Jůdsky'ch se spolčiti
mohli (v. 12.). Proroctví to se naplnilo, když Jan Hyrkanus
v Palestině kraloval, od něhož země idumejská k říši připojena
jest. Když vévoda Titus římské vojsko proti Jerusalému obrátil,
neměli v tom více podilu ldumejci, an za té doby již národem
by'ti přestali (v. 10.). Abdiáš dí v posledním verši své kapi
toly: „A vstoupi spasilelove' (vítězové) na horu Sion sou
dili horu Ezau, a bude Haapodinu království“. To nejen
v smyslu liternim, ale i v duchovním se vykládá, totiž o rozší
řeni a zvelebení království Božího, a zahlazení nepřátel jeho na
vší zemi.

K a p l i o | a IV.
Posvátná poesie až do zajetí Židův.

A. Obzvláštnosti poesie Haro—hebrejské.
!.

Proroci ve svém počínání od pěvců (poetů) pravy'ch se
odvinouti nedaji. Mnoho v proroctvích jest poetického, a zase
v poeticky'ch knihách nemálo pr'orocky'ch míst nalezáme. Jsou!
kdož ne bez důvodu za to mají, že nebyloli by přispělo umění
poetické, prorocká naučení ne tak snadno v život lidu obccného
byla by vešla a jej pronikla. Pravá poesie má zešlechtiti mravy
a život lidsky'.

Poesie starého Zákona jest samorostlá květina v zahradě
Boží. Onat nemá nic přepiatého, nic hledaného, ani hravého.
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Neb v ní nemluví forma ani umělství, ani výstrojnost, ny'brž
vyšší moc duchová; slova jcji jsou slova života, vedlé nestíhlé
hloubi sprostoty a jasnosti svrchované.

K lormě básnictví náleží mluva a mérnost (rhytmus).
Jedinou formu lyrickou obnáší poesie hebrejská, a ta vystupuje
buď co hymna či píseň, neb co přísloví, neb co proroctví. S for
mou epickou a dramatickou nikdy se nepříznila. *) Jen jakoby
názvuk dramy vyrážejí nám rozmluvy nevěsty s ženichem v písni
Šalomounově. 1

V nejstarším zpěvu, jejž poesie hebrejská podává, všechna
krása ještě v mocné řeči spočívá, ješto i ve hře slov (parono—
masii) si libuje. Naproti tomu zpěv Mojžíšův Exod. 15.
vyniká dokonalejší formou lyrickou. Mojžíšova píseň (Dcut. 32.)
s požehnáním lidu na rozloučenou (tamž 33.) stačí, aby v ní
byl duch prorocké poesie zvěčněn. Že však poesie ta ne sama
o sobě a ne netknutou zůstala, o tom nasvědčuje bohatost pomůcek,
kteréž Mojžíšovi na ruku dány byly, totiž ples posvátny', pění a je
provázející hudba nástrojní, ano isbírka písní jež budto juž před
rukama měl, aneb co tou dobou povstati muselyg- ant' podobné
plody ducha již do ty'chž časů padají, n. p. sbírka písní, jinak
jmenovaná knihon Jaschar. Ta bez pochyby měla ráz reko
pěvectví národního; aspoň oba z ní známé dokladky ukazují nám
na knihu o recích, časem rozšířenou, jejíž oddílem snad byla
kniha bojů Horpodinovy'ch (Cf. Num. 2í, 14; Jos. 10, i3.).

') Měla-liby epicky vystoupiti, museliby jí na očích býti jednající rekové,
v jejicbžto skutcích a strastech podivná, vyšší jednost jevilaby se. Nad
poesii ale Hebrejskou vládne víra v jednoho hrůzou a velebností osudy
lidské v Israeli řídícího Boba. Má! ona jen jednoho reka, Boha samého.
Ovšem byloby možně bylo, na způsob písně Habakukovy (kp. 3.) o ví—
tězstvích Božích po všecky věky líčiti; avšak podstata tobo Boha a to,
k čemu ona působením svým cílí, tak odkryto není, aby hvězdou prů
vodčí epického zpěvu býti mohlo. S druhé strany drama to možná není;
nebo! lsraelita nezná tobo osudu, jemuž naproti líčen by mohl býti boj
vznešeně a čackě osoby. Jen pokud o božské prozřetedlnosti pochybo
oáno bylo, mohlo se příjíti k formě dramatické, jakož v knize Jobově
ji vidíme. Arci! bylo lze i zápasem o lásku ntvořiti dramu; než ale víra
krom jedné lásky, lásky božské nedává místo žádné jiné; tato pak nese
pocit člověka nad obor smyslný tak vysoko, že skutečná činohra z toho
pojíti nemůže.
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Za času třinácti Soudců v lsraeli ovšem pro mnohé příči
ny posvátné umlklo pění zbožné, ale vítězná píseň soudkyně
.Debbory (Soudc. 5.) a děkovná píseň Anny, matky Samuelovy
(i. Král. 2.), jsou toho důkazem, jaká síla básnická v Israeli
dřímala, jen na probuzeni čekajíc. A není pochybno, že te
prvé s králem Davidem nastala doba nejpříhodnější, aby sv.
poesie rozhostila se i u lidu, a mnohonásobný užitek mu přiná
šela. Sotva byl pěvec Hospodinův *) pozdvihl hlasu svého,
askvostným uspořádáním služeb Božích poesii nevysýchající pra
men otevřel, aj tu po všech stranách Jůdska velebné se roz
léhaly pisně, kteréž pak nejednou, zvlášt skrze krále Šalomouna
zdosavádních cilů vybaveny a cestou poetských přísloví do kruhu
vnějšího života přenešeny byly. Básnictví povstalo, a jevilo se
v přednáškách, tak, jako moudrost sama. Poesie učebná nade
vše vyniká v knize Jobově. A ti nejhlubší posvátní citové
v allegorii, a jen jakoby v dramatickém oděvu se zračí v písni
Šalomounové. Tudy lyrika ovšem k svému vrcholi dostihnouti
mohla; a poněvadž potomní časové neměli schopu, aby v tom
oboru se udrželi, a bohatství jim podaného použili, tedy poesie,
neměla-li nezdařile vystoupiti, bylo jí třeba novou cestou se
pustiti. To bylo sborem proroků provedeno, kteří za dnů krále
Ezechiáše v přebohatém oděvu poetickém své řeči přednášeli,
jimiž smysl lsraele tak ušlecbtěn jest, že právě tomu času
poklad vznešených žalmů, n.p. 46, 48, 75, 76, Sl, 87 a
jiných máme co děkovati.

3.

Ve formě lyrické, aby se vyvinula poesie hebrejská, uká
zán jí směr takový, že přišlo provésti nejednu polohu (situaci).
V tuto se mohla dostati mysl člověcká: a.) Rozjímáním o ve
lebnosti a slávě Hospodina a Pána zástupův. Tak povstala
hymna, či duchovní píseň s ouplným pohnutím citu nábožného.
b.) Člověk uznává, že se Boha spustil, a nemůže než upěti
k .němu, za smilování prose, odtad píseň šalná a kajz'a'. c.)
Člověk vidí, kterak při všech odporech dobro k vítězství při

') 2 Král. 23, I. jmenován David výborný zpěvák israelský.
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chází; odtad písně vítězné — žalmy mcssiášské. d.) Dušc
opojená slasti ze svého s Bohem svým se spojení; odtad zpěv
lásky k Bohu.

4.

V poesii posvátné panuje i parallelismus, t. j. poměr mist,
pravidelně běžících vedle sebe. V poesii jinak sluje přídoba
článků (parallelismus membrorum), totiž jedné z vice článků
složené věty sestavční, skrze kteréto (články) shodnuti jistých
výrazů též věty sc naskytá. Ty výrazy jsou trojího naproti
sobě postavení souměrného, a sice:

i.) Mnohdy ohlašují túž hlavní myšlénku, bud' jinýmijslovci,
neb v rozličném ohledu ji ličice. N. p.: „Slyš synu můj kázeň
otce svého: a neopouštěj přikázaní matky své“ (Přísl. !, 8.).
„Splyň jako déšt učení mě, a tec jako rosa výmluvnosl má“
(Deut. 32, 2. Cf. Přísl. 25, 4. 5.). „Tehdáž zkormoucena
jsou knížata edomská, silné moabské pojalo třesení“ (Exod.
15, 15.). „Podobný učiněn jsem pelikánu na poušti: jsem jako
noční sova v domě“ (Žlm. 101, 7.). V jiného druhu přidobě
nalezáme ohlas dvou m-yšlének,'tak že jde myšlénka po myšlénce,
každá v jednom článku obsažena, a sice:

a.) Bud“ v jednoduchém spojení : „Od výsosti dne báti se
budu: ale já v tebe doufati budu“ (Žlm. 55, 4.).

b.). Aneb v jednostejně rozšířené spojenosti: „Aniž bydliti
bude vedle tebe zlostný: aniž potrvají nespravedliví před očima
tvýma. Nenávidiš všech, kteříž činí nepravost: zahubíš všecky,
kteří mluví lež“ (Žlm. 5, 6. 7.).

c.) Anebo v nejednostejném článkováni: „Proč jsi smutná,
duše má? a proč kormoutíš mne? Doufejž v Boha“. Žlm.
41, 8.

2.) Nezřídka vyrážejí se články veršů protivětou..N. p.
„Lučiště silných přemoženo jest, a mdlí opásáni jsou si

lou“. t Král. 2, 4; ibid. v. 5—7.
3.) Mnohdy to, co v zájemném potahu se představuje, vhodně

vyjádřeno stojí tak, jako věc vymiňující a vyminečná, jako před
cházející a následující. N. p.
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„Bože, ty obrátě se, oživiš nás: a lid tvůj veseliti se
bude v tobě“. Žlm. 84, 7. Cf. Přísl. 15, 14; 20, 21.

0.

Tyto parallelné verše v každé pravé pisni spojují nějakou
myšlénku; a takové myšlének jenž v písní se vyrážejí spojení
zůveme slokou; ukončení pak jednoho dílu myšlónky veršem.

Pravidelné metriky (metrum classicum), jakou sobě staro
věké básnictví zvláště u Řekův oblibilo, nemá pocsie staro-he
brejská. Ovšem tu nalezáme rhytmus, ale jen nedokonalý t.
takový, ješto nehledaným a volným průvodčím jest zpěvů posvát
ných. Rýmy tu také jsou, ne však z patrného záměru pěvcova
vyšlé. ') Jako potok své“ tečiště nalezá, tak podobně poesie
starého Zákona sama sobě formy tvoří. Mluva básnická, co
možná názornou býti musí; protož kuje nová slova, dává nový
ráz slovům zastaralým, obírá formy neobyčejné.

B. Kniha Žalmů.

6.

Živel náboženský u Hebréů od patriarší doby byl tím nej
prvnějším momentem životním, an také v poesii jejich nalezl
výrazů nejpřiměřenějších. Jsou! arci ty nejstarší poesie hebrejské
památky důkazem, že válečný zpěv tehdáž převládal (Cfr. Jos.
lO. Num. Zl.). Věk ale Davidů byl čas nejpěknějšího rozkvětu

jejiho. Muž Boží měl pro krásu světa nadsmyslného chut ne
všední, a zvláště pro to, co jen možné s Bohem se spojení tak
vnímavé. srdce, že aspoň neznáme souvěkého jemu, aby jej v tom
byl převýšil, a neb dojímavěji pěl pro každého, kdo vůbec po lid
sku číje a chápe. Jediní jsou to hlasové Davidovi, jenž vynikli
z božského nadšení, aby se jimi duch lidský povznášel k životu
nesmrtelnému. Jeho všemožným přičiněním stalo se, že dříve
nežli Řekové svého Homera měli, hrad Jerusalémský, jakož i
sině chrámu na Sionu od slavných zpěvů se rozléhaly, jímž
vznešenosti, krásy a vysokého borování vnábožné lyrice ani ne

') Nejen v žaltář—i,ale i v prorocích hojnost rýmů sebrali by co mohlo. _
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věrec, má-li sic mysl pro moudrost, upřiti nemůže. A ohled
neme-li se po perské a indické poesii, anaž na nejvyšším stupni
stojí, v písních její vše co božského jest, toliko s úžasem líčí
a oslavuje se, kdežto žalmové božský život v lidském srdci
udržují.

Pěvcové žalmův a proroci olejem, ne snad skrovně toliko
přijatým udržovali knotu naděje, jenž lsraeli svítila, ale rozžehali
tolik lamp svatých, že takměř denní světlo nového zákona
rozšiřovali.

Šlepějemi zbožného pěvce Davida více bohoduchých mužů
kráčelo, jakož byli: Asaf, Heman, Ethan, synové Kore'. *)

7.

Celá sbírka Žalmů obsahuje jich sto a padesa'te “),
z nichžto některé před zajetím, jiné v zajetí babylonském a jiné
ku konci zajeli složeny byly. Bludně však smejšlejí, kdož mají
za to, žeby nejeden z nich teprvé za času Machabejských
sepsán byl; nebot dle svědectví Flavia Josefa patří Žalta'ř
k těm knihám, co za krále Artaxerxa v celou knihu spořa'dány
jsou, jichž od té doby až do druhého vyvra'cení Jerusaléma na počet
ani nepřibylo, ani neubylo. Drahně let před válkou, vedenou od
Machabejských (ok. 250 př. Kr.), žalmové vEgyptě do řečtiny
byli převedení; v kterémžto převodu velemnoho nesnadného jest
k srozumění. Jednak všelíký na'řek nad zpupnosti pohanskou

') lídyž dle Num. 16 praotec Koré pro zpouru zahynul, nezahynuli synové
jeho; auobrž v potomcícb svých levítích slavného jmena došli, a mnohé
žalmy složili. Nápisy žalmů jsou téměř veskrz velmi temné a nesrozumi
tedlné. Jeden z nich dle naší vulgaty: In firiem, ku konci — 45krňt
nslezáme. Ač s výkladem jeho mnoho se obírali staříci naši, my se
shodujeme s těmi, jenž nápis ten rozumějí o přednostenstvu hudby neb
nápěvu. Jeden a sedmdesáte žalmů má nápis, jimž se ony neb nápěvy
jejich přičítají Davidovi; dvanáct (t. 49. 72—82), Asafovi; 'eden (71)
Hemanovi (87), jeden Ethanovi, jeden Mojžíšovi (89), jeden šalomounovi
(126) připsány jsou; jeden na Salomouna zní; následující pak: Il,
43—48. 83. 84. 86. 87 synům Kore se přičítají.

") To pradévné celého žaltáře na 150 žalmů rozvržení v Hebrejské biblí pochází
od masorethů, t. j. učených vykladačů židovských před a po Esdrůšovi.
To číslo (150) u katolíků vždy určitě :: ustálené jest. Viz Calmeti Dicti
onar. bist. critic. „Centum enim et quinquaginta deliniti sunt: qui cum
numerum excedit in Graco, a Canonicis semper rcjectus est“.
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proti Jerusalému a obyvatelům jeho postačitelnč vykládá sc tudy,
že Chaldejští a spojenci jejich válčili proli lidu jůdskému. Mezi
dobou Davidovou a Esdrášovou leží jak sepsání, tak i v pořádek
uvedení žalmů a snešení jich v patero kněh; při čemž snad
počet knčh Mojžíšových jest napodoben. „První sbírka, před
zajetím lidu k místu přivedena, obsahuje knihu první od žalmu
1-41, a knihu druhou od žl. 42—72. Potom v knihu třetí

rod žl. 73—89 snůška v zajetí, a konečně v knihu čtvrtou, a
pátou od žl. 90—106 a od žl. 107—150 po zajetí učiněna
jest, jejíž žalmy s plesáním opěvají svátek návratu ze zajetí do
otčiny. *) Kdy ale sbírka jednotných kněh žaltářnich k místu
přišla? Jediné oč se opřili můžeme při odpovědi na tu otázku,
jsou vejš uvedené zprávy (str. l4l) o upotřebení Davidových
a jinších žalmů při veřejných službách Božích za času kněze
Jojady, za Ezechiáše (Hiska), za Josiáše, Zorobabele a Ezdráše;
spojeny s připomínkou na konci druhé knihy (ŽI. 71, 20).
„Končejí se chvály Davida a syna Jesse“. Ta slova naznačují
jeden hlavní oddíl celé sbírky. Od toho oddílu není ničeho,
coby mělo stopy času po Jeremiáši. Tedy potud sáhá sbírka
před zajetím, tam začíná zajetní a pozajetni. “)

Třetí kniha se svými žalozpěvy z hloubi srdce čerpanými,
a se svými hymnami na prozřetedlnost Boží úplně se strefuje
s dobou zajetí.

Kniha čtvrtá, začínajíc s písní Mojžíšovou má své žalmy
sezbírané od prastarých časův, a po ní jde dále sbírající kniha
pátá. Obědvě knihy tyto souvisí s liturgikou posvátných časů
a obřadů. Písně velkonoční a poutnické nejpatrněji se nad-mí
tají. Sestavení obou knih těchto ne bez příčiny dnům Ezdra
šovým připsati můžeme.

Kniha první co vykvět osobní zkušenosti Davidovy méně
se potahuje na bohoslužbu veřejnou; zdaž obnovení zpěvu chrá

') Synagoga po zajeti : Davidovými žalmy asi tak nakládala, chtíc je polo
žití za základ společného zpěvníku, jako Cirker . hymnami od sv. Am
brože : jiných, k službám Božím složenými. Písně z pevného základu
svaté viry pocházející, mohout vždy nové býti, a jakmile slovům jejich
rozumíme, ve všech nás možno je obnoviti.

"') Kniha pátá začíná : cbvalozpěvy k slavení návratu ze zajetí.
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mového za Jojady onu sbírku započalo, již druhou knihou zů
veme, rozhodnoutí nelze ; takéto započetí by nejblíže připadalo
časům Ezechíášovy'm; nebo! o králi tom čteme: „Ustanovil také
levíty v domu Hospodinovu, s cymbály, a loutnami a harfami
vedlé nařízení Davida krále.. Rozkázal, aby když obětovali
oběti zápalné, počali zpívati chvály Hospodinu, a na trouby
troubiti, a na rozličné nástroje, kteréž byl připravil David král
israelsky', zvučeti“ (2 Par. 29, 25. 27.). I to víme, že teh
dáž horlivě usilováno, aby stará literatura sebrána byla.

Buď jak bud', sběratelové těch knih zacházeli s písněmi
přijatými, co s majetkem veškerého lidu věřícího, anebo přijali
taková přepracování písní starších, v nichž ty samé od potomněj
ších vysvětleny byly. Sběratel po zajetí, jak se zdá, k prvějším
sbírkám nejen stejný závěrek připojil, ale nejedny v prvějších
knihách nalezené žalmy v té formě přijal, již byli potomnějšími
dodavky dostaly. Tak ve známém žalmu „Miserere“ (50)
naskytá se prosba za obnovení stavby Jerusaléma, vyjadřujíc
lítost zajaty'ch, atd. atd.

Rozličnost položení, z něhož jednotlivé žalmy vyšly jsou,
co do podstaty všady a vždy bude se opětovati; a zase v pís
ních těchto mnoho zřetele vzato na příběhy, na stav a místnosti,
ježto starodávnímu lsraeli aneb jednotlivcům vlastní jsou.

8.

Je! obsah žaltáře hojny' a bohatý, a vzhledem toho roz
ličné žalmů třídy nacházíme.

První a hlavní třídy žalmů předmětem jest vzývání a vy
chvalování Hospodina, tvůrce, ředitele a ochrance všech národů,
a zvláště israelského. (Žl. 8. 18. 19. 29. 30. 36. 453 Vedlé
toho žalmy té třídy kladou důvěru v dobrotu Boží a jsou vy'
razem touhy duše, aby jí Bůh byl na blízku, a ona v Svatyni
jeho bydlela. (Zl. 22. 41. 42. 90. 91. 101. atd.) *) v jed
notny'ch žalmích velebí se Sion a chrám, a vzbuzuje lid k svě
cení svátkův, spoukázaním, jak mají by'ti způsobcni, kteří hodně

:) „Jako jelen dycku' po studnících rod, lak dychlí duše má po tobě, Bože,“
Zl. 41,
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před Bohem v stánku se postaviti chtějí (Žl. 14. 23. 67.
80. 86.).

V druhé třídě nacházíme historické a národní žalmy,
v nichž se příběhy lidu vyvoleného za časů Abrahama, lsáka,
Jakoba a Mojžíše na pamět uvodí, a lsrael na ničemnost modl
pohanských, na podivné řízení Boží, a na vládnutí zemí svatou
pod ochranou Boží se upozorňuje, jakož i k dikůčinění Bohu a
k ostříhání zákona jeho se nabádá (Žl. 77, 104. 105. H3.).

Třída třetí obsahuje tak nazvané žalmy královské, v nichžto
král jako náměstek Hospodinův se oslavuje, s připojeným přá
ním, aby mu Pán přispěl ku pomoci při pracích jeho (Žl. 19.
20. SB.).

Třída čtvrtá zavírá v sobě jednak učebné písně o podílu
lidí pobožných a bezbožných; jednak rozjímání o radostných
následcích svědomitého plnění vůle Páně, a o štěstí toho, kdo
došel odpuštění hříchů (ŽL l. 35._ 36. 48. 72. ne.).

Pátá třída sestává ze šalozpěvů, v kterých tu jednotlivý
lsraelita, tu všechen lid na neštěstí a bídu, na utiskování od
nepřátel domácích neb cizich nářek vede, u Boha za vysvobození
žádá. Při mnohých písních těch, k lepšímu vyrozumění jich
stačí věděti, že pěvec stíhán anebo vyhnán z vlasti, nebo že
vidí, jak národ a svatyně jeho zpustošeny jsou (Žl. 3. 4—7.
10—13. 15. 17. 24—27. a j.). Sem patří sedmero kají
a'clt žalmů (psalmi paeniteutiales) tak nazvaných, poněvadž se
vnich citové viny, a tudy největší zkroušenosti lidské a touhy
po hříchův odpuštění velmi živě vyrážejí.

Kajicí žalmy tak, jak cit litosti se tvoří, v tento pořádek
dají se postavili [. (Žl. 37.) Zpustlost svědomí, kteréž samo
sobě se hnusí. ll. (Žl. 6.) Ku smilováni Božímu přibývá na
děje. lll. (Žl. 50.) Jasné poznání hříchu, původu a následkův
jeho. ív. (Žl. 1293 Samovlastní žaloba přechází v politování
bídné podstaty lidské. Hluboký žel s důvěrou. v. (ŽL ml.)
Lítost dřívějších poklesků; co bylo s chutí pácháno, obrátilo se
ve strast, v bolném zápasu s pokušením. Vl. (Žl. l42.) Ještě
nechce se upokojiti svědomí. Vše od předu musí zaěnouti. Soud
Boží nastává. „Nevoltáuj v soud se služebníkem svým,
Panel“ tot názvukem žalmu toho. vu. (Žl. 3t.) Konečně duše
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doufá odpuštění, a modlící se, po těžkém pokání slaví den pro
minutí. Nebýváí vždy pořádku toho šetříno při tom, kdo se
po těch stupních kajícnosti béřc, ncstejně dlouho na každém
stupni bývá prodlévano; avšak vtom pořádku směr cesty kající
bylby ukázán. Mimo sedmero v církevních hodinkách sestave
ných žalmů jsou ještě jiní, obsahu podobného. Jeden Mojžíše
cele dostojný žalm (89 Dominus refugium factus es nobis) touží
na vinu hříchu a na trest, seslaný na veškeré pokolení naše.
Žalm 38 s napředstojícím kajícím zpěvem ouzce je spřízněn.

Konečně třída šestá pozůstává z prorockých žalmů, vzta
hujících se na Messiáše, na jeho pokoru a muky, na jeho osla
vení a rozšíření království jeho (Žl. 2. 15. 21. 39. 44. 68.
109 a j.). V žalmích messiáčských učiněn přechod, a sice
přechod ku proroctví o Messiáši, jenž jako Bůh, když se zjeví,
všecko zlé, všecku vinu s lidí sejme, tak že dobro skrze Boha
bude slaviti vítězství. Přechod ten byl umožněn věcmi, jichž se
svatí pěvcové dočekali, při kterých cítili se mušeny býti, aby
žádali Boha za vysvobození lidu. Ant co sami trpěli, to spolu
věc Boží trpěla, nebylo daleko, že v utrpení vtěleného Boha tu
pomoc nalezli, aby dobro zvítězilo. Tak jest ta věc v žl. 2.'
Jakož podobno, k písni této podali příčinu Filistinští se spojenci
svými, s nimiž David, sotva se uvázav ve vládu celého lsraele,
tuhý boj vésti musel. Ten boj jest veden proti věci Boží. Kdož
jsou koli pozdvihli se proti Davidovi, ti (myslíme-li je sobě za
dnů Kristových do Jerusaléma převedené) bylitby se Židy:
Ukřišuj ho, volali, a později proti Církvi Boží bojovali. Po
dobně i v žl. 15; ku kterému dal Davidovi příležitost útěk
jeho a skrývání se před Saulem (t Král. 29.). Též v žl. 21.
v němž o Vykupiteli za hříchy naše trpícím prorokováno. Ty
historie oddíly, v kterých doba spásy zřetelněji před oči se sta
věla, snad naskytly příležitost ku prorokování o vítězství světa
Spasitele. Tak v žal. 44 a 71. Jen při žalmu 109 „Di.m'l
Dominus“ atd. nenalezáme dovory historické. Jest píseň ta
naskrz prorocká o věčném království a věčném kněžství slavného
vítězitele Krista Pána. („Když se sešli Fariseové, otázal se jich
Ježíš, řka: Co se vám zdá o Kristu? či jest syn? Řkou jemu:
Davidův. Di jim: Kterakž pak ho David v duchu (duchem pro

' 15
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rockým o něm mluvě) nazývá Pánem, řka: Řekl Pán Pánu mé
mu: Sed' na pravici mé, až položím nepřátely tvé za podnoží
noh tvých. Poněvadž tedy David Pánem ho nazývá, kterakž
jest jeho synem? A žádný nemohl jemu odpovědíti slova.“ Mat.
22, 41—46. a Marek 12, 35—37. (Rovněž na rozpaku,
vkterémž tehdejší zákonníci byli, musít až podnes ten býti, kdož
v tomto žalmu ráz prorocký přeznati chce.) — Ostatně v žal
mích messiášských vyplněna jest hlubina, již pro strast a hřích
mezi Bohem a lidem viděti bylo; jet jich zapotřebí proto, aby
sjednocenost člověka s Bohem v celosti udržeti se dala.

V žalmů 103 přeplývá zbožnost Davidova, a ve verších
jeho přeutěšený svěla celek nemnohými, ač velikými rysy na
kreslený lze zračiti. „Hospodine, velebnost a krásu oblékl jsi,
odín jsa světlem jako rouchem: kterýž rozestíráš nebe jako
oponu: kterýž kryješ vodami výsosti jeho. Kterýž ěiníš oblak
stupněm svým: kterýž chodíš na křidlách větru. Kterýž činíš
anděly své duchy ; a služebníky své oheň žhoucí. Kteříž jsi
založil zemi na základu jejím... Vystoupily hory, a sestoupila
pole v místo, kteréž jsi uložil jim. Meze jsi položil vodám,

'kterýchž nepřestoupí: aniž se navrátí, aby přikryly zemi. Kte
rýž vypouštíš studnice v oudolích: u prostřed hor tekou vody.
Pití bude všeliká zvěř polní. Všichni na té očekávají, aby:
jim dal pokrm v času svém. Ale když odvráh's' tvář
svou, zkomoulí se . . . Vypustí's' ducha svého, a (opět)
stvořeni budou: a obnovz's' tvář země. Budiž sláva Hospo
dinova na věky: vcseliti se bude Hospodin v skutcích svých:
kterýž sblédá na zem, a činí, aby se třásla: kterýž dotýká se
hor, a kouří se z nich. Zpívali budu Hospodinu, dokud živ
budu: prozpěvpvati budu Bohu svému, pokud mne bude“.

Obsahem tím ukázáno na velikou důležitost a významnost
žaltáře vzhledem nábožného života.

9.

Touhá po obcování duše s Bohem jest, at tak dím, zá—
kladní vid (Gruubaufcbammg) všech žalmů. *) Výjev ducha na

') Smyslu písně jcdnollívé nedopldí se, kdo stanovisko zanedbá, zněhož hledá
duše s Bohem jedno býti. Zallář v našem latinském :překladu podán jest
dle starořeckého přeložení, jenž půltřetího sta let před Kristem poutalo.
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velemnohých místech v žaltáři, že duch Boha nalczá, jest ovoce
života nejhojnější. Odtad vicekrále opětovaný nářek, že Bůh
zakrývá obličej svůj, a srdečné žádost, aby tvář svou osvítil
nad služebníkem svým (žl. 66, 2; MS, 1353.

Odtad více žalmů osvědčuje, jak býli spřátelení starší
modlitclé v Israeli s Bohem, a doznávali milost jeho.

Tot jsou radosti srdce hojnější, nežli ve žněch obilných
a vína zbírkách (žl. 4, B.). „Naplníš mne radostí před tváří
tvou“ (žl. 15, H.). „Nasycen budu, když se ukáže sláva
tvá“ (žl. 16, 15.). „Pozdvihněte knížata bran vaších, a vy
zdvihněte se brány věčné, a vejde! král slávy“ (žl. 23, 7.).
„Hospodin osvícení mé, a spasoní mé. K tobě mluvilo srdce
mé, tebe hledala tvář má: tváři tvé Hospodine hledati budu“
(žl. 26. i. B.). „Radujte se spravedliví v Hospodinu: na
upřímnét přisluší chválení, a honoste se všickni upřímného srdce“
(žl. 31, H.). „Milosrdenstvi Hospodinova plná jest země“ (žl.
32, 5.). „U tebe jest studnice života: a vsvětle tvém uzříme
světlo“ (žl. 35, to.). „Proč jsi smutná duše má? a proč
kormoutíš se? Doufejž v Boha“ (žl. 42, 5.). „Já pak jako
oliva plodná v domu Božím“ (žl. 51, to.). „V stínu křídel
tvých naději míti budu.. Hotovo jest srdce mé, Bože, hotovo
jest srdce mé: zpívati a žalm říkati budu. Povstaň slávo má,
povstaň citaro a harfo: povstanu na usvítě“ (žl. 56, 2. 8. 9.).
„Žiznila po tobě duše má“ (žl. 62, 2.). „Bože, učils mne od mla
dosti mé, a až dosaváde vypravovati budu divy tvé“ (žl. 70,
17.). Nebo co mi jest na nebi? a bez tebe co jsem chtěl na
zemi? (žl. 72, 25.) ;,Mne pak přídržeti se Boha, dobré jest“
(žl. 72, 28.). ,Oslavovati tě budem, Bože: oslavovati a
vzývati budem jméno tvé“ (žl. 74, 2.). „Zpomínal jsem
na Boha, a kochal jsem se, ipřemýšlel jsem, a zemdlel duch
můj“ (žl. 76, 4.). „Touží a omdlévá duše má po síněch Ho
spodinových. Srdce mé, a tělo mé plesají k Bohu živému.
Blahoslavený muž, kterýž má pomoc od tebe: vstupování (k stán
ku tvému) v srdci svém zpořádal, oudolím slzí, na místo, kteréž
uložil... půjdou z síly k síle, až vidín bude Bůh bobů na Si
onu“ (žl. 83, 3 n.). „Vzhledníž na mne; učiň semnou zna
mení k dobrému“ (žl. 85, 16. l7.). „Podlé množství bolestí

15*



222 V. Kniha. Rp. IV. Posvátná poesie.

mých v Sl'thi mém, polěšování tva' obveselovala duši mou“ (žl.
9_3, t9.). „Světlo vzešlo jest spravedlivému“ (žl. 96, H.).
Utěchý takové jsou první pokrm, takořka mléko mateřské dítek
Božích; ale duše nemá a nechce se svévolně zpěčovati, bude-li
ji odjato od pokrmu toho: „Hospodine, nenít pozdviženo srdceme',
aniž povýšeny jsou oči mé. Aniž jsem chodil u velikých ani
v divných věcech nade mne. Jestli jsem poníženě ncsmýšlel,
ale povýšil duše své: jako ostavenému od mateře své, tak (bu
diž) odplata duši mé“ (žl. 130. 2.).

10.

Žalm 118 ve stona'sobných obratech slov svých dobře se
k tomu hodí, aby dal průchod základním myšlenkám velmi dů
ležitým. Ma't 176 veršů. Verš: „Canlabíles mihi erant
justificaliones tue, in laco peregrinalionis osm“, může za
podlohu (themu) žalmu celého vzat býti. Tedy k duchovním
hodinkám(Príma, Terlia, Sexta, Nana) dobře se hodí, an
připomína' o svatém oumýslu s uimžto denní úkol svůj zasvě
covati máme. *)

Velebnost chrámu a štěstí města Jemsak'ma popisují žal
mové 12i. 136 a jiní. V městě tom jest vespolně lsraelských
stanovisko, a každý tu nalezá bratrský podíl svůj. „Neboť tsm
vstupovala pokolení Hospodinova. . aby oslavovali jméno Hospo—
dinovo. Nebo tam sta'lý stolice k soudu, nad domem Davi
dovým ustavené“. Město Jerusalem bylo jim nejpřednější a nej
větší potěšení. Lásku k vlasti jevil lsraelita v zajetí, řka:
„Jestliže zapomenu na tebe Jerusale'me, budiž v zapome
nutí dána prac-ice má“ (i 36, 5.). I ty historické poměry
k vítěznému řízení Božímu, v kterých dům Davidů na slovo
vzat jest, souvisejí s osobou Messia'še, jehož očeka'va'ní v dobách
člověctva nikdy nestárne.

') Žalm ten podlé liter hebrejské abecedy jest složen, tak aby netoliko
každá litera pod sebou osm ver'sů měl., ale také každý verš touž literou
aby se začínal. Přikázaní božská, k jichlto znchovňviní David nabízi,
rozličné tu slovou, totiž, svědectví spravedlností, soudně, cesty, řečí.
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12.

Máme-lí při výkladu jednotných žalmů nalezti smysl, ne
smíme se odchýlítí od stanoviska, z něhož člověk svého s Bohem
se spojení vyhledává í nalezá. Možna, že tu pěvec sám aneb jíní
po něm říkajíce jeho píseň, bez výtrže v bližším obcování sBo
hem se nalezáji. Toho dává příklad žlm. 44. Eructavit cor
meum ď., kdež v smyslu duchovním Krista a Církve jeho
ctnost, ozdoba a láska se vypodobňuje. Může také býtí, že
pěvec radostně užívaje života tohoto, plesá, zvláště v milostném
kole své rodiny, a v pokoji svého užívaje. Žl. 127. Laborec
mammm tuarum, quia manducabis Q“.

13.

Při žalmích klatebných či zaklínacích, když se v nich vy
zývá Boží trest na hříšníky, n. p. v žl. 34, l n; 51, 53, 7;
54, 20. 58. 59. 68, 24; 137 — můžeme přípustítí, že žal
místa v osobu trestající spravedlností božské sc vmyslíl, a ve
jménu jejím mluvil; anebo že více varuje a napomína, než aby
zaklínal. Takovými neouplnostmí starého Zákona nesmíme se
dátí mýlítí, nýbrž musíme je z nového Zákona doplňovali. *)
Pobožný křesťan, znaje nový od Krista daný Zákon, může při
takových místech žalmů na škůdce své duše, jenž jest tělo, svět
a d'ábel, myslítí. (Viz předmluvu 0 čtení starého Zákona vůbec,
stranku Vl. Bíble ěeské, v Praze 1851)

14.

_ Veliká část žaltáře vy'níká těmi žalmy, jíchžto při veřej
ných službách Božích všechen Israel užíval, a k liturgickým
ouěelům v jistý pořádek uvedl. Některé o tom určité zprávy
jsou tyto: Dle Talmuda prvního dne v každém týdnu levíté
zpívali při obětech denních žalm 23: „Hospodinovat jest země,
i plnost její : okršlek země i všíckní, kteříž přebývají na něm“.
V pondělí žalm 47: „Veliký jest Hospodin“. V outerý žalm
81: „Bůh stál vshromáždění bohů“. Ve středu žl. 94: ,Pojd'te,

') ly světle v nich zadnice, můžeme tím oživili citů svých.
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veselme se Hospodinu“. Ve čtvrtek žalm 80: „Plesejte Bohu
spomocníku našcmu“. V pátek žalm 92: „Hospodin kraloval,
v krásu oblékl se“. V sobotu žalm 91: „Dobré jest oslavo
vati Hospodina“ (Ct'r. b'lischnah Tamid k. 7. mass. 4.).

Pátá kniha žaltáře má mezi jinými ty pisně, co zvláště na
slavné hody mezi obětováním zpívány bývaly. Řada jich slovem
„Hallel“ se naznačuje, proto že před každou písní jedním
Halleluja vyzýván jest lid k vychvalováni Boha.

Šestero jest žalmů těch “2 —117 jak poetickým duchem,
tak i vyučujícím obsahem vynikajících. Nápisy jejich, jakož i
všech ostatních, tuším dochovány jsou nám proto, aby připo
mínaly, že žaltář někdy všemi nástroji starohebrejské hudby vládl
nad navštěvovači chrámu jerusalémského. Těchto šesti žalmův
odpěvání dálo se na nov měsíce, na letnice, na den posvěcení
chrámu, a nejslavněji na hod velikonoční a stanovný (svátek
podzelenou). Poslednější z hodů těch slaven byl zvláštním
osvětlením místa, kde byl lid shromážděn, od něhož odříkávané
žalmy ty jistými responsoriemi byly hlučně provázeny. Když
tu zavznělo slovo: „Hosianna“ — Hospodine, dej dobrý pro
spěch! _ kde kdo byl ve shromáždění tom zatřásl, sváteční
ratolestí, tak že vnitř v chrámě šustot znamenati bylo. Při ěasu
velikonočním šest žalmů těch, jak mezi zabíjením beránků od
levítů v chrámě, tak i po domích při'večel'i zpíváno. *) Slovo
„Hosianna“ ze žalmu 117, 25. vzato, a tim provázel obecný
lid Krista, vjezd slavný do .lerusalěma konajícího (Mat. 21, 9.).
Dále, co v 22. verši onoho žalmu prorok o sobě dí: „Kámen,
kterýž zavrhli stavitelé, ten učiněn jest zahlavu uhelm'“—o
vyplnilo se vlastněji o Kristu. Mat. 21, 42. Skutk. 4, il. ")

15.

Patnácte žalmů t. 119—135 má nápis „Píseň stupňů“
(psalmi graduum), snad proto, že ohodu stánků zpívali je levité

') Viz o poslední večeři Kristově, Mat. 26, 30; Mar. 14, 26. „A chválu
vzdavšo, vyšli na horu Olivolskou.“ '

") To akupení žalmů (Hallel zvané) Talmud zahrnuje dle hlavních momen
tův ohabu v 5 punktoch: Vm'ih' :. Egypta, rosstoupem' moře rudého, usta
noveni zákona, těla z mrtvých edání a utrpení Hms'a's'ooo.
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na stupních vchodu do síně kněžské. (Mischnah, Sukkah C. V.
Mass. 4.). Anebo proto, že lid některé z nich na cestě zpí
vával, když do Jerusaléma, jehož položení bylo na horách,
k službám Božím putoval; aneb, že je brali sobě k zpívání
cestou ti, jenž při navrácováni se ze zajetí babylonského do Je
rusaléma vstupovali. Avšak berou někteří vykladači to slovo
v smyslu duchovním, myslice, že znamená vyšší toužebnost
v žalmu obsaženou.

16. _

Některé žalmy samy od sebe poukazují, k čemu původně
ustanoveno jich; totiž k veřejnému slavení služby Boží; jmeno
vitě ony písně, v nichž se responsoria naskytají. „Nebo na
věky (trvá) milosrdenství jeho“'. Žalm 117. 105. 106., které
začínají s Halleluja.

K společnému chválení Boha krátká ona formule (Neboť
na věky milosrdenství jeho.) udržela se při těch veřejných po
božnostech, jenž dějepisnou stránku mají, od Davida krále až
po zajetí lidu židovského. Neboť 1) Když byla archa Boží ne
sena na místo své, nazvukovali Heman a Iditlmn: „Oslavujto
Hospodina!“ načež následovalo „responsorium“: „Neboť na
věky (trvá) milosrdenství jeho.“ 1 Paral. 16, 41. 2) Při
zpívání téhož responsoria naplněn jest obnovený chrám Šalomounů
velebností (2 Paral. 5, 13; 7, 6.). 3) Podobně za dnů králo
Josal'ata (2 Paral. 20, 21.). a 4) Za času Zorobabele (l.
Esdr. 3, ll.). Na to se nepochybně vztahuje všeobecné lidu
vyzýváni v žalmu 99. „Plesejte Bohu všecka země.“

Dokonalý vzor staré, israelské litanie jest v žalmu 135.
Cl'r. 117. S názvukem (intonací) začínají žalmy 105 a 106%
Podobno, že žalm 76, 9 na to se vztahuje. „Aneb dokonce
milosrdenství své odtrhne, od národu do národu ?“

17.

Rozvržení žaltáře na 7 dílů židům obyčejné, aby se
v jednom týdnu všecky částky jeho pomodlili, jakž podobno,
nepadá v dobu předkřesťanskou.

V neobyčejných dnech kajících a v čas hrozného hladu,
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škodného sucha a ve všeobecných země bídách (.loel i, 14;
2, 12 n; l Mach. 3, 46.), jakž podobno, více žalmů použito
bylo (Porov. žl. 43. 59. (73 ?) 76-.).

Po hebrejsku říká se celému žaltáři vůbec ,Thelu'lim“ t.
chvalozpěvy, proto že i skrze ty v něm obsažené žalozpěvy
oslavování Hospodina prokmituje.

Celá kniha žalmů od sedmdesáti tlumočníků pojmenována
jest Psalterion. Jméno: Žaltář není to, aby knihu žalmů
zevrub vyjádřilo; buď si původni jeho význam „harfa' (dle
Euthymia prael'. in Psalm.) aneb co pravdě více podobno, že
jmenem tím sbírka žalmů se rozuměti má. Jest zajisté původní
význam slova Psalmus, žalm, přeloženého z hebrejštiny — Mis—
mór — ne to naše „píseň“, nýbrž nápěv, aneb strůnny' ná
stroj. Tedy slovo to vztahuje se na přednešení hudební, ne
pak na poesii. Avšak už před narozením Kristovým zvyk v mlu—
vení stanoven jest, a my slovem „žalmy“ rozumime tolik, co 150
písní od Davida a jeho následovců neb nástupců jednotně slo
žených, a hebrejsky „thehílim“ nazvaných.

[ to sluší připomenouti, že čtení latinské spoju'je žalm
desátý s devátým v žalm jeden, totiž v devátý, ješto čtení he—
brejské ho odděluje a za desátý pokládá; a protož počnouc od
žalmu desátého pořád o jedno číslo dále počítá, než latinské,
až do žalmu 147; kdežto zas Hebrejský dva žalmy v jeden
spojuje, a tak v celém počtu s latiníkem zevrub se srovnává.
Téměř ve všech katolických vydáních bible nacházíme pozname
nané číslo žalmů dle čtení latinského.

Chtěl-liby někdo žalmy, co do obsahu, na pisně outrpení,
na písně toužebné smyslům lahodící, a na písně čistého v lásce
Boží ukojení rozvrhnouti — což arci k velmi nestejným vedlo
by oddílům _- tut by v žaltáři ty hlavní myšlénky ku knize
Jobově, ku Kazateli a k písni Šalomounově vyrčeny byly. Žalmy
totiž 72 a 89 krátkým obsahem knihy Jobovy, žalm pak 44
obsahem pisně Šalomounovy stanoviti se mohou. *)

') Někteří učitelové domnívají ae, že tento žalm (44) jest píseň novomanželův,
krále alomouna a dcery Faraonovy; než ' smyslu duchovním jesti! píseň
avadební ke cti Krista, jakožto ženicha, a pravé církve, jakožto nevěsty
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C. Kniha Jobova.
18.

Job jest historická osoba, jakož o tom z udání vlastí jeho
Hus (hebrejsky Huc, ěi Uc), v severní Arabii, a z dokladků
sv. spisovatelů se dovídáme. Ezechiel 14, 14 klade Joba vedle
Noéma a Daniele; v knize Tobiášově 2, 12, a v epištole s. Ja
koba 5, „ postaven jest za vzor trpělivosti. Kniha Jobova
obsahuje pověčně platnou žalobu lidskou v nejkrutších strastech.
Když Job tim největším zdarem pozemským nadělen, když ve
svém vůkolí na veliké slovo brán byl, když pro upřímnost a
bohabojnost, o přízni a lásce Boží, také na časy budoucí
ujistiti se hleděl, a změny štěstí svého se nejméně nadál: na
nebi uzavříno, aby ctnost jeho nejstrašnější nehodou zkušena
byla. Nebo z dopuštění Božího nejprvé všecken statek, pak i
dítky ztratil, a konečně při nejtraplivějšim malomocenství ještě
od vlastní ženy posměch trpěl. Duše jeho vším, co se mysliti
dá, sklíčená celou řadu lidsky'ch stesků proběhla. Avšak při
tom všem neštěstí nezhřes'íl Job rty svými. (l , 22.)

19.

Když to zkoušení Joba nastalo, i příčina i účel toho_ byly
tajny před ním, a když přátelé jeho příčinu jemu podali, aby

jeho. Dva verše její 7 a 8mý vykládá sv. apoštol Pavel 0 Synu Božím,
k Žid. !. 8. 9. _

Calmet., dle autority ss. Otců, v oceňování knihy Zatim! mezi jinými
tvrdí, že záhodno, aby ona za vy'tah celého Písma kladena byla, jelikož
co v ostatních knihách šíře rozvedeno, ona stručně podává. — „ alta'ř“,
dí sv.Augush'n, „zahrnuje ze všech, co koli užitečného jest.“ Sv. Ambrož
dále praví : „V šolláří bojuje nauka : milosti.“ (Obadva ve svých proslo
vích (pletacích) na žalmy.)

Caaaíodor pokládá knihu tu za zvláštní dobře zřízenou bíbliotheku.
: kteréž Církev, takořka jedině, hodinky své sestavila, a částku žaltáře
na každý den dnchovníkům k říkšní předepsala. Konečně sv. Jeronym
a sv. Řehoř Nyuenský nasvědčují tomu, že tehdáž nebylo pořídku Osob
klášterních, ježto žaltář : paměti říkaly. A není pochybnosti, že vše, co
vžaltáří psáno, pokládají za výrok Ducha svatého, a že už synagoga mnoho
žalmů za measíášskě pokládala; a že podobně. bylo věřeno, za nejetarší
doby Církve Kristovy, svědčí Tertullian, řka: „Sed e: omnes pena psani,
Christi personam SISIWM: fih'um ad patrem, it! nl, Christinu ad Deum,
ncrba facienlem rcprcscntant“ (Adv. Premium.)
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s nimi o té věci porozmluvil: ont jen tu zásadu hájil, kteráž
nevyvratnou býti se zdála, totiž: Nechtěj sám sebe sklamati
pouhou theorií, kteréž pravdivá zkušenost odporuje. Arcit, že
na tom stanovišti nejednou se zatemňuje jistota o ncsmrtelnosti
duše lidské, avšak přichází jeho tušení o odplatě věčné až na
vrch božského nadchnuti: „Vím, že Vykupitel můj iiv jest,
a že poslední den z mrtvých vstanu, a zase oblečen budu
kůží svou, a v těle svém uzřím Boha svého. Slon-"sena
jest ta naděje má v lůnu mám.“ V knize Jobově jest
dle mínění sv. Jeronyma (epist. ad Paulin.) každé slovo plné
smyslův. A vzkříšení těl tak prorokuje, že nižádný o něm aneb
zjevněji aneb věrněji nepsal. Job 19, 25.

Zatím však přátelé, místo, coby byli těšiti měli, ostře na
bírali Joba, kárajíce ho, že by ke svým hřichům se nepřiznával;
pro kteréž tak těžký trest zasloužil. Tu rozmluva jejich přechází
sama sebou do rozepře: zdali člověk také s nezavinilým trestem
se potkává, anebo všeliké příkoří a trápení lidské za pokutu
hříchu uloženo jest? *) Job, nejsa sobě zlého svědom, zastává
prvější článek v oné rozepři, jakkoli to nezaviněné protivenství,
an žádné viny na sobě nenalezá, mu něco nepochopitelného
jest. Naproti tomu přátelé zastávají vůbec článek ten, žeby
každá nehoda a strast, která přichází na člověka, jen za trest
byla zpáchané nepravosti, a že, kdoby se této vystříhal a varo
val, s neštěstím by se nepotkal. Job zase všecko na opak
vykládá, že totiž právě ti, co bezbožní jsou, štěstím oplývají, a
bída, že ustavičně jen ctnostného stíhá a zlostníka se vzdaluje.
[ odvolává se tak jako přátelé to činí, na každodenní zkušenost,
aby tudy svou řeč ztvrdil. Přátelé neodstupují od svého mínění,
k ničemu ani k tomu, co pravdivého Job mluvil, nepřivolujíce.
Elifas, první přítel, bohaté myšlénky pronáší Opatrně; druhý,
Bildad, jest prudký či z horka nakvašený, třetí, Sofar, na
vlastní myšlénky velmi chudý. Jobovým sokům těmto málo
prospívá, že jsou zástupci věci Boží; nebo nepravdivým za
stáváním ta ničeho nezíská. „Zdali Bůh potřebuje vaší lži, aby
jste za něho mluvili lsti?“ (Job 13, 7 n.)

') Otázku tuto tisícová nešťastnikův vykoktali, a na ní odpovědíti bez počtu
mnoho myslitelův lo pokusilo.
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A 0pět Job od své nadsazcné mluvy ulevujc, a přátelům
pouští, že blahobyt bczbožných žádné stálosti nemá, a tito dřív
neb později s pokutou zaviněnou se potkají; avšak vedlé toho
na tom zůstává, že i lidé ctnostní a nevinní utrpením a zármut
kem zkoušení bývají. Když tak, co tvrdili přátelé, jim se při
pouští, pokud v tom pravda jest, a oni protějšího učení, že
také spravedlivý bídu snášeti musí, vyvrátili nemohou, avšak ani
k oné nauce nepřisvědčují, nic jiného nezbývá, než aby mlčeli.
Tedy není odpovědíno na otázku: Kterak strast spravedlivých
s Boží spravedlností se srovnává? A tak obšírnou rozmluvou
tolik alespoň na čisto přivedeno, že i na nevinného strast a
pohroma přichází, a že také sprostný, upřímý a bohabojný muž
krutým osudem navštíven bývá. 0 příčinách toho nemohou
přátelé nic povědíti, anor věc samu ještě připustiti nechtějí, aJob,
co se ho týče, tu strast nevinného nemůže než jen za nepo—
chopítelnou míti, a v nevystihlé moudrosti božské původ té sa
mé tušiti.

20.

Teď přejímá řeč mluvec pátý, jínoch, jmenem Elihu, sna
žen jsa ohledně na slova celé rozmluvy dokázali, že ani Job,
ani přátelé jeho v čistou pravdu neuhozují. Joba napomíná ke
zpytování sebe samého, mluví o d0puštění nemoci ku polepšení
hříšníka a o přímluvě andělův (33, 32 n.). Dále mezi jí—
ným dotýká i otom, že příkoří a bída jsou nejen msta za hří
chy, ale mnohdykrát i ke zkušení, přetříbeni a utvrzení v dobrém,
ale často i k výstraze před hříchem a ku zdržení se ho slouží.
Ovšem tudy otázka; proč Bůh zlé věci na lidi spravedlivé sc
sýlá? — ještě ani vůbec, ani u Joba zvlášl, není ouplně roz
luštěná. Než ani tak státi se nemá, jelikož pojediných strasti
příčina jen Bohu známá jest, a člověku stačí věděti, že Bůh
z nejmoudřejších úmyslů věci lidské právě tak, a nejinak řídí
a zpravuje. _

Co skrze jínocha Elihu živě vylíčeno o znameních moci
božské a nevyzpytatelnosti v přírodě, to jen těm slovům dává
napřed, kteráž hned potom Bohu samému v ústa se kladou.

Hlas Boží ozývá se (38, i n.) z vichru, a Job tudy i
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přátelé jeho se upozorňují na nestížitelné soudy Boží 1: při
rodě. Tu jsou věci nejen takové, jenž člověku příznivými a
služebnými se zračí, jako voda, víno, ovoce, skoty a ovce, ale
i nosorožec, krokodil, jichžto určení on nepoznává (Job. 39,
9.). Zdaž proto učiní člověk, aby ty ukazy v přírodě nebyly,
aneb Stvořitele proto mistrovati bude, že základu věcí těch ne-'
poznává? Nikoli. Než proč chce v mravním oboru jen to při
jmouti, co úplně souhlasí s citem a poznáním jeho? — Vez
meme-li to, co v slovích Elihuových, a v řeči Boží zahrnuto,
tedy celý výsledek všech rozmluv není než vzbuzem' neobme
zeně důvěry ve všema/common a moudrost Bošv'. Takto
na konci ještě nic nevíme o vniterních příčinách utrpení.

A zase závěrek, spolu s úvodem sloučíce, nahlédáme do

útroby strasti spppvedlivého trpitele. Ne žeby Bůh člověka na
průbu bráti podélgkměl, aby o něm zvěděl, ale neblahý, padlý
anděl, jenž člověku závidí, potřebuje toho, aby soudu Božího
spravedlnost poctil. Když těžkostmi obklíčený člověk přece Bo
hu věrným zůstává, tu úplně rozhodnuto zavinění ducha s větší
dokonalostí stvořeného, jenž by Boha byl tváří v tvář viděti
mohl. Vítězství Svatých nad pokušením jest tolik, co vyřknutí

“úsudku nad dábly a jejich následovníků (2 Kor. 6, 3.). Pro
trpitele jestit zkouška ziskem, že v tom postavení může sobě
zásluh nastřádati, kterých v žádném jiném dojíti nelze.

Vítězství tedy-"se chýlí k straně Jobově, ač mu pro některá
neopatrná slova domlouváno. Posléze přichází Job pro svou
nevinnost ku požehnání dvakrát většímu, než byl prvě měl a
ztratil, a ještě 140 let blaze žije, a co hlavní rek na divadle,
divačům, jakož i čtenářům knihy jeho k poučení a útěše v každé
strasti sloužili může.

2I.

Jak pravdě podobno, živ byl za oné doby, když Židé
v porobě egyptské upěli. Od mnoha rabínů považuje se za
souvěkého s Mojžíšem. Že však v knize Jobově převod neb
přepracované dílo máme, ježto dobu povolání Mojžíše přesáhá,
ručí i ta okolnost, že o zázračném vedení lsraele, což by se
k oučclu velmi bylo hodilo, ani zmínky není; dále, že jméno
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zjevené Boží u kře hořícího v pásmu řečí se nenaskytá. Mravy,
jaké se vůkol Joba ukazují, jsou patriarchální; avšak neschází
tu narážky na zbejralost egyptskou; což z toho výklad svůj má,
že skrz Jobovu otčinu, (okolo Petry) tábla cesta veřejná, kte
řáž Egypt s Asií, a jiná, co Arabii s Syrií spojovala. Důstoj
nost jeho brubě nic neodevzdávala vážnosti královské (29,25.).

22.

V předui ku konci knihy, jmenem Jobovým nazvané, ukázáno
jest na všeliký zdar pozemský, Bobem jemu udělený. Jestli tu
a onde nezavinilou bídu svou nad příliš vyobrazuje, a nedosti
vážných výrazův užívá, budiž přičteno velikému hoří muže,
v svatosti ovšem nedospělého, ale takového, jaký v starém zá
koně býti mohl, a který ještě zkouškám nejedněm z potřeby
podrobiti se měl.

23.

Žádná z kněh naučných st. Z. týkajíc se provedení veli—
kolepé vídky základní, a estetické krásy i úplnosti, ku knize
Jobově přirovnati se nemůž. Poněvadž ale jisto jest, že kvě
toucí věk literatury hebrejské v tu dobu padá, za které David
a Šalomoun kralovali, mínění to, že kniha naše anebo překlad
její právě z toho věku pochází, alespoň nejvíce k pravdě se
podobá.

2-1.

Dobře připomenul D. Haneberg (!!afucb cíuct ©cícb. ber bibí.
fombaruug) *), že 1) celá ta hádka mezi Jobem a třemi
přátely jeho jen k tomu slouží, aby a) té obsažné otázce
o vezdejších strastech zevšad spravedlivého světla se dostalo;
b) aby povrchní svatost za marnou se vylíčila, a c) zvláště
hrdé na formulích při takové otázce spoléhání se zvykalo, kde
lidská svoboda s božskou neodvislostí se setkává. Job a přátelé
jeho jedno jsou u víře v Boha všemohoucího; avšak jak brzo
tito známost svou o Bohu formulemi ustálití a tudy dokázati

') amis Gui. Rt. 331.
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chtějí, jakby Bůh činiti musel, tu povstává Job s vítěznou vý
mluvností proti nim. 2) Že ta rozmluva či hádka mezi Jobem a
jeho prátely včc velmi důležitá jest. Bylo-liby l'arisejství bylo
napravitelno bylo, tedy již bedlivým té knihy čítáním bylo by
se bylo napraviti mohlo. Fariseové hlavně k tomu náhledu se
přiznávali, že od pojmu o spravedlivosti Boží počínajíc, všecky
výjevy ve světě, co věc nutnou uvažovali. *) Bůh byl považo
ván takměř za věc anebo příklad početní, v němž lidskému
rozumu vystížitelný zákon nutnosti panuje. Téhož osobného
zdání byli také přátelé Jobovi, a to samé od něho zničeno jest. “)

25.

Konečně vzhledem počínání satanova v knize Jobově, jest po
stáčitelný náhled těch, kteří ukazujíce v Písmě na jiné příbuzné
výjevy, připomínají, že při těch samých satan také na osobu
pokušitele hral (Cl'r. Zach. 3, 1 n., 3 Král. 22, 19 n. Žalm.
108, 6.).

Říše neblahých duchů andělských má jistý okres činnosti.
Bůh dopouští, aby k jisté míře zlost sáhala, a jednák ku po
trestáni hříšníků, jednak ke zkušeni spravedlivých sloužila. Jako
zlá vůle jednotného člověka až do jisté míry, o niž jen Bůh
vi, se pohybuje, tu ku pomstě, tu ku přetříbení lidí ostatních:
tak také zlá vůle satanova v míře, jí Bohem uložené zůstati musí.

26.

Náměr čili osnova ku knize Jobově podává se následujícím
přehledem:

Uvod. K. 1. 2. Líčení o prvějším bohatství a spravedl
nosti, jakož i strasti a pohromě Jobově. Chování se k němu
vlastní manželky jeho. Příchod tři prátel, kteříž místo aby byli
těšili ho, hádali se s nim.

") lučeníci Kristovi z počátku byli toho zdání. Cf. Jan 9, 2. Kristus
opravuje učennikův, řka: „Ani tento nezbřešil, ani jeho rodičové, ale aby
zjevení byli skutkové Boží na něm.“ Cir. Hillelovu úvahu o jisté lebce.
Aboth. 2, 7. _

“) [ Kristus Pán káral fsrísey, ježto svými křivými úsudky do tajnosti cizího
svědomí vniknouti a tvrdili se osmělili, že v něm hříchy skryté býti musejí.
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[. Hádka mezi Jobem a přátcly jeho, kp. 3—31 ve třech
dějstvích. .
Dějství prvm' : l. Naříkání Jobovo (3). Odpověd Elifasova Joba

z netrpělivosti obviňujíc, a aby se k Bohu obrátil, na
pomínajíc (4. 5.).

2. Nové naříkání Joba, zamítajícího řeč Elifasovu
(6. 7.). Bildad tresce Joba, jakoby božské spravedlnosti
utrhajícího (S.).

3. Job zůstává na svém (9. lO.). Sofar napo
míná Joba, aby milosti Boží hledal (H.).

Dějstvídruhe': i. Job vchází v novou rozmluvu (hádku) 12.
13. 14. Elifas tresce jej z py'chy atd. (1 $.).

2. Job domlouvá přátelům (16. l7.). Bildad
odpovídá (1 S.).

3. Řeč Jobova vejš postupuje (l 9.). Sol'ar ne
spravedlivě soudí, že Job musí bezbožny'm býti (20.).

Dějství třetí: l. Job mluví o nezpytatelny'ch soudech Božích
(2l.). Elifas nespravedlnosti na Joba dovoditi usiluje (22.).

2. Job vyhlašuje své přátely za soudce neschopné
(23. 24.). Bildad jej kárá (25.).

3.'Job své zdání tak mistrně bájí, že všickni
mluviti přestávají (26— 3 l .).
ll. Jinoch Elihu přistupuje, chtěje Joba poučili (32—37.).
lll. Bůh z vichru mluví a stvrzuje slova Elihuova (38.

39. 40. 41.).
Závěrek. Job se vyznává, že a jak se prohřešil (42,

1—6.). Dvěma přátelům Jobovy'm Bildadovi a Sol'arovi ukládá
Bůh pokání; Jobovi ale dvakráte všeho, co prvé měl, uděluje.

Na otázku: Zdali řeči Jobovy'ch přátel a Jobovy stejnou
měrou za slovo Boží platiti mohou, jako ona, v nížto Bůh sám
tu při rozhoduje ——po zdání našem dostatečně odpovídá sv.
Augustin, contr. Priscill et Origen. c. 9.

„Po zdání mém nejsou slova (přátel Jobových) neomylná;
nebot nejsou vy'rok Jobův, jemuž Bůh zvláštním způsobem dává
svědectví, že nezhřešil rty svy'mi, ny'brž jednoho z přátel jeho,
jenž léčitelove' těčcí (kp. 16, 2.), nazváni a od Boha odsou—
zeni jsou. Nemínímt já tím tvrditi, že by tito od Boha zavr
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žení a od Joba uvinění přátelé nic pravdivého byli řící nemohli,
ale jen že netřeba všecky řečí jejich za pravé mílí. Ač jsou
proti Jobu žádné pravdy neproneslí, přece někdo, znaje čínítí
rozdíly, myšlénku ze slov_jejich ku stvrzcni pravdy vybratí může.“

D. Kazatel.
21.

Jak židovská tak i křesťanská tradice vším právem klade
Šalomouna za spisovatele kníhy Koheleth (kazatel) nazvané.
V knize Jobově osvědčuje se', že člověk v boji s přírodou, tak
zápasivá, že ta nad ním převládá, a on pod ní stojí; v Kazatelí
vídime jej v boj vydaného u prostřed poživáni přírody. Hlavni
účel té knihy jest, ukázali, jakby člověku při té marnosti zboži
časných po něčem vyšším a nepomíjítelném toužítí náleželo.
Záslušno tedy, statkův a rozkoší vezdejších moudře užívati, trá
pení s odevzdáním-se do vůle Boží snášetí, a dle průpovědí:
Boj :e Boha 1'), vždycky k počtu. vydání se chystali.

28.

Klade-lí se snaha po moudrostí za marnou, nemíní se nic
jiného, leč, že snažení a namáhání tak dalece daremné jest,
jako člověk nemůže na samý vrchol moudrosti dostihnoutí, a že
při ní, pokud dosažitelná jest, ne všecka bída a nevrlost se odda
luje; a v témže nad obyčej zvy'šeném smyslu pojata moudrost
v slovich: „Řekl jsem, budu moudrým: ale ona (moudrost)
vzdálila se ode mne“ (7, 24.).

Když Kazatel (kp. 3, 19.) praví, že jednostejné jest za
hynuti člověka i hovad atd., tedy zevnítřní, tělesny' způsob a ta
ovšem živočichům svědčící pomíjitelnost Jemu na očích jest, že
totíž tvorové bez rozdílu umírajice v nepamět přicházejí, a že
mudrc tudy před jíny'mi nic napřed nemá.

') Tuto průpověd vssl jest Šalomoun od Mojžíše, podobně mluvícího, DeuL
10, 12. 13. K tomuto konci směřují všecka zvláštní naučení té knihy,
jinak Eklesiastes nazvané, při kteréž s. Jeronym a mnozí jiní Písma vy
klsdsčí podotýksjt, že by sepsání jí bylo následkem Šalomonnovs ssso
obrácení se k Bohu.
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Slovy: „Nem' zajisté člověka spravedlivé/w“ (7, 2í.),
míní se spravedlnost naprostá čili ctnost dokonalá a žádným
hříchem nezkalená. Že jednak takové upírati, a jednak o spra
vedlnosti po smyslu obecném mluvili lze, je na jevu.

V Kazateli panuje boj s odpory a pochybnostmi, n. p.
„Jednostejné jest zahynutí člověka i hovad, a rovná obojího po
vaha, jakož umírá člověk, tak umírají i ona: a nic více neiná
člověk než hovado (t. v tělesném způsobu). „A poznal jsem,
že nic lepšího není, nežli veseliti se“ (3, 12. 19.).

29.

Ku poražení těch a podobných na věrouku st. zákona ne
vražících textů v Kazateli, upřeme očí na celek knihy. — Chce!
on protivou těch mnoha lichých prostředků k dojití spokojenosti,
pravou cestu k ní ukázati. Nenasytedlná žádost nejistého zboží
s pyšným bádáním jest počátek nepokoje. Přílišny' strach ze
smrti se k tomu druží. Člověk ale při všem tom snažení pře
znává svy'ch poměrů k Bohu a světu; všeho příliš se domáhá,
co svět podává. Dílo přírody Boží jest velikánské tak, že při
něm člověk zapomnělby na svou_ nesmrtelnost. [ neměl by se
zpíčiti, když cestu všeho těla skončiti má, jelikož zákon vzniku
a zaniku nade vším panuje. Ant člověk ani celku nedopatří,
ani pánem jeho není, bez potřeby nebude se pachtiti se sou
stavami. Během znikají, během zanikají věci, aniž lze jich za
držeti. Jen co se na Boha vztahuje, to zůstáva; a radno jest,
života užívali, aby se z cílů bázně Boží nevychylil. Nelzeť
nabyti spokojenosti, leč podrobením se vůli Boží; jak dalece
s tím podrobením sjednotili se může užívání statků zdejších, tak
také svět zevnější spokojuje duši lidskou.

Ten-li směr, na světlo ukazující, s očí nespustíme, za
velmi vzácnou uznáme knihu Kazatele.

Mnohá slova ukazují na nestateč lidskou u přirovnání k svr
chované světozprávě; jakož i zároveň na cenu člověka a na
ten poměr, v němž stojí k Bohu, nevěda, zdali lásky, čili
nenázisli hoden jest (9, i.). Poněvadž Bůh nad velikolepým
života i smrti oběhem vládne, těžko není, i tomu zákonu smrti
se poddati. Pročež výmluvnost Kazatelova nejvýše se nese tu,
kde o šedínách člověka, jako ozvěstujících mu blízké vykročení

16
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ze světa dotýkaje dí: Když se přetrhne provázek stříbrný (dech
lidský), a zpět zběhne lampa zlatá (zhasne svíce života), a roz
tříští se věderce nad studnicí (srdce přestane tlouci) — tedy
navrátí se prach do země své, odkud byl, a duch navrátí
se k Bohu, který:? jej dal (12, 6 n.).

Jestit tak nazvaná v Kazateli jen zřídka přelržitá ironie
(či opakomluv), z nížto hledí mudrlantství, a z těch lidí mluvící
se uvodí, ješto vše jen od zdejška očekávají. A to jest, co
s očí pustiti nesmíme, máme-Ii těch rozpaků a překážek se
zhostiti, s nimiž tu Kazatel zápasí. *) Jméno to má kniha ta,
poněvadž v ní Šalomoun jako k celému shromáždění mluví a
káže, tak že i slova její naznačují osobu spisovatelovu: „.lá
Kazatel byl jsem králem israelským v Jerusalémě a převýšil
jsem všecky moudrostí, kteříž byli přede mnou v Jerusalémě...
a zveličil jsem skutky své, vystavěl jsem sobě domy“ 1, 12. 16 ;
2, 4. 9. — Boha se boj, a přikázam' jeho ostříhej : nebo
to jest včelí/rý člověk“ (dělá celého člověka dokonalého).

E. Píseň Šalomounova.
30.

V písni této, dle pouhého významu slov, Šalomoun opěvá
lásku dvou zasnoubených, a touhu po trvanlivém sloučení, a roz
ličné k docílení téhož pokusy, jsou tu ohlasové v střídavých
částkách, an jeden k druhému pln vroucích citů mluví. Konečně
mnohé překážky se kladou v cestu zasnoubencům, tak že o spo
jení jejich, byloli k místu přivedeno, zmínky není.

Ovšem slova, jimiž tu stav zasnoubencův líčen, nedosti světla
podávají: Mohlt by někdo mysliti na děvu sprostou, venku vy
chovanou, kteráž miluje sprostého pastýře, a že král Šalomoun
jí do svého ženníka (haremu) hledá neb namlouvá, všecku svou
slávu jí před oči slavě; ona však že v lásce své k prvnějšímu,
milovníku neuchylnou zůstává. Anebo jest Šalomoun ten ženich

') Zápasít také a těmi, kdož : důvodů rozumu . Písma av. o duchové po
vaze duše lidské přesvědčili se nechtějí. líp. 12, 7. 1 Nej. 2. 7. Kul
tura zvýšenější, kterouž kniha předpokládá, jakož i čtení v 10, 19; 12.
12. srovnávají se s dobou krále Šalomouna. a ižidonká i křesťanská
tradici jemu knihu tu připisují.
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sám, jen že jako pastýř k pastýřce vlídně přichází, aneb po
více dní svůj manželský sňátek slaví, odkadž se touha po
sňátku vejš a vejš nese.

31.

V pouze slovním smyslu nemůžeme bráti písně té, poně
vadž latinský titul její sám: Canlícum Canticorum (píseň
všech písní), s tím se neshoduje; který by jí nebyl dán, kdyby
jen obyčejné lásky poměrů se týkala. Ještě více proto jen
k litcrnímu smyslu při ní hleděno nebuď, že příběh historický,
jak jej píseň Šalomounova líčí, sotva k možným věcem náleželi
se zdá; což jmenovitě platí o způsobu, v jakém se Šalomoun
a pastýřka ukazují.

32.

Tato hlavní příčina proti výkladu liternímu, jest také proti
obraznému (typickému) rozsudečná ; jelikož tento jen na literním
spočívá, a s ním sám od sebe padá. Ona krále egyptského
dcera nemohlaby co strážná nějaké vinnice, a co pastýřka
po ulicích běhající, po milém toužící, a od strážných bitá se
oznamovali; jakož i Šalomoun tak, jako pastýř, jenž přes
hory a doly noční dobou k své nevěstě chválá, na okenee
tluče a porosený přístupu žádá, slovy, jak v písni té znějí,
sotvaby vylíčen býti mohl.

33.

Tcdy zůstává jen allegoricky' výklad, dle něhož v St. Zái
koně brala synagoga tu píseň o lásce Hospodinově k Israeli,
Otcové pak nového Zákona rozumějí tu samu o lásce Krista
Pána k choti jeho, za kterou sebe samého vydal (Hlas. 5, 25).
Že tento výklad s biblickým způsobem mluvení a vyobrazování
se shoduje a srovnává, již mnohdy a vším právem připomenuto
jest. V starozákonních spisech poměr Boha Hospodina k lidu
jeho, jak známo, vícekráte co chotě k choti se vyobrazuje, a
v Zákoně novém Kristus již od Jana Křt. jako ženich (Jan 3,
29), a učenníci jeho, co synové ženichovi se naznačují (Mat.
9, 25.). S tím souhlasí apoštol Pavel, an obec Korintskou

15*
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zasnubuje Pánu (2 Kor. H, 2.) a poměr Syna Božího k Cír
kvi poměru manželskému přirovnává (Efes. 5, 21 n.). A na
ostrově Pathmos Jan vidí město svaté Jerusalém nový, s nebe
sstupující, jako nevěstu okrášlenou muži svému (Zjev. 21, 2.)
a vypisuje dokonání říše Kristovy, úplné spojení jeho se svými,
jako svatbu Beránkovu (Zjev. 19, 7 n.).

34.

Můžet býti, že mnohý čtenář při upotřebení toho pouze
duchovního výkladu v pojediných slovích a řečech jak Šalomou
nových, tak Sulamitiných na cosi k věci nehodného ubodí, avšak
ty domnělé nedovčcnosti jen v nepravém pojmu a výkladu svou
příčinu mají. *) Jakož o tom píše sv. Jeronym, píseň ta niko
mu u_ židů do rukou přijíti neměla, kdoby neměl ,stáří 30
let. Sv. Tomáš Aquin. teprv na smrtelném loži podal výklad
písně této. Stalo se, že r. 1274 v klášteře Fossanova jej mni
chům za to prosícím ku péru povídal.

F. Knih a Přísloví.

35.

V knize této zahrnuta jsou krátká naučení, nejvíce v ta
kových průpovědech, při nichžto obraty slohu, a způsob prone
šení, duchu zvláštní vnady podává. Vtipné přísloví a průpovčdi
dávati a zodpovídati náleželo k mudrctví starých. Dle formy
poukazuje průpovčd k jakémusi činu, jenž živému výrazu čehosi
příbuzného se hodí; n. p. „Zdališ i Saul mezi proroky?
(l Král. 10, 12.) Tou cestou povstala přísloví historická
Cír. „Nouze naučila Dalibora housti“. Dále, v obraze z pří
rodních aneb lidských obyčejů vzatém mravní pravidlo se před
stavuje ; n. p. „Ruka ruku myje. Dal hlídatí kozlu petržele“.—

“) Dr. Haneberg. !. c. ftr. 337 di: „Celek té písně vítězoslaví nad jedním
základním učením domněle dospělého v bibli protestanstva. Píseň ta to
liko v katolickém smyslu o životě Svatých v Bohu pravdivá jest. Doznali
toho dle litery František Assis, Kateřina Sienská, Rosa Simaneká. Syna
goga i Církev v tom se shodují, že láska tělesná vyobrazuje lásku, kte—
rou Bůh miluje duši lidskou. Mínéní Theodore : Mopsuesty, že by píseň
Šalomounova jen milostná píseň byla, taví-hl sněm Cařihradský l. 554.
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Věty toho druhu jsou-li provedeny, dávají bájky. Stávát se
také nauka dojímavější, přednesemeoli ji větou na pohled odpor
nou. N. p. „Nejvyšší právo, nejvyšší bezpráví. Chtě|.|iby kdo
život svůj zachovati, ztratí jej“ (Mar. 8, 35.). U Hebrejských
sluje: pohádka. V povídkách smýšleny'cb zrcadlí se vývin
mravní. N. p. Náthanovo podobenství před Davidem (2 Král.
12.). Konečně můžeme bystry'm zrakem nalezené úkazy mravní
krátce vysloviti, a jen obratem v slohu a básnickým půvabem
zpříjemniti.

K takovy'm prostoducby'm moudrosti pravidlům náleží větší

díl přísloví Šalomounových.
Učel přísloví těch jiny' není, než poukázati, jakby člověk

u prostřed nátisku a lopoty uzpůsobiti se měl k vedení vlády
nad tím, co je náhodného, prozvolnébo a neb co na převráce
nost mysli ukazuje. Vláda ta, jen v duchu možná jest, a to
skrze vzdělanost na vyšším stupni, ktery'ž v bibli jméno mou
drosti má. *) Tudy Šalomoun nejvíce k tomn hledí, aby po
stoupně člověka k té moudrosti přivedl. Ten ale, na vzdor vše
mu vzdělání ducha svého, není s to, provozovati ouplnou vládu
nad tím, co náhodného a neblahébo jest. Ont potřebuje nejen
vědomosti, při nížby v svém vnitřním oboru bezpečně panoval,
ale rádby i k známosti přišel, a se podepřel na mocnost du
chovní, jejíž zákon vládne nade vším — jak tím, co zevnitř,
tak co vnitř jest. K takové vládě a moci kniha Přísloví od
kazuje (k. 8 a 9.). Jestiť to věčná, osobná moudrost Boží.
Zde ponejprv myšlénka o osobném rozdílu při Bohu se nadmítá.
Z hlubin podstaty božské osobná moudrost hned od věčnosti
vyšla; svět skrze ni učiněn jest; ta sama trvá v bytu svém,
a s rozkoši, jakouž má, sstupujíc k synům lidsky'm. Tak se
zračí moudrost lidská, co nějaky' odblesk moudrosti Boží.

Tedy dvojí to věc, jenž těm tak často a velmi zjednotli
věny'm příslovím živosti dodává: Jedna, že na to cílí, aby člo

') V celé této knize slovy: moudrost, opatrnost, rozumnou, spravedlnost atd.
mini so mondrOat pravá, kteráž v pravém náboženství, v známosti & ko
nání vůle Boží spočívá. Všecha tuto podaná naučení, aby nebyla rozumná
toliko . opatrná, nýbrž opravdově moudrá, budte doplňována z učcni
Nového zákon, a v duchu Kristovu pojata.
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věka ozbrojily k boji s tisícery'm odporem světa tohoto. Dru—
há, že jsou co paprsky řinouci z plna moudrosti Boží.

36.

Skladatel knihy Přísloví jest Šalomoun, jenž (dle svědectví
3 Král. 4, 32.) mluvil, t. j. složil jich 3000. On, jakož i
olcc jeho David (žlm. 110, to.) na bázni Boží všelikou mou
drost zakládá a k ní vzbuzuje. Po učiněném v devíti kapitolách
úvodu, s kapitolou iOlou počínají Šalomounova přísloví, jenž se
jednak na mravy vůbec, jednak na články víry vztahují, a jdou
až po kapitolu 25mm Odtud až do konce kap. 29115 obsahuji
se přísloví téhož krále, kteráž teprv za časů Ezechiášovy'ch (4
Král. 25, i.) sebrána byla. Kapitola 30lá zavírá v sobě na—
učení Agura, syna Jakeova, a kap. 31'II naučení matky, jež dala
synu svému králi Lamuelovi (snad Bethsabé Šalomounovi ?).
Posledni verše t. 10—31 zahrnují v sobě chválu statečné ženy.
Každý verš té chvály začíná s jiným písmenem dle pořádku
abecedy, pročež ji také „abecedou žen“ nazy'vají. Ač přísloví
Šalomounova se nekladou případně sestavená, přecet jsou obraz
žití lidského mnoby'mi barvami se pstroucího. Strasti podnikati,
tělu hověti, a vznešené slasti okoušeti, jsou to, s čím se v této
plané štěpnici přírody potkáváme. Co se nalezá zde rozpty'leno,
jest v trojjednotném vy'tvoru poesie vystaveno: Utrpení v Jobu,
baženi po upokojení chuti vezdejší v Kazateli, a nadzemní upo
kojenost v písni Šalomounově.

Kapitola V.
Dějepiaslvo před zavedem'm do zajetí. Knihy Samuelovy.

a Královské.

Hned po Mojžíšovi povstali mužové, kteří pro bystrotu du
cha kscpsání dějů nad jiné schopnější byli, a také sami sepsali
historii israelskou; bylir aspoň toho mocni, aby i po rozdělení
království Šalomounova jednak historii lsraelc, jednak Jůdy z ou
ředních zápisů'od královských dějepisců zhotovených sestavili 2
Paral. 33, 18; 20, 34; 25, 26; 28, 26; 32, 32. Scm
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náležejí před zavedením Židů do zajetí, proroci Samuel, Nálhan,
Abia, Iddo, Semajás', Gád, Jehu, [.s-aids"a jiní. „Uloba
dějepiscova jest, nastíniti co se dálo. Čím ouplnčji to dovede,
tím dokonaleji rozhřeší úlohu svou Včc utlálá jest jen
z částky na světě spatřitelná, vše ostatní musí k ní přitláno býti
pocitem, úvahou a dovtipem. Co z té věci spatřujeme, stoji
různé, kusé, ojedinělé ; co kusost tuto pojí, co jcdinost na vý
sluní staví a celku formu dává, to umýká zraku pozorovatele..
Holým odloučením skutečně událého. . . jedva kostra události se
podává. Co tudy získáno, základem, látkou dějepisu jest, ne
pak dějepis... Jsout vtipné hlavy, jenž v dějích oživující sou
visnosti hledali nepřestávají ; kdož ale uznal meze sily lidské,
rád připustí, že jen samovlastní životopis s úplnou probytečností
(pragmatikou) vědeckou sepsali lze; co sáhá přes obor toho, co
kdo sám vykonal, jen důmyslu jo přístupno“.*) Mčlit však sta
rozákonní proroci zrak ozbrojený, jemuž v mnoha případnostech
vnitřek člověka, i ta s hůry v pásmo dějů lidských působící
moc Boží odhalena byla. Neboť nečiní Pán Bůh slova,
lečby zjevil tajemstvi clwšebnikům svým prorokům“ (Amos.
3, 7.). Tudy to jejich povolání k dějepisství nad jiné vyni
kalo. A jsou-li knihy Královské Židům knihami prorockými
(jakož skutečně jsou), mají! toho dvojí příčinu; jednak že knihy
ty proroci sepsali, a jednak že při nich hlavní úlohu měli.

2.

Z onoho věku, jenž předešel dobu zajctí, dochovány jsou
2 knihy Samuelovy a 2 Královské, jenž více než 550 let
objímají.

3.

Knihy Samuelovy a Královské „) z prorockých, oui—ed—
ních a národních pramenů již před zavedením Židů do zajetí
sestaveny byly. Uřad historiografa bezpochyby za všech králův

') ůBilí). v. bumbolbts gcfammcltc Werft, 1. 31). ©. 1. Qirríin, 1841.
O úloze dějepiscovč.

“) Všechy ty 4 knihy vlatinském vydání a překladu alexandrinském slovou:
„Knihy Královské.“ Tedy při dokladech rozdil činiti třeba, citujeme-li dlo
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by'val osazen, byt pak před rukama jen při některých o tom
jisté zpravy byly. Vůbec panuje domnění, žeby třetí a čtvrtou
knihu Královskou (hebr. Malachim) prorok Jeremiáš byl sepsal.

Židé počítají knihy královské k prorockým-; knihy Josue,
Soudců, Samuelovy a Královské slovou u nich proroci první.
Příčinu toho dvojí nalezáme; z částky pocházejí knihy ty od
proroků; z jiné strany mají proroci úlohu hlavní v historii zde
zaznamenanou. Ostatně všecky ty knihy obsahuji příběhy ži
dovské za času králů. Připomenuvše některé události za posled
ních soudců Heli a Samuele, vypravují dále o ustanovení vlády
královské za Saule a Davida; pak příběhy Šalomounovy, a
o rozdělení království na dvě, t. na jůdské a israelské, až do
pádu jich, až do času zajetí babylonského. Představují věrny'
obraz tvrdošíjnosti lidské, a shovívání Božího. Každému pa..
novníku zde připomenuto, že nestoji-li na pevném základu svaté
víry, dříve neb později padnouti musí.

Poněvadž nám proroci v knihách od Mojžíše až do zajetí
jednotlivé děje vykládají, jet ono zajetí cestou prozřetedlnosti
Boží také upodstatněno.

Kapitola VI.
Zajeli Židů.

A. Rozhled po Židech v zajetí assyrském.
].

Ono zavedení desatera pokolení do Assyrie jest věc v dě
jech zjevení Božího na vy'sost důležitá. Boje, co tu nastaly
s mnohou pověrou, a zvláště s inodlářstvím fénickym, učiněny
jsou oné lepší části Židů hlavně proto obtížnějšími, že severní

textu hebrejského, aneho dle vulgaty a LXX. -- Židé po vyvrácení le
rnaaléma počítali občdvě knihy Samuelovy za jednu; nebot až na konec
knihy první je David jen v užším okresu, dále pak co král, vůkol da
leko činným. Při obou knihách, v popisu jedné a též věci máme důkazy,
že rozličných listin k sepsání jich jest použilo. Zejmena od "téz kap.
chce vzdavatel zpráv nkáznli, jak Davídů vztah k Saulovu dvoru se
nepříznivým stal; kdežto vypravovač v 16. kap. uvodl příběhy zDavídova
mládí tak dalece, že poměr a určení jeho za krále zjevno jest.
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říše ku pohanství zjevně se přiznávala. Dále jestli se modlo
služba na nohou držela, šlo! to následkem spolčení králů Israel
ských s vládou Egyptskou a Týrskou. Že však nc všickni oby
vatelé říše na severu modlám sloužili, jet důkazem ona účastnost,
v kterou přijati byli mnozí z říše té na hod velikonoční, za
dnů Ezechiášových (2 Paralip. 30, 10 n.). Slavnost ta před
zkažením Samaří od Ezechíáše také pro severní říší, rozepsána,
a jak se zdá nejvíce od lidu z pokolení Ascher, Manasses a
Zabulon byla navštívena. *) Z pokolení Neftali tu přítomen byl
nábožný Tobiáš ('l'ob. !, i.).

2.

Pravdě podobno, že v Chorasanu, krajině to syrské na
východu, nejvíce výhnanců z lsraele se osadílo. Mimo to v bibli
zřejmě jsou pojmenována města v Médů, za obydlí vyhnaným
lsraelítům vykázaná (4 Král. 17, 6.). Též kniha Tobiášova
mluví o zajatých v sídle Ninivítských, Ekbatanských a Rágeských
(cf. ! Paralip. 5, 26.). Dle jiných svědectví rozhostila se část
vyhnanců assyrských až v Mongolsku. Též v Afganistanu Židy
za potomky desatera do zajetí zavedených kmenů počítáno.
Cfr. .bancbcrg (acid;. brr Dňcubatlmg ©. 359. f. II. míra.) Jak zná
mo, ještě na tu po Božím vstoupení nejbližší slavnost letnic
sešli se zástupové příchozích v Jerusalémě — Parthští, Médští,
Elamitští (Skut. 2, 9.).

E. Zajetí Židů v Babyloně, a téhož účinky.
3.

Zajetí babylonské ne do jedné a té samé doby padá, ale
dálo se během dvadceti let, za Ncbukadnezara, a sice

a) Za prvního léta, když kralovati začal (r. 606 před K.),
a mimo přenesení posvátných nádob z chrámu jerusalémského,
mnozí vznešenější Židé, a jmenovitě urozcná mládež jejich do
zajetí přišli (Dan. 1, !; Jer. 25, i.).

') „] stala se veliká slavnost (hodu beránka) v Jerusalémě, ješlo takové nc
bylo odo dnů ŠalomOuna, syna Davidu krále izraelského v tom městě
(v. 26.).
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b) když (|. 699 před Kr.) král Jechoniáš (Joachin) s desíti
tisící hodnějších z lidu, obzvláště i'emesluickélto tam přibyl. Mezi
těmi byl také prorok Ezechiel. _

c) Po vyvrácení Jerusaléma třetí díl Židů do téhož zajetí se
dostal. (Viz str. 157.)

Co tehdážní historie nám o Susanně liči, dává světlo ku
poznání stavu, v němž se nalezali zajati Židé a sice již před
zkázou Jerusaléma.

Ale ještě světleji popisuje stav ten kniha proroctví Ba
ruchova, dle jejíhož připomenutí mysl vyhnanců k lepšímu se
klonila, a čeho byli proroci ode dávna žádali, aby Židé roztrhli
srdce svá, a ne roucha svá, v skutek bylo uvedeno. Důkazem
odevzdanosti jejich při svizelích Bohem na ně dopuštěny'ch, jest
vyzváni zajatců, aby se modlili za Nebukadnezara, a za život
Balthasara syna jeho (Bar. !, H).

4.

Poslednějšim vyhnancům, kteří tcprvé když zkažen byl
Jerusalém z Palwstiny vyšli, prorok Jeremiáš připis poslal,
v němž všecky zajaté upozorňuje na ničemnost bohů těch, jenž
národům pohansky'm strach dělají (Bar. 6, 5.), jimž jsou prodáni,
ale ne k zahynutí (lbid. 4, G.). Ten list Jeremiášův sepišto
lou Israelitů babylonsky'ch na ony palestinské spojeny', byl od
Barucha náležitou promluvou ..opatřen; a tak povstala knihu
proroctví Baruchova r. 599 ; dle jiny'ch 588 př. Kr.—- Ba
ruch po smrti proroka Jeremiáše (viz vejš) nepochybně |. 596
př. Kr. do Babylona přišel při příležitosti vyslanstvi krále Sede
ciáše, a tam teprvé r. 582 svůj připis v té formě, zhotovil,
v kteréž před rukama jest (kp. !, 2.); v němžto, jakož i bě
hem pěti kapitol svého proroctví všem do Babylona zavedeny'm
potěchu & napomenutí dává k moudrosti; v kapitole pak šesté
klade připis Jeremiášův k zavedeny'm do Babylona, a zvláště od
modloslužby je vystřihá, i od bázně před modlami odvádí.

Všem uvažujícím život zajaty'ch Židů dvě zvláštní věci na
oči přicházejí: a) vzdělání při vodách škol a modlitebnic, do
nichž chozeno k poslouchání zákona Mojžíšova. b) činění pe
něžity'ch sbírek na chudé, a posy'lání jich ku kmenovcům v Jůd
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aku (Bar. !, 3. 4 n.). (Podobně tak za času ss. apoštolů.
Skutk. 16, 13; Jos. Antiq. 14, 10. 23; též Skutk. 11, 29;
Řím. 12, 13. 20; iKor. 16, 1. 2; 2 Kor. 9, 1. 7.). Čte
nář knihy Baruchovy v mysli k tčmtéž vodám se přenáší, o nichž
mluví žalm 136: „Nad řekami Babylonu, tu jsme sedali
a plakávali, a na vrln' zavěšovali nástroje hudby své.“ *)

5.

Na počátku 6h0 století ") (před Kr.) bylo takměř jádro
zajatého židovstva ve vůkolí města Babylona, an mezi tím valný
počet osad po krajině Médské až ku pomezí Hindukuše se
rozšířil, a tolikéž i v Egyptě Židé sobě vlastní obec založili.

Taktě mohl národ židovský přijíti v účastnost oněch veli
kých událostí, jimiž šesté století před Kr. - i co do dějin
zjevení Božího — nad jiné přednost má. Představíme-Ii sobě
již za samovlády Cýrovy ten hlavní výpadck hrozných válek a
bojův, co o dva lidské věky dříve celou Asií byly zatřásly: při
svědčíme sami k té pravdě, že na místo sémitíckých Assyriů, ja
kož i na místo chámilických Babylonců vláda indogermanská
nastoupila. -— Peršané jsou to, již panují v Asii. 'l'ouž dobou
ukazuje se v egyptské vládě vliv řecký víc a více — tedy
také mezi Chámity živel indogcrmanský nemálo vzmocněl: — Ja
fet bydlí v stanech Sémových. —

Zatím co Sémité, ze jména Hebrejští, jak jim to vlastně
náleželo, pohanstva poraziti nemohli: od Řeků pod Alexandrem
V. a od Peršanů další pokrok jest učiněn, jímž přišlo k obojo
vání a přemožení modloslužby nejhrubšího rázu, kterouž provo
zovali Chámité.

0 celý věk dříve, než Cýrus na trůn dosedl, nastalo
kříšení národův ze mdlob duševných. Právě tehdáž viděli
v Řecku první ruchy a pohyby íilosolie pythagorské, podobně
v Baktrii jeví se ZoroasIer, v Indii zákonodárce Buddha, v Číně
mudřec Konfucius a Lao-Ise. A protož byla to věc nejvejš
důtežitá, že té doby nastalo vyhánění lsraele z otčiny jeho. Lid

') Okolo r. 190 po Kr. měli Židé školy v Soře, Pumbedithě, v Nnhardea,
kterážto místa leží nad Eufratem k severu od ssutin starého Babylonu,

") S nimi houratisc začal dům starého pohanství.
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ten takovou měrou rozhostiv se po osadách daleko rozlehlých,
nabízen jest, aby se zblížil k svému povolání čili spíše ku po—
znání přišel těch úmyslů Božích, dle kterých z něho přežádouci

všemu světu kníže pokojo měl zavítali. [ nechybělo _mužů
Bohem osvícených, kteří naukou svou obzor vrstevníků rozhra
zovali. Z Hebrejšlanů ten, jenž nejvícc k tomu přispěl, just
tak, jako dříve nevídáno,

C. Daniel.
6.

Slavný potomek, jak k víře podobno, králův jůdských.
Již v útlém věku svém dostal se do zajetí Babylonského, kdež
co mladík s jinými soudruhy k službě královské chován a způ—
soben jest. *) 'l'ehdáž město Babylon v největší slávě své vy
nikalo. Prorok náš chován tam u dvora Nebukadnezarova, ito
strpěti musel, že mu dle obyčejechaldejského od modly Bál,
jméno „Balthasar-a“ přezdili, což po zdání mnohých bylo tolik,
jako by lidu svému již cele byl odcizen. Avšak při tom
při všem lid utlačený nejen nic nepostrádal, ale i nad jiné moc
nějšího ochrance u dvora v něm nalezal. Nebo! Daniel s dů—
věrou drže se Boha svého, a nepřestávaje Hospodina ctíti, na
plněn jest velikou moudrostí od něho, tak že hned čtvrtý rok
jeho v Babyloně pobytu za záštitu neviny proti bezpráví zvolen
býti mohl. [ dáno mu s hůry, jak by zničiti měl křivě vyne
šený nález smrti nad Susannou, a ctnou ženu tuto zachráně
nou navrátili rodu jejímu.

Již od té chvíle mezi všemi, kteří toho času s ním živi
byli, začal za nejmoudřejšího muže ctěn a vážen býti. Dále,
přišel ke mnohy'm slavným úřadům tak, že i nade všemi magy
v Chaldejsku vévodil, a třetím knížetem i při nejvyšším řízení
jest učiněn. Po dnech pak Nebukadnezarových, jak k víře po
dobno, více soukromí, nežli veřejně živ byl v Babyloně. Však
ale darové umění a r0zumu jeho, jakož dříve, tak i později při

') Ještě jsa mládenec dvadceti roků stár v čtvrtém létě panování hrálo jůd
ského Joakima.
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něm jevili se nepřestali, a na vzdor nepřátelům trval v blahé
paměti ještě u matky nového krále. Královna ta zkormouceného
syna na muže Božího upozornila, když mu šlo o výklad po—
divného písma,' napsaného na stěně v paláci královském. Písmo
to, tajnou rukou naznamenané, četl Daniel takto: „Mane,
'I'hekel, Fare:“. A tento byl výkladjeho: „Maneďz zčetl
Bůh království tvé, a dokonal je; „Thekel“ : zavěšen jsi na
váze, a nalezen jsi méně mající (t. lehký, nebodný, aby Bůh
dnů tvých prodlil, a království tvého pro tebe ušetřil). „Fares“ :
rozděleno jcst království tvé, a dáno jest Médským a Perským
(Dan. 5, 5.- n.). Když Balthasar, král chaldejský, v touž noc
zabit byl, a Darius Médský nastoupil, čteme o Danielovi takto:
„Tehdy Daniel převyšoval všecka ta knížata a úředníky (Da
riovy); nebo duch Boží hojnější byl v něm. Pročež král myslíl
ustanovili jej nade vším královstvím“ (Dan. 6, 3. 4.).

Počítáme—li asi třidcet let na věk jeden, v němž lidé spolu
žijící téměř vymírají, jest podobno, že prorok náš bez mála po
tři věky svůj úřad konal, a že obzor zjevení na množství ča
sův a národův, a sice s větší určitostí než u lsaiáše se v něm
rozšířil. Ostrovtíp, jímž on právě a v čas mnoho rozhodl, při
rovnávají k oné moudrosti, jež byla slavným učinila Šalomouna,
s počátku jeho panování. Pro věrnou přilnulost k mosaísmu *)
nadčlen byl od Boha zdarem a štěstím, jehož mu odníti nemohla
ani zlost a nenávist nepřátel, kteříž jej byli u Daria osočili. Ano
věrná a panická mysl muže Božího učinila hodným, aby z já—
my lvové, do níž jej dvakráte uvrhli, pokaždé zázračným způ—
sobem vysvobozen byl (kp. 6. a M.).

Když Babyloňané krále svého opět donutili, aby jim Dani
ele vydal, a sluha Páně uvržený do jámy 6 dni seděl mezi sedmi
lvy, ukázal se anděl Boží proroku Habakuku v Jůdslvu, který
uvařiv jídlo, šel s ním na pole, aby nesl žcncům. I velel mu

") Daniel nikdy neužival pokrmův lsraelitům od Mojžíše zapovězených, :!
v domě svém maje otevřené okna proti Jeruzalému, potřikráte za den
klekal na kolena a díky vzdával před Bohem svým, jako! i před tím
obyčej měl činiti (Dan. 6, 10 ). Chvnlný obyčej ten počítá se od prosby

alomounovy, v nížto při prvním avalynč zasvěcení o tváři k Jerusalému
obrácené řeč jest (2 Paralip. 6, 38 ).
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andčl nésti jídlo to do Babylona Danielovi v jámě lvově. Když
se Habakuk vymlouval, že nikdy nebyl v Babyloně & o jámě
nic nevěděl, uchopiv ho anděl za vrch hlavy jeho, nesl jej za
vlasy a postavil v Babyloně nad jámou. [ zvolal Habakuk řka:
„Danieli, služebníče Boží, vezmi oběd, kterýž poslal tobě Bůh.“
[ řekl Daniel: „Rozpomenul jsi se na mne, Bože, a neopustil
jsi milujícího tebe.“ — [ vstav Daniel, jedl, a anděl Páně pak
postavil zase Habakuka i hned na místě jeho.

V kterém roce Daniel umřel, jistoty dějepisné nikde ne
nalezáme, ločbychom se potahovati chtěli na slova v proroctví
jeho: „I byl David až do le'la prvního krále Gira“, t. r.
537. před Kr. naroz. (Dan. 1, 2l.).

Mnohá vidění Danielova rozhrazují se v nástiny „světo
dějne'“, tak že v mocnéřstvích nejčetnějších, po sobě následu
jících, živé obrazy nám nadmítají, až konečně království Kristovo
všecku zemi napluí a věčné vítězství slavili bude.

Ve snu o soše veliké a podivné, jejž Chaldejci nemohli
králi svému vyložili, podlé Danielova vy'kladu vyobrazeno jest
jeji zlatou hlavou království babylonské, prsy a rameny stříbr
ny'mi médoperské ; břichem a stehny měděny'mi řecko-macedon
ské; hnáty železnými a hlíněny'mi římské království. Kámen
s hory, který se utrhl bez rukou lidských a setřel sochu tu,
vyznamenává království Kristovo (kap. 2.).

Nebukadnezar, maje mysl v štěstí a slávě své nadutou, jak
podobno, hned po vyvrácení Jerusaléma udělal sochu zlatou a
postavil na poli Důra kraje babylonského. Tu k rozkazu krá
lovu, aby vše se klanělo té zlaté modle, neučinili toho tři Židé,
Sidrach, Mis-ach, Abdenago, a protož před králem osočeni,
do peci ohnivé uvrženi, avšak zázračně při životě zachování
jsou. Král nad tím předěšeny', zkřikl: „Požehnany' Bůh jejich,
totiž Sidracha, Misacha, Abdenaga, ktery'ž poslal anděla svého,
a vytrhl služebníky své: a tito slovo královo změnili“ (t. ne
spravedlivého rozkazu králova neuposlechli) (Dan. 3 kp.).

Jindy zase Nebukadnezar pro svou py'chu snem jsa pře
strašen, vy'klad jeho žádal od Daniele rychle, a ten proto zkor
moucený, jal se vyprávěli jej, řka: „Strom .. jejž jsi viděl ..
ty jsi, králi, kterýž jsi veliký učiněn, a velikost tvá vzrostla, a
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došla až k nebi. — Že pak viděl král (ve snách) strážného a
svatého sstupovati s nebe, a říci: Podetněte strom ten, a roz
mecte jej, ale však kmene kořenů jeho v zemi zanechejte, a
buď svázán železem a mědí na bylinách vně, a rosou nebe
skou skropcn buď, a se zvěří bud' potrava jeho, pokudž se ne
promění sedm časů nad ním: tenf jest výklad úsudku Nejvyššího,
kterýž vyšel na pána mého krále: Vyvrhou tě z lidí, a s ho
vady a zvířaty bude bydlení tvé, a seno jako vůl jísti budeš;
sedm také času promění se nad tebou, dokudž by nepoznal, že
panuje Nejvyšší nad královstvím lidským, a že komužkoli bude
chtíti, dává je. Že pak přikázal, aby zanechán byl kmen ko
řenů jeho, totíž stromu, znamená, _že království tvé tobě zůstane,
když poznáš, že moc jest nebeská. Všecko to přišlo na Na
buchodonosora krále“ (Den. 4.).

Svrchu dotčené, králi Balthasaru prorokem vyložené písmo
vztahuje se jak na svržení krále s trůnu, tak i na zkaženi hr
dého Babylona. Potom Daniel od nového krále Daria (dle
řeckých dějepiseů Cyaxaresa) ustanoven za vládaře krajiny Suse
a bydlel na hradě u řeky Ulaj (Dan. 5 a 6.).

Co potom u vidění čtyr zvířat ukázáno Danielovi ve snách
(Dan. 7.), do své podstaty v stejný smysl od něho vyloženo
s dřívějším viděním, jež Nebukadnezar, totiž o čtveru mocnář—
ství, též o království Messiášovu a o věčném panování jeho.
Tedy z těch čtyř šelem první lvice, :: křídly orličími znamená
syrochaldejské, druhá medvěd, perské, třetí, pard se čtyřmi
křídly a čtyřmi hlavami, řecké, a čtrvtá, nestvůra strašná s de
síti rohy, římské mocnářství. Zvláštním maličkým rohem jejím,
z prostředku těch desíti vyrostlým, dle mnoha vykladačů, a hlavně
dle sv. Řehoře, nejblíže Antikrist vypodobněn jest, jenž bude
člověk s ďábelskou myslí, pln pýchy a rouhání.

Daniel jinde zase co viděl o pádu říše médoperské a
o rychlých vítězstvích Alexandrových, velmi živě líčí, an dí:
„[ pozdvihna očí svých, viděl jsem, a aj skopec jeden stál přenl
louží, maje rohy vysoké, a jeden byl vyšší než druhý, a rostl
vzhůru. Potom viděl jsem skopce toho, an zmítá rohama proti
západu, proti půlnoci, a proti poledni, a žádna s šelem nemohla
jemu odolati, aniž se vysvoboditi z ruky jeho. [ činil podlé
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vůle své, a velikým učiněn jest. A já pozoroval jsem, a aj,
kozel přicházel od západu na tvář vši země a nedotýkal se ze
mě. Ten pak kozel měl roh znamenitý mezi očima svy'ma.
A přišel až k tomu skopci rohatému, kteréhož jsem byl viděl
stojícího před branou, i běžel k němu s prudkostí síly své. A
když se přiblížil ke skopci, rozlítil se na něj, a udeřil skopce,
a potřel obadva rohy jeho, a nemohl skopec odolati jemu,
a poraziv ho na zem, poštlapal jej, a žádný nemohl vysvobodili
skopce z ruky jeho. Kozel pak ten učiněn jest veliký velmi,
a když byl vzrostl, zlámal se roh veliký, a vzešli čtyři rohové
pod ním po čtyrech větřích nebesky'ch.“ *) — Vůbec určitěji
nad Isaiáše prozírá prorok náš k dalekým časům a osudům mno
hých .národů (Dan. 8, 1—8.).

Prvního léta' panování Daria médského přemy'šlel Daniel
o tom slovu proroka Jeremiáše, v němž prorokuje tento nejen
o znjeti, ale i o vysvobození Židů, a počítaje od čtvrtého roku
kralováni Joakimova, dokládá, že zajeti potrvá 70 let, a že i
Babylon navštíven bude. Toho navštívení sice dočkal se Daniel;
ale i tu se nepodobalo, že Židé dovolení dostanou, aby se do
vlasti své mohli navrátiti (Jer. 25 a 29.). Neboť lsrael, zá
roveň s přemoženým Chaldejskcm, padl v područí vlády médské,
a po lidsku kdo by se byl nadál, že mocný podmanitel celý
národ ze zajetí domů propustí? Avšak srdce královo jest v ru
ce Boži, jako rozděleni vod: kamžkoli bude chtíti, nakloní je“
(Přísl. 21, l.).

Tehdy Daniel obrací se ku Pánu Bohu svému, modle se, a
pokorně prose, v postech, v žížni a v popeli. Srdce mu rozplý
valo v pokorné prosbě, již těmito slovy skončuje: „Nakloň ucha
svého, Bože můj, a otevři oči své, a viz spuštění naše ; nebo! ne pro
spravedlnosti naše prostíráme prosby před tebou, ale pro milo
srdenství tvá mnohá. Vyslyš Pane, ukrot se Pane, pozoruj a
učiň; neprodlévejž pro sebe samého, Bože můj, nebo! jméno
tvé vzýváno jest nad městem, i nad lidem tvy'mí“ -—

') Z jednoho pak kozlovy'ch rohů vyšel roh jeden maličký, a učiněn jest
velikým proti východu a proti polední, a proti síle t. proti Babylonu,
proti Egyptu, a proti síle či okrase země, t. proti zemi jůdskě. Rozumí
se tu Antiocha: Epifanes, jenž předpodobňoval Antikrista (Dan. 8, 9.).
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A když jsem ještě mluvil, dí svaty' modlitel, a vyznával
hříchy své i hříchy lidu svého israelského, a prostíral prosby
své před Bohem svy'm, za horu svatou Boha svého, aj muž
Gabriel *), kteréhož jsem viděl u vidění na počátku, rychle
letě dotekl se mne v čas oběti večerní. A učil mne, a mluvil
mi, a řekl: Danieli... pozoruj řeči mě, a rozuměj vidění to
mu! — Sedmdesáte těhodnů ukráceno (či 490 let odmě
řeno) jest nad lidem tvým, a nad městem svatým tvým,
aby se skonalo přestoupení, a konec vzal hřích, a skla
zena byla nepravost, a přivedena byla spravedlnost věc'ná,
a aby se naplnilo vidění, i proroctví, a pomazán byl
Svatý Svatých. Věz tedy a pozoruj : Od vyjití řeči, aby
zase vzdělán byl Jerusale'm, až do Krista vévody, těho
dnů sedm, a těhodnů s'edesále a dva budou "), a zase

') Tento posel Boží byl Danieli zvěstovatelem tajemství o sedmdesáti tého
dnecb, a podobně Zachariášoví, an : jeho úst uslyšel, že dostane syna
z chotí své Alžběty, a Panně Marii, že počne v životě . porodí Syna
Božího. Prokázal! on svou sílu (jakž hebrejské gabar vyznamenává, sí!
ným býti) a prokazuje až posavád, že vládu starého draka hubí, a mno
hem více nad ostatní anděly navštěvuje chrámy naše, a tam přispívá, kdo
se koli prosby ze srdcí svatých co vině líbezná k nebi vznášejí. Začež
i Církev v svém hymnu prosí a pěje: „Anděl silný Gabriel s uebeska,
k nám příbuď, zlostníka zažeň starého; chrámy zas navštěv, jakovéž co
vítěz po světě zřídil; (viz Oíl'ícíum S. Gabrielis Arch.).

") Dle toho 49 a 434 léta, dohromady 483 počítána až do
Krista, a sice až do jeho pokřtění a vykupitelského úřadu
nastoupení. Běží ale ta léta, ne od vyrčení Cy'rova, aby se
opět stavěl chrám (! Esdr. i, i.), ny'brž od času toho,
když dána jest svoboda Nehemdášovi, odebrati se do Jerusa
lěma, a stavěti město a zdi (2 Esdr. 2, 6.). To se stalo
roku dvadcátěho králování Artaxerxa Longimana (Dlouhoru
kého), roku města Říma 299; odkudž až do kázaní Janova,
léta patnáctého císaře Tiberia či 782 r. města Říma, právě
483 léta uběhla. Při tom proroctví o sedmdesáti těhodnech
věc znamenitá- jest, že při všech náhledech, jimiž u vy'počtu
let ponování několika králů vykládači různo stojí, jen asi
o deset let se rozchází; to však při prorockěm čísle, ješto
ne po matematicku udáno, poněvadž ani události mezí mate
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vzdělána bude ulice, a zdi v úzkosti časů. A po tého
dnech šedesáti a dvou zabit bude Kristus, a nebude lid
jeho, který:? ho zapře. A město i svatyni rozmece lid
: vévodou, kterýž přijde (lid římský pod vůdcem Titem),
a konec jeho pohubem', a po konci boje uložené zpus'téni'.
Utvrdi pak smlouvu mnohým jednim téhodnem, a v polo
vici téhodne přestane obét a obětováni, a bude v chrámě
ohavnost zpus'tém', a až do skonáni a konce trvati bude
zpus'tém' (Dan. 9.). „) Dvě následující kapitoly zdržují vso
bě proroctví o dvou královstvi'ch, z řecké monarchie po smrtí
Alexandra Velikého, mezi jinými pošlých, t. o syrském a egypt
ském až do Antiocha Epilanesa, tryznitele Židů. Též proroctví
o čtyrech krátich perských, totiž o nástupcich Cýrových,

matických nemají, počítati se nemůže. Arcit pozorný vykla
dač čtyr veršů 24—27 ta v nich základ mající udání po
drobná nesmí z očí pustiti, zvláště tato: !. Začátek sedm
desáti téhodnů počítán bud' od vyšlého vyřčení Božího, aby
město a zdi opět vystaveny byly. 2. Celé občasi to rozpadá
v menší doby: v sedm a šedesáte dva, a v jeden téhoden.
Konec doby druhé ukázán zjevením samého Krista, — konec
doby třetí skutečným potvrzením smlouvy. Tato poslední doba
opět na dva díly rozvržena, totiž v polovici či v prostředu
padá zrušení obětí a řádův židovských, když Kristus sebe
samého Bohu Otci na dřevě kříže za všecky lidi obětovali
bude. Po sedmdesáti téhodnech bude to sám Kristus, původce
dokonalé spásy, a tentýž, který na konec 60 téhodnů
nastoupí svůj úřad vykupitelský, v polovici sedmdesátého té
hodne násilnou smrtí umře, kterouž smrtí co jedině pravou
obětí přestane všecka platnost starých oběti židovských. 3.
Lid však z větší částky zabitím Pomazaného sám sebe vy
loučil z podílu v království Messiášově, a ku potrestání vy
dán bude cizému vévodovi, jenž město i chrám z kořen vyvrátí.

"') Nikol. Lyranm, vykladač Písma velmi zběhlý, byv nejprv židem, potom
křestanem ano i řeholnikem .— dí na konec Dan. 9. „Nepozůstává Židům
výmluva z rozličného tu počítáni; počet tébodnů, o němž se tuto jedná,
at se jakkoli počítá, již vyšel. Tedy sama zlostná zatvrzoloat drží je
v ncvčrném očekáváni na Moniišol'
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jenž byli: Kambyses, Smerdis, Darius a Xerxes. Potom uká
záno na veliké boje králů syrských a egyptských, jakož i na
nešlechctníky v lidu jůdském, kteří když zlost svou dovrší, pří
činu podají, že všecken lid pod panování syrské přijda, nejvíce
trápen a nad zkázou slavné země své skrze Antiocha kvílet bude
(Dan. 10 a M.).

V kapitole dvanácté obrácen zřetel na bližší a vzdálenější
budoucnost, a příštích dějů líčeno prorokem v takové posloup
ností, jakéž ani u lsaiáše, ani u ostatních proroků nenalezáme.
Vyplnění věcí těch, blízko po sobě následovalo, a tudy upevněna
víra Židů tak, že zraky své stále upírali na blízké příští Toho,
kterýž jest Alfa a Omega veškerých Písem a spojitelem úmluvy
mezi Bohem a lidmi.

Poslyšme, jak zase Daniel mluví: „Toho pak času povsta
ne Michael ř), kníže veliké, kterýž stojí za syny lidu tvého a
přijde čas, jakýž nebyl od té doby, jakž národové počali býti,
až do tohoto času. A toho času spasen bude lid tvůj, kdožkoli
nalezen bude zapsaný v knize života. A mnozí z těch, kte
ň'š spí v prachu země, proct'lz'; jedni k životu věčně
mu, a druzí ku pohaněm', aby je viděli vždycky. Ale
kteříž uc'em' budou, slkm'ti se budou jako blesk oblohy, a
kteří:? spravedlnosti vyučují mnohé, jako hvězdy na věčné
věky.“

„I viděl jsem já Daniel, a aj, jako jiní dva stáli, jeden
z této strany na břehu řeky, a druhý z druhé strany břehu ře
ky...“ Na otázku prorokovu: „Kdy bude konec těmto divným
věcem?“ —slyšeti bylo muže, oblečeného vroucho lněné, kte
rýž přisáhl skrze živého na věky, že do času, a dvou časů, a
polovice času. „A když se vyplní rozptýlení ruky lidu svatého,

') Michael byl od Boha dán za strážce lidu Jerusalémskému pod jsi-mem ba
bylonským lkajícímu; ont sílil reky machabejské, porážel šiky Antiocha
syrského a působil úlevu zemdleným Židům. Nejen kniha Danielova dva
kráte o něm zmínku činí, nýbrž po výkladu mnohých ss. Otců, kde se
koli v starém Zákoně viděni znamenitě naskytá, přičítá se archandělu bli
cbaelovi. Cti jej též co svého patrona Církev katolická, zvláště v zápasu
proti pohanství. Slavnost zjevení Ísv. archanděla toho připadá 8. května
v západní, a 6. září v východní Církvi. Cf. Calmet Dictionar. historicocri
tic. S. Scripturte. Tom. 2. pg. 65, 59.
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splní se všecky věci ty. A já slyšel jsem, ale nerozuměl jsem.
[ řekl jsem: „Pane můj, co bude potom?“ — „[ řekl: Jdi Da
nieli, nebo zavříny jsou, a zapečetěny řeči (ty) až do uloženého
času . . . A od času, když odjata bude obět ustavičná, a posta
vená bude ohavnost v zpuštční, bude dnů tisíc dvě stě a deva
desát. Blahoslavený, kterýž dočeká, a přijde až ke dnům tisíci
třem stům lřiclcetí pěti. Ty pak Danieli, jdi k uloženému cíli;
a odpočineš, a státi budeš v losu svém do skonání dnů“ (I.
v čas všeobecného z mrtvých vstání).

Děje, na něž vproroctvich Daniclovy'ch ukázáno, jsou oby
čejně toho způsobu, že se ne o osobu prorokovou toliko, ale
vůbec i o poměr pohanství k bohovládě jedná. Modlářsky' král
k vyznání Boha Danielova za ředitele všeho míra vybidnut jest
neobyčejnou činností prorokovou. Nikde kromě zde nenajdeme
tak zcvrub naznačené budoucnosti, nikde tak trefně předzname
uany'ch poměrů velcmocnařství za dnů nastálé říše Messiášovy.

Čtyry částky Danielových řečí, jak podobno, již za dnův sv.
Jeronyma z textu hebrejského se ztratily, totiž o modle Be'l
a Draka babylonském, o modlitbě Azaría'še a písní třech
mládenců Babylonských; též příběh o Susanně ——a v biblích
našich z Theodocionova vydání položeny jsou.

Podivné potkávání se Daniele s cizotnou symbolikou zvířecí,
bez pochyby vlivům babylonského oparu, přičisti dlužno. Tomu
se divili nebude, kdo porovná prorockou hieroglyliku (obrazo
písmo), tolikéž pod vlivem babylonsky'm povstalou, v proroctvích
Ezechielovy'ch a Zacbariášovy'ch. Jeden z těch na začátku, dru
hy' na náklonku, Daniel pak u prostřed oné doby prorokoval,
když babylonská či chaldejská moudrost, duchem času vedená,
zvláštní pocty hledala, a jí co do formy u proroků samy'ch do
cházeti mohla. V apokryňcké knize, pod jménem Henoch zná
mé, a v zjevení sv. Jana forma tato trvá v mnohém napodo
bování. *)

') Učený Aberlen má za to, io by Daniel podobně jako prorok apoka
lyptický všecku budoucnost zaujímnje, byl to světlo, kterými vo tmách
běžící polovice onoho tisíciletí od poroby Židův až do Krista a zkázy
Jerusaléma tnaclilům osvécovati se měla. A tak prý též Janova apoka
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Josef Flavius počítá Daniele k největším prorokům. Nic
však méně novější synagoga knihu proroctví jeho z třídy pro
roků, vlastně takovy'ch, do třídy tak zvaných svatopisů (hagio
grafa) přenesla, proroka ale ve vší uctivosti míti nepřestala. Ne
proto, že knihy budoucnosti jemu se rozvinuly, přišel Daniel
k veliké cti a slávě i po smrti, ale že spravedlivé soudy Boží
králům i ministrům jejich ohlašovati neopomínal, a že nehodny'm
nebyl jména muže žádosti (t. velmi žádoucího), z něhož se
Duch Boží- modlil. Duchem tím zřejmy' vy'rok v knize Ezechi
elově zaznamenaný tvrdí to, že mezi třemi orodovníky též Da
niel mohl by pomstu Boží od hříšníkův odvrátiti (Ezech. H,
14. 20.). Sv. Jeronym, učitel církevní nazy'vá jej znatelem
časů a milopravcem (wm—ac) světa: A již proto zůstane u váž
nosti, dokud se nenaplní časové národův. *) Kdo čte, roz
uměj! ")

Není na světě žádné skry'še, ani cely, ani jeskyně a sa
moty, aby uchránila čistoty srdce lidského před světem utíkají
cího, nejsou-li mu po boku stálá bdělost s pokorou a láskou
Boží. A podobně může-li něco zachovati knížete na stolci,
dvořenína v paláci, reka v krvavé seěi Bohu mily'm a vzácným,
jestil to srdce čisté, mající tím více bezpečnosti, čím vy'hradněji
Bohu se zasvěcuje. Tak uspořádané i pod korunou a vínkem
vavřínovy'm, pod leskem nádhery a pompy touží po věcech, jež
svrchu jsou, a hledi s bázní a třesením působili spásu svou,
majíc v nenávisti slávu nepravých, a nikdy se neveselíc jediné

lypaiz dána jest avaty'm v novém zákoně za průvodní hvězdu na pouti
zdejší od prvního zjevení Páně neb od vyvrácení Jerusalěma, až k dru
hému příští jeho. když založí království slávy. A však křesťan katolický
přijímá zjevení v obojím zákoně z rukou Církve, a čeká až ona pomalu
světlo odhalí.

“) Dle svědectví Jas. Flavia bylo město Ekbatana (sv. Jeronym klade Susa),
jež se honosilo zbudovaným hradem od Daniele. U mahometanů byl hrob
jeho pro zázraky rozeslaven. Má-li se věřili Kazvinoví, byla při hrobce
Danielově jakási půjčovna. Ze summy peněz v ní složených. bylo kaž
dému volno, dle potřeby sobě vziti tak, aby po čase zas navrátil, co byl
vypůjčil. llammer dle zprávy Ahmeda z Tus hledi dokázali, že by hrob
Danielův vlastně v Suse hledán býti měl, až pak do starého města Ely
mais jej přenesli. Nadarmo snaží se Islam Daniele v ten způsob rozesla
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v Bohu a s žalmislou volajíc: „Jako jelen dychtí po sludnicích
vod, tak dychti duše má po tobě Bože“ (žlm. 41, 2.). Taky'to
zbožný smysl zračí se při Danielovi, ješto měl nositi jméno
Hospodinovo pl'ed pohany a syny israelsky'mi, a vpočlen mezi
Svaté, jimž Písmo ani jedné skvrny nevyčítá. „)

viti že jej za vynalezce tak zvnného tečkovatelatví (*Bttnftitfttníi) míti
chce. [ ta pověra, že by Daniel původcem byl obecně anovčštby, po
vstala podobně jen z autority mohametanake.

") Ostatně po zdání mnoha učencův, kniha Danielova tak, jak nám před
rukama jest., od Daniele samého sepsána není. lení! sbírka rozličných
zpráv o Danielovi, o jeho skutcích a názorech. Zide přičítají sestavu
těch kueův, jež za zjevené uznávají tak zvané veliké ikole (synagoga),
:. kollegiu tomu, co od času Esdrášova nejvyšší _záležitoati židovské
řídilo.
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Perský a Řecký vliv na Židovstvo.

Kapitola l.
Návrat ze zajetí a proměna v šivobyli Israelitů.

1. Říše babylonsko-chaldejská rozpadla se roku 535
před Kristem, a přišla do rukou vítězného krále perského Cýra.

U Peršanů nalczáme vítečnější tahy prazjevení Božího,
posloupně převedeného, tahy, jichž nemá náboženství řecké. Tudy
národ perský dříve ostatních k jakési účastnosti víry Mojžíšovy
přiveden, a také Cy'rus maje v uctívosti Boha lsraelského, a
zděšen jsa proroctvím Jeremiášovy'm (25, H n.; 29, 10),
učinil začátek ku vzkříšení bohoslužby dle zákona Mojžíšova a
rozkázal takto: ,'l'oto pravi Cýrus, král perský: Všecha
království země dal mi Hospodin Bůh nebes, a on přiká
zal mi, abych mu vystavěl dům v Jerusale'mé, kterýž
jest v Jůdstvu. Kdo z vás jest ve všem lidu jeho?
Budiž Hospodin Bůh jeho s nim, a ať jde“ (2 Par. '36,
23.). Následkem vy'roku toho sebrali se Josue a Zorobabel
s mnoha po domovu toužícími, a vrátivše se do otčiny, oltář a
chrám v Jerusalémě stavěti začali. V celku nepřišli, leč zastu
pitelé čtyr knězsky'ch tříd ze 245, zpátky, t. Jedaja, Harim,
Paschur a lmmer; ostatních 20 tříd v zajetí se roztratilo. (!
Esdr. 2, 36 n.).

2. Tak na vzdor všeliky'm překážkám se strany nepřátel
obnova se stala služeb Božích, a tím probuzena jest touhai
u těch Židů, co ještě v Babyloně meškali, aby zachovali úctu
k náboženství otců svých.

3. Ale ta jedna část lsraelitů po svém ze zajetí návratu
míníc obnoviti Jerusalém, dílo to dále přivesti nemohla, než
k ustavení oltáře, v jehož vůkolí soukromné příbytky stály.
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Teprv v 7mém roce panování krále Daria, pl'íjmím HystaSpis,
dům Boží dostaven byl. *) Když pak z kněží a levítů, se
Zorobabelem se navrátivších, v úřadu nejedni opět potvrzeni byli,
tudiž slaven s plesáním lidu hod velikonoční (418 př. Kr.).

Než poněvadž ne tak v radách božské prozřetedlnosti
zavříno jest, aby v obnoveném lidu, (produktivního) ducha pro
roků dále působiti nechala: tedy duševní život lsraele jen v re
produktivm'm účinkování, snahou a vykládáním starých proroctví
a zjevení udržeti se mohl.

4. Zdá se, jakoby v Babyloně žijící prorokové Ezechiel,
Daniel a Baruch byli k tomu základ položili, až pak po vysta
veni tak řečeného chrámu Zorobabelskébo “) i od tamtud pl'i
šlý muž studiím zákona Mojžíšova pevný směr ukázati měl,
totiž kněz Esdrás', syn Sarajášů, a bratr Josedeků z domu
Áronova (Esdr. 7, 1 n.).

Když muž ten, maje povolení od perského krále Artaxerxa
Dlouborukého s četnou karavanou (záležící z 1596 mužů) se
do Jerusaléma navrátil (ok. r. 457 aneb 398 př. Kr. pod Ar..
taxerxem Mnemonem), žalováno mu na zpustlost lidu, jmenovitě
na ty Israelity, kdož cizozemky za ženy pojali; což Bůh zřejmě
zapověděl (Deut. 7, 3 n.). „Aniž se spl'ízniš s nimi (chananej

') Dr. Haneberg, op. cit. pag. 375 sq. chce tomu, že by se to bylo stalo
za panování Daria, Nothus nazvaného, kterýž !. 425 př. Kr. kralovati za
čal. ] dokládát on, řku: „.ledna to jen námitka domněnce této odpírá,
že totiž pod Dariem Nothem chrám byl vystaven; vystupuje! přitom jísty'
Zorobabel či Serubabel z kmene Davidova, a Jesus co velkokněz. oba
oučinkujíce tak, jako za dnů Cýrových. Jižt pak totéž dvé pohlavarů za
krále Cýra (535) a za Daria Notha (420) oučinným býti nemohlo. Avšak
tato nesnáz rozpadne se, připustíme-li jen tolik, že za Daria Notha, son
jmenní vuukové oněch dvou pohlavarů účinkovali, co za časů starého
Cýrn žili.

") Když David nedlouho před svou smrtí dal obrys a výpis všeho stavení a
všech nádob chrámových, dí k synu svému Šalomounu: „Všecky věci
přišly ke mně psané rukou Pa'ne', abych vyrozuměl všem dílům tobo vy
podobnění“ (1 Paralip. 28, í9.). Druhý chrám dle svých dílů a způsobu
nádob, anohrž dle celé výstavnosti nebyl rovný prvnímu; avšak ač k dru
hému Bůh sám zvláštní formy nedal, přece se stal slavnějším, jak před
pověděl Aggeus 2. 8. Tento dům Boží dostaven jcst po mnohých pře
kážkácb ke dni třetímu měsíce Adar, kteryž jest rok šestý kralování Daria
krále (418 před nar. Kr.).
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sky'mí) manželstvím. Dcery své nedáš synu jeho, ani dcery
jeho vezmeš synu svému.“ Než ačkoli byl Esdráš povolení
k opravě služeb Božích, dle zákona Mojžíšova, bráti na potřebné
vydání z komory královské, a mnohá jiná obdarování od krále
měl: přece k zavedení kázně v Jůdstvu nestačila síla jeho. Měl
tedy potřebí jiného, smělé a jaré síly muže, aby přestupkům se
vzmáhajícím přítrž udělána byla, jichžto ani sami přednostové
v Jůdstvu se nevarovali, a protož marná věc byla, lid od ná—
sledování jich odvraceti chtíti.

5. Pročež zvláštním řízením Božím přibyl do Jerusaléma
Nehemiáš, číšník královsky', an vroucí modlitbou k Bohu po
silněn, u krále Artaxerxa milosti došel a za perského vládaře
v Jůdsku zvolen byl (2 Esdr. 5, hl.). Však i jemu snáze
bylo při důvěře k Bohu proti zevnějším nepřátelům se udržeti,
nežli proti jiným překážkám Uakovéž byly ochablost a křik lidu
pro hlad a nedostatek chleba) vystoupiti. Nehemiáš ani této
překážce s cesty nešel. [ přiložil sekeru k kořenu zlého, je
likož svou zmužilostí lichvářům a obilním překupníkům řemeslo
jejich přetrhl, a dávaje sám na sobě příklad muže obětivého,
střídmého a o blaho národu pečlivého, o trpělivosti a střídmosti
kázal. Tu ihned viděti bylo, "že obec nejlépe rozumny'm vláda
řem se řídí (Sir. 10, i. 2.). Avšak strojeny mu byly oukla—
dy, jichž se nejméně nadál od strany samaritánské, a to hned
při jeho návratu do Jůdstva, a pak když během 11“ let doko
nati měl boj pro upevnění města i lidu. Jakou, ač dlouhavou
cestou přece docílil, čeho měl docíliti, vypravuje kniha druhá
Esdrášova 4, 9 n. Aby totiž obmyslům spojeny'ch nepřátel
předešel, an stavitelů zdi v Jerusalémě z práce vytrhovali, dal
rozkaz, aby polovice mužstva v stavení pokračovalo, a polovice
hotovo bylo k boji, tak že v pravdě říci mohl: Kleť-iš dělali
na zdi, a nosili břemena, a nakládali, jednou rukou
kášdy' dělal, a v druhé držel meč.“ (2 Esdr. 4, 17.) Jak
veliká tudy nenávist povstala mezi Židy a Samaritány, mohou
dokázati slova moudrého Siracha: „Dvojího národu nenávidí
duše má: a třetí, jehož nenávidím není národ: těch, kteří sedí
na hoře Seir, a Filistinsky'ch, a bláznivého lidu, kterýž bydlí
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v Sichem (50, 27. 28.). *) Konečně hlavnímu úkladů strůjci
Sanaballatu, mistodržiteli v Samaří, uzdálo se, že by uplacením
pobožnůstkářů israelsky'ch pomy'liti mohl u víře nezvratného sta
vitele Jerusaléma. Ale nadarmo. Opatrnost vedla Nehemiáše
po cestách díla započatého tak, aby mužů v bohosloví nad jiné
vy'tečnějších povolal, aby tito poznali a pěstovali lid, a od sta
noviska již Mojžíšem vykázaného s ním v duševném vzděláni
dále pokračovali. Snahou těch výtečniků, t. Zorobale, Esdráše
a Nehemiáše přišel k obnovení stát jůdsky'. —

6. Tedy také Esdráš svou chvíli uviděl, a jsa bohoslo
vec velmi učeny', na základě toho, co Nehemiáš utvořil, úmluvu
lidu s Bohem obnoviti nemeškal. A když obstoupen kollegami
po celou osmidenní slavnost stánků (t. 372 tedy posledního
vlády Nehemiášovy) z knihy zákona Mojžíšova četl, a čtení vy
kládal, tu probuzená v lidu zvědochtivost nemohla zůstati bez
účinku, an již dříve při řekách babylonsky'ch národní nadšenost
se nevy'vratně zaryla v duši jeho. Nejbližší účinek sv. čtení
byl, že se lid odřekl nezákonnity'ch sňatků manželsky'ch a jí
ny'ch spolků s pohany, a že tu na hoře Sinaj učiněnou smlouvu
poněkud obnovil. Bylot pak iv způsobě modlitby vyjádřené
vyznání víry v Boha a v svatou prozřetelnost jeho od těch
nejvážnějších lsraelitův, a napřed od Nchemiáše podepsáno
(2 Esdr. 9 a to.).

7. Když Nehemiáš pobyv nedlouho u dvora krále Arta
xerxa, opět do Jerusaléma přišel, mocně usiloval, aby přestalo
rušení soboty, a každé manželství s cizozemkou, až i mezi
kněžstvem rozšířené, co zpronevěřilost sama trestáno bylo. Kněz
však jmenem Manasses, potomek nejvyššího kněze Jojady, _ jak
o tom zprávu dává Josef Flavius —- neuposlechl Nehemiáše pro
zákon horlícího, zasnoubiv se s Nikasou, dcerou vládaře perské

') Že byli obyvatelé Sichem, t. Samaří v nenávistí, stalo se pro nejhnuenější
modlářství, jež provozovali. Národové, jež místo do zajetí zavedených ls
nelítů osadil Salmanaaar v městech eamařsky'ch, ač od kněze ísmelského
řádům pravého Bohn vyučování, nezůstali jím věrní, ale každý z nich ně—
co mímo pravého Boha ctil; Babylonští ctilí modlu Socbothbenolh. t. ale
pici : kůřaty; Kutajšti modlu Nel-gel t. kohouta; Ematšti udělnli si Aaima,
t. kozla letního; Hevejští Nebahaz & Thartak !. psa a osla (4 Král. 17,
30 n.). —
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ho v Samaří, jmencm Sanaballaty. Na to se Židé tak velmi
horšílí, že jej, co zpronevěřílce z Jerusaléma vyobcovalí. Ma
nasses pak prchl k testí svému, a maje v něm zástupce, u Per
šanův vymohl dovolení, aby pro Samaritány zvláštní chrám směl
býti vystavěn. Stalo se to, jak píše Jos. Flavius, na hoře Ga
rízím za velikého Alexandra, ok. r. 425. př. Kr. Od té doby
vzmáhalo se náboženské rozkolnictví mezi Židy a Samaritány, a
při častých změnách u vládě jední na druhé všelikou zášti ne
vražili jsou, aniž rozepřím těm bylo konce, když r. 109 před
Kr. Jan Hyrkan Samaritány podrobil.

Kapitola II.
Změny v živobytí Israelitů od té doby, co se ze zajetí

domů navrátili.

1. S návratem Židů do Palestiny, a s položením základu
k obnovení města i chrámu počíná se vzkříšení lsraele, a uká
záno, že zdánlivé zlé v prospěch lidu se obracívá, že jak žal
místa byl řekl, nyní od stezek svých nepokulhávají, ale lásku
k pravému náboženství osvědčují. Služby Boží tu vedlé zákona
Mojžíšova opět uvedeny, a řízení politické v Jerusalémě obno
veno. Že se tehdáž stav národu k lepšímu obrátil a nemálo
zjínačíl, důkazem toho jest: a) Židům domů navrátílým stalo se
každodenní modlem' zákonem obecným; čehož příkladů před
zajetím v židovstvu nenalezáme. Též b) jeho odchýlení-se od
hrubé modloelušby a to na vždy. *) c) Konečně zastoupení
politické vlády ouřadem vysoké rady dle ustanovení zákona
Mojžíšova (Num. H, 16.). Také pravda jest, že Židé v zajetí
své starožitné písmo za čtverhrané či neokrouhlé zaměnili jsou.
Toto pak vlastnějí slove assyrským písmem. (Viz Geseníus,
(čicích.ber bcbr. Gutacbc unb Górift. G. 142.)

2. Jak vejš povědíno, udržela se ta rada i za prvnější
doby Soudců v Israeli (Judíc. 21, l6; 2, 7.). Kollegíum, kte

') Jednak ale bleskem slávy a zlata, rozkošnoati těla omámení, padli v ná—
ručí modloelužby jiného druhu. Což pocházelo odtud, že navyklí náhle
dům Řeků modlářských, a mravy jejich na sebe brali (I Mach. l, 11).
Ovšem výmínky jsou všudy.
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ré nad životem i smrti rozsuzovalo, bylo se zajatými do Baby
lona přesazeno (Dan. 13. o odsouzení a vysvobození Susanny).
S přivedením mnoha kněží a levitů z poroby za dnů' Esdrášo
vých nastalo také opraveni nejvyšší rady, kterouž od Esdráše
až do Šimona Spravedlivého nazývají rabbínové velikou syna
gogou, bez pochyby proto, že za času toho jednak proroci, n.
p. Aggeus, Zachariáš, atd. jednak jíní výtečnící, n. p. Esdráš
k tomu kollegíu náleželi. Od té doby, co povstali rekové Ma
chabejcí, měl tento vyšší soud název Senat čí Rada, a v těch
hlavnějšich třídách členové její mají jméno: Zákonm'ci a Starší
(Mat. 26, 57.). Jinak u rahinův má jméno Sanhedrin, dle
řeckého Synedríon. — Ráda ta záležela z 71 členů, v jíchžto čele
byl předseda, obyčejně kněz tentokrát na nejvyšší stupeň kněž
ství postavený; po jeho boku zřízen býval místopředseda, jinak
otec soudní nazvaný. Radě té příslušela moc vyučovatí, moc
úsudky veřejné vynášeli a líd zpravovatí v záležitostech nejčcl
nějších, a protož s tolíkýmž právem soudnou stolicí, jako radním
a vrchním úřadem sloutí může. Soudu tomu jiné soudy, majíce
jen po třímecítma členech podřízeny, byly. Prvního stupně
právo nalezalo se v rukou 3 nižších soudcův. V mnohých roz
pacích politický tríbunal soudem kněžským se zpravovatí musel.
Deut. 17. O zřízení senátu líčí kníha Míschna ve zvláštním

pojednání. V textu Mat. 5, 22 oba nižší soudy z 3 a 23
členův od Krista pojaty jsou slovem 394004,vyšší pak soud na
značen slovem: wveďecov.V druhé knize Mach. 4, 43 a l, 10
na zřízení toho vyššího soudu patrně ukázáno. Ant Bohem sa
mým svrchovanost velekněžů (Deut. 17, 8—12) vyznačena jest,
nemůže nápadno býti, že i po zajetí ještě velekněz přednostou
zůstal tak zvaného synedría.

3. Léta 40 před vyvrácením druhého chrámu, tedy ne
dlouho před usmrcenim Krista Pána, Římané ztenčílí moc vysoké
rady, tak že o své ujmě na smrt ortelovatí nesměla. Nic však
méně členové její nekráčelí cestou ztenčcného práva. Neboť
vynesli ortel smrtí nad Kristem Ježíšem (Luk. 24, 20.). Dále
předvolalí Petra, a pak spolu í Jana před soud (Skut. 5, 27.);
rovněž i Pavla (Skut. 22. 23.). Kázalí ukamenovatí Štěpána
na vzdor rozkazům vlády římské (Skut. 7, 56.), a vyslali Šavla
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s plnomoccnstvím, aby směl krvavě pronásledovali křesťany.
Zaražení takového kollegia byla věc hned spočátku tim důleži
tější, poněvadž jak shledáno, Peršané vyjímaje odvádění daně,
0 mravné postavení Židův nehrubě dbali. Též co do vlivu
perského na žezlo a nauku lsraele, nic není průvodno, že by
přivislost lidu k svaté víře byla utrpěla.

4. V skutku, po návratu svém ze zajetí má lid ty též
představy o jednom osobném, živém, všemohoucím Hospodinu a
o člověku při svobodné vůli na zákon Boží odkázaném. Není
tu ani dvojkladství či dvojice (dualismus), ani modlochvalby,
Peršanům obyčejné. Jet ovšem podobno, že horleni, s nímž
popové a králové v Peršanech nauku Zoroastrovu rozšiřovali,
také bohomysl lsraele podnítilo, avšak lsrael po persku nikdy
nečinil poklony ani ohni, ani slunci, ani bohu temnosti. Lepší
část Židů musela své náboženství obětmi, aspoň srdcem zdáva
nými prokázati, ale místo obřadů, když vlastního oltáře v zajetí
neměli, nezbývalo, leč, aby se spokojili s každodenní obětí mod
litby a chvály, jakož i s řikáním žalmů a s přednáškami biblický
mi, při kterých slova Oseáše proroka uvodina: „Nebo milosr
denství jsem chtěl a ne obét, a umění Boží více nešli
zápaly“ (6, 6.). — V modlitební knize posavad nalezáme for
mule za časů Esdrášovych v život uvedené, totiž modlitbu
Schma', a modlitbu Schmoneh Esre. (Možná, že už dříve, než
nastalo zajetí, Židé (mimo chrámu) mnoho synagog měli. S. Petr
dí: „Nebo Mojžíš od dávných časů má po všech městech, kdo
by jej kázal ve školách, kdežto na každou sobotu čítán bývá“
(Skutk. 15, 21.). Mohlof by snad o času před zajetím rozumí
no byli; než teprvé po zajetí jsou důkazy toho před rukama,
že v mnoha městech školy židovské byly; jakož i v čas zajetí
potřebnost jich se ozývala. Již kněz Esdráš podal vzor před
nášek svátečních (Nehem. 8, 1 n.). Podobno, že z prvu zvláště
kněži Písmo vykládali, později zákonictvo bylo uvedeno, kteréž
podobně na duchovní smysl při výkladech písma váhu klásti
umělo.) Schma' pozůstává z lekcí_ a oraci. První lekcí je Deut.
6, 4. „Slyš lsraeli, Hospodin Bůh náš, Hospodin jeden jest“.
Dle začátečního slova verše toho Schma' „slyš“, má celá ta
modlitba své jméno. Jádrem lekci jsou tu zahrnuté povinnosti
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Deut. 6, 5 n.; 11, 12—22; Num. 15, 37—41. Při odří
káváni Schma' stojí dvé orací s předu, a jedna v zadu ku
pobožnosti ranni. (Mischnah Berachoth [. s. 4.). Při pobož—
nosti večerní stojí dvě orací s předu, a následují dvě lekci.
S tím říkáním Schma' strel'uje se obět ranní a večerní, a tudy
jest ono základem jitřních a nešporních hodinek církevních.

Připojena jest jiná starobylá modlitba, jenž Schmoneh
Esre, to jest osmnáct, slove, poněvadž v 18 částečkách záleží.
V těch 18 eulogiích lid své nejpodstatnější potřeby Bohu přednáší;
obzvláště touha po vykoupení, a sice [. „Požehnaný bud', ó věčný
Bože náš, Bože otců naších . . . . jenž spomínáš na milosti otců
a vnukům jejich přivodíš spasitele. ll. Dejž, at se pučí spasení
(Jeschua XIV.). AI potomek Davida, sluhy tvého brzy se okážel

Kapitola III.
Proroci po zajeti Babylonském.

První překážky, s nimiž se potkávala horlivost Židů při no
vostavění města a chrámu byly sice odklizeny; avšak neminuly
nové nesnáze, tak že potřeba bylo, aby klesající chut neoby
čejným způsobem nabyla zmužilosti; ku kteréž tou dobou lid od
proroků byl vzbuzován. „! prorokovali Aggeus a Zachariáš,
syn Addo; prorokujíce Židům, kteříž byli v Jůdstvu a v Jeru
salémě, ve jménu Boha israelského“ (! Esr. 5, i.).

a) Aggeus. 'l'ento prorok, jak podobno, při rozličných
příležitostech míval přednášky, aby Židům v Jůdsku dodal chuti
ku vzdělání chrámu. Bylo to, když prorockým slovem mluviti
začal léta druhého Daria Hystaspisa, r. 520 př. Kr. Dle hc
brejských letopisů umřel prorok ten v těch dnech, když Ale
xandr V. s vojskem do Jerusaléma přitáhl. (Viz Sgambato Arch.
V. Test. 1. II. t. 52. p. 371.) Tudy padá úmrtí Aggeusovo na
r. 332 př. Kr., a prorok ten došel vysokého stáři.

Vše, co pod jménem proroctviAggeusova v Bibli nalezáme,
jsou jen čtyry z těch přednášek jeho, v kratičkých dvou kapi
tolách. Druhá kapitola zvláštní útěchu podává židům rmoutícím
se, že chrám Zorobabelský tak nádherný není, jak mnozí sobě
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přáli. Nebyl! arci druhy' chrám nádhery prvějšiho dostihnul;
poněvadž nebyla v něm archa Boží jako v prvním, aniž určili
lze, kam se poděla, když od vojska Babylonského chrám zkažen
byl. *) Avšak toto pravi Pán zástupův: „Ještě jedno maličko
jest, a já palmu nebem a zemí a mořem i suchem. A
palmu viemi národy, a přijde Zádoucz' všechněm národům,
a naplm'm dům tento slávou. Veliká bude sláva domu
tohoto posledního více nešli prvního, a na místě lomlo
dám pokoj“ (Agg. 2, 7 n. cr. Žid. 12, 26.).

b) Zachariáš, byl syn Barachiášů a vnuk proroka lddy
či Addy. Držel věci své pod králem Dariem Nothem, a sice:

V prvních šesti kapitolách mluví skrze devatero rozličných,
vidění, a připomíná o úmyslech Božích, aby zachováno bylo
zjevení Boží, a co od lidí má činěno by'ti. Zvláště pak v obrazu
jezdce mezi myrtovim ukazuje na ochranu, jižto Bůh lidu svému
u prostřed pohanů dáti chce. —- Čtyří rohové, kteréž prorok
viděl, jsou nepřátelské moci ode všech čtyr uhlů světa. — Sví
cen, lampy a dvě olivy, jsou světlo náboženské, jehož zdravá
horlivost vrchních zprávců podávati má. — Letící kniha na zna
mení blahého vlivu náboženství, ktery' se ukáže po vyhlazení
nepravosti jůdské. — Míra Efy ukazuje na nespravedlnost a
podvod Židů v obchodu. V kp. 6, H a 12 ukazuje na dvě
koruny, aby pobidl k dostavění chrámu: „Aj muž, Východ
jméno jeho: a pod ním vzejde, a on vystaví chrám Hospodi
nu“ (Cfr. Luk. l, 78.). (Co do bohatosti obrazů jen Ezechiel
a Daniel klade mu se na blízku).

Kapitoly 7 a 8 udávají příčinu, proč Žachariáš od lsaiáše
dělané Židům vy'čitky opět spomíná, totiž aby je poučil, že těch
od zkázy Jerusaléma obvyklích čtvery'ch postů zachovávání nic
neprospěje, nejsou-li zároveň oživeny láskou k bližnímu.

Dále Židům vyty'ká, že se v hrdosti své vynášejí nad ná
rody, nelaskavě je vylučujíce, ant i pohané ku Kristu Synu Boží
mu obrácení budou; nebot tak praví Hospodin zástupů: „Pří
jdou lide' mnozí, a národové silní, aby hledali Hospodina

') Dle pověsti židovské archa schována jest v jeskyni hory, jenž Nebo slo
ve, a to skrze proroka Jeremiáše 2 Mach, 2.



266 Vl. Kniha. líp. III. Proroci po zajetí.

zástupů v Jerusale'mé, a aby prosili tváři Hospodino
vy. *)

V kp. 9. zaznamenáno proroctví o přichystaném nábožen
ství všeobsaženém. Alexandr Veliký svým vítězstvím razí cestu
osvětě řecké na východě. Naproti povstává král v Jerusalé
mě v způsobě nestatečné: „Plesej velice dcero sionská, ve
sel se dcero jerusalémská: aj Král tvůj přijde tobě spravedlivý,
a Spasitel sám chudý, a sedě na oslici, a na oslátku mládém
oslice“ (9, 9.). Avšak posýlá své apoštoly, kteří moudrost
řeckou přemábají. Bojovati sice třeba, ale boj ten koněí se
vzácným vítězstvím toho Krále, z něhož Sion zaplesati má.

Od kp. 10—14 je řeč prorokova temnější; což nepo
chybně pochází odtud, že prorok oznamuje osudy církve, jenž
teprvé nastanou, a jež my teprvé očekáváme. Že závěrek pro
rokovy řeči k uzavření dějepisu světa hledí, jest patrno (viz
kp. 14, 3. 8.) a sice tím patrnější, vezmeme-li v úvahů sta
novisko, na němž se prorok nalézá. Mát on veliký podíl na
vystavení chrámů Zorobabelova; k tomu, aby chuti dodal, byl
povolán. Jižt pak majícímu vědomost, jak Bůh vystavěti chce
širosáhlý chrám pro všecky národy, avšak v souvislosti s dílem
svatého řízení v Jerusalémě — bylo nejblíže, aby z většího
díla Božího. jen to pevně zavzal, co s historií židovstva sou
viseti mělo.

Založení Kristova náboženství v oboru,řecké kultury ouzce
souvisí se židovstvím ; nebot apoštolé byli Židé, a židovské osa
dy byly průlivy, jimiž se křesťanství mezi pohany dostalo. Od
té doby, co Církev založena, židovství postavilo se proti ní,
znáti jí nechtíc. Než někdy ta mezized přestati musí ; a zdá
se, že se již bortí a viklá. Prorok, jemuž dáno od nově vy
staveného Jerusaléma v osudy Církve nazírati, přebíhá ony věky,
v nichž dítky jerusalémské pro dějepis církevní takměř spějí, a
stojí zpříma tu, kde ze sna procitují.

Daleko mezi národy rozptýlení Židé podivně jsou Bohem
zachráněni, po zdání svém víry v Boha se držíce (10, 9.).
V tom čase, když Bůh pastýře národů propustil, tu poznali také

') Zach. 8, 7. 22 n.
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chudí stáda, kteříž ostříhají mne, že slovo Hospodinovo jest
(ll, ll.). Jidášská zrada zračí se co úkaz nový (H, 13.).
Církev s těžkým protivenstvím se potkává (12, 2.), ale Církev
la konečně uhosli se vJerusalémě (12, G.). Utrpení Páně sla
ne se mezi Židy tim, nad čim žalosliti budou (12, to.). V čas
ten poslední zřejmě se ukázali nesmí co jest nadpřirozeného;
vlastní i nevlaslni bude pronásledován ; avšak mužové proročlí
znamenáni jsou sami sebou a dostanou jízvý (13). Nastane boj po
sledni, jejž Bůh rozhodnouli musí v bezposlředním Zjevení —
po tom život blažený; svátek stánků opravdu slaven, všecko
čislo bude (14.). *)

Chlěl-libý kdo dělili knihu Zachariášovu na dva díly (kp.
1—8 a 9—14) nic bý neprospělo; nebol kp. 8 a 9“i sobě
jsou příbuznější nežli kp. 6 a 7mů.--— Domněnka, že by tak zva
ný díl 2llý (kp. 9—14) prorokovi před zajelím náleželi musel,
poněvadž o Assýrii, o Israeli s Jůdou a Efraimu spomenuto,
nemá důvodu. Dal-libý kdo za pravdu těm, kteří díl len zuve
dené příčiný přes r. 626 před Kristem zpálký kladou, musilot
bý Zjevení sv. Jana asi do dnův zajetí babylonského posunouti,
an v lé novozákonní knize řeě jest o vyvrácení Babýlona, jako
o té věci, co přijíli má. —

Chlějít mnozí, abý celé proroctví Zachariášovo shrnulo_býlo
v ta slova: „Jerusalem bude v Jerusale'mě“, t. j. Uměr
(plán) osvícení a blažení národů, jejž má Bůh pří historickém
Jerusalému, dlouho přenášen bude na Církev z pohanů shro
mážděnou; je! ona lím duševním lsraelem: avšak na konec hi
slorický Israel s historickým Jerusalémem budou u prostřed Je
rusaléma duševního. Tuto mýšlénku dále odůvodňuje o něco
mladší prorok, totiž

c) Malachiáš. **) Prorokoval po Aggeusu a Zachariášovi,
as v tu dobu, když byl Nehemiáš podruhé do Jerusaléma přišel

') líp. 10 a 11 stojí v nepřetrženém spojení. líp. 12 pokračuje dále
v předešlém, zatím od 13 a 14 hp. nejiato jest, zdaž o pozdějším dějí
líčí, anebo již vyličený doplňují.

") Jméno hebrejské „Malachiái“ znamená buď: „Posle můj, anděli můj“,
nechceme-li skrátku připustili z Malachiah, posel Boží. Ztoho mnozí sou
dili, žeby Malachiáš nebyl žádným skutečným člověkem. (Viz Huelii, de—
monstratio Evangel. 1722. fit. 313.)

18
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(2 Esdr. 13, 7.). *) Ukazuje na nepostačitelnost služby Boží
v st. Zákoně, kárá na kněžích lenost i zištnost v službě Boží a
hrozí trestem všem vůbec, kdož neplní, cokoli zákon Boží velí.
Má však na očích službu mnohem milejší Bohu, kterou teprv
budoucí časové objeví, a protož důležitou řeč vede o zvelebení
jména Božího ve všech národech, l'ka: „Od východu slunce
až na západ, velike' jest jméno má mezi národy: a na
každém místě kadz' se a obětována bývá jme'nu me'mu
oběť čistá “) ; nebo veliké jest jméno má mezi národy,
praví Hospodin zástupů“ (i, H.). Též velí Malachiáš,aby
desátky kněžím náležitě dávány a ženitby v Israeli dle zákona
Mojžíšova zl'ízeny byly. Konečně (k. 4. 5), když praví: „Aj
já pošlu rám Eliáše proroka, prvé nešli přijde den 110-
spodinův“ _. bez pochyby i pro nás otvírá onu budoucnost,
když Eliáš obrátí srdce otců k synům (židů ku křesťanům),
a srdce synů !: otcům ; vůbec, on všeho použije, co dobrého
mimo církev z dob patriarších pochází, aby na tom vzdělal
nauku křesťanskou. *“)

!( ap i ( ola IV.
Doba vlivu řeckého.

A. Příhody a stav Jůdstva od AlexandraV. až
do Pompeja.

1) Za času Alexandra V. začalo Řecko svůj vliv na Židy
dosti mírně jeviti, tak že neměli co sobě stěžovati na novou

') Rabínské autority počítají Malachiáše mezi starší ondy synedría, a dle toho
nemohl velmi dlouho po Nehemiáši svůj ouřad zastávali. Proroctví jeho
spojuje, co Zachariáš o přítomnosti a budoucnosti mluví. Ačkoli se jistiti
nedá, že vzhled do dalekých časů Církve u Zachariáše nesouvisí s teh
dejším stavem synagogy, předce veliká mezera neclnána jest. Tuto vypl
nil Malachiáš proroctvím svým.

“) Totiž nového zákoná. (Podobně laaiáš na závěrku své knihy kp. 6_6.)
Na onom oltái'i, : něhož nemají moci jisti, kteří stánku slouží (Židé). Zirl.
13,10; při kterém se vyplní přísaha o věčném kněžství podlé řádu Mel
chiaedechova, a na kterém čistá Hincka obětována bude, jejížto před—
znamem byla obět star. zákona.

“") Významněji nemohl Malachiáš, poslednízproroki, knihu svou zavříti, jako
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dynastii, pod kterou se dostali (Fl. Jos. Antiq. Xl. c. 8.). *)
Avšak po smrti Alexandrově, truchlivá doba pro Židy nastala.
Tu v Palestině po delší čas tím záhubnčjší spory znikly, čím
více cizinci plichtili se do věcí židovských. A že také seleu
kidský a ptoleméjsky stát, mezi nimiž Palwstina ležela, od své
ho vzniku až do vyhasnutí na sebe nev-řely, Jůdstvo při tom
samo sebou nátiskům vyhnouti nemohlo. Již Ptolcméus Lagi
vykázal 100.000 Židům místo v Egyptě, z nichž ke 30.000
k službě válečné vybráno.

2. Hned po smrti Alexandra Velikého držel převahu Egypt,
tak že vlivem jeho Židé nejen více osad svych vzemi faraonské
počítali, n. p. v Cyrene, krajině africké, v Alexandrii, ale i synagogy
a zvláštní vysokou radu (synedrium) sobě zřídili, anobrž od r. 150
před Kr. také chrám sobě založili, a to proti zákonu, jcnž kromě
jednoho místa více obětních míst nedovoluje (5 Mojž. 12, S.).
Chrám ten nezákonitý stál u města Bubastu, v povětu Leonto
polském. Po zaniknutí škol prorockých pěstováno svaté umění
ve školách národních, k nimž učitele oprávňovala sama rada ži—
dovská v Alexandrii. Těm učitelům říkali zákonníci, jestli slo
vo Boží v písmě svatém uložené dobře vykládati uměli. A!
zkrátka dím, Egypt učiněn jest novy'm domovem Židův. Bylot
tam také literatury jůdské použito, aby zvčdochtivost Alexandrin—
ských se ukojila. Neboť Písma svatá již r. 277—298 před

ukázáním na toho, kterýž jednou nohou v starém zákoně stoje, druhou
již na prah nového kročil, a o němž Kristus pravil, že mezi syny žen
skými nepovstal větší nad Jana Kit. Mat. 11, 11.

') V celém občasi od Alexandra V. až do Heroda, při osudech lsraelsltých
zračí se důležitá doba historie zjevení v lidu vyvoleném. Stýk Alexandra
se Zidy blíže pi-ipomenut od Jos. Flav. (Antiq. Xi. c. 8. 5—3—5.). Dle
něho král ten, dobývaje Týru, psal vcleknězi ovojsko a o jinou podporu
proti Peršanům. Velekněz odbyl Alexandra omluvou, že králi perskému
přísahu složil. Král se rOzprrhliv, zahrozil sice pomstou, ale položil jí
uzdu tak dalece, žc Sanaballathu, perskému vladaři povolil stavěli chrám
samaritánský na hoře Garizim. Alexandr, dobyv Tyru, a vzav útokem
Akku a Gázu, obrací se proti Jerusalému. Tu veleleněz Jaddua ve svá—
tečním oblekn se vší slávou vychází mu v oustřety. [ dojala postava
velokněžská tim mocnčji Alexandra, čim značněji juž napřed ve snách té
podobnou byl viděl. Tedy s laskavou tváří vzdává občt v chrámě, spolu
radost maje z toho, že naň obráceno proroctví Danielovo.

18“



270 VI. Kniha. líp. IV. Doba řecká.

Kr. převedena byla v jazyk řecký. Převod ten pod jménem
sedmdesáti tlumočníků známý, kladou vším právem za vzácnou
pomůcku, jakož ku poznání prvotextu v prvním jeho stavu, tak
i smyslu.

3. Než ta přízeň egyptská Židům v Palaestině mnoho
platna nebyla, zvláš! od té chvíle, co Seleukovci víc a více
v síle se vzmáhali. ] ukázalo se, jakož prorok Ezechiel po
věděl (29, 6.), že byl Egypt jen holi lřlz'novou domu isra
elske'mu.

Král syrský Antioch lll. (Veliký) (Dan. H, 13 -20)
pozůstavil synům svým, t. Seleuku IV. (Filopatoru) a Antiochu
(Epifanesu) svou hrdost panovnickou, a za příčinou válečných
útrat i daně Římanům *), jakož i přílišné nádhery dvorní,
také prázdnou pokladnici. Protož se nic neštítil, loupežnických
rukou na bohatý perský chrám vztáhnouti a tak skrze svato
loupež peníze sehnati. Filopator navedl svého ouředníka Helio
dora, aby poklady chrámové pobral, ale tento od Boha raněn
byv, upustil od podniknutí svého (2 Mach. 3, 7 n.).

4. Tedy nastali tu Jůdsku dnové utrpení, jenž pod jme
nem „prolivenslm' Makkabejských“ známi jou, a po 36 let
trvali. “)

Kněžstvo židovské neustalo míti péči opoklad chrámu Bo
žího, a však ta věrnost jeho nemohla odolati lakotě a zhejřilo
sti cizí, jakož i ta neuchylnost od zákona Mojžíšova přicházela
v odpor s pýchou Seleukovců.

Než nejhůř se vedlo Židům za krále Antiocha Epifanesa
ok. 168 před Kr. Král ten zamejšlel, jakby Židy odnárodnil.
] vystaviv sochu Joviše Olympia v chrámě jerusalémském, kázal
spáliti svaté knihy a zastaviti svěcení sobot, a zapověděv obříz

9) Obnáěelo 15000 hříven či okolo 30 milionův zlatých.
") Jménem lachabejsky'ch nazváno více ídů, ač s Jůdou Muchabejským ne

lpřízněných, a sice proto, že těch dnů, když Jůdas a rod jeho 0 nobo
dn náboženskou i o vlast svou u usazovali, mnoho jich smrt mučenní
ckou pro viru podstoupilo (cfr. 2 Mach. 7, l.).
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ku pod pokutou smrti, mínil židovstvo do kořen vyvrátiti. (I.
Mach. 1, 57.) Nemalý počet Židův, chtěje se zalíbiti Antio
chovi. strhl se své víry a k pohanským okyčejům přilnul, ano
byli jsou i velekněží, jižto nadržovali assyrským, a své bratry
mečem odpravovali. Kněz Onia'š lil., přiváben byl do Antio
chie, kdež i život ztratil (2 Mach. 4, 34.). Nad zhoubou
tudy povstalou, jakož Daniel (H, 31) prorokoval, naříka' kniha
[. Machabejských, řkouc: „Svatyně jeho zpuštěna jest, jako
poušť, dnové sváteční obrátili se v kvílení, soboty jeho v po
hanění, čest jeho v nic (l, M.).

5. Proti tomu bezpráví a násilí pozdvihl se kněz Matka
tíáč se svými pěti syny a čotným zborem přísných plnitelů
zákona, majících neobyčejnou stálost při službě Boží. Byl pak
Mathatia'š z řádu Joaribova, pravnuka Asmonéova, po kterémž i
ta od něho založena' dynastie jméno dostala. (Dle Josefa Flavia
praděd Mathatiašů sloul Asamone'usJ První z nich, jenž otce
následovav, boj vedl, byl Jůda, nazvaný Makkabi; po něm vé
vodil Jonathan, a když ten v boji padl, Šimon. Po mnoha
na'tiscích, jakéž va'lku prova'zejí, přišlo konečně k tomu, že Ši
mon nejprvé od Demetria za knížete jůdského uznán byl (|.14l
př. Kr.), ano již o rok dříve Jůdsko za svobodné prohlášeno,
a o jeden věk později (i 39) právo raziti vlastní minci, Šimo
nu od Antiocha Sideta přiřčeno jest.

6. Ale potomci Šimonovi, jenž co nejvyšší kněží a krá
lové v Jůdsku bez ma'la během,. sta let, po těch vojna'ch se
udrželi, zachutnali sobě nejen v obyčejích králů pohanských, ale
i ty samé poněkud bujností a pronevěrou a svatokrádeží
převýšili jsou. Místo, aby duševní život v Jůdsku podporovali,
kažen, stavován, maten a utiska'n jest od nich.

7. Letočetný přehled.

(Tabelní přehled Seleukovců a Ptolemejovcův, od Alexan
dra V. až do knížecí samostatnosti Hasmonéů s velekněžstvem'

a uda'ním hlavnějších příběhů. Léta velekněží jen nedokonale
určiti lze.)
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Seleukovci.

Seleukus Nekator 31“—
281.

Antiochus Soter 281 -262.

Antioch Theos 262-247
přinucen propustiti La
odici za manželku vziti
Berenika, dceru Fila
delfovu.

Sdeukus Kalh'm'k 247—
227.

Seleuk. Keraunos 227—
224.

Anlioch Vel. 224—187.
Dcera jeho Kleopatra
vdala se zakrál. egypt
ského. Dan. 11, 17.

Seleuk. Filopator 187—
176. Posýlá Helio
dora k oloupeni chrá
mu (lo J erusaléma.

Antiochm Epifanes 176
164.*) Apollonius 168.
Sedmero Mučenniků.
167. Matlnatiás.
Nikanor, Gorgias, Pto
leméjus, Lysias, Bac
cliides.

Antiochus Eupator 164
161. Poručm'k Lysias.

Demetrius Suter 161—
150.
Baccliides.
Alexander Balns.

Demetrius Níkator 1-15—
144.

Anh'ochus VI. 144-143.
Tryfon.

Antiochus Sida 143-131.

Kp. IV. Letoěctný přehled.

Vcleknčži.
Simon I.

Eleáza r.
Manasses.

ŠímonII. 254-222.

L

Onia'šIll. dostavu
je se v Antiochii,
aby se osprave
dlnil 176.

Jason vkupnje se
do ouřadn vele
kněze (li-acko
manie.

170. Menelaus po
dává víc než Ja
son podal,odEn
patora k smrti
popele odsouzen. .

Vetřelec Alcímus. „
Oniáš' lV.,syn Oni

áše IlI. utíká. do
Egypta.

Jůdas Makk. 1-160.

Jonathan 156-141.
Simon 14 1— 133.

J an ][yrkam

') Jeji z potupy nazývali Epimnncs !. j. blázen.

Ptoleméjovci.

Ptolemq'jus Lagí (Soter)
323—281.

Ptolemq'jusFíladelf 284
246.

Ptoleme'jus Ewergeles
246—221. Přikročnjo
pomstou misto sestry
své Bereniky.

Holenwfjus FíIopator
221-204. Pronásledo
vač Židů. Dan. 11, 12.

PtolemefjusEpifanes 204
181. Kleopatra, dcera
Antiocha Vel. dána
mu za manželku.

Ptolemejuslň'lometorl 81.

Ptoleme'jus Filometor —
145. Pod nim živ byl
Aristobul , filosof ži
dovský.

Ptoleme'jus Fyskon 145
1 1 7.
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8. Již druhorozený syn Šimonů, Jan Hyrkán, kníže bojovný,
kázal hrobku Davida krále otevříti a poklady z ní pobrati.

9. Hyrkanův nejstarší syn Jůdas Aristobul (r. 106) nechal
matku svou hladem umořiti, a když bratr jeho Jannéus na žá—
dost matky své Salomy (po řecku Alexandry) r. 105 žezla se
uchopiv, na trůn dosedl, strhla se nová bouře v oboru sekty
l'arisejské, kteráž ze msty, že otec Hyrkán, i syn jeho Jannéus
se přidali k Saduceům, ted proti synu se prohlásila. Flavius
vypravuje o ukrutny'ch skutcích jeho, a spáchany'ch nad Židy
vraždách.

10. Vdova Alexandra hned s počátku držela žezlo dosti
pevně, an o stranu farisejskou se podpírala; avšak ještě za
živobytí jejího (+ 69) povstal těžky' boj mezi syny jejími. Starší
z nich jmcnem Hyrkán lll., muž tiché povahy byl by snadno
práva ke trůnu, a snad i knejvyššímu kněžství se odřekl, kdyby
byl moci zevnějšího vlivu ušel, a nestal se nástrojem obmyslů
vladochlivy'ch. ldumejčan Antipater, otec pověstného Heróda,
byltě to, ktery'ž ke svým záměrům plamen rozbroje mezi bratry,
Hyrkánem starším a Aristobulem mladším roznítil. Tento ohni
vější nad bratra Hyrkána, jen na krátce vítězství slavil, maje
na své straně prokvestora Pompejova, jménem M. Aemil. Skaara.
Zástupce Hyrkánů Antipater řečnil chvalně před Pompejem, tak,
že slaby' Hyrkán u Římana přízně došel. Tedy Aristobul cho
piv se zbraně, Pompejovi příčinu podal, že mu tvrz Alexandrie
útokem vzatá, strana pak jeho v chrámě, kdež se pevně ohra..
ženou by'ti tušila, potřena; nebot Pompejus po vzdání jemu města,
chrámu dobyl, při čemž 12000 Židů zahynulo.

Nad to Hyrkán za nejvyššího kněze a ethnarchu postaven,
zemi daň uložena, Skaurovi pak, vládaři syrskému dozorství nad
Jůdskem odevzdáno (Fl. Jos. de bello jud. !, 7 a B.).

11. Ale tak nebyl rozbroj v Palestině skončen; anobrž
více let zuřila zde krvavá válka domácí, kterou rozmíšky Hasmo
nejců způsobily, a kteráž s pohubením jich dokončila. Sporu
mezi Hasmonejci bylo od Antipatra a syna jeho Heróda použito,
aby idumejsko-římskou dynastii v Palestině založili.
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B. Vliv řečtiny na židovstvo. Kniha Moudrosti.

13. Věc takměř nemožná byla, aby Židé při dalším roz
šiřování svých osad po krajích na východě i na západě, řeckou
vzdělaností ovládnutých, k této v nějakém vztahu byli nestanuli.
Mimo ostrovy Delos, Kos, Cyprus, Kréta byla jsou znamenitější
města, v nichžto jůdskc' obce během té doby povstaly, a sice:
Seleucia, Ktesifon, Antiochie syrská, Damaškus, Emessa, Nisibis,
Edessa, Samozata, Tarsus, Efesus, Smyrna, Pergamus, Sardes,
Laodicéa. Antiochie pisidická, Filippi, Soluň (Thessalonika), A
thény, Korint. Lampsakus, Sparta, Cyrene, Alexandrie a j. Mezi
skladnými městy nebylo větší zhýřilosti jako v Korintu. Kde
kupectví provozeno, nestačila kořist po všech oborech přírody
sebraná, ale i požitků její co nejvíc po umělecku slučováno.
Přílišné nádheře v krojích, skvostu v jídlech hověli žáci ze slo
vútných učilišť cyrenejských a epikurských a neblahý vliv jevili
na Židy, obchod s nimi vedouce. Vliv řecký na Jůdstvo nejevil
se toliko skrze přeložení Písem svatých do řečtiny, ale i
veškeré představy surových pohanů musely mudrckým stránkám
jeho ustoupili. Tudy větší část Židů v Egyptě, v Římě i jinde
bydlejících nemohla nemíli podílu u výsledcích lilosoňe tehdejší,
zvláštně epikurské, kteráž 'panovala v živobytí Řekův.

14. Ani bystrý čítatel mravokárných článků učeným Athe
naeusem zůstavených, z věku Alexandra V. až do prvního císaře
římského, rozhodnouti nemůže, zdaž panujíci duch řecko-římské
osvěty následkem jest nauky epikurské, anebo nauka ta jest ja
kési ospravedlnění blahobytu ve třídě čelnějších občanů tehdej
ších. Královský dvůr v Alexandrii a v Pergamu, města ku
pecká Korint, Massilie a j. vynikala zpustlostí svou v ten způsob,
že se zdálo nejinak tam vyhlíželi, než jako tu, kde nepřirození
samo stíralo se sebc hrubost a nelícnost, a bralo jakousi lichou
ozdobu a lícnost v těch dnech, když příkladové osvícencův a
světomilův ji odporoučeli. Pýcha zrůstala stoiclvz'm až ku zbož
nění sebe, a ve schvalování paederastie (samcoložství) za
tonulo básnictví řecké, Nematná část Židů páchnula světáctvím
ze školy Aristipovy pocházejícím. A chvalno-li Římanům, a
poněkud i Spartanům, že sňatek manželský v jakési úctě měli:
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nic méně, co se týče mravů, téměř všudy bezetzdnost v službě
smyslu a mílílkování byla čelnou slránkou řeckého života. Vta
kýchto svatou pravdu vyzývajících oborech přišla k sepsání

Kniha Moudrosti. *)

15. Název knihy této původně řeckým jazykem sepsané,
pochází odtad, že v ní nauka o osobní moudrostí Boží mnohem
jasněji září, nežli ve spisech íilosoí'ů alexandrinských, Aristo
bula a Fílona, jimž oto šlo, aby jinolajným výkladem
nauky hebrejské, tu samu čtenářům po řecku vzdělaným schůd
nější učinili. Spisovatel kráčí o závod s mělkým mudrctvím
školy epikuréjské. Vzhledem místních poměrů, na něž kniha ta
ukazuje, zdá se, že to byl Egypt, jejž ona nejblíže na očích
má. Po zdání mužů dosti v té věci soudných, sepsal ji lsrae
lita dle jména neznámý, a sice v Egyptě za času, jehož ouplně
určití nelze. “)

") [ jiné biblické knihy, uvozujíce v moudrost života neméně tím názvem
„kniha moudrosti“ mohly ae honooití, jako Kazatel, Přísloví. Viz Minule
Rom.

") l_(niba Moudrosti svědčí o duchovém bo'i_žialovatva : nekázní epikurskou.
Ze vynikal jádrem myšlénkysvé Žid nad eka, tu na jevo dáno. Naše kniha
. moudrost židovská, jen to mají obecné ! lilooeíií stoickou, že kladou
odpor epíkuréjsky'm; dále však v knize naií vyznává a jmenuje se osob
ný, živý Bůh, vyvýšenější nad onu prázdnotu a zboženou přírodu od ato—
ikův. Ovšem, že měli Stoici o Bohu ponětí, ale to bylo pantheistoké.
„Badania Boží všechen své! a nebo jen; mudrcr' jsou jako Boha v sobě
“rici,“ Tak praví zakladatel stoictví — ch0. (Viz Diogen. Laert. Iíb.
V". 4. S. 147. edit. Tamchnit. ll. pg. 63 sq.)

Zdaž ale kniha naše pojem moudrosti Boží : egyptské mythologie si
nevypůjčila? Tak zvaná Naith, egyptská to hlinerva, moblaby snad : ná
padnictvím, co vzor ae vytaaiti, an! nápis v Saisu mluví o ní, aneb mohl
by Hermes Trismegistus, co předznnk zastáván býti, jejž Deminrg oslovuje,
rka: „0 Me mojí duše! 6 svatá íntdh'gmcr' mojí intelligent—í! Vicom
jací duchu."

Než ono pojetí forem báječných, buď ai staroegyptské, přece na nic
jiného neukazuje, než na historii o světodu'ai, jenž z dřímoty (zapomnělo
sti své) ponenáblu procifuje; tedy cosi, proti čemu kniha Moudrosti bo
juje, ana! i v nepříznivém poměru stojí k náboženství egyptskému, a
podává důležitou nauku o moudrostí osobné, nauku už do Siracha v oboru
zjevení israelského vyloženou, a ještě dříve od Šalomouna v Přislovích
objevenou (Maudr. 16; Přísl. 8, 12.).
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16. Pro knihu Moudrosti snad v nějakém ohledu látku po
skytli ti spisové Šalomounovi, jenž pro nás k ztraceni přišli.
Ano mnozí tvrdí, že sám Šalomoun v osobě smrtedlníka také
co mluvící zde uveden jest slovy: „Jsem! sice i já smrtedlny'
člověk, podobný všechněm, s rodem ztoho zemního“ (t. zAda
ma) Moud. 7. 8 n. V úvodu představuje se spravedlnost Boží, dobré

Židovský ostrnvtip se nejvíce zakochati mohl do íilosoíie stoické, pro
její stránky bezžertné a výhody apologetické. Jinotaj (allegorie) byl sto
íkilm pomůckou ku smíření íilosoíie a náboženstvím lidu obecného. Způ
sob výkladu bájesloví byl rozličný. již fysiologický, již dušeslovný, již
provázen slovozpytem, již jakýmSi vývojem důmyslným. Mnoho tu bylo
pokusův učiněno; n. p. od Sokratesa, jenž uvodě tovaryšstvo Ulyssesovo,
& téhož obrácení ve vepře, vykládá to o skleslosti duše mrzkostmi zne
čintěné. Jinotaje způsob vešel v oblibení u Židů z mnoha příčin.
Nejeden text Písem svatých, po zdání židovském, nesrovnával se
s výsledky řecké lilosoíie, tak jakoby s pnvéron pohanskou se snášel; tu
k ospravedlnění své nauky bral Žid útočiště k allegorii. Tak šlo ono
užívání allegorie (k obraně otcovské nauky) u Židů, následkem schvále—
ných zásad íilosoíie řecké. Až po jisté meze mohli! jsou íilosofové
v Israeli, ano museli shodu té lilosoíie s Mosaismem nznati; obostranně
proti snrovémn pohanství veden boj, a jestli s jedné strany rozkaz Boží
k boji vyzýval, a druhé strany duch lidský stále odpíral té hrubosti. Tak
íilosoíie řecká dobourala hrubé pohanství, jež co do zevnějška byl rozko
taI Cýrus. Dotud stál hellenismus (pohanství) ve spolku a mosaismem.

Než ale při názoru řeckém bylo se co báti, nby nebylo přeznáno
osobní podstaty Boží. Část íilosol'ů, jenž v učení o Bohu přichytils se
pantheismu (pouzí to peripaíetici) nemohln Boha než za odtažitou my
šlénku klásti, a důsleduí stoikové museli takořka v nic jej rozundati.
V knize naší skrze nauku o moudrosti věčné jest sice tomu nebezpečí
nhnuto, avšak pojem moudrosti jak Řekům, tak i po řecku vzdělaným
Židům ještě málo byl vysvětlen a přístupným učiněn. lbylo přesnořecké
myšlénky potřebí. měl-li blud v svém počátku zničen býti. Užidovského
lilosofa Aristobula nalezáme tu idei vyřknutou; tenť jednak se příznil
s allegorií stoickou, jižto užívaje (v kommentáři na pentateuch) co by
pohoršili mohlo eka důmyslného, odstraniti hleděl; jednak vyzveduul se i
nad íilosoíii řeckou, vyjádřiv pojem o osobném bohoživotu a v Bohu žití.
U něho ponejprv naskytá se výraz: Slovo, a ponětí Slova — logos —
co Boha osobného, a sice v básni, kterouž dříve omylem Oríéovi připiso
valí. — Žid alexandrinský Filo, s Kristem spoluvěký, Aristobula převýšil
v allegorickém vykládání Písma, a zvláště pomocí íilosoíie Platonovy
zpříjemnil čtenářům svým nauku hebrejskou o Bohu, o stvoření a o sn
délích. V soustavě jeho nad jiné důležitější jest učení o víceosobním ži
votu vBohu. Kromě nestíhlé božské prabytosti znát on též bytost v Zje—
vení vyznačenon, již dává jméno: Iógos, Slovo1 aneb mondrosli, a prvo
rozený velekněz Boží.
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odměňující a zlé trestající. — Doráží na bezbožníky a soky sprave
dlivých, a těmto pro spravedlnost od hrdošů pronásledovaným od
plata v nebesích so slibuje. V řečech úšklebných, jakéž se
zde kladou v ústa prostopášným a rozkošnickým, čteme i tato
slova: „Jestliže (spravedlivý) jest pravý syn Boží, ochrání jej
a vysvobodí z rukou protivníků... K smrti nejohavnější od
sudme ho“ (2, 18. 20.). — Což z takových slov nedá se uza
vírati na tehdejší „materialismus“, jakéhož známky i novější čas
nám ukazuje? Smutný blud ten a odchýlení od pravdy právě
tak odvozujeme z metafyaiký bezbošných, jako to činí spisa
tel knihy Moudrosti 2, 1—5.

17. Převahou myšlének ze židovstva vzatých, vedeny boje
s epikuréjstvím a stoictvím. V ohledu dogmatickém jsou zde
mnohé stránky veledůležité ; nebot dotýká o valných v život
sahajících bludech epikurejství a pohanství vůbec, hledíc, aby
obé ze základu bylo_ vyvráceno. O slepotě lidské líčí tak, že
z ní modlářství pocházeli praví (13, l n.). Nauka pohanských
škol neměla bud žádného, bud' jen velmi temného pojmu 0 ne
smrtelnosti a blahoslavenství duše lidské; dochází—li tato spojení
s Bohem, a jeho tváři v tvář vidění, jakož i o věčném hoři a
bídě, odlučuje—li so Boha svého. Dále sv. spisovatel probuzujc
činnost lidskou, jelikož dává poučení o svobodné vůli lidské,
o potřebnosti a účinku milosti Boží, o nesmrtelenosti a osobné
podstatě Boží. *)

C. Kniha Jesusa, syna Sirachova. Kniha Tobiá
šova. Judith. Esther. Knihy Machabejské, Pa

ralipomenon a Esdrášovy.
18. Kniha Siracbova jinak Eklesiastikus, t. j. kostelní,

protože jí velmi často v chrámech Páně užíváno. Učívali se z ní
žáci ve školách, a dle ní k dobré kázni, zvláště k slič—
ným mravům navedení dostávali. Dále sloužila i za čítanku lidu

*) Poněvadž v knize lloudrosti uvodí se člověk mluvící (kp. 7 n.), měli za
to mnOzí, žeby tu mluvil Šalomoun a žeby od něho samého byla sepsána.
Jiní ale svatí Otcové n. p. Jeronym, Augustin atd. kladou ji do věku
pozdějšího, : jen pod jménem Šalomounovým sepsanou.
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věřícímu. Staří ji nazývali „Panaretos“, jakoby řekl, poklad
všech ctností *); jelikož skutečně od kp. l..-43 vy'borná na—
učení a navedení k bohabojnosli podává. Ctnosli, jež vůbec
uvodí a schvaluje, jsou: Důvěření se Bohu, moudrost, opatrnost,
kajícnost, stálost, trpělivost, tichost, milosrdnost, zdílnost, svor—
nost, přívětivost, bratrské trestání, pcčování o dobré jméno, pří
teli víry zachování, držení smlouvy; uctivost k rodičům, trestání
dítek, chování .se k rodičům, sousedům, k domácím, k stary'm
přátelům a j.

Dále, odvozuje a vy'stráhá od přísahy, nespravedlnosti vob
chodu, od pomsty, pejchy, chlípnosti, od zlého jazyka a utrhání,
od žádosti zboží, od nezřízeného spoléhání na statky, od lsti a
ulisnosti, od přílišného studu, od lenosti, od zlého tovaryšstva
aj. Zvláště pak v kp. i. vychvaluje a v kp. 15 dává se bož
ská moudrost poznati, an jako matka stráž drží nad člověkem.
Vkp. 24 popisuje se moudrost co matka a řiditelka světa, kte
ráž se vznáší po oboru nebeském a proniká hlubokost propasti ;
chodí po vlnách mořsky'ch a ve všelikém národu má svou před
nost. Avšak hledala ona zlváštniho odpočinutí, a přikázáno jí
od Stvořitele všech věcí, aby přeby'vala v Jakobu. Texty ted'
zmíněné, jakožto předchozí zřejmého učení o osobním Slovu,
kteréž bylo u Boha, jsou pro dogmatiku velmi důležité. Též
kp. 17 se svym rozjímáním o stvoření člověka má stránku zá
važnou.

19. Upotřebení či obrácení textu kp. 24 (Ab initio et
ante secula atd. při votivní Mši de Beata) může vykládáno byli
z té stránky, že Maria věčné Moudrosti, jenž světem vládne,
co nejhodněji sloužila, že Maria nese zpanily' obraz vyšší Mou—
drosti a předvědění Božího, a že jest mezi všemi osobnostmi
v dějinách světa nejskvělejší.

20. V mnohém ohledu jsou naučení Sirachova tak hlubo
ká, že doplňují nastíněny' obraz v živobytu hebrejském, jaky'ž
se naskytá v Příslovích Šalomounovy'ch, a proto také Ekklesia
stikus moudrostí Jesusovou se jmenuje. Druhý díl od kp. 44—
50 dává krátky' přehled zásluh mnoha mužů svaty'ch, patriarchů,

") Slovo též „Moudrost Sirachova“.
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proroků, velekněžů v st. Zákoně slavných. Kapitola 51 končí
celou tu knihu modlitbou Jesusa, syna Sírachova, původního
spisovatele té knihy, jakž se i v předmluvě i na konci kp. 50.
zřetelně udává.

21. Z těch dnů, co kniha Sirach na obzoru židovské li
teratury se objevila *), také jiny' vzor činnosti duševní nale
záme, a sice původně v jazyku chaldejském sepsané dílo,
jenž jest

Kniha Tobiášova.

22. Původ kniky té padá v tu dobu, když zajetí assyrské
ho účinek v životě jůdském se ukazoval. Popisuje slasti a stra
stí zajatého Tobiáše, a zvláště dopuštěné Bohem strasti na zbož
ného otce a lidumila. Co druhy' Job staví se zde Tobiáš na
oči s tím toliko rozdílem, že zkoušení Tobiáše protkáno jest
příběhy rodinnými, a ty v ten způsob jsou nastíněny, že kniha
ta vclmi poučnou pro hospodáře a hospodyně, a takměř „zr
cadlem ženichův“ by'ti může a má.

23. Z příkladu Tobiášova učíme se, že v manželství vstou
piti nesluší, leč se kdo dříve s Bohem poradil. K jednomu
z hlavních pravidel „Důvéřuj v Boha“, kladou se mnohé
vzájemné ctnosti, jakož jsou: láska bratrská, poctivost, (kp. 7.)
láska rodičů k dětem, a dětí k rodičům, vděčnost, skromnost
a mnohé jiné.

24. Že mladší Tobiáš od anděla Rafaele, jenž podobu mlá
dence na se vzal, veden byl do Ráges, tot souhlasí s ostatním
učením o andělích v st. zákoně. (Porov. anděla při Agar, při
Lotovi, řebřik Jakobů a j.) Dále na ženiších Sářiny'ch od zlo
ducha provedená zhouba nebude nás my'liti, an juž v 90 žalmu
nalezáme vnocí i za dne vystupovati hubitele, tak že tu snadno
na ďábelské rejtly pomyslime, střela létající ve dne, věc pro
cházejía' ve tmě, auto!: a d'ábetstm' polední. Nalezáme tu

") Jestliže překladatel z hebrejštiny do řeckého dle předmluvy jsa stár 38
let za času krále Ptoleméa Evergeta do Egypta přišel, a děd od vnuka
asi 50 let vzdálen se klade: tedy původní text knihy padá asi na rok
300 před lir.
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vliv nejíné moci, než té samé, co se skrze dábelství v evange
liích objevuje. Zároveň text knihy Tobiášovy 6, 17 vyčítá
mnohým neřádnou rozkoš při sňatku manželském: „'I'i zajisté,
kteří:? v manielstvc' lak echázejí, še Boha od sebe, i od
své mysli odlučujs', a své clds'pnosti lak hovějs', jako kůň
a mezek, nad takovými má ďábelslví moc.“

25. Prostředky, jichžto mladší Tobiáš užíti má, aby zlo
ducha *) zapudil, tak dalece k lékům duchovním náležejí, po
kud v duchu pravé pokory a v bázni Boží upoti'ebeno jich.
Avšak rádi připouštíme, že tu jakási tajná symbolika “), a snad
také moc skryta jest, kteráž k obojování satana ten Bohem po
ložený základ činí.

26. Námitky proti historickému rázu knihy Tobiášovy, spo
čívají na mnohém nedorozumění, a novější kritikou odstraněny
jsou. Ovšem, že spisu toho jednotlivé necensí, n.p. ona 70. tlum.,
ltaly a j. mnoho úchylek podávají; avšak při všech zračí se
jeden a tyž pěkny' obraz vroucné nábožnosti. Zvláštní úvahy
hodno jest rozjímání o příští slávě duchovního Jerusaléma (13,
11—23.).

U katolických písma vykladačů odůvodněno jest mínění, že
oba Tobiášové tu knihu sepsali až do zprávy o úmrtí mládšího
Tobiáše. Kp. 14, 14—17, jak podobno, jeden z jeho pří
buzných ku knize připojil.

Kniha Judith. “W)
27. Přítomná kniha, jejížto spisovatel není znám, vypravuje

následující zajímavy' příběh: Nebukadnezar, král assyrsky, poslal
vévodu svého Holol'erna proti západu a jihu, aby v poslušnosti
národy upevnil a smělejších sousedů pokáral. V jůdské říši

') Asmdeus vykládá se na česko: Zhonbce či hubitel (Cl'r. Calmet dictionar.
biblia; voc. Asmadeus, pg. 131. edit. August. Vindelíc. 1759.).

") Tak sv. Augustín nalezá v rybí podobizněného Krista: Est Christus ps'scn's
iste, qui ad Tobiam ascendit. Jak známo: IXGYZ tolik co: 'l-qaoi-c
Xpand; aun? vs'o'r;owfq'g.

'") Co kniha Judith aTobíášova obecného či společného mají, že jest skuteč
nými událostmi učiti chtějí. Ale knihu Judith : ohoru pndomovních mravů
vykročojíc, ku pěstováni ctnosti náboženských a národních čtenáře
odkazuje.
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vojska nepřátelská, útokem na město Bethutii *) tak dorážela,
že jedva s to bylo dlouho se udrželi. Tu velevážená vdova
umínivší sobě, rodné město své Bethulii osvobodili a od celého
Jůdstva nebezpečí odvrátili, vymyslila chytrý a hrdinský skutek.
[ octnuvši se v táboru assyrském, přelstila Holoferna, a vlastní
rukou hlavu ve spaní mu ulala. Hned na zejtří událostí tou
přestrašené vojsko assyrské od Židů rozplašeno bylo. Tudy ta
pravda stvrzena, že Bůh lidu často i zázračně přispěl, ten-li se
|; němu o pomoc utekl, a že nejslabšími nástroji přichází se
k nejsilnějším účinkům, kde Bůh požehnává.

28. Skutek ten vdovy Judith dá se toliko tehdejším prá
vem vojenským omluviti, a považoval se tehdáž za zcela dovo
lený a slavný, poněvadž se viděl na nejvejš potřebný. Stalo
se to, když byl král jůdský Manasses do zajetí odveden, a v Ba—
byloně uvězněn (2 Paralip. 33, H; 4 Král. 21, 17.), prvé
než ještě všickni Židé do zajetí babylonského odvedeni byli,
před r. 599 a než Ninive vyvráceno před r. 616. Poněvadž
příběh Judithy v ten čas padá, když v lsraeli žádný král ne
vládnul, všeliké rozkazy vycházely od kněze Eljakima, o němž
prorok lsaiáš ještě před smrtí Ezechiášovou dí: „A bude jako
otec obyvatelům jerusalémským a domu Jůdova. A dám klíč
domu Davidova na rameno jeho: a otevře, a nebude kdoby
zavřel, a zavře, a nebude kdoby otevřel (lsai. 22, 21 n.). **)
Knihu Judith, jakož i Tobiášovu, Židé do své bible nepřijali,
a místo těch klade se v ni rovněž za pravou zákonní knihu i
od katolické Církve přijatá

Kniha Esthen

29. V knize té, jenž od královny Esther tak slove, vy
pravuje se, kterak královna Vasthi s království složena, a Esther,
nábožná panna židovská od krále Asve'ra za manželku pojata

') V Coelosyrii slove podnes jedno místo Hulín; ukazujíc ns někdejší son
sední pevnost Bethnlii.

")Jodiným znamenitým_vítězstvíun přišlo k tomu, že památka vdovy Judith
se nesmrtedlnou stala. „Den sváteční vítězstw toho od Hebrejských do
počtu svatých dnů se přijímá, a slaven bývá od Židů od toho času až
do přítomného dne“ (Judith 16, 31).
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byla, a kterak potom úklady tehdejším státním ministrem Hama
nem k vyhlazení národu židovského nastrojené, odvráceny byly,
tak že krvolačný Haman (Aman) s mnoha jinými nepřátely
židů svůj zlý úmysl životem zaplatiti musil, an zatím potupený
Mardocheus, pěstoun Estheřin, knížecí důstojnosti poctěn byl. *)

Na závěrku stojí podotknuto o dalších zásluhách Mardo
cheových, též o výpisu listů řiše médoperské, co písemností,
z nichž ony zásluhy poznati se mohou. M*)

Listem, jímž odvolal Asvér či Xerxes rozkaz o vyhlazení
Židů, povzbudil Mardocheus všech spoluvěrců, aby vejroční
slavnost ustanovena byla na památku dne toho, jejž byl Ha
man k vyhlazení všech Židů ustanovil. Ta slavnost pod jmcnem
purim (dnové losů) dosaváde Židům jako masopust radostná,
za dnů Machabejců alespoň v Palestině vůbec, a za času Jos.
Flavia ode všech Židů konána byla (Antiq. XI. c. G.).

Všecko, i s přídavky ze čtení obecného (řeckého), jak
podobno, od rady židovské obstaráno, pak do vulgaty vzaté,
u židů pod jmenem knihy Esther zveřejněno jest k tomu cíli &
konci, aby žid při nátiscích a potupeních kojiti se mohl tou na
ději, že z těch svizelů jeho konečně předce vítězství vykvěte.

Dle vyrčení rabínů židovských všecky svátky a knihy, od
času Mojžíšova zavedené a sepsané, až přijde Messiáš, své ceny
pozbudou, jenom radostný svátek purim a kniha Esther nikdy
v zapomenutí nepřijde. C!. 9, 28. Až podnes slaví jej židé
i4h0 Adar t. února. "*) Ostatně dobře pověděli ss. Otcové, že
události, v té knize sestavené, a zvláště osoba Mardochea obraz
jsou Církve Kristovy, jenž ještě potupená sedí před branou
světoducha, jako Mardocheus před Asvérem, jenž bez pochyby
také Xerxes sloul. 4)

*) Podal-li král perský někomu svůj prsten, udělil mu tím plnou moc, vy
dati jeho jmenem neodvolatelně rozkazy.

“) Cfr. Don. J. Anselm. Nickos: do Esthetic libro et ad eum qua: pcrtinent
vaticiníia libri tres.

'") Dle Schedolk de Rab Achaí mihi pravil Roblto: Za duiv losů (purinu)
potřeba jest, najístí, napiti a veselu býti ton měrou, až nelze vic rozc—
znávati mezi pereat Haman! n'oat Hardoclmn!

4)0 vitězství Židů nad nepřátcly zpravnji nás také dvě následující knihy,
totiž Machabejaké.

19
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Prvni kniha Machabejská. *)

30. Machabeus jest prvotně příjmení třetího syna Mathati
ášova Jůdy, který za krále Epilana pro národnost a víru židov
skou co nejrekovněji bojoval. Potom přešlo příjmení to na
veškerou rodinu a vůbec dáváno i židům, kteří zároveň s Ma
chabejci otcovskou víru proti útokům syrské a egyptské převlády
zastávajíce, nejmocnější zbraň v modlitbě nalezli. První kniha
Machabejských, kteráž rovně jakož idruhá o nehodách nové
obce židovské svědčí, obsahuje krátkou historii Machabejců od
Mathatiáše až do Jana Hyrkána r. 135 př. Kr. Tedy kniha
ta 40 let obnáší. Vypravuje o povstání kněze Mathatiáše proti
bezpráví a násilí od králů syrkých a egyptských. Nejvíce při
pomíná o slavných skutcích Jůdy, kterýž postaviv se v čelo lidu,
osvobodil jej šťastně od nátisku cizích národů. ! setrvali s ním
bratři jeho v té přesvědčenosti, že ne ve množství vojska jest
vítězství boje, ale s nebe jest síla (í Mach. 3. 19.). Byla!
původně sepsána jazykem hebrejským; že však originálu nena
lezáme, na řeckém a odtad pošlém latinském překladu pře
stati musíme.

Druhá kniha Machabejská.
31. Díl první knihy té obsahuje dva listy od židů v Pa

laastině na židy egyptské, aby k výroční památce předsevzatého
Jůdou očistění chrámu povzbuzeni byli (k. 1,1—2,18.). Vtom
kratším psaní vyrozuměti lze, že ho tu nebylo dříve, než nastal
142 rok před Kristem. Jinak to druhé, obsáhlejší psaní padá na
rok 123 před Kr., a jak podobno, zhotovil je Jůdas příjmím
ben Tabbai. (Cf. Wolff. bibl. hebr. ll, S. 839.).

Druhý díl (2, 19—15, 29) jest vlastně doplňkem toho,
co první kniha Machabejská jen stručně o Jůdovi Machabejském
píše. Vše, co podává, dalo se během 14 let.

') Po zdání učenců novějších měly by lmihy ty od Makkabi či Machabi tak
nazvané, přiměrněji slouti: „linihy Hasmouéjské“; jelikož rod Hasmonéův
boj proti syrským přehmatům a nájezdům započal, a dokonal. Dle Jos.
Flavia (Antiq. Xll. c. 6. s. 1. byl čelný rok v tom boji Nathatiůš, syn
Jana.. tento syn Simeona; otec pak toho Simeona měl jméno; Huchmanai
či Asmonai, odtad celý rod sluje Hmmmooé.
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32. Původní text její jest řecký, a co do formy pochází
od muže žída v řečtině zběhlého, kterýž samostatně psal. [ ti
dva k druhé knize Machabejské s předu postavení listové k ží
dům egyptským museli řec—kysepsání býti; síc jinak nebyli by
jim rozumělí příjatelé jich, an v hebrejštině se neznalí. Důka
zem o jich v řeči hebrejské nezběhlostí jest již dříve pro židy
v Egyptě usedlé nastalá potřeba, že bez přeložení bible do
řeč-tiny obejití se nemohli. (Cf. S. Justíní M. apol. !, 31.).
Dále co se v 2. Mach. 12, 43 sq. připomíná, že nábožny'
Jůdas Machabeus peněžitou sbírku učinil na oběti za vojska
v boji padlá, aby v Jerusalémě obětovány byly *), jest záro
veň opodstatnění článku víry o tčla z mrtvých vzkříšení naproti
Saduceům, kteří s odporným učením mezi židy vystoupili.

Konečně i ta od některých za nejistou kladená zpráva
o posvátném skrze Nehemíáše svolaném ohni nebeském ztvrzena
jest židovskou tradicí, anat v knize Targum Schír zní takto:
„Bůh je vyvedl ze zajetí skrze Cýra, Esdráše, Nehemíáše aZo
robabele.. a vzdělalí svatyní a On poslal oheň s nebe a přijal
obět dobrolibezně“. -—

První a druhá kniha Paralipomenon. “)
33. Tyto knihy pocházejí zdoby té, když Peršané ještě po

zajetí babylonském vplív svůj jevili v národ jůdský. Tot ovšem
platí o hlavní neb podstatné částí jich, jenž pozdějšími přídavky
doplněna jest — t. přídavky s nastalou periodou řeckou (pod
Alexandrem V.) současnými. Onyt spolu mají to jméno Paralipo—
menon, t. vynechany'ch věcí, poněvadž se jimi biblické knihy pod
jmenem Královských známé doplňují; a i v dogmatickém ohledu
ukazují se změny, jako n. p. když 2 Král. 24, 1 čteme: „!
popudila se opět prchlívost Hospodinova“ a i Paralíp. 21, i.
dí o témž takto: „Povstal pak satan proti lsraeloví.“

34. O důležitostí kněh Paralipomenon dokládá s. Jeronym,

') 12000 drachem. Drachma, peníz stříbmý v ceně pěti grošů 4'/_,_viden
ských. Sto drachem platilo minu, . šedesát min jednu hřívou.

") V hebrejském Díbre Hajamim t. knihy denní, i Chroniky nazvány jsou.
Jméno „Cbronik“ od sv. Jeronyma uvedeno.

19“
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že sobě bez nich nikdo známost Písma s. osobiti nemůže, ješto
v nich mnohé otázky vzhledem na evangelium rozhodnuty jsou.

35. Spisovatel těch kněh, jenž po zajetí babylonském
psáti začal, bez pochyby jest Esdráš. *) I synagoga jej za ta
kového klade a s udáním tím souhlasí též kniha Esdrášova,
v kteréž nalezají se rodopisy a obřadní věci, dosti vysvětlujíce,
že v jednu a touž dobu knihy ony s touto sepsány byly. Dáta,
co stvrzují pravdu tu, jsou n. p. 2 Esdráš. H, 19 a !. Paral.
9, 17., kdež o těch samých levítích zmíněno, že až posud, co
vrátní stráž drží. Co zvláštního připomenutí zasluhuje, jest
rozličné psaní mince jmen a čísla od sebe se lišící, přirovná
me-li je k těm ve čtyrech knihách královských položeným. ")

36. První kn. Paralipomenon podává příběhy od Adama
až do Davida krále, kteréhož život se vypisuje až do času po
mazání Šalomouna, t. do roku od stvoření světa 2990. Ne
bez příčiny děje se zde vypsání židovského rodu šířeji a znač
něji; neboť v onen čas obnovení Jerusaléma a říše jůdské
bylo! usilovati třeba, aby se historická souvislost židů po zajetí
žijících s položením oněch starodávnějších ustanovila, zvláště při
pokolení kněžském a královském. Jet také jiná zvláštnost knihy
této, jakož i oné Esdrášovy a Nehemiášovy, a sice, že v po
předí staví věci, jenž se skutečně na bohoctění vztahují, jakéž
zákonem Mojžíšovým přikázáno.

37. V druhé kn. Paralipomenon vypravuje se o věcech
za krále Šalomouna zběhlých; potom připomenuto o událostech
za panování králů až ku konci království jůdského a k odve
dení lidu do Babylona, kdež byl až do času panování krále

") Jak víře podobno, měl spisovatel před rukama první a druhou knihu
Královskou, a na každý pád měl přístup k původním llstinám, kteréž kztra—
cení přišly.

Tak u p. 1. Paral. 29, 7 čteme: „Dali (lsraelité) k dílu domu Božího
zlata hřiven pět tisíc, a deset tisíc zlatých, to jest vlastně das-i'm, jenž
jsou peníze perské; jeden obnáší 27, dukátů. 1 Esdr. 2. 69.

") Také určití nelze, zdaž řeči Hozaje (Chossje) o skutcích Manassesových
jsou kniha prorocké (2 Far. 33, 19.). Dle některých vykladatelů Cbosaj
neznamená muže jednotlivce, ale vesměs ukazuje na spisy Vidoucíck
(videntium) onoho času (2 Par. 33, 18.).
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Cýra. Příběhů králů israelských toliko sem a tam se dotýká,
dokud se na království jůdské vztahují.

Prvni kniha Esdrášova.

38. 'l'u kde knihy Paralipomenon u vypravování o věcech
hebrejských přestávají, dále pokračuje první kniha Esdrášnva
s knihou Nehemiášovou; nebot ona hned s počátku kap. 1—7.
připomíná o návratu 42360 lidu svobodného, a 7337 služeb
ného ze zajetí do Jerusaléma, jakož pak i o založení a vysta
veni chrámu na vzdor všelikým překážkám se strany nepřátel.
Což se stalo v běhu 20ti let, (dle obecného počtu) od času
krále Cýra a prvního roku jeho panování až do roku 7. pano
váni krále Daria příjminl Hystaspis od r. 536—515 př. Kr. *)

39. Od kap. sedmé vypravuje Esdráš, muž v zákoně Bo
žím velmi učený, vnuk velekněze Sarajáše, své vlastní skutky,
též druhé přivedeni židů ze zajetí do země jůdské za panování
krále perského Artaxerxa Dlouhorukého (Longimana ok. r. 457
př. Kr.), uvedeni služeb Božích dle zákona Mojžíšova, a obno
vení řízeni židovského v Jerusalémě; o zákazu míšených man
želstev; kap. H. a 12. mají spůsob knihy Josue, dávajíce zprá
vu o rozdělení země; což se všecko dálo působením Esdráše,
jenž jest spisovatel knihy této, a nejen rychlým písařem v zá—
koně Mojžíšově sluje, ale i dle Talmuda Sanhedrin a muže du..
chem Božím tak obdařeného se považuje, že by byl sám dal
zákon, kdyby ho byl Mojžíš nepředešel. Ostatně má spis ten
tu zvláštnost, že ne veskrz hebrejským, ale z částky též chal
dejským textem spořádán jest, n. p. kap. 7, 12—26.

Druhá kniha Esdrášova.

40. Tato kniha také Nehemiášova sluje, a sice proto,
poněvadž skutečně co do podstatních věci Nehemiášova jest. “)
Spisovatel na více místech mluví v první osobě v těch okolno

') Dle Haneberga, do 6. roku Daria ll. (Notha), r. 418.
") Byl tento syn Helkiášů, žid šlechetný a druhý Daniel v duchu kajicnosli

a modlitby upevněný, zvláště nad jiné výtečný potěšitel lidu.
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stech, že, jak patrno, chce za Nehemiáše držen by'ti, a ta místa
úzce souvisí s ostatními částkami. Při bližším poměru Nehemiá
še k Esdrášovi součastenství tohoto jest pravdě podobno, a když
vulgata knihu Nehemiášovu nazy'vá drubou knihou Esdrášovou,
má toho dobrou příčinu.

4í. Vypisuje v ní spisovatel své vlastní skutky, jež pod
nikl ku prospěchu nové osady židovské po zajetí babylonském
v Jůdstvu a v Jerusalémě. Kniha jeho, pozdějším vydavatelem
přepracovaná aneb rozmnožená, obsahuje příběhy lidu židovské
ho v Jůdstvu od r. 20. krále Artaxerxa Longímana až do pa
nování krále Daria Notha (454—423 př. Kr.).

Poznam. Neposlední důkaz té věci, že obor pro dějepis zjevení
za oné doby, když vliv řecký mocněji na židovstvo se jevil,
najednou rozšířen jest, spočívá v té činnosti, kteráž od vyhas
nutí perské vlády nad židy věk Machabejských přežila, a jak
v Babyloně, tak i v Palestině pracemi literními se osvědčila.
Tu ještě naposledy hnnlo se modloslužebnictví a teď poslední
měna (phase) jeho postavila se naproti náboženství Mojžíšovu.

D. Stav židovstva za vlády idumejsko-řimské.

42. Od té doby, co Pompéjus nad bojovným Aristobulem
r. 63 př. Kr. zvítězil, převzali vládu v říši židovské knížata do
mu idumejského, který téměř po 3 lidské věky, totiž až do vy
hasnutí říše jůdské, svého žezla z rukou nepustil. Mezi tím ne
přestal Řím již skrze Antipatra, otce Heróda V., potom skrz
ostatní nástupce téhož takovou moc provozovati, kterou židé
v nenávisti měli.

O mnoha ke posvátnému dějepisu náležejících, a vnitřní
stránky jeho dotyčných věcech zpráv nepodávají bibličtí spisovate
lé; pročež nejedny o něm mezery poněkud lze vyplniti ze staro—
žitností židovských, od Josefa Flavia sepsaných. Odtad se dozví
dáme nejen o událostech jůdských vůbec, od Jana Hyrkána až do
vyhasnutí říše židovské, ale i o tom zvláště, kterak Heródes V.
dosednuv na trůn, v Jůdstvu lid svírati začal, jak dále tento, jejž
daněmi utiskoval, vida velkolepé stavby, od krále toho provedené,
s vládou jeho se spokojil, avšak srdce maje od něho odvrácené,
ani s nástupci jeho, t. s Archelaem, Hero'demAntipou a Filipem II.
Spokojen nejsa, celým úsilím vládců římských zuzděn býti musil.
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44. Pompéjus zvítěziv nad Aristobulem rozhodl politické
osudy Palmstiny na celé století, až do vyvrácení Jůdska. Řím
a Synedrium byly ty mocnosti, mezi nimaž dům iduméjsky' co
článek pojivy' se nalezal, a po tři lidské věky veřejné záležitosti
řídil. Po Heródovi (Ukrutném) sáhá věk synů jeho přes něko..
lik let od na nebe vstoupení Páně.

45. Nedlouho po zajetí hasmonéjce Aristobula ll. stalo se,
že syn jeho Alexandr s vladařem římsky'm Gabiniem válečně
se potkal, od něhož jen těžko překonán by'ti mohl, maje pomoc
od vyklouzlého ze zajetí otce Aristobula II. a bratra Antigona.
Tak sice přišlo k pokoji, ale k pokoji tím méně ovoce nesou
címu, čím více vladař Gabinius s Antipatrem idumejsky'm lidu
peníze vydírali. Gabiniův nástupce Krassus nejednal mírněji, a
nepřestávaje na řádné kontribucí, ještě deset millionů tolarů
z věna posvátného pobral (r. 54 př. K.).

46. Politika idumejská od Césara podporovaná neustala
snovati na díle svém. Rod Aristobulů málo by byl zpravil
sCésarovou přízni, kdyby Ptoleméus Chaleidský vCoelesyrii ono..
mu byl útočištěm nebyl. Neboť sotva byl César na východě
s vítězstvím se potkal, prorazila u něho ulisnost Antipatrova.
Byl to zajisté Antipater, jenž biskupu Hyrkánovi podal příležitost,
aby židovstvo egyptské získati se mohlo k straně Césarově, a
Antipater sám se zbrojny'm lidem mu ku pomoci přišel. Prosba
Aristobulce Antigona u vítěze nic nespomohla; Antipater podr
žel vrch, pro své zásluhy správcem v Jůdsku učiněn, a měště
nínstvím římským obdarován jest.

Důležitější pak věc bylo potvrzení Hyrkána v biskupství
s povolením, udělati nové zdi v Jerusalémě. Antipater, pochytiv
tu příležitost, jmín jest za vysvoboditele židů.

Taktě druhému ze čtyr synů jeho t. Heródovi vládařství
v Jůdsku zaručeno, tím ale ku pokoji v zemi se nepodobalo.
Když pak povstali buřiči a lotři prostřed lidu, tu Heródes po
nejprvé vystoupiv tak ukrutně s odbůjci nakládal, že jej u Sy
nedria obžalovali. Heródes beze strachu v odění a knížecí

nádheře ukázal se před soudnou stolici, a tudíž zjevné bylo,
že správa politická i náboženská v Israeli od ciziho vlivu zá
visí, dokad muž ten moc vrukou drží. Heródes nedbaje na vy'
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hrůžku od vážného soudce Seméjáše, byl na tom, proti Synedriu
meč svůj vytasiti. *) Jen otcem Antipatrem a bratrem Fusaélem
v tom jemu zabráněno. (R. 43 př. Kr.) ")

47. Co byl prospěl Heródovi příchod velmožo římského
Kassia, k němuž do Syrie se obrátil, říci nemůžeme; leda by
to za prospěch se kladlo, že Heródes na ochranu velmože toho
spoléh'aje, hrdému Malichovi, Antipatra usmrtivšímu, stejnou mě
rou odplatil. Když pak strana Malichova opět válku zdvihla
(ok. r. 42.), bránil Fasaél svého bratra Heróda tak mocně, že
tento z těžké nemoci zotaven a v to se vloživ, šťastně z boje
vyšeL

Na to i z jiné půtky vítězství slaveno. Byl totiž jediný
ještě Antigon, potomek Aristobula ll. pod záštitou sousedních
knížat a zvláště svého svaka Ptoleméa v Chaleidě pod Libanem
na Heróda útok učinil, ale od něho na hlavu poražen. Teď
mohl vjezd Heródů do Jerusaléma tím hlučnější slávy by'ti vě
stitelem, ant nastával sňatek jeho s krásnou Mariamnou, dcerou
Alexandra Hasmonéjce.

48. Nyní se valila bouře na Palestinu, a zdálo se by'ti
veta po úmyslech Heródových, ba i Římanům nahnala strachu.
Heródes tehdáž hledaje, čím by velmožům římsky'm přispěl, a
u nich podlézaje klestil si cestu k trůnu v Jerusalémě. Bylo—li
kdy chytrosti třeba, bylo tehdáž, to jest spočátkem r. 41, když
republikáni po bitvě u Filippi za své vzali.. Tul povstala na
východě moc nepřátelsky'ch Parthů, v síle rozsáhlejší, než se
kdo nadál, s dvěma vojsky do Syrie vtrhších. !( těm jména
římského sokům, přidal se Antigonus, protivník Hyrkanův, a
tudy i Heródův., Antigon, jsa muž nad jiné rekovnější, pomoci
Parthů stal po zdání lidském jako nepřemožitelný. A stalo se,
že Heródes, spojiv sílu s bratry a Hyrkánem, pro něhož naočně
s Parthy bojováno, nic nepořídil. Nepřátelé zabili bratra jeho

') Synedríum, o němž již bylo mluveno, VOIIIOsi oudy své a sice z třídy
kněží 23, z třídy starších t. knížat pokolení ísraelských též 23, :! tolikéi
: třídy zákonulků. Ač nejvyšší kněz seděl jen na pravici nejvyššího ře—
ditele soudu toho, předce mezl otci v synedríu největší vážností požíval,

") Cf. Micheáš, 5, |. „Prutem bíti budou líce soudce israelského“.
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Fasaéla, Hyrkána pak zohavili, aby k biskupství, v něž led
Antigonus se uvázal, více schopen nebyl.

Heródes na útěku před vitězny'mi Parthy, netratil mysli,
ano ještě trefněji, než prvé hral na státníka, an ku prospěchu
lidu, jenž zajetím a zohavením Hyrkána uražen byl, pohnul Ří
many, aby svým vojskem nepřítele obojovati pomohli. Jedva
se v Římě ohlásil, ihned zastoupen přízni Césara Oktaviana i
Marka Antonia, dostal od senátu slavné potvrzení na království
jůdské. Nepochybně Řím učinil tak proto, aby ve válce proti
Parthům pevnou podporu v Heródovi nalczl.

49. Měl tedy Heródes v podanou mu říši, ač knězem a
králem Antigonem potud spravována byla, sám se uvázati.
Těžky' to kus práce, jelikož se v těch s Antigonem spojeny'ch
Parthsky'cb moc assyrská i babylonská nad lsraelem obnovila
(Mich. 5, 6.). Zatím Římané odstranili nehodu. M. Antonius
hned zprvu nejapně sice válčil, až pak vévoda Ventidius, od
něho pobídnuty', nad vůdcem Pakorem zvítězil. Antonius osobně
ve vojsku se ukázav, vzal Parthům Syrii navždy, jen že bitvu
s nimi za Eufrat přenésti lze nebylo. V Palaestině parthská
moc vedením Antigonovy'm ještě nevyhasla, dokavadž Sosius,
římsky' vůdce, a Horódes s vojsky spojeny'mi nepřátel z Jerusa
léma nevypudili. Sosius ztekl město, a usmrtiv Antigona, vlivu
parthskému konec učinil.

Nyní z položeného základu zraěil se pokoj na východě:
„Přijde Assyrsky' do země naší; a když šlapati bude v domích
našich; i vzbudím proti němu sedm pastýřů, a osm předních
z lidu. [ budou pásti zemi assyrskou mečem, a zemi Nimro—
dovu kopími jeho ; a vysvobodí nás od assyrského, když přijde
do země naší, a když šlapati bude v končinách našich“ (Mich.
5, 5 n.). *)

50. Tedy byla chvíle, kdež se Heródes bez překážky mohl
uchopiti žezla jůdského, a ky' div, že se všecken Jerusalém
zkormoutil, když se později zpráva o nověnarozeném králi ži—

') Chceme-li číslo 8 bráti lílernč, mohou! co vůdcové proti Parthům jmeno—
vání býti: l. M. Antonius. 2. Venn'do'us. _3. Síla. 4. Son'ín. 5. Her-óda.
6. Joaeplws. 7. Mundus. 8. Bynuma.
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dovském roznesla, a o novém královské berly osobiteli roz
uměti mohla. Bylo! to sice o jeden lidský věk později, od
času zmíněného Antigona odpravení, ale mezi tím měl Heródes
nejvíce na mysli, světu dokázati, jak mocně královským žezlem
vládne. Byl-li na rozkaz jeho Antigon, co jakýsi sprostý zlo
činec stat, mohlo to býti následkem vítězství Horódova: jinam
však ukazovalo přikročení jeho ku posledku Hasmonéjců t. Ari
stobula Ill., jenž byl pravnuk Hyrkána Jannéa. Ovšem záhy
povýšil jej Heródes na biskupství; že ale lsrael kněze svého
byl pilen, ukrutnost králova brzo jej s cesty odklidila. Pět let
později těchže ukrutnických rukou neušel ani kmet Hyrka'n, týž
Hyrkán, jehož jméno a důstojnost nejen Heródovu otci, ale He
ródu samému sloužily na očistu. Tak pilně snažen byl Heródes
na trůnu se udržeti. Moc sama k tomu arcit' od Římanů závi

sela, a v těch zmatcích, co jich tou dobou v říši římské nale
záme, bylo těžko z té strany se nadíti pomoci, ale zchytralý
Heródos věděl pokaždékrát, jak se vyvětiti.

51. Dokud na východě panoval M. Antonius, bylo možné,
aby Heródes k vůli jeho stál, a ukojil lakotu Kleopatřinu. Co
nejvíce obětí sbíral král v Palestině, aby Antonia v dobré chuti
udržel. Než nechvíle nastala mu, když v bitvě u Aklium (r.
31 př. K.) sláva Antoniova klesla. Jen prohnaný duch, spojen
s drzosti, vyvětil Heróda, na ostrov Rhodus přišlého, aby 0 při
zeň nového vítěze se pokusil. l nezklamala ho naděje, a on
toho vděčen, uchystal Augustovi cestu triumfu podobnou, od po
moři fénického až do Egypta. Teď bylo postavení Heródovo
zevnitř neucbylné, doma pak znal krvavými výjevy proti svým
soupeřům se ohraditi. Neměl na tom dost, že rod Hasmonéjců
již vyhlazen jest až na Mariamnu, chot jeho, milování bodnou.
Tato, když Heródes Augustovi vstříc jeti měl, poručena Josefu
a Sohemu, aby nevrátí-li se živý, ji usmrtili. Vrátiv se a vida
Mariamnu truchlou, ana se pro jeho povyšení měla radovati,
podezření, žeby byla zcizoložila, se chopiv, dal ji odpraviti.
(R. 21 př. Kr.) Dvěma starším synům, jež Heródes z Ma
riamny měl, nepřáli osudové lepší, jakož o tom nížeji povíme.

52. Při takových skutcích znal Heródes všecky broje a
bouřlivé návaly staviti s použitím prostředků nad mnohou válku
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popudlivějších. Trudil židy robotou, již při mnohých a veliko
lepých stavbách konali nepřestali. Tak město, pod jmenem
„Slratonova věže“ známé, a již pobořené, z bílého kamení
vystavěl a znamenitým palácem ozdobil. V krajině Samařské
město zdí přepěknou dvadceti honů ohradil, šest tisíc obyvatelů
tam uvedl, a chrám veliký u prostřed Césarovi vystavěl. Město
to nazval Sebastou. Na vrchu Sion ustavěl pěkné budovy,
k nimžto ani chrám přirovnán býti nemohl, nazvav je jmeny
svých přátel, jednu Cesarium, druhou Agrippium. Lid vida tak
mnohá stavení, n. p. Chrám císaři u pramenův Jordánských vy
budovaný, tomu citu ubránili se nemohl, že svatá víra s otcov
ským mravem se podkopává. Aby král hrozící bouři v lidu
překazil, věděl hned, jak jej na uzdě držeti, a v něm spojení
sil k odporu nepřipustiti. Těm, kteří na předměstí bytovali, ne
dal povolení k schůzkám, ani k společným kvasům. Dohlídka
byla vždy a všudy. Byl-li kdo postižen, nedbaje rozkazu krá
lova, zlým toho zažil. Mnoho jich zjevně trestáno, mnoho na
hradě Hyrkanium uvězněno, kdež bídně zahynuli.

Neméně v oboru nauky svou moc provodil Heródes, ne—
ostýchaje se, leč kde bylo zavaditi o neohroženou autoritu.
Množství zákonníků stálo k vůli jeho, a těch, jenž od mínění
jeho se chýlili, na hrdle potrestáno. Od učenníků, jímž Pollio
a Seméáš Písmo vykládali, žádáno, aby přisáhali; avšak není
přikročeno : trestem na ty, kdož tak učiniti se zpěčovali, a to
pro vážnost mistra Pollia. I tak nazvaní Esséjové ku přísaze
nuceni nebyli, majíce to děkovati proroku jejich Menahemovi,
ant byl Heródovi, již co výrostku, ve škole 0 povýšení jeho na
království předpověděl. Nechut v lidu proti králi čím dále, tím
více rostla, jižto on stavením a opravováním chrámu jerusa
lémského ukojiti hleděl.

53. Bylo to r. 23 př. Kr. *) když Heródes chrám do
stavovati začal. Na stavění síní a předních hradeb řemeslníci
8 let, a na krášlení a rozšíření samé svatyně kněži 16 měsíců

') Anebo vezmem-li rok natoz. Páně 747 n. c., tedy 15/16 př. lir.
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strávili. 0) Chrám ten zdaleka bylo viděti, aspoň od severu;
bílým mramorem se zaskvíval tak, že lidem příchozím podobal
se k hoře sněžné. Mnohé kamení jeho mělo zdéli pět a čty
rycet, zvýší pět, zšíří šest loklů, tak že nebude divno, jak
někdy při vycházení z chrámu toho, jeden z učenníků Kristových
říci mohl: „Mistře, pohled, jaké to kameni, a jaké staveníl“
(Mar. 13, l.) Velikánské zdi s vysokým a krásným sloupovím
obíhaly veškerou prostoru chrámovou; v této samé pnulo se
druhé přehrazení podobné okolo chrámu. Mezi zevnější a touto
druhou zdí byla předsíň pohanů. Vnitř hradby druhé byly
předsíně pro židy, pak místo pro hudebníky chrámu, dále pro
kněžstvo, a potom teprv nalezal se chrám. Po stranách obo
jího přehrazení přistaveny byly mnohé pokojíky o trojím patru.
Nejvnitřnější část chrámu dvadcet loktů zdélí byla, a svatosvatyní
sloula. M s Josefem dím: „Zevnitřní spůsob chrámu všecko
do sebe měl, co mysl a oči podivením podjímalo. “) Ostatně
základy stavby zorobabelské při tom od Heróda učiněném opra
vení nic nepohnuto.

54. Pro chrám byl nemalé výhody přístavek na slraně
severní, kdež stál hrad Baris, bývalé sídlo Hasmonéjů. Ze
chodby jeho kázal Heródes podzemní průchod do chrámu tak
udělali, aby stalo-liby se brojení lidu v chrámě, ze sousední tvrze
k utišení broje přikročeno býti mohlo. Taková příprava stala
se nepochybně proto, že Heródes ani v oboru pouze nábožen
ském jinak, leč na pána hráti nemínil. Což vysvítá i z toho,
že na té tvrzi, od něho Antonia zvané, biskupská roucha cho
vati nechal. Příkladem jeho řídíce se po jeho smrti Římané,
sami sobě právo osobili, chovali je. “*)

55. Za posledních let panování svého zvětšila se péče
Heródova, aby lid v naději upoutal; že však dílem s ujmou

') Ostatně bylo _na chrámových budovách až do času Krista P. stnvěno,tak
že v skutku Zidé říci mohli: Člyřiceli' (: im let slaven jest chrám ten
to, a ty ve třech dnech jej zase uděláš ? (Jan 2, ZO.).

") O válce žid. V. 1.
0M) Vitellius, prétor syrský, za to, že jej židé přicházejícího do Palestiny

uvítali, obrátil se s prosbou na Tiberia, aby židům ona biskupská roucha
vydal. (Antiq. XV. ll , l.).
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řádu hebrejského to bylo, nemohlat vláda jeho než znechutnati.
Tak se vší snahou dal strojili hry, při nichž slaveno provedení
staveb, ke cti císaře podniknuty'ch. Dále nákladem vlastním na
lepší způsob vzdělal vypáleny' chrám Apollina, na ostrově Rho
dě. At nic nedím, že to a podobná podniknutí nemile dotý
kala citu nábožného, již tudy muselo rozkyselení trvali, že před
očima židů zanášeli se peníze do ciziny, a to na čest Heródovu
a k oslavení ho před národy.- Ovšem Josef Flav. s jiné strany
soudě, líčí o jakési vznešenosti mysli, kteréž tyran k cizincům
dokázal. ,Zdaliž v Antiochii ulici, kteréžto pro bahno všickni
se vyhy'bali, mramorem na dvadcet honů z dýlí otesaným ne
podlážil, a vní podloubí téže délky neudělal? Též vida hry olim—
pické pro nedostatek nákladu téměř hynouli, ustavičné pro bu
doucí časy důchody peněžité nařídil tak, aby nikdy památka
jeho, co nakladatele nezanikla.“ Mezi tím v domě svém pocítil
Herodes drahně starostí, vida hádky a třenice mezi svojaty.
Než i sekta l'arisejská zhorčila mu život. Ant oudové její
mnozí za obzvláštní miláčky Boží se považovali, dostalo se jim
míti přízeň u vážny'ch matron. ] neosty'chali se odpírati krá
lům samy'm, mimo nadání začínajíce půlky a škodíce. Když
všickni ostatní lidé císaři a králům přísahu věrnosti skládali,
6000 mužů farisejsky'ch odpíralo tomu. Za to jim král uložil
pokutu peněžitou, kterouž chot bohatého Feróra za ně zapla
tila. Na poděkování z toho věštěno od Fariseů, že berla krá
lovská od Heróda i jeho rodu odňata, a na Feróra i potomky
jeho přenešena bude. Uslyšev to Heródes, kázal zabiti náčel—
niky z Fariseů, a z rodiny své vyhubiti všecky ty, kteří s vy'
roky farisejskými se srovnávali. ')

56. Již takové události mohly srdce lidu od krále odvrá
titi; nejvíce ale brojili židé pro veliké daně. Hned po úmrtí
Heródově před Archelaem, a skrze posly své před císařem
stížnost vedouce, za ulehčení břemen žádali. Králův vy'chodních
obyčej byl přijímati dary, a nad to každému poddanému ulože
nou berni ve měřených lhůtách vybírati. Což samé aby správ

') ! hrob hrálo Davida zloupil Herodes, jehož byl už dříve učinil lan Hyr
hán. (Joseph. Flav. Antiqq. VH., c. 12. pag. 203 edit. Froben. 15673
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něji se dělo, zavedena jest popiska lidu (conscriptio), o kteréž
Flavius Josef nepřipomíná. Ale o druhé činí zmínku, totiž po
smrti Heródově, od Cyrina '(760 u. c.) zavedenou, když se
Římané v celou svatou zemi byli uvázati. Popis ten sloužil za
základ římského poplatenství, a v Skut. apoštolských zrovna jmé
no „přiznání“ obdržel. Již prvé o takovém popsání lidu do
kladá Luk. 2, 2.: „To popsáni první“ (před smrtí Heródovou)
„stalo se od vladaře syrského Cyrina“. Připojeno jest k roz
kazu Augusta císaře, aby byla popsána všecka říše římská (Luk.
2, i.). Tedy popis, jenž se stal za konšelství Censorina a
Assinia, do posledních dnů života Heródova klásti se musí
(746 u. c.).

Tehdáž zpravoval Syrii.Saturninus, a Heródes v rodinných
a peněžitých záležitostech mnoho s ním obcoval; též před jeho
a Volumniovým soudem hrdelní vyšetřování dvou synů svých
zavedL

57. Popsáni lidu od Cyrina jest nejen proto paměti
hodno, že podalo židům příčiny větší nechuti k Heródovi, ale
že i dobu Kristova narození oznamuje, 747 po vystavění
Říma, aneb sedm let před obecným letopočtem. *) Možná, že
hádky ty a třenice v domě Heródově lidem tehdáž více na my
sli ležely, nežli zpráva o nově narozeném králi židovském. Aniž
by Heródcs byl na tu věc přišel, kdyby od těch východních
mudrců do Jerusaléma přišlých byl upozorněn nebyl. Tudy
zbuzeno podezření krále vládobažného. Že na otázku tří mu
drců: Kde je:! ten, kterýž se narodil král Židovský? —
Heródes se zarmoutil, snadno pochopíme, byt byl ani na tu
podivnou hvězdu nebyl véřil. Tolikéž měl proč i Jerusalém
rmoutiti se, znaje prostředky, jichžto Hcródes, aby se na trůnu
bezpečně usaditi mohl, používal. Zavraždění dítek v Betlémě
ukázalo, že Jerusalém se neulekl bez příčiny.")

') Tak vypočetlí, vedlo starších předchůdců, Hard-sín, Water, Meier, Sepp
a j. Letočet obecný, jinak dionysianaký, začíná s rokem 754. U. 0., liio
se od svědectví Tertulliana (adv. Marc., IV. 6. 19. 36.) odvolivajícího se
na akta v římských archivech, kdož ono popsání lidu pod Salmincm
provedeno, jenž vladařil v Syrii až do začátku r. 748, maje nástupce
Quinta Vara (Sepp, L. J. |. H.).

") Neboť ve zpustlém Horódu htu svědomí postupem času víc a víc tupnul,
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58. Lid za dnů poslednějších krále Heróda bolestně cítil,
že stojí pod moci odrodilou a cizí. Ukazem odrodilosti byly
odvážné podniky nejstaršího syna Heródova proti vlastnímu otci ;
úkazem cizoty ve vládě bylo to, že spory rodinné, nikoliv před
židovským soudem, ale skrze císaře a vladaře jeho urovnány
býti měly. Ještě pod Saturninem Heródes vedl žalobu proti
svým Synům Aristobulu a Alexandru, nechtě upustiti, dokavadž
Augustus, ač nerad, plnou vůli mu nepustil proti nim zakročiti; jen
k soudu Berytskému jej odkázav, k němuž bohatýrstvo římské
zasedalo, a také polní vůdcové pozváni býti mohli. Kdož by
tu neviděl, že vedle té vlastní moci, totiž knížecí berly, i ten
sudí od Jůdy jest odjat? (Gen. 49.). To samé lid zřejmě
viděl, když přítomnosti Ouint. Vara Heródes použil, aby proti
svému synu Antipatru na smrt a život žaloval. Poselstvim, jež
po vyjednání tom Heródes do Říma vypravil, nemohlat než ztvr
zenn býti pravda ta ještě více, že vláda lduméjců vlastně nic
není, než rozšířená vláda Římanů, a že zákonné autority ži
dovské za své vzaly.

Inezůstalo tajno delši vření mysli proti té dvojvládě, když
něktěří vlastenci strhali prapory římské v chrámě. Bylt ovšem
ten výraz smejšleni vlasteneckého trestem stíhán, avšak rozjitřeni
nepřestalo. Mezi tím byl Heródes na úmor nemocen, nemaje
žádné odtucby, leda z toho jsa vesel, že listové z Říma bo
došli, v nichž Augustus mu zcela na vůli nechal, jakby s nej
starším synem Antipatrem naložili chtěl. Tak zplnomocněn jsa
nemeškal, a ubobébo syna svého usmrtiti kázal. Tudy nastala
nutná toho potřeba, opraviti závět již sepsaný. Nyni prohlásil
(arcit všeliké změny ponechávaje císaři) Archelaa za nástupce
trůnu, Antipu učinil tetrarchou v Galiléi a Peréi, Filipa, bratra
Archelaova tetrarchou v Trachonii v Ituréi a v přiležicích kra
jinách. Po pěti pak dnech od Antipatra usmrcení umřel Heródes,
roku 750 od vystavení Říma, nedlouho před velikonocí.

náruživost víc a víc jcj uspávala, až klesl v bídnou zvířetskost. V něm,
až hrůza. sloučily se tři význačné vlastnosti světáctví jej ovládajícího;
ducha totiž klamu, vraždy a chlípnosti.
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59. Nový král Archelaus hned s počátku od soků svých
jest uviněn, jakoby byl vládu již dávno sám uchopil a nyní ty
tule královského od císaře dostati hleděl, kdežto jen císaři ná
leží právo, potvrzovati na království. Mezitím, co Archelaus
v Římě na své potvrzení v království čekal, v Jůdsku na mno
hých místech povstaly boje s buřiči, tak že Varus, syrský vla
dař a Sabin, prokurator, co dělali měli, aby je upoknjili a
uklidili.

Zatím Antipas království žádostivý také do Říma přijel,
aby dokázal, že dřívější závět Heródův, v němž on králem
ustanoven byl, nad poslední předčiti musí. An tu čekali na
rozsouzení císařovo, přišli také s poselstvím židé z Jůdska. Bylo
jich padesáte, ale více než 8000 židů římských je v prosbě
podporovalo, aby jim dal svobodu, a oni podlé práva národu
svého žíti mohli.

Žalobníci, o věcech od Heróda bezprávně činěných před císa
řem vykládajíce, jen tolik vymohli, že císař Archelaovi půl království
pod jmenem ethnarchy dal, zamluviv se jemu, že i králem ho
učiniti chce, jestli se důstojnosti té hodným býti dokáže. An
tipu potvrdil za tetrarchu v Galiléi, a Peréi; posléze Filipa,
jenž z ponuknutí Varova také byl do Říma stihnul, za tetrar
chu v Batanéi a Trachonii, s příležitými krajinami. Antipas a
Filip téměř jeden lidský věk panovali. Filip, ovšem ten nej
lepší ze synů Heródových, co tetrarcha vlídně sobě počínaje,
umřel v 37. roce svého panování. Heródes Antipas přečkal
nevlastního bratra Filipa, až konečně žena jeho Heródias nadržu
jíc manželově ctižádoslí, přispěla, že příšed o knížetství na vy
hnanství se odebral. Jet on 2 evangelium známý (Mar. 6, 14;
Luk. 23, 7.). Oběma těmto tetrarchům, zdá se, že Kristus
'Pán nezůstal neznámý, an evangelia o jeho cestách vypravují, jako
po Galiléi a Peréi, tak i přes Bethsaidu po krajinách Filipových.
Naproti tomu v Jůdsku a v Samaří vyhaslo již bylo jméno Ar
chelaovo, když Kristus veřejně učiti začal. Mnohé žaloby na
něho, od židů obnovené, pohnuly císaře, že ethnarchu toho saa
díl (750 u. c. t. šestého aneb vlastně 13 roků po nar. Kr.).
[ odešel do Vídně v Gallií na vyhnauství, kdež také umřel.

20
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Jůdsko i Sumařsko tcd' ku krajině syrské připojeno, jejížto pré
toru staroství nad tčmi zeměmi vésti náleželo. Prétora v ouřadu

zastoupal vladař (pl-okurator). Cyrinus, místodržitel syrský držel
také zprávu nad Palmstinou.

60. Nyní jednalo se o to, aby zuzděn byl neklidný duch
židovský samostatnou silou vládý římské. Jakou váhu kladl
Augustus na uvedení ouplné vlády své, ukázalo se ve zvolení
Cyrina. *) A právě ted' v něm poslal císař jednoho znejvýleč
nějších mužů do Sýrie a Pala,—sliny, z mužů, jimiž se tehdáž
Řím výchloubati mohl. Teď větší část lidu pobídnuta biskupem
Joazarem, dala si říci, aby přiznání (popsání lidu) k řádné
organisaci potřebné v skutek se uvedlo, anl sprvu již to jméno
dané lid pobouřilo. Než při mnoha stranách nešlo to bez boje.
Zvláště povstal nějaký .lúdas v Golan, rodilý z Gamalý, spolu
s farisejem Zadokem, proti vybírání daní od Cyrina. „Tot prý
znamená tolik, co lid v otroctví uvozovati; pročež třeba o svo
bodu národu bojovali“. Povstání to sice skroceno, ne však
výpuzeno mýšlénký, z níž bylo výšlo. Zajisté Jůdovi přidrženci
podtaji se nejen udrželi, ale i pod jeho synem Menabemem i
pod vůdcem Eleazarem mocně rejdili (Bell. jud. II., 17, 7—19);
ba v celém lidu trval názor ten, že by výbírání cla a dani
římských dilo propadené bylo. Výběrčí cla v knize Mischnah
považují se za rovné lupiěům a vrahům. Výměna peněz, z nichž
by kdo obětoval, u nich se diti nesmí. — Tedý ani ten vě
hlasný muž Cyrin nebyl s to, vládu římskou, co do úplně za
vedeného řádu a placení daně, lidu odporuěiti.

61. První z těch vladařů, jenž zprvu drželi v Jůdsku,
býl bohatýr Kopaniwr. — Tito, obyčejně v Césaréi sídlíce, stáli
pod přednostou syrským. Ti sami ve mnohých záležitostech
právem zakročovali, jakž bylo viděti při první organisaci vládý
římské u Cyrina, jenž mimo zařízení poplatku i tudy zřetel na
sebe obrátil, že svrhnuv biskupa Joazara, dosadil jiného, Anana,
syna Sclhova. Opravdovost, jižto Koponius ukázal, zarazila ži

") Cyrin,'jehož povahu Facitus Annnl. 3. 18 vychvalnje, byl konsulem 742
u. c., a umřel okolo 774 u. c. 21. po nar. lir. dle obecného počtu.
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dy, jak podobno, na delší čas; aspoň pět prvních vladařů ne
potkávaly veliké nesnáze v ouřadě jejich. Než poslyšmo Josefa
o těch pěti správcích dále píšícího:

62. „Když Koponius, jak praveno, s Cyrinem přibyv v Pa
laastině, Jůdsko spravoval, zběhla se věc tato: Na den Přesnic,
jejž pascha jmenujeme, kněžstvo, jakž obyčej jest, po půl noci
otevřelo brány chrámové. Po otevření jich od Samaritánů, pod
taji do Jerusaléma přišly'ch metáno kosti člověčí po síních“.
. . . Za tou příčinou mnohem četnější stráž pří chrámu jest usta
novena. Nedlouho po tom Koponíus, složiv ouřad, vrátil se do
Říma. Po něm přejal vladařství Marek Ambivius. Za toho
umřela Salóme, sestra Heródova. Zboží její připadlo Julii, po
věstné dceři Augustově. Za nástupce jeho Anni a Rufa, bylo
to, když císaři Augustovi smrt konec učinila. Ten! byl druhý
samovládce řimsky', po němž Tiberius Nero cisařoval. Za Ne
róna byl páty' vladař jůdsky', Valerius Gratus, jenž ssadiv
s biskupství Anana, dosadil jiného lsmaele, syna Fabiova. Ma
líčko po tom svrhl také toho, a povy'šil Eleazara, syna vele
kněze Anana na biskupství. (Totč Annáš v evangeliích) Po
roce přiměl i toho na odpočinutí, jmenovav za jeho nástupce
syna Kamithova. *) Kdyžt i ten ani přes jeden rok dále ne
bískupoval, zastoupil místo jeho Josef, jenž také Kaifáš sloul.
Potom Gratus, stráviv jedenácte let v Jůdsku, do Říma se na
vrátil. Nástupcem jeho byl Pontský Pilát.“

63. Vladař ten spravovav Jůdsko od 27— 36 po n. K.
mnoho bouřek, kteréž se za jeho vladařství strhly, snášeti mu
sil. Arcif, co neznalec jůdského náboženství jednak jim pře
dejíti neuměl. U p. maje s posádkou z Césaréje do Jerusaléma

') Posloupnost velekněži, počítajíc od posledního Basmonón, Aristobula me
čem odpraveného, jest tato: ! Jesus l'habetis F. 2. Simon Bóethi Ale
xandrini F. Herodes socer. 3. Mathias Theophili F. 4. Joszar Simonis
Boethii F. 5. Eleazarus, Joazuris frater a'b Archelao sull'ectus est Joazaro.
6. Jesus F. Sie. 7. Joazarus iternm a Quirinio prmaide pulsns. 8. Ananas
F. Seth. Annas. 9. lsmaelus Phsbí F. 10. Eleasnrns Anani Pontilius F.
tl. Simon Camitbi. t:). Josephus Cairns. (Až do 36 obecného letopočtu.)
CI'r. Seldon: do success. in Pontil'. Ebr. pg. 164.

20“
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táhnouti, aby tam přezimovali, přikryté obrazy do města vnésti
poručil. Věc ta, hned jak se rozednilo, velikou mezi židy zbu—
dila bouřku. [ sbíhalo se také množství lidu z kraje. 1 při
šedše klopotem do Césaréje k Pilátovi, snažně ho prosili, aby
z Jerusaléma obrazy odnesl, a je při právích otcovských zane—
chal. Pilát nechtěje prosbě povolili, hrozil, že židy zbili chce
všecky, nepřijmou—li obrazů císařských, a hned návěšlí dal vo
jákům, aby meče obnažili. Tu židé, jako jednim' umluveníin
všickni na zem padše a šijí k ranám nastavívše křičeli, že
raději chlí umříti, nežli zákon přestoupili. Tedy Pilát stálosti
lidu při náboženství náramně podiviv se, hned praporce z Jeru
saléma vynésti kázal. Při jiné příležitosti ale Pilát počínal sobě
statněji. Židé totiž se velmi popudilí, že Pilát z posvátného
pokladu peníze na vodovod vykázal, hodlaje Jerusalém vodou
opatřiti. Mezi lid, o jehož brojení předvídal, rozestavil vojíny
obecným rouchem oděné, a velel, aby mečů zanechajíce, kyjmí
křiklouny ubíjeli. Tedy tou zabitých zhoubou všecko množství
přestrašeno jsouc umlklo.

Taktě za Augusta a Tiberia spravováno Jůdsko a Samařska.

64. Galiléa a Peréa v těch a podobných příhodách jen
potud měly podil, pokud události hlavního města na dědiny a
kraje nemohly zpět neúčinkovati a navštěvovači svátků bydlite
lům jerusalémským nemohli zcela příchozími býti. Sic jinak byl
by krajiny ty stálejší mír a poklid blažil, kdyby Antipovo
zvášnivění nebylo zevnějšího nepřítele přilákalo. Heródovec
ten, co tetrarcha v Galiléi a Peréi, zvolil sobě iv Římě u bratra
Filipa, tam soukromí žijícího, přebývali. Tu se zamiloval do
jeho manželky Heródiady a získal ruku její, pod výminkou, aby
svou dosavádní chot' propustil. Bylat to Salóme. Dříve však,
nežli slib vyplnili mohl, žena jeho zvěděvší o tom, utekla se
k svému otci Aretu, králi Chalcidskému, kterýž těžce nesa po
hanění dcery své, pomstití ji hleděl. Vojna, co se teď strhla,
nemohla než po mnohých letech, až slovem prostředníčím syr
ského prétora Vitellia ukončena býti. Možno, že tudy povstalá
mysli vření zavdalo příčinu, proč Pilát a Heródcs nepřátelé byli
(Luk. 23, l2.). Lakomost to byla (dí Josef FL), pro kterouž
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Heródes (Antipas) do Hispanic vyhoštěn jest. O Heródu Fili
poví chvalně dokládá týž lclopisec, že své knížetství pokojně
spravoval, jsa rád mezi svými, když zase Antipu brzo v Římě,
brzo v Jerusalémě nalezáme. Tetrarcha Batanejsky', jak po
dobno, sídlo měl v Ce'sareji Filipově. Nebydlel-li Peréjsky' te
trarcha v Jerusalémě, zdá se, že hrad Machérus na severový
chodní straně mrtvého moře za své nové obydlí míval.

Škoda že nemáme obšírnějších zpráv o událostech v Pa—
lestině od věku Pompéjova až do Ponlského Piláta. Než jak
podobno, ani rozsáhlejší kronika cosi jiného b povědíti nemohla,
leč to, čemu jsme až podtud porozuměli: ím jednak sám,
jednak skrze Heródovce nad židy vládu držel , vládu
jim nemilou a promrzalou.

Jižt pak, nežli promluvíme o vnitřním stavu věku onoho,
nebude od věci, podati tuto v trojím rodopisném přehledu
některé drobnosti, na císařský rod v Římě se vztahující, aby
chom do směru dalši historie se snadněji postavili mohli.

65. Rodokmeny.

l. Kmen Juliuský.
C. Julius Caesar. Priítor.

Cbot jeho Aurelia.

Julia, stíarší.C..!ulitts Caesara.) Julia, mladší.
Chot jeho Kornelia, Manžel M. Atius, aneb

dcera konsula Cinny. Accius Balbus.

Julia, choť Atia neb Accia,
Cn. Pompéja. manžel C. Oktavie.

C. Okta!vius, od
C. Julia Caesara za vlastního
přijat, a C. Juliusem Caesa
rem Oktam'anem (II.) na
zván (Augustus) r. 31. před

Kr. 14. po Kr.
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II. Kmen Oktavinský.
C. Oktavius. Aedil. Priitor.

Chot jeho Atia *), Caesarova net.

v—Oktavia. C. Oktaviís, později C. Julius *
Caesar, obyčejně Oktavianus Augustus.

Manželky:
]. Klodia 2. Skribonia 3. Livia

(viz kmen Klaud)

1) M. Marcellus. 2) Julia, zasnoubena 3) Tiberius
s M. Vipsaniusem

Agrippou.

C. Caesar. L. Caesar. Agrippina. Julia. M. Agrippa,
Chot Livia, Choť Ger- Chot L. pohrobek.
dcera Dru- manikova. Aemil.
sova, sestra Paula.

Germanikova.

“
Veliké potomstvo.

lll. Kmen Klaudinský & Oktavinským v Augustovisloučen.
Tiberius Klaudius Nero.

Chot jeho Livia Drusilla, po bitvě u Aktium
“ s Augustem spojená

Tiber. Klaud. Nero (m.)? Kl. Drusus Nero. *
Císař 769—790 (14—37) Chot Antonie.

.Drusus zasnoub: Čaesar Gemanik. LivillaÍ—Tib.Klaudiuf
s Livií, dcerou Chot Agrippina Drus. (V..) Císař.
staršího Drusa. 794-807 (40-54.)

Érippina. Drusilla.Julia. NeroDrusus. Cajus CaesarCaligula(m
Císař 790—794 (37—4o.)

L. Domitius Alienobard od Klaudia za
vlastního přijat a Neronem Kl. nazván.
Císař.807 -821. (54-67.) Manželky: Okta
via, Popp a, Sabina, Statilia Messalina.

') 5 první chotí svou Ancharíou zplodil dceru Oklavii. Seslra Augustova.,
jmenem Oktsvis, zasnoubena : C. Klaudiem Murcellem, Pompéjem V. a M
Antoniem. Tento M. Antonius v sňálku : Oklavií zplodil obědvě Anto
nie, z nichžto mladší dostala se Drusovi za manželku.
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F. Horlivost židů za dvou posledních století
před nar. Kristovy'm.

66. Od založení Alexandrie a od zřízení škol lamnějšícb
povstaly též v Palestině a v Babyloně mnohá učiliště pro židy. “)
Již v běhu 3ho století před Kr., za dnů Šimona (spravedlivého)
na ústavu Antigona de Socco objevily se živly tak zvaného
Saducéjslví, jehož zásady od posobníků jeho v soustav byly uvedeny.
Jistý Zadok, učenník Anligonův, celému ouslroji položil za podklad
tu průpověd, kterouž jen jakási zišlná naděje odplaty věčné
měla se omezili, a to v ten způsob, že vše zapíráno, čemu víra
o věčném životu učí.

Za dnů Makkabejců zanikly mnohé školy pro lid, a když
Alexandr Jannéus žezlem židovské říše vládnul od 1051—78

př. Kr.) mezi mnohými učenci nejslovulnější mistr byl Jasna
Ben Peruchiaa Náthan :. Arbely. Po zdání mnoha dějepisců,
s dobou tou započala pouštěli kořeny nauka ona, kterou již dva
věky vidíme panovali u Fariséů. Učení farisejské zastoupeno
bylo těmi, při nichž se nejevil cizí vplyv, totiž řecko-egyptský.
Zvláštnější mezi nimi byli rabbini Schemmaja a Abtaljon
z Babylona. Cestou těmi otevřenou dále se pustili dva jiní rabbini
Hillel a Schamai. Knihy pod jmenem Mischna a Talmud
známé, obsahují více čtení a dokladků, vzaly'ch ze školy mužů
těch; odkad zřejmě jest viděti, že jeden i druhý zastupoval
základní pravidla rabbinství, jen s tím rozdílem, že Schammajani
byli rigorisly, Hilleliani pak laxisly. ")

Faris eo vé. “*)
Těm platilo za pravdu, že Israel podstatně se liší od ji

ny'cb národů, a že i ta země, kterou Bůh lsraeli dal, vnilřní sva

') Za vlády Jana Hyrkáua byla v každém městě škola elementární. CI'r.
Daniel thmann, Bcíttágc gu einer Gcfdyídnc bf! deíc unb bet (Sultut
mm: bm Šubm. 'Btug 1846. ©. 10.) Na vysokých školách pro jínochy
a muže držány přednášky oučení zjeveném a ústuím podání.

") Bylo! přísloví u rabhínův: „Sís m'h's et buuu'h's, lat-quam Hillel, ňgl'dus
vero, cl violeulus oslu! Samem“ (Schammaí.). llillela toho, mistra Gama
lielova, nebeřme za Hillela pozdějšího, kterýž v druhé poloiui 3ho a na
začátku 4ho stoleti v'l'iberiadě při rabínské škole žil, a dle vážných svě
dectví před svou smrtí křesťanskou víru vyznnv, pokřtili se dal.

'") Fari'scus, slovo hebrejské, znamená tolik co „nábožný.“ (Buxtorf lex.
chaldaic.) Války Machabejskýcb jsou to, v nichž se poprvé s Farísey
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losli od zahraničných krajů rozdílná jesl. Půdu od pobanův
obydlenou a později i len vzduch nad vlaslí neisraelskou po
kládali za věc v náboženském ohledu člověka hebrejského zne
čišfující. ") — U starších Fariseů jevila se snaha la, aby
působení Boží vně okresu israelského zapiráno bylo v skulku,
olýnili Boží zjevení na hoře Sinaj dané lak, že i Bohu právo
se odnímá, okres lam loho rozšířili, „že prý dále nic podslalně
nového působili a učili nemohl.“ Zjevení Boží jesl, prý, na
proslo nezměniledlné. S ouzkosli velikou lpěli při lileře zákona
Mojžíšova; kladouce břemeno nesnesilelné na lid, poněvadž po
vlaslní chuli sobě Písmo vykládali, lidskými přilepky je doplňu—
jíce, a všeliké nálezky, Božímu zákonu, bud jak buď odporné,
za pravé podání vydávajice (Cfr. Mal. 15, 3; 23,16 n.), do
volujice nenávisl k nepřálelům, kladouce za rušení sobnly, když
někdo k zahnáni hladu několik klasů ulrhl, vymínal a jedl.
(Mal. 12, i n.) [ křivé výjimky o případech zpřičeni povin—
nosli činili lak, že zákony přirozené, nebylo-li na přeslupilele
jich zákonem Mojžíšovým pokul uloženo, za malé, zákony pak
obřadní za velika' přikázaní kladli (Mal. 51, 19. 22. 34;
15, 4.). Tudy povslal nesmírný labyrinl pravidel a varovných
připomínek vzhledem zjevení Božího; všady jsou lu poula
zápovědí a oslny příkazů. Anl vělší počel pravidel prozvolný
mi zákona výklady ulvořených na lělesná cvičení se vzlahoval,
není divu, že mnoholvárné pokrylslvi _k seklě farisejské se
připojilo. Ta sama vůbec nejvice u lidu docházela obliby pro
své pilněji slrojené zákona výklady, pro seslavováni jich v ou
plné přehledy, jakož i pro len přísnější směr živola, na nějž
povrchnim svaloušslvím okazovali nepřeslala. Fariseové nejednou
použili sobě lak získané moci a převahy, že i do poliliky se
misili, a že ani lebdáž horleni jejich s prospěchem se neminulo,
mezi jiným svědeclví dává počínání krále Alexandra Jannéa,

polkavime. Že se nerad, po domyslu pohanském, osvěta řecká nejno
uovčjší s bebrejiliuou klislí sa jednakou, ukázáno mečem od Hasmouěů,
naukou od Fariseů. Dle svědectví Jos. Flavia (víla cjus u. 2.) sekla l'a
risejská sloickó u Řeků velmi se podobala.

") Pobau, chlěje iidem býlí, slíbili musel, že v jediného toliko Boha chce
věřili, jemu samému klaučli se, a zdržovali se nejen každé věci úkonem
Hospodinovým, ale i lidskou tradicí jejich zapovězené.
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jenž umíraje manželce své Alcxandře radil, aby se . Farisey
smířila, kteří také za jejího panování zcmi zpravovali. (Jos.
Flav. de bello jud. cap. 4. pag. 601.)

Zplozenci Fariseů starších, "totiž Talmudistové o tom po
krytském duchu soustavy jejich svědectví vydávají, prohlašujíce
pět sedmin té sekty za svatoušky. Přepiatá důvěra ve tradicí
otcův jejich proměnila se v náboženský;blud. U p.' Zákonem
Mojžíšovým i zdravým smyslem povinnost dětí k rodičům pevně
byla upodstatněna; avšak Fariseové spoléhali se na obyčej, dle
něhož syn, maje povinnou pomoc svému otci učiniti, tu samu v daň
chrámovou obrátiti mohl, a tudy ouskočným vy'kladem rušili to,
k čemu byl syn k otci svatě upoviněn (Mat. 15, 3.). Ku za
cclení mezer, k vysvětlení věcí zatemněly'ch mohlo se použiti tra
dice; ta-li však proti světlému Bohozjevení se pozdvihla, tedy
sama sebe odsoudila.

Ostatně Fariseové po pohansku věřili putování duší lidských.
Jinak se nespustivše učení o spolupůsobení milosti Boži s lidskou
svobodou k vykonání zaslužitelných skutků, věřili, co Písmo
učí o andělích, o vzkříšení těla a j. (Skut. 23, S.). Tedy ač
jim Kristus pro pokrytství a pro pouze lidská ustanovení jejich
tvrdě přimlouvá, předce velí, aby učení jejich zachováváno bylo.
(Mat. 23, 3.) Rádi se namáhali o získání pohanů pro židov
ské náboženství, a když kdo svůj úmysl židem se státi projevil
k obřízce, ke křtinám a obětí zápalné jej zavázali, a dostál-li
k těm závazkům, přijat byl v počet novověrců židovských. Tu
i to patrno, že tré posvátnosti bylo v židovské církvi: obřízka,
křest a obět. Fariseům naproti, co náboženští a političtí sou
peřové stáli

Saducéové
68. Tito, jak vejš zmíněno, pocházeli od Sadoka, kterýž byl

žák Antigona de Socco či Socho v 3. století př. Kr. Směr je
jich spíše hledí k zásadám tak zvaných deistů, *) nežli racionali
stů. Drželi se iosudověrství (í'atalismu). Též zavrhovali článek víry

') Deintský byl Saducéův náhled v tom, že člověka v mravním snažení a
činění jeho od Boha odlučovali, a zvláštní vládu . prozřetelnost Boží zl
pírali. Jet deismus také pravý bližencc materialismu.

21
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o tčla vzkříšení, o jestotě andělů a stvořenych duchů, ani od
měny, ani trestu po smrti nepřipouštěli (Mat. 22, 23; Mar.
12, 18; Luk. 20, 27.). Pouhé užívání tohoto viditelného světa
za hlavní věc měli; pročež také v království Messiášově jen
slávu a počasny blahobyt očekávali.

Cvičení veřejné pobožnosti takovými obřady neprovázeli,
jenž teprvé po Mojžíšovi byly zavedeny; o tradici nehrubě dbali.
Víckrát byli velice oučinní v dějech židovstva se ty'kajících', n. p,
za krále Alexandra .lannéa, a hned po smrti Kristově, když
z Farisey v jedno se spojili, zároveň s nimi na křesťany nc
vražíce. (Skut. ap. 4, l; 5, 17; 23, 2. 6 n.) Neměli, jak
se zdá, dostatek mistrů učeností proslulých. Ke straně je
jich nejvíce lidé urození se přidávali, jimž farisejská kasuistika
nevoněla a u kterých převládala tělesnost. Pro svou urozenost
a bohatost mnozí z nich měli účastenství v židovské nejvyšší
radě. (Skutk. 23, 6.)

Nad sektu saducejskou plody duchovy'mi (zdá se) hojněji
vynikala jiná, třetí strana, totiž

Esséjové (Eueni).
69. Nelze rozhodnouti, zdali ta sekta klidně žijících židů

již té doby pod tím jmenem známa byla (roku 166 před Kr.),
když ponejprv Josef Flav. o ni zmiňuje. (Antiqq. 13, cap. 18.
pag. 364.) Podobno, že dříve slouli Chasidim (Assidéjové) -od
stípenci n. horlitelé pro víru židovskou. V knize [. Mach. 2,
42 čteme. „Tehdy shromáždil se k nim zbor Assidéjských,
mocny' v síle z lsraele, všeliky' dobrovolný ' zákoně.“ (Cír. l.
Mach. 7, 13; 2 Mach. 14, 6.)

Zákon Mojžíšův přísně plníce, brali tuhou kázeň od
škol prorockých. Z patera kněh Mojžíšovych slovo Boží unich
k čítání a rozjímání čerpáno, a mnohdy jinotajně (allegoricky)
vykládáno. Uznávali potřebnost osvícení božského, aby ducll

'lidsky co v Písmě psáno, rozuměti mohl. [ jména rozličná du
chů andělsky'ch byla jim povědoma, kteráž oni co tajnoplná'a
magická vzývali. Duše lidská že jest nesmrtedlná, na věky zů
stává, pevně věřili.

Obcování jejich Fl. Josef přirovnává k onomu lidí Pytha
gorejsky'ch; a Filo bezpochyby dobře soudí, když dí, že tehdáž
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ní Therapeuti téměř rozjímavého života jen hleděli, an mezitím
Esséjům v obyčeji bylo, rolnictví a dobytkářství provozovati;
odtud může se také v Jůdsku známy' lid Rechabitsky' (Jer. 35)
patriarchálnímu životu navykly' za předchůdce jejich považovati.
Též podobno, že ve mnoha případech, a hned za času sv. A
poštolů kráčeli šlepějemi Essejsky'mi mnozí křesťané paléstinští.—
„Velmi dlouho žijí, praví Fl. Josef, mnozí až do sta let, pro
sprostnost pokrmu, a tuším, pro dobrou správu. Nehod sobě
nevšímají, a trápení stálou myslí přemáhaií. Smrt slavnou nad
život vy'še kladou. Sílu mysli dokázali ve válce s Římany;
neb tehdy lámáním oudů, ohněm a jinými mukami trápeni, ne
mohli nijak k tomu přivedeni by'ti, aby bud' zákonodárci láli,
bud něco z pokrmů, jichž neužívají, jedli, bud' mučitelům laho
dili, bud' slzy nějaké uronilí. Prostřed muk se usmívali, a z
těch, kteříž je trápili, žerty majíce, duše s veselím vypouštěli,
jako statek, jehož opět nabudou.“ (De bello jud. ]. 2. c.?)

Esséjové kladli na očišťování u nich obyčejné větší cenu,
nežli na oběti židovské, při nichž se krev prolévala, jakkoli do
Jerusaléma oběti posy'lali. Ve svých synagogách měli obyčej
sedati podle let stáří svého a užívati plesů (tanců) posvátny'ch
při hodech lásky.

Co se týče potřeb tělesny'ch, přestávajíce na mále, stranili
so věcí smyslům lahodících. Cizích dětí pěstovati a dobře zve
deny'ch k účelům sekty své obrátiti, za dostatečné kladli, a jen
vy'minkou bylo, že jedna strana mezi nimi v manželsky' sňatek
vcházela. Žádného nebylo mezi nimi, anby jiného svy'm vlast—
ním jměním převyšoval; nebo kdo se k nim dal, dle pravidla
svůj statek ku prospěchu celého řádu vůbec odevzdal, tak že
vídka o společnosti jmění u nich skutkem provedenou 'by'ti se
zdála. Každy' dům platí jim za společny', tak sice, že v něm
stůl a všecka zásoba potravy a oděvu všem stejnou měrou při—
náleži, byl pak i cizokrajní lidé k nim přišli, nalezají volny' pří
stup, a ti, kdož pro chorost sobě ničeho vydělati nemohou, z
bohaté špíže tráviti smějí, aniž jaká nouze u Esséjů průchod
míti může; jelikož jako brati'i mají všecky věci společné. Kněz
modlitbou pokrmy předchází, aniž jich komu před pomodlenim
okusiti dopouští. Po obědě opět se modlí.

21“
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Dále, zacházeli také s lékařstvím, užívajíce jednak i sym
pateticky'ch léků. Mělit, jak se praví, spisy krále Šalomouna,
dělajíce průby s léčivými kořínky na rány tělesné. [na to přišli,
aby zkoušeli vlastnosti nerostů. „V soudech jsou velmi spra
vedlivi a přísní; k vynešení soudu sto osob přítomno by'ti musí.
Vy'rok neproměnitedlny' zůstává. V poetivosti veliké u nich po
Bohu jest zákonodárce (Mojžíš), a kdo se mu rouhá, k smrti
odsouzen by'vá. Stary'ch lidí a většiny poslouchati, za chvali
tebnou věc maji ; když jich spolu deset zasedne, ani jeden ne
mluví leč s dovolením devíti... Dne sobotního dělati nade

všecky Židy pilněji se vystříhají.' Obydlí svá stavěli sobě o sa
motě, aneb různo po vesnicích od města vzdáleny'ch. Zbrojíře
mezi sebou míti, živnost hospodní a námořnictví provozovali,
zkrátka, o tom, coby podnětem zisku aneklidu bylo, ani věděti
nechtěli. Na cestu nebrávali sebou ničeho, než zbraň proti lou
pežníkům. (De bello judaico. l. 2. c. 7. n.) Žádny' nebyl přijat
do spolku jejich, leč byl tříletní zkoušku (noviciát) řádně odbyl,
při čemž čtvery'm postupněm k řádu se zbližoval, a na každém
postupni pro přijetí jine'ho, většího tajemství se uschopniti měl.
Začátečník v učení sekty Esséjské nedostal povolení přisednouti
ke stolu společnému, leč byl dříve strašny'm způsobem se za
přisáhl, že Boha nejvejš ctíti, každému práv zůstati, věrnost všem
zvláště vrchnostem zachovati, všeliké lži odporovati, ruce své od
krádeže a duši od mrzkého zisku odvraceti, učení sekty jen
v tom smyslu, v němž ona je béře, novy'm oudům vykládati,
knihy její a jména, jež ona andělům dává, při sobě podržeti
chce. Takovou přísahou zavazovali Esséjové přístupníky k sektě
jejich, anohrž každé slovo od nich dané mělo nad přísahu by'ti
věrnohodnější. Kdo se těžce provinil, s vyobcováním se ne
minul. “)

') Již dříve, a hlavně za našich dnů hledíno k tomu, aby Essénimus vbližií
poměr s křesťanstvím uveden byl. (Viz. Gfrčur, Gilem. .Rírdjcngcfdjítbtc,
1, 151) Avšak myslití sobě můžeme, ksmby bylo to přišlo s moudrosti
a se zdravým rozumem lidským, kdyby byl Kristus nepřišel . ze stínu
smrti svůj lid nevytrhl. Žádná z těch nekt na nábožnost lidu mnoho vli
vn nejevila. Faríséové horlíce ovčci zevně ukládali břemena nesnesitelná
na lid; Saducéové pro vlastní netečnost, nemajíce síly n víře, lidu z ní
uděliti nemohli; Esse'jové konečně přes hranice klášterního žití svého
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Židé í pohané u veliké naději a žádosti po
M e s s i á s i.

70. Představíme-lí sobě, kam směřovaly tři ted' zmíněné
strany židovské, snadno uhodíme na příčinu, za kterou touženi
po příští Vykupitele více a více tehdáž se zjevovalo. *) Připo
menouce sobě krvavé vojny v posledním století před naroz. Kri
stovy'm vedené, rozmíšky a nepokoje v světovládném Římě, He—
ródovo na trůn jůdsky' dosednutí a nepřátelské nájezdy Parthův
od východu: vidíme tu století velikého rozkvašení a !id vůbec
hotovější ku přijetí toho, kterýž ode dávna byl očekávání ná
rodů. A odtud spolu důvod o božském původu křesťanství vésti
se může. Když lídu tak dusno bylo okolo srdce, toho na
dlouho vydržetí nemoha, svou budoucnost, jednak i na temném
prazjevem Božím, tradicí dochovaném zakládal.

Že tehdáž panovala touha po Messiáši, jakkoli nemálokteří
o něm bludně smejšlelí, z úvahy následující blíže spatřili lze:

71. Větší část Židů, zaslepená předsudkem o vykupiteli
pozemském nadála se, že od něho sňato bude jařmo, jež byli
Římané na Židy uvrhlí. Hrstka jen bylo těch, kteří očekávali
jej jakožto vysvobodítele od hříchu. Jinak všecko Messiáše oče
kávalo. “) _

Tak v Paléstině, i kromě ní dostalo se mnoho zásvitů lsra
eli, & z těch nejeden tajné soudy Boží jemu poodkryl, jak vtě
lením Syna Božího svět vykoupen by'ti má. V modlitbách, jež

dále se neocltli. Čtvrti sekta, Herodium? držela se Heróda Antipy :: přil
nula, jako tento král jeji k zásadám saducejským, nahánějíc Římanům.
blat. 22, 16. (Viz Calmoti, dissertal. de Phariseis & Štolbctg, (Sjcfcbitbtc
ber !Rclig. J. Obr. 4 Ilji. !Bicncr ausgabc. €. 449. ff.)
Tauha po obnovení ducha, zlepšení života a napravení mravů čím dále
tim mocněji se pronášela, a kdoby tak náramně potřebě vyhověl, nebyl
k nalezení: Veškeré židovstvo i pohanstvo routoupilo se v strany, a kdo
sobč postesknul hledaje útěchy \: nich, darmo ji očekával. Chudoba ná
boženská nemohla se tajiti a vyznati musila s Platonem takto: „Nepříj
dc-lí !: nám nějaké Božské Slovo, m'c jistého se o Balm nedosm'aue! Kdy
by jen neprodlévalo přijít“ Beton jsem všecko činiti, čemuž mne nauč—í.“

“) Veliký mudrc v Číně Kon/ucit“ nar. r. 551 před Kristem dí takto: Si
fam gm zim gin.. to jest: Na západě ukáže se Svatý. — A z čínských
letopisů poznáváme, že r. 65 po Kristově narozeni císař jeden posly na
západ vypravil, aby se po Jeho zjevení poptali.

\.4
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Israelité každodenně l'ikali, čteme takto: „hejž, Pane, at poto
mek Davida, sluhy tvého brzo přijde, a roh jeho budiž vyvý—
šen skrze spasení tvé ; neboť v spasení tvé doufáme týž a týž.“

Mnohá čtení z kněh Mojžíšových a prorockých za času
Krista Pána obraceli Židé n. p. Onkelos a Jonathan ve svých
výkladech na Messiáše. Slova umírajícího Jakoba (Gen. 49, 10.):
„Nebude odjata berla od Jůdy . . . dokavadš nepřijde,
který má poslán býti,“ vykládá Onkelos: „až přijde Messiáš.“
Slova Num. 24, 17: Vzejde hvězda z Jakoba, vykládá týž:
„Messiáš z lsraele bude pomazán.“ Též Jerom. 23, 5: „A
vzbudím Davidovi kmen spravedlivý,“ vykládá Jonathan ;
„Vzbudím Davidovi Messiáše.“ Dále, Zachar. 3, 8; „Ai já
přivedu služebníka svého, vycházejícího“ — vykládá týž:
„Aj já posílám služebníka svého Messiáše, a on se zjevi. *)

Že učení bohoslovci se v tom očekávání velekrále židov

ského sdělovali, vidíme z toho, jak při otázce mudrců výcho
dních Micheášovo proroctví vykládají. (Mich. 5, 2; Mat. 2, 4.
Cír. Jan. 1. 29.)

Podobně i v Samařsku očekávali Messiáše. Jan. 4. 23.

72. Také pohanstvo při svých nepodařených zkouškách,
jak by se z bludů a trapných rozpaků vydřelo, dává svědectví,
že k upokojeni srdce spomocnik nebeský, ano sám Bůh přijíti
musí, jejž by s plesáním uvítalo.

Mudrci při všech i chvalitebných snahách nemohli se vy
dobyti z nejistoty až k zoufání vedoucí. Co divu, že čím dále
hlouběji klesalo náboženství, že jak u Řeků, tak i u Římanů
tu nevšímáno bohoslužby, tu dokonce jí zamítano, nebo jen bez—
děky a povrchně hleděno? Veleknězům samým chyběla víra
náboženská. Citům závislosti od vyšší moci, aby se nějak u
kojily, dohazováno bohů cizích, a jinotajné bohoslužby měly
upokojiti vzdělance. Věrnost, vlídnost, přátelství, vlastimilství
měly své zbožnice. Čaroději, navazaěi, hadaěi a hvězdopravci
provozovali rejdy své. Matronám zdálo se, že by se bez nich
nemohli obejíti, a muži, jakož byl Tiberius, v Rhodu na učení

') Viz bancbetg, Grid). bet Dífcnbatung €:. 515. V talmudu čteme: „Kdyby
Israel jen jeden den pokání činil, tudíž přišel by sama.“ (Hierosol. Ta
mith. fol. 64. 1.)
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chodě, přiznávali se k nim. Nejvíce to byl Rim, kterýž ze všech
země koutů nasbíral sobě bohů, ale v žádného z nich nevěřil,.
ba i žerty si z nich tr0pil. Tak bolestně dojímaný cit pravdy
musel dokonce sám nad sebou pozoufati, a z těch pozorovaných
neshod v náboženství šla následkem ona všecko v záhadách zů

stavujícíotázka Římana: „Co jest pravda?“ *)
Vezmem-li k utucblé bázni Boží, k veliké chudobě nábo

ženské při lidstvu tehdejším také ty politické převraty od času
Mariusa římského až do bitvy u Akcium: **) nebude divno, že
vládou římskou rozviklán jest svět starý, aby povstali mohl nový,
že nastala ona plnost času, jížto i pohané, ve své íilosoíii spa
seni nenalezajíce, k očekávání bláhy s nebe puzeni byli. ***)
Tudy se vysvětliti může, proč za prvnějších císařů římských mno
zí povstali, vydávajíce se za messiáše, což dříve ani později se
nepřihodilo.

Messiáš v obrazicb prorockých.

73. Proroci St. zákona, od nichž ty vzácnější taby do
podobizny Messiáše vnášeny byly, objímají drahně času, od Moj
žíše až do Malachiáše.

Mojžiš (Gen. 49, 8—10) a Isaiáš (H, !) předzvěstovali,
že se Messiáš z povyhaslé čeledi Davidovi narodí. Micheáš a
lsaiáš, že co vévoda lidu israelského z Betléma Jůdova vyjde.
(lsai. 7, 14; Micheáš 5, 2.), a že z panny narozený slouti
bude Emmanuel.

Dle proroctví Malach. 3, !. měl přijíti prorok, druhý to
Eliáš, aby byl hlasem volajícího na poušti, a dílu Messiášova
cestu připravil. Též lsaiáš (9, i. 2. a 60, 1—22; 66, 1-—
24) prorokuje o Messiáši, že úřad učitelský veřejně nastoupí.
(lsai. 9, 2 n.)—(Mat. 4, 13 n.), že divya zázraky činiti, lsai,

') Měl-li kdo za oněch dnů pro bohospustlý lid utvořítí náboženství, nemohl
toho dovésti, leč ku pevné jistotě přivedl článek víry o nesmrtedlnosti
duše lidské.

") V tehdejších revolucích víc krve prolito, než v anglické, francouské :: té
podnes trvající dohromady.

'")„llledají tedy národové toho Nevínného, jenžby vínu všech vzítí mohl na
sebe.“ (Viz Lnsaula, bic šňbnopfcr bet !llčmtt unb Gttcdyan
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35, 5. Luk. 7, 21; od svých vlastních nenáviděn a usmrcen
bude. lsai. 53, 2. 3. 'Předpovědíny jsou mnohé okolností a
spůsob i užitky z života i smrti Krista Pána. lsai. 53, 3 11.—
Dále, Isaiáš a David prorokovali, že hrob Kristův slavný bude.
(lsai. u, 10; Žlm. 15, to.) lsaiáš a Malachiáš předpověděli,
že se ucení jeho mezi všecky národy rozšíří, a že království
jeho nebude konce. (Isai. H, 12; Malach. i, 10 n.) Arci
otoc Jakob a prorok Daniel předoznámili tu dobu, kdy Messiáš
přijde. (Gen. 49, 10; Dan. 9, 24—27.)

0 jiny'ch messiášsky'ch proroctvích povědíno vejš, kde
o starozákonních knihách řeč byla, pokudž ona v nich zahrnuta
jsou. 1 těch předznamů osoby Messiášovy se ty'kajících během
historie této udáno.

74. Mimoto skrze svaté osoby St. zákona, skrze okoličnosti
života jejich předukázán jest Kristus a velebná osoba jeho mno—
hy'mi spůsoby vyobrazena. Taktě zříme v Abelovi od bratra
zabitém Ježíše skrze ruce bratří jeho z návodu ďábla usmrceno;
v Noémovi vidíme jej co zachovatele lidstva; *) v lsákovi co
poslušného až k smrti kříže. V Mojžíšovi patří se na Krista
co na zákonodárce a prostředníka; ano i předobrazitelem stal
se Mojžíš oné sebe samé obětující lásky Bohočlověka, jenž také
v Josue, co uvoditeli lsraele do země zaslíbené jest předzname
nán. [ v Josefu egyptském nalezáme jedno z nejdokonalejších
předukázáni Ježíše Krista. V králi Davidu ukazuje se co za
kladatel __věčného,nevyvratitedlného království, v knězi Melchise
dechu co kněz dle řádu věčně trvajícího. Též v Samsonu sil
ném mají mnohé tahy předznam Krista Pána. *) Příběhem Jo—

') Noá kázaje vrstevníkům svým pokání prozíral k obnovení člověka Kristem
se díti majícímu, a tudy byl obrazem Kristovým.

") Samson, když v městě Géza od nepřátel obklíčen byl, procítnuv ze ena
a obě brány popadnuv na vrch hory vynesl : tak podobně Krist-s procí
tnnv ze sna smrti vlastní svou mocí vyšel z hrobu.

Konečně: vítězný král Cýrns byl předznameln Krista Pána (lsai. 45).
Dle sv. Augustina také udatný Jelle, soudce israelský. v tom Messiáše
vyobrazuje, že jméno jeho tolik znamená, co otvírající dvéře; Kristus
pak praví o sobě: Já jsem dvéře(.lan 10. 9). Týž biskup Iliponský má
za to, že k Spasiteli jsou obráceny verše poety Virgila, řkoucího:

„Tvým vedením po nail-ll jaká stopa zůstala zlosti,
Zablazená, & svět věčné bude hrůzy vyproštčn.“ (Eklog. d.)
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náše, totiž jeho na moři pozřením a zase vyvržením od ryby
předpodobněno pohřbení a z mrtvých vstání Páně. V duchu
Samuele spatřuje se Kristus co horlitel nad úpadem mravů "tl
ských, v králi Šalomounu co kníže pokoje. Nejvíce od mnoha
nepřátel stihaný David, a Jeremiáš v bolestných života svého
osudech udůstojněni jsou předobraziti za nás trpícího Krista, ja
kož i raněný Job byl jeho podobiznou,

Téměř všickni proroci Boží, zkusivše posměchy, bití, věze
ni a žaláře, byvše od vlastních i cizích pronásledováni a chle
bem hořkosti krměni, předpodobňují Ježíše z Nazareta, skrze
jehož jméno vezmou odpuštění hříchů všickni, kteříž věří v něho.
(Skutk. 10, 43.)

A což máme říci o událostech, předmětech a obyěejích sta—
rozákonních, jenž vypodobňovaly mnohé skutky zakladatele Zákona
Nového? (k Žid. 10, l.) Dříve než vzal konec čas starozá
konní, podáno tu mnoho podobenství a nástinu budoucí říše
Messiášovy. 'Tak již v potopě světa, v převedení lsraele z ngpta
do země zaslíbené, v jedeni beránka, v hadu měděném na poušti
povýšeném, v prutu Áronově rozkvětlém, v manně, jenž s nebo
padala s v skále, z niž proud vody řinul, v slavnosti téhodnů,
v obětech usmiřujícich za hřích a za vinu byly jen stiny, kte
réž zmizely jak mile skrze Krista .vzešlo světlo. *)

Po světle tom 4000 let lidstvo toužilo, a touhu tuto Cír
kev naše svatá každoročně v svých adventních hodinkách oživuje
sedmerými vzdechy **), v kterých až milo napodobuje “slova
lsaiáše zaroveň s otci svatými volajíciho: „Rosu dejte nebesa,

A v tomtéž zpěvu: „Nejzašší již věk Kumejské věštby dochází.“ By
lst zsjistě Sibylle v Kumách nejslavnější mezi prorokyněmi :! věštkyněmi
pohanskými.

') Jsou to dle svého směru tak zvané předznsmy věcní, kinimž všecky sla
rozákonní obětí se stánkem Božím a jiné náležejí.

") Z těchto tak zvsn'ch antifon větších stůjtež zde v převodu čtvrtá,
šestá . sedmá — „ klíči Davídů e žezlo domu israelského, jenž otví
rái, a nikdo nezavlrá, zavíráš, . nikdo neotvírá: přijď . vyvěď vězně ze
žaláře, sedícího ve_ tmách a stínu smrti.“

„0 Pohsnův a židův králi,
0 túžbo všechněch životů,

() nhelníku věčně stálý,
Jímž dvě se váže v jednotu!
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a obtokové ditete spravedlivé/w, otevři se země (: vypité
Spasitele (ls. 45, S.).

Židům se vidělo, aby mnohé prorocké řeči o Kristu příliš
tělesně vykládali a proto se nad ním horšíli. Mcssiáš byl oče
káván co druhý David, anby rozšířil vládu israelskou až do
končin země, a všecky národy učinil poplatné. Ale on měl při
svém prvním příští, ne v zevnějším lesku, nýbrž v chudobě a
pokoře se ukázali, aby tak i za hříchy světa zadostučinil, isvým
obcováním objevil, v čem spočívá pravý život a pravá velikost
člověka. Tehdážní tajeplnou mluvu východňanů Kristus nechtěl
míti za svou, anobrž i té jasné sice, a však umělecky sesno
vané dialektiky Řekům obvyklé pominul.—I ponecháno jí, aby slovo
jazyka lidského míru svých forem dovršilo, a proč to? -—- Po.
něvadž byl dm to veliké ku potěšení všech lidí postatečné
Slovo. *) A z jaká příčiny byla řeč jeho prostší nad onu ver
šovců pravých, jenž duše citlivé chtěli občerstvití? — Protože
všeho lidstva chtěl býti těšitelem. Co přinesl, ne k výsledku
z věci jakési tu již bývalé, nýbrž k nějaké věci nové ukazo
valo; ale vše již zjevené dobro shledalo v' něm ospravedlnitele
i dokonatele svého. Co přinesl, bylo veliká a v upotřebení
svém i v následcích svých obsažné, tak že po vše časy hlavám
ostrovtipným krušno bylo spojili s tím věk minulý i přítomný.
Bylo! však o sobě prostě v nemnohých skutcích a pravdách po
zůstávající, a tudy mohli rybářové to světu hlásali.

Zvolení takých hlasatelů nauky Kristovy a takých rozšiřo
vatelů mtanoveni jeho, i ten spůsob, jak se zdráhal dojíti po
chvaly lidské, již dosti ukazuje, že dílo jeho převýšilo všeliké
přirozené výsledky časových vývinů —- že božské bylo.

Než ze zpráv tu položených vyplývá nejedna pravda a sice:
Starý svět dodělal. Od Jůdy berla vlády odjata. Řím dal Syrii,
a Jůdsko do rukou cizozemce Heroda. Po vlastech širé Asie

Reč spasit. lásko povčká,
_ Jeji učinil jsi, člověka!
O Emmanueli, králi a zákonodárce náš, očekávání národů a Spasiteli

jejich, přijď . apaeiž nás, Pane Bože náš!
') Řecké logos mnoho významů má; neb jest laloeo i roman i počet i jedné

každé věci příčinu.,skrze kteroužto všecky věci jsou, jenž jsou; kteréžto
věci rozumíme v Kristu. (Sv. Jeronym. ep. ad Paulinum.)
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po Egyptě a Grécii sláva Boha israelského začala svílili, nsedm
dcsále léhodnů Daniclových chylilo se ku konci. -— Naslaln
předlušná pausa. Věc byla jislá: Buď nym' přijde Mess-ida
anebo nikdy. *)

Jižl pak ohledněme se po prvější době věku lé čislé
Panny, z nížlo měl se narodili Vykupilel svěla. Odlud v dal—
ším přehledu ceslu Krislem zvolenou, aby dílo své založil na
zřelel vzíli, a léž dílo v hlavních slránkách pozorovali chceme.

* * »

Za oněch dnů, když se Židé ze zajeli babylonského na
vraceli, usadily se někleré lřidy kněžské na horách jůdsky'ch, a
mezi oudy jedné ze slarší lříd lěch bydlel lam i Zachariáš,
kněz z třídy Abiášovy, s manželkou, kleráž byla z dcer Áro
nových, a jméno její Alžběta. Byli pak oba spravodliví před
Bohem, a že ve věku svém daleko pokroěivše neměli dělí, za
vázali se slibem, že dá—li jim Bůh syna, že mu jej zasvělili
chlěji po všecky dny života jeho. ] slalo se, že když Zacha
riáš na zlalém ollaři kadidlo zapaloval, bylo mu skrz anděla
mezi modlilbou zvěslováno: „Alžběta manželka tva porodí
tobě syna, a nazůveč jméno jeho Jan. — A naplněn
bude Duchem svatým ještě v životě matky svě _ a bude
předchůdcem Páně.“ (Luk. 1, 11 n.)

Mezi tím a o něco dříve, než Heródes lsraele svíral, při
vedeno jesl ze zajeli několik potomků z domu Davidova, jižlo
pod novou vládou v Bellémě se uhylovali. Avšak ze strachu
před ukrulny'm králem, jenž hledal vyhubili všechen rod Macha
bejsky'ch, zaplašeni byli li posledkové stolice Davidovy, už velmi
zchudlé, do Nazarela, kdež sobě pracně chleba doby'vali.

Později, asi lu dobu když slávochlivy' kníže idumejsky'
opravil svalyni jerusalémskou, narodila se v Nazarelě z domu
Davidova dcera královská, již dáno jméno Maria. Rodičové jeji

') Slavný dějecisec římsky Tacita: cíl 0 lehdejším lidstvu: „Plav—iba:perma
sio inel-at, antiqm's saccrdotum h'terís conh'nen', eo ipso tempo" fore, ut
valesceret Oriona, profeut'que Juda“ rerum potit-entou“ A jiný Sucton
praví: „Percrebuerat Oriente toto octu: et comtans opím'o, esse in falis,
ut eo tampon Indaea profecu' rerum „Kreatin-.“ Židé prý před vyplněním
těch věcí veliké naděje pro sebe čerpali jsou.
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Jakim a Anna zasloužili lu clmilu, kterouž Písmo dává rodi
čům sv. Jana Křtitele řkoucí: „Byli oba spravedlivi před Bo
hem, chodíce ve všech přikázanich a spravedlnostech Páně, bez
ouhony.“ Luk. i, 6.

Poněvadž kněz Zachariáš rád kde mohl k pěstování mlá
dože přispíval, byl! i toho pilen, aby své vzdálenější příbuzné
dceři Jakima a Anny vymohl místo pro vychování při slavném
chrámu jerusalémském; nebot odedávna tu chováno více slu
žebny'ch panen, jakž se zmínka děje již Exod. 28, 8 a Soudc.
H, 39; kteréž povinny byly slib pannenství zachovati a přede
dveřmi stánku sloužiti Pánu. Tehdy mezi těmi byla vychována
ona Panna, o nižto skrze ústa Šalomounova mluvil Duch svatý:
„Jak krásní jsou krokové tvojí, dcera knížecí ! (Pís.7, i.)

Když pak doba jejího plnoletí přišla, odevzdal kněz Zacha
riáš Marii do rukou rodičů její v Nazaretu, aby zasnoubena byla
podle obyčeje laraelitů, jižto na rozmnožení pokolení svého vel
mi drželi, ant všecko vyšší požehnání v starém Zákoně na roz
plození potomků se zakládalo. Tu Maria, dědicka Davidova podle
zákona podati měla ruku Josefovi muži a nejbližšímu příbuzné
mu. Ten! zajisté syn byl Jakobů, bratr Kleol'ů, pošly' ze
staré krve betlémské, a však skrze Šalomouna pocházel od Da—
vida tak, jako Maria od jiného syna Davidova totiž Náthana
svůj rod počítala.

U Židů nikdy nemělo přijiti k sňatku manželskému bez
předchozího snoubenství, a teprvé po nějakém čase svatba násle—
dovala. Mezi tím ač hned ženich zasnoubenou domů si nevzal

a s ní ani se nescházel, předce manželkou jeho hned od za
snoubenl byla.

Jakož z rodokmenu spatřiti jest, jedné straně domu Davi—
dova jedinou dceru po sobě zůstavujíciho, hrozilo vyhasnutí, a
podobně jako v starém zákoně vlídná Ruth příbuznému Boozu,
tak i nyní Maria Josefovi nejbližšímu kmenovci dle zákona za
snoubena. -—

Než jináč v radě Boží uzavřeno, a Maria dle zaslíbení na
pokolení jejím spočívajících za nevěstu Ducha svatého vyvolena.

V Nazaretu bydlející panna očekávala s tichosti znovu po
vy'šení královského rodu jejího. A když tak s pozdviženou
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myslí k nebi v Bohu se radovala, přinesl ji poselství anděl Pá
ně, že počne a porodí Messiáše. Maria s hlubokou pokorou
oddala se vůli Boží a počala z Ducha svatého, a ten, jehož
porodila, nazván jest Ježíš. ')

Povstavši pak Maria v těch dnech odešla s chvútáním na
hory do města Jůdova (Hebronu), kdež v domě Zachariášově
pozdravila Alžběty, o kteréž jí anděl zvěstoval, že tomu šesty'
měsíc, co jest těhotná. [ stalo se, jakž uslyšela Alžběta po
zdravení, zplesalo radostí nemluvňátko v životě jejím. Tedy
řekla Maria: Velebí duše má Hospodina. [ vychvalovala
zázračné milosrdenství Boží a zvnutknutí Božího předpovídala, že
ji od té chvíle blahoslavenou nazývali budou všickni národové.

! zůstala Maria s Alžbětou as 3 měsíce a pak navrátila
se zase do domu svého, chovajíc v srdci milost, která se jí ja
kož i Alžbětě byla dostala. Tu než se Josef na tom ustanovil,
manželku si domů vzíti, nalezena jest mající v životě z Ducha
svatého. Poněvadž ale Josef, jsa muž spravedlivý, ji v lehkost
uvésti nechtěl, umínil ji tajně propustili. Avšak o tom přemý
šlejícímu ukázal se anděl Páně ve snách a poučil ho v ten způ
sob, že on poznav vůli Boží, k sobě vzal manželku svou a od
toho času zůstal jejim věrným průvodcem, pěstounem a živitelem.

Stalo pak se, že vyšlo vyřčení od císaře Augusta, aby
byl popsán zvláštně lid země židovské. Betlém bylo to město,
v němž takové zapsaní a udání majetku státi se mělo. Poně
vadž Josef s Marií, zasnoubenou sobě manželkou byl z domu a
z čeledi Davidovy, tedy vstoupili do Betléma, aby se tam za
psati dal i jmění své udal. Stalo se pak, když tam byli, že
se naplnili dnové, aby blahoslavená Panna porodila.

[ porodila syna svého jednorozeného v chlévě, a plénkami
jej obvinula, a položila ho v jesle, proto že neměli místa
v hospodě. “)

') 0 hlubokém tajemství tom Církev pěje v svých hodínkich:
„Jcnuilo se hlavnísudy
Země, moře, vzduch " brady,—
Př'ed nim.-7 trojí svět se třese,
Toho Panna o lůně me.“

") Roku 747 od vysta'oní Říma, a jak vůbec přijato, dne 25. Prosince.



Kniha. sedmá..
Kristus co učitel a Vykupitel světa.

Letočetny' přehled.

Kapitola první.
Život Krietů soukromý, a začátek jeho veřejného konání.

Jak hluboko zabředli pohané, a do jakých zmatků přišli
Židé, dříve než se naplnil uložený čas, povědíno ku konci
v knize šesté dějin těchto. A když ta plnost času přišla, po
slán jest na svět Syn Boží, aby u vyšším způsobu, než smyslní
Židé očekávali, obnovil království v domě Davidově, a po vší
zemi světlo pravé víry rozsvítil. Podivný to Maličký, jejž pro
rok lsaiáš nazval Bohem, Silným, Otcem budoucího věku, Kní—
žetem pokoje (9, G.). Počat zDucha svatého narodil se z nej
čistší Panny, a sám jediný tím důstojenstvím ozářen, aby hříchy
celého světa sňal, a vše co bylo zahynulo spasil, a těšil všc
cky kvilící (lsai. 61, 2.). Kristus od večnosti jsa Bohu Otci
ve všem rovný, hned při svém narození nesl podobu chudého,
aby těm, kdož věří v něho, dal moc syny Božími býti, a tak
chudobou jeho zbohatnouti (2 Kor. 8, 9.).

Hned při jeho narození vzešla hvězda neobyčejná 1") na
znamení světla víry, kteréž s ním vzešlo národům, ukazuje se
na východu, vedouc prvotiny obrácených pohanů k jeslem bož
ského dítěte, on pastýři betlémští při největších divech přírody

') Tehhdi hvězda zářila na nebi nade všecky hvězdy, a avětlost její byla
nevyelovni, . novou jeji půeobila úžas; všecky ale jiné hvězdy se slun
cem a měsícem ze stoupenstvo sloužily hvězdě tě. 'To pak rozšiřovala
světlo své na všecky, azkormoueení nastalo, odkud by ta novost jim tak
nepodobná bylo? Tehdi viecki magictví se rozpudla, vsichni svazkové
zlosti rozvhini, névědomost zničena, a stará vláda zkaženn, jelikož Bůh
po člověcku se zjevil pro obnovení života vččného.“ (Sv. otec Ignác M.
v linii! k El'cnlým, 19 hp.)
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poklonu svou již mu byli něinili. Brzy na to přichází ten dávno
očekávaný Panovník do svatého chrámu svého, kdež v prorockém
nadšení Simeon na své lokty jej beře, vida v něm slávu lsra
ele a světlo k zjevení pohanům, jakož i toho, jenž postaven
jest ku pádu a ku povstání mnohým v lsraeli. *)

Jen vládochtivý Heródes chvěje se na stolci svém, a hledá
bezživotí plénkami ovinutého dítěte. ") Však zmařen jest ob
mysl ukrutníka, a Maliěký, narozený nám zachován byl útěkem
do Egypta. Potom navráliv se z Egypta do Nazaretu, vzrůstal
tam. dle těla, a milost Boží byla v něm. Když pak dvanácti
letý mládeneček na slavnost přesnic do chrámu přišel, rozmlon—
vá v chrámě se staršími tak, že všickni, kteří jej slyšeli, udě
šeni jsou nad rozumnosti a odpověďmi jeho (Luk. 2, 47.).

1.

Rok první
]. Kristus vedlé Jana Křtitele.

Když pak čus přicházel, aby se chudým evangelium zvě
stovalo, slyšán byl hlas volajícího na poušti: „Cítíte pokání:
nebo se přiblížilo království nebeské . . . Připravujte cestu
Páně.“ — Předchůdce Kristu to byl, kterýž v 15. roce pa
nování císaře římskéko Tiberia ““) nejen slovem, ale i přísným
obcováním- svým po krajích jordánských tak kázati začni. “**)
Byl mu totiž došel 30tý rok, věk to, jehož zákonem k veřejnému
učitelství se požadovalo. I stalo se, že celé Jůdstvo cosi ne
vídaného vidouc, an od 500 let prorok mezi ním nepovstal,
s podivenim- na poušť přicházelo, majíc' za to, žeby v Janovi

") Byt neroshodlnto zhstiío, zdališ hmot Simon v evangelium Luk. 2, 25
jedna a táž osoba se Simeonem, synem Hillelovým jsst. přece v jeho
radosti při spatření Spasitele mámo vzor tehdejšího očekávání llessiáie.

“) Ulekř se tyl-an, boje se osvůj trůn. Hodnovčrui dějeprava svědčí otom,
že valný počet—ísrisejských, ba i z rodiny jeho vlastní jemu podezře
lých osob juž dříve od něho usmrcen. Jeho ukrutně s lidem nakládání
trvalo od r. 36 před lir. až do r. 3 po lir.

'") Dle obyčejného křesťanského letopočtu v roce 28. po nar. Páně.
"")Iravoka'rué řeči starých proroků musely přísnosti Janovou zase do málo

olov zahnuty býti: Blizko jest příští Mess-Mše.
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bud novy' Eliáš, aneb sám Vykupitel světa byl objeven. Než
Jun veřejně vyznává před lidem řka: Jde za mnou silnější
nešli jsem já, kterémuš nejsem hoden rozvázati řeme'nka
u obuvi jeho. V témž smyslu, a nejináč zní odpověd Janova
k vyslancům vysoké rady, kteří řádně se ho tázali, coby pravil
sám o sobě a o svém poslání (Jan 1, 19 n.).

2.

Bylo to v roce 28. po narození Páně, když Jan kázati
a křtili začal. Ježíš pak jsa ve třidceti letech, dříve než veřej
ně nastoupil ouřad vykupitelsky, přišel z Nazarela k Jordánu,
žádnje, aby pokřtěn byl od Jana. Ale Jan velmi zbraňoval
jemu, řke.: „Já od tebe mám pokřlěn býti, a ty idei ke
mně?“ Odpovídajepak Ježíš řekl jemu: „Nech tak nyní: neb
nám tak sluší naplniti všelikou spravedlnost.“ Tedy nechal ho
(v Jordáně se pokřliti. Mal. 3, 14. 15.).

3.

Ten křest byl mu poněkud znamením čili návěšlím o stud
nici nadpřirozené, jejíž vodou by všecky duše lidské od poskvrn
obmy'ti se měly. Protož Jan dokládá: „Viděl jsem Ducha
sstupujícího jako holubice : nebe, a zůstal na něm. A
já jsem ho nepoznal: ale ktery'ž mne poslal křtíti vodou, ten
mi řekl: Nad ky'mž uzříš Ducha sstupujícího :: zůstávajícího na
něm, tenl jest, kterýž křtí Duchem svatým. A já jsem viděl, a svě
dectví jsem vydal, že tento jest Syn Boží.“ (Jan.i.32-— 34.) “)

4.

Zůsláeóním Ducha :rale'ho na Ježíši mohou snad
rozuměti se neobyčejní účinkové, z nichžto jeden objevil se Kri
stovy'm na poušť odjitím, aby se postil za čtyřiceti dnů :: čty
řidceti nocí; čímž ukázal, že předobrazením jeho v tomto tak

') liřen Janův oevčděovel pobřiiením ve vodě a vyznáváním hříchů toliko
pokání, a byl přípravou ku pHšli Kristovu, ale křest Kristův uděluje i
poevěcující milosti Ducha svatého (Trident. eněm Seu. Vll. can. l.) učí,
že mnohem jinečejši moci byl křest Kríetbv. A ev. otec Basilej di:
„Jan Hmi křest pokání, ale Pán Kristus zee'eloual mnohem vzácnější
křest zalíbení synů. Křest Janie ode-ozna! od hříchu, ale křest Kristův
: Bohem spojuje člověka a činí ho přítelem Bošín (Basil. hl. l. 518).
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dlouhém postu byl Mojžíš (Exod. 34, 28; Deut. 9, 9. 18.).
Ráčil také, co druhý Adam, od ďábla pokoušen býti, aby zase
dobyl, co prvním Adamem ztraceno bylo, a aby dal příklad,
jakbychom my ďábelské pokušení přemáhati měli (Cf. Žid. 2,
18; 4, 15.). .

Podivné soukromí, v němž za ten čas Kristus bydlel, větší
částce lidu so neodkrylo, a Ježíš pomalu odsloňoval celou svou
důstojnost a slávu.

5.

Kazani Janovo na poušti od l. 28 po narození Páně při
pravovalo cestu Pánu do srdcí lidských, majíc za obsah vážná
napomenutí proroků starších, totiž Malachiáše 3, i. a lsaiáše
40, 3. „Připravte cestu Hospodinovu, přímé čiňtc stezky jeho.“
(lsai. 40, 3. “) A opět: „Již jest sekera k kořenu stromů
přiložena. Každý strom, kterýž nenese ovoce dobrého, vyfat a
na oheň uvržen bude.“ (Mat. 3, 2. 10.) Tím napomenutím
způsobeno, že Jan nejen u obecného lidu, ale i u vysoké rady
židovské slavnou pověst měl, již on sám nikdy nehledal, anobrž
uslyšev otázku na sebe učiněnou, byl—liby on Kristus, předevše
mi zjevně se toho oděetl, kým jej býti pravili. Jan 1, 20.
[ hlásal jen o přibližujícím se království Božím, jakož i Církev
ve svých hodinkách pěje na den sv. Jana Křtitele:

„Pěvci ostatní jediné 0 září“
„Zpívali příští vtržení v budoucno;“
„Tys jedín prstem toho, jenžto odňal“

„Hříchy, ukázal.“
6.

Když Kristus k Jordánu opět přišel, pozdraven byl od Ja
na řkoucího: „Aj Beránek Boží, kterýž snímá hřích svě
ta.“ (Jan 1, 29.) Sebereš-li to Janovo svědectví s ostatními
sem náležejícími slovy, shledáš, jak dosli ouplně bylo jeho vy
znání víry v Krista, Syna Božího. Tento (prý) prvnější a moc-—
nější jest než-li já; on křtí Duchem svatým, a jest veliká obět

') Sv. Evangelista Marek toliko lsniáše jmenuje (1, 2. n.) protože prorok
ten starší jest, a Malachiáš jeho slova jen dále vykládá.

22
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ku smíření celého světa s Bohem. Byl! před .lanem; pročež
dle narození mladšímu připadá jestost věčná.

Než s pravdou bychom se minuli, majice za to, žeby teh
dejšl Janovi posluchači již úplně byli porozuměli, co poslání Vy
kupitele na svět obnášelo. Janovo svědectví nejhlavněji tolik
způsobilo, že se učennici jeho ku Kristu přidali; jakož byl On
dřej ještě s jiným nejmenovaným učinil. Jan 1, 35-— 40. Dále,
v 41 a 42 verši čteme, že povolán jest Šimon, dříve vybídautý
Ondřejem. Potom Ježiš sám povolal Filipa, a tento vyhídnul
Nathanaele. *) To ale nebylo než-Ii první seznámení se, jehož
následkem ještě ten bližší a užší poměr učenníka k mistru ni
koli nepovstal.

Ježíš odšel v posledních dnech, měsíce unora, anebo na
počátku března — do Galilée, kdež na svatbě v Káni první
zázrak učinil. Ne zadlouho pak v městě Kafurnaum prodleI.
Odtud putoval -— na konec března, aneb za prvních dnů dub
nových - k slavnosti velikonoční do Jerusaléma. Až do toho
času (jak se zdá), ještě nikde po prorocku učiti nezačal. ")

7.

Od teďka ale v Jerusalémě a v tom vůkolí objevil se Je
žíš co zákona učitel a co divotvorce. Při prvním. výstupu jeho
bez pochyby se obleskovala přísnost ta, již jako předchůdce Mes
siášů jevil Jan Křtitel. Byla! pak to první velikonoc, jižto
Ježiš od Jana pokřtěný svou přítomnosti v Jemsalámě poctil.
Při tom vzbuzena nevšední pozornost lidu, an dle svědectví e.

') O něm dí Ježiš: „Aj pravě Israebky', o němíto není lstí.“ — (lan i.
47,) Za příčinou výroku toho lidé bezelstní a plni dobré vůle, vůbec
slovou duše nathanaelskó. Nathaniel, jak podobna není iný než apoštol
Bartholomčj, (lat. 10. 3.)

") Znamenito jest, že Jan evangelista zřejmě pravi : „Neb jes'lě nebyl Jan
osazen do žaláře.“ Na tato slova se nepochybně jiný Jana evangelialy
ohlas vztahuje, jak se dozvídáme od Eusebia, řkoucíbo: „Když evangelia
jak Iarkovo, tak Lnka'lovo již byla vydána; chtěji tomu, že Jan, kterýž
před tím vždycky slovo Boží oustnč toliko roahlašoval, “kupsaní přiveden
byl následující příčinou: Tři před tím sepsaná evangelia, jak jiní-.nl všudy,
tak i jemu dostala se do rukou; on je schválil, a pravdivost jich osvěd
čil, avšak i to vyznal, že se v nich správa vzhledem oznámeni prvních
skutků Kristových nedostává. (Bist. eccl. III. 24. a po něm Jeroným:
Vir. illust. c. 9.)
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vangelistý Jana (2, 13—22) Ježíš kupce a prodávače z chrá
mu výhnal. *) Zvláště pak svými zázraky (ílnid. 23.) množství
lidu pohnul, že uvěřili v něho. ] jeden z mistrů židovských
Nikodém _- pln důvěry ku Kristu se obrátil. Může býti, žo
Nikodém Krista nad jiné vejš cenil, ale podobno, že tehdáž je
ště zn božského učitele ho nedržel. „) Kristus i na té nepo
stačitelné důvěře stavěti nepřestal. l obcházel nejen v Jerusa
lémě, ale i po všem Jůdstvu, a více učenníků, než-li Jan Křti
tel po sobě potáhl, ačkoli sám nekřtil, ale učenníci jeho. (Jan
4, 1. 2.) Toto křtění se bez pocbýbý liší ode křtu Janova;
neb Kristus již té doby kázal o novuzrození pro království B_oží
skrze vodu a Ducha sv. (Jan 3, 5.) Co se týče obecného
lidu, možná, že byl tehdáž Kristus považován jen za pokračova
tele, aneb za napodobitelc díla Janem počatého. Obadva na ne—
obyčejný způsob učili a křtili. Jan ale poznav tu žárlivost u
čenníků svých neměl malé příčiny toho, aby poměr, v němž by
se ku Kristu nalezal, znovu vysvětlil, : všecken lid k ouplné
důvěře v důstojnost Kristovu vzbudil.

Vý sami svědectví mí dáváte, že jsem řekl: Já! nejsem
Kristus: ale jsem poslán před ním. Onť mun' růsti, já
pak menšin“ se. Kdo : nebe přišel nade všeckyť jest . . .
Otec miluje Syna : a všecko dal v ruku jeho. Kdoz' vén'
v Syna, má život věčný: ale kdo je:! nevěřía' Syny,
nevaří! života. (Jan 3, 28 n.)

8.

Totéž svědectví ještě mocnějším a závažnějším učiněno jest,
kdýž Jan do žaláře vsazen byl. Jan nazývá Ježíše Krista še
nichem, kterýž strojí svatbu, sebe pak jen přítelem ženicha či
družbou, který církev židovskou co nevěstu jemu přivedl. (Jan

') Kulhtům a kněžím, nec—lulícímKristu práva toho připuptítí, by zprzpění
svatyně té překazil, . tážicím se ho: „Jakou moct to činli'I“ — odveco
Kristus: „Zrušte chrám tento, “. ve třech dnech jej san udělám.“ (Jan
2. 18. 19.

") Avšak pfii—č on to byl, kterýž tělo Pinč obdržev, . kříže je sňal, a
pohřbil. Dle tradice židovské pocházel, prý, Nikodém : bohatého rodu
Goríonítův.

22“
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3, 29.) Nevěsta mívala ji provázející družky, panny, jakové
uvodí Kristus v podobenství (Mal. 25, 1—13.) *)

Pri—nější tl'i evangelislové začínají zprávu podávati o ve
řejném životu Kristově od té chvíle, když Heródes Antipa vsadil
Juna do žaláře. (Mat. 4,12; Mar. 1,14; Luk. 3, 20.) Vtom
souhlasuje také čtvrté evangelium a dokládajic takto; ,.Tedy jakž
poznal Ježiš, že slyšeli Fariseove', žeby Ježíš více učenníků či
nil . . . nežli Jan . . . opustil Jůdsko, a odšel opět do Galilée;“
(Jan 4, 1—3.) kdežto z většího dílu ten rok byl strávil, vůbec
nedbaje na to, co se říkalo: že „žádný prorok z Galilée ne
povstává.“ (Jan 7, 52.) Že byli Galilejšti pro zvláštní svou
mluvu, kterou se lišili od Židů vJůdéi usedlých posmívání, tomu
učí starožitnosti židovské.

". Kristovo působení větším dílem v Galilei až do slělt'
Jana Křtitele.

Druhý rok.
9.

Když Ježiš skrze Samařsko putoval, nabídl se k důvěrnému
se Samaritánkou rozmlouvání. Sv. evangelista chtěje na čas tobo
ukázali (Jan 4) di: že měli Židé ještě čtyři měsíce čekatí, než
by krajiny jejich ke žni zbělely. A když opět se do Galilée
navrátil, stalo se, že s počatkem téhož roku sobě apoštoly vy
volíl z těch, kteréž potud jednak při sobě měl, jednak, aby se
po domácku zaneprázdňovali, ponechal. — Jižt pak Ondřej, Petr,

') Josef Flavius považuje Jana za mravokáratele, jenž byl svou ctností a
papularítou nad jiné slynul. Antiq. XVIII. c. 7. pag. 502. „Herodes (An
tipas) zabil Jana příjmím Křtitele, muže hodného, židy vyzývajícibo, aby
ctnosti, a zvláště pobožnosti a spravedlnosti byli pilní, a přitom křest jeho
přijali. Tak zajisté bude křest Bohu milý, když se nejen některých hří
chů varovat, ale poočištění duše teprv čistoty těla hleděti budou. Lid se
rád k němu valil, nebol ieči jeho mocně dojímaly. Herodes obávaje se,
aby nějaká bouřka z toho ncpovstala; neb se zdálo, že všecko učiní Iíd
vedlé rady Janovy, soudil za bezpečnější věc, prvé nežliby Křtitel co nové
ho začal, člověka tnho předejití a zamordovatí, neb bouřku nad hlavou
chtěl zapudítí. Pro takové lleródovo podezření byl Jan do vězení dán,
na hrad Machacrsky vlci-cn n tam usmrcen.“ Po zdání našem přešlo vice
měsíců mezi uvězněním a odpravením Janovým.
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Jakob a Jan otčinu a řemeslo zcela opustili, a všeho se odřekše
lidi lovili začali. (Mat. 4, 18..-22; Mar. l, l6—20,) ] ne
zůstal Ježíš v Nazaretě; *) nebo! ukázána just pravda onoho
přísloví: „Prorok v své vlasti ve váš-nosti není“ (Jan 4,
44, Cf. Mat. 13, 57.) Zatím v Jerusalémě bylo více osob z
Galilée probuzeno, an tam viděli zázraky Kristovy a tudy přijali
jej. Tu opět slávu svou rozšířil, a sice v Káni (kdežto byl
již dříve z vody víno učinil) uzdravením nemocného, jenž byl
syn ouředníka královského z Kafarnaum, a již umirati počínal.
(Jan 4, 45—47) Také v Jůdstvu roznesla se veliká pověst
o něm, když o slavnosti výroční, při rybníce bravném (pis
cina probatica) člověku 38 let těžce nemocnému zdraví na
vrátil. (Jan 5, 5.) Tam také připomenul židům vydané od
Jana poslům jejich svědectví, řka: „Jáí nepřijímám svědectví od
člověka, než toto pravím, abyste vy spasení byli. Oní jest byl
svící hořící a svítící. Vy pak chtěli jste jen na čas poradovati
se v světle jeho. Ale já mám ještě větší svědectví, nežli Jano
vo . . Iiť skutkové, kteréž já činím, svědectví o mně vydá
vají, že mne Otec poslal. (Jan 5,34—37.) **)

Taktě Kristus nadpřirozené poslání a Božství své poodslonil
v Jerusalémě, anobrž i v skutku i v řeči mocným býti se pro
kázal. Než ne za dlouho v Jůdstvu pobyv, opět do Galilée o
dešel. Čtvrtý Evangelista ten rok na očích maje, co Ježíš nej—
více času v Galiléi bydlel, ze všech zázraků, kteréž tam učinil,
toliko ten 0 rozmnožení chlebů připomíná, jimiž 5000 lidí na
syceno; při kteréž příležitosti Kristus vznešenou řeč o víře a
o chlebu nebeském či o večeři Páně byl učinil.

První tři evangelistové zase o mnohých zázracích “*) a ře
čech Kristových v touž dobu padajících připomínají. Řeč, kte
rou Pán na hoře držel, naplňujc u sv. Matouše tři kapitoly, t.

') Nevíme jistotně, patří-Ii sem to vyhoštěni Ježíše z Nazareta (u Luk. 4,
16 n.) aneb do předešlého roku.

") Tak mluvil Kristus, poněvadž po zdání Janových učenníků mistr jejich
byl Kristem.

"') Sem kladou uzdravení člověka majícího uschlon ruku (Mat. 12, 9—13;
Mar. 3, 1—6; Luk. 6, B—íl.) též uzdravení ženy osmnácte let nemocí
sklíčenó (Luk. 13, 10—11) člověka vodnatelněho a j.
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5, 6 a 7ou, a zavírá naučení nejvy'bornějši. Mimo zázračné
nasycení 5000 lidí, tu zase rozmnožením sedmi chlebů 4000
lidí od Krista nakrmeno bylo. Vzhledem obou těch zázraků
rozmlouvaje Ježíš se svými učenníky (Mat. 16, 9 a Nar. 8.
19) dí jim: „Ještě-liž se nepamatujete na pět chlebů pro 5000
lidu, a kolik košů drobtů jste sebrali? Řekli jemu dvanácte.
Když také sedm chlebi mezi 4000 (lidu jsem zlámal), kolik
jste košů drobtů vzali? ! řkou jemu: —„sedm.“ _ Byla! to
doba vyučování a zázraků. Lidé tu úsilím duchovním přitahují
se k věcem nebeským; avšak toho, jenž tak mocně vyučoval,
ještě v úplně důstojnosti jeho nepoznúvají.

lO.

Sami učenníci potud ještě dostatečně vněho neuvěřili; ne
jedni se od něho odloučili, když jim veliké tajemství o eucha
risttt přednesl. Než to samé odloučení sloužilo těm vytrvalejšim
ku posilnění u víře. Ježiš praví ke dvanácti: „Zdaliž i vy chce
te odejíti? [ odpověděl jemu Šimon Petr: „Pane, k komu
půjdeme? ty máš slova života věčného! a my jsme uvé
řítí a poznali, že jsi ty Kristus, Syn Boží.“ (Jan 6, 68.
69.) Nedlouho potom bylo to samé vyznání důstojnosti Kristovy
co nejslavněji a nejurčitěji ztvrzeno. Neboť blíže města Césa
rey Filipovy na otázku Kristem podanou, co o něm lidé smej
šleji, — shledáno jest, že mnozí v něm Eliáše, Jeremiáše aneb
Jana Křtitele opět z mrtvých vzkříšeného viděti se domnívají;
jiní zase že za velikého proroka jej drží. „V pak ky'm mne
by'ti pravíte“ — táže se Ježíš. - „Odpovídaje imon Petr řekl:
Ty jsi Iů'islus, Syn Boha šíre'ho. To Petrovo vyznání bylo
od Krista schváleno, a také tím zvelebeno, že on svůj záměr
o založení Církve nepřemožitelné na jevo dal. „Blahoslavený
ísí Šimone, synu Jonás'ů: nebo tělo a krev nezjevílo tobě:
ale Otec můj, kterýž jest v nebesích. I já pravím tobě,
že jsi ty Petr, a na te' skále vzdělám církev svou, a
brány pekelné jí nepřemohou.“ (Mat. 16, 15 n.)

Tudy byla věc patrnější, že Kristus jednak od Boha Otce
přišel, ktery'ž jej od věčnosti zplodil, a jednak, že i to jeho
působení po všecky dny až do skonáni světa trvati bude.
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Než působení takové zdali toliko vtom záležetí mělo, aby
zde v blahodárném učení jeho se pokračovalo?

Odp. Již ta Kristova řeč o chlebu nebeském (cucharistii
Jan kp. 6) mohla sloužiti ka poznání, že po všecky věky spojek
s oběti Kristovou za nás měl upodstatněn býti, jakožto záruka
spásy věčné. Neb nlíKristus: „Chléb, klvrýi já dám, těla má
iesl, (jeď vydám) za šírol svém.“ (Jan 6, 52.)

Avšak Židé nejméně stáli na- blízku té pravdy, že Messiáš
co kněz účinkovali bude; jakkoli ta nejzřetelnější proroctví (n.
p. lsaiášovo kp. 50) před očima měli. A poněvadž sami apo
štole mobli jen ponenáhlu srozuměti, že Messiáš za hřichy světa
trpěli bude: tedy nejprve Pán je poučil () svém nastávajícím
utrpení. -— „Od té chvíle počal Ježíš učenm'kům svým
oznamovali, že musí jz'lz' do Jeruzaléma, a mnoho trpěli
od starších a zákonní/ců, a od km'šal kněžských, a zabil
býti a třetího dne :: mrtvých vstane. (Mat. 16, 21.)

Na závěrek dosavadního účinkování Kristova v Galiléi kla

dou cvangelistové zprávu o proměněni Páně před třemi učenniky,
anol jim slávu božství Kristova patrně objevilo. Měla! se tak
brána otevřiti lidu věřicímu, kterouž on po zdejším utrpení k
blažené věčnosti vstupuje. (Mat. 17, 1 n.)

11.
V těch dnech stalo se, že Heródes poslal kata, aby stal

Jana v žaláři, jehož památku nepřestali etiti učenníci jeho, ač
jak se zdá, na stanovisku židovstva zůstali, z něhož mimo jiné
věci učennik—ůmKristovým i to předstiráao, že by jim ostříhání
stanov farísejaky'eh ]: mysli nešlo. Může by'ti, že se Janovi
učenníei ve svém zdání o. Kristu dále nepovznesli, leč k videa.
0 svatém & slávou krále pozemského nad jiné vynikajícím Mes
siášit Pročež Jan jara v žaláři k vůli jim ještě určité vysvětlení
od Krista požádal„ tázaje se: „Ten-li jest očekávaný Iessíáš,
anebo jiny' čekán býti má.“ Anl byl ten předchůdce Páně před
lidem u Jordánu Kristovo božství a důstojnost vykupítelskou vy
znal, nesnadno, jest věřili, že by tu i sám byl skutečně pochy
boval. Ovšemf držejí se mnozí tě domněnky, že ta cesta, kte
rou Ježiš v ncjhlubši pokoře k utrpení kráčel, před Janem sa
my'm se ještě dost nevyjasnila; anebo že vliv Ducha Božího na
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něj jevili so přestal, když povolání, v kterém co předchůdce
Kristů stál, bylo dokonáno; sic jinak nebylo by k tomu přišlo,
aby učenníci jeho v tom zvláštní nauky byli potřebovali. Že
potud ani ti nejbližší z příbuzných Ježíšových neuvěřili v něho,
nasvědčuje příběh následující.

III. Další šivot Krislů po smrti Janově, z většího dílu
v Samařsku a Jůdsku.

Třetí rok.

12.

Blížili se dnové sváteční, čili hody stanů, a s tím se za
číná rok třetí veřejného života Spasitelova.

Kristus nešel k hodu tomu s obyčejným zástupem, nebol
ho hledali Židé zabít-i. [ řekli jemu břalří (příbuzní) jeho:
„Vyjdí odsud, a jdi do Jůdska . .. Činíš-li takové věci, (zázrač
ným způsobem zakládaje říši Boží) zjev se světu. Nebo ani
jeho bratři *) nevěřili v něho. (Jan 7, 1—5.) Putoval
pak Ježíš později a samotně, ne tou obyčejnou cestou ke dni
svátečnímu do Jerusaléma.

O té důležité pouti jen dva evangelistové zprávu dávají.
U Matouše 17, 21. Kristus předpovídá smrt svou, pak v Ka
t'arnaum přikazuje za sebe i za Petra dáti plat, jejž u Židů o
byčejně vybírali prvního Adara (měsíce března), asi šest neděl
před vclikonocí. (Mat. 17, 23 n.) — Marek tolikéž vypravuje
nám, jak Kristus po svém na hoře proměněni ihned rozmlouval
o utrpení svém, a jak učenníci nesrozuměli řeči jeho. (9, 30
n.) Než podáno i to návěští, že Kristus od toho místa, “)
kdežto se před Petrem, Janem a Jakobem proměnil, mimo Ga
liléi dále šel, aniž chtěl, aby kdo o tom věděl.

') Příbuzní, kteří se v Píamě svatém vůbec a bez rozdílu bratřími nazývají.
") Byla to hora Tábor, dle církevní tradice, již znal IV. Jeronym a před ním

Eusebius a o hoře velmi vysoké mluví svatí evangelistů Matouš . Marek.
(Cfr. Calmeti Dirtíonar. l-ibliv. vor, Thnbor.) Sv. apoštol Petr (2. cp.
!, !&) nazývá ji horu svatou.
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'l'edy, dle evangelia sv. Marka, té posledni Kristově pří
tnmnosti v Kafarnaum předcházela cesta jeho po stezkách stran
nich, 0 kteréž nikdo věděti neměl; proto že nechtěl Kristus
k svému utrpeni pospichaje, od lidu býti zdržován. O též pouti
mluvi evangelista Jan, řka: „Kristus šel ke dni svátečnimu, ne
zjevně, ale jako tajně.“ (7, 10.)

O tétež cestě do Jerusaléma sv. Lukáš a Jan obšírnější
zprávu podávají. Dle evangelium sv. Lukáše konal tu cestu
Kristus ihned po svém proměněni na hoře Tábor. Zatím, co
Jan ve svém evangelium jen čas udává, t. hod stanů, či sta
nový (scenopegia), připomíná sv. Lukáš o té cestě Páně skrze
Samařsko. (9, 52.) Později vešel do městečka Betbanie (l 0,
38), Pak 0 dnech svátečních zase dle vypnavóváni sv. Jana
odebral se na horu Olivetskou, (Jan 8, l.) a potom na úsvitě
zase přišel do chrámu. Když pak se hod stánků dokonával,
chtěli Židé Krista kamenovati; on ale skryl se, a obcházeje na
Io-zl člověka toho, jejž byl slepého od narozeni uzdravil. (Jan
9, 35, cfr. 9, H.)

Později nalezáme Ježíše, an učí v chrámě jerusalémském
při osmidenní slavnosti posvícenské, 25ho měsíce Casleva (pro
since) Jan 10, 22. Tedy pobyl od podzima až do zimy
třetího roku po své cestě skrze Samařska vykonané vJe—
rusale'mé a ve vůkoh'.

V přítomném občasi ostřeji vyniká všecken odpor učení
Kristova proti l'ariseismu kladený, a zase nenávist Fariseů čim
dále zjevnějši jest. Avšak Kristus důstojnost svého bozstvi víc
a vice odsloňoval, než-li prvé to činil. Jistit to Kristus, že mu
všecky věci dány jsou od Otce jeho (Luk. 10, 22); on jest
větši nad Šalomouna (tl, 3l.); s nim počiná nová doba krá
lovstvi Božího. Zákon a proroci -— doby staré - trvali až
do Jana (Luk. 16, 16). Nazývá! Boha Otcem svým. „Jestiť
Otec můj, ktery'š nme oslavuje, o němž vy pram'te, že
Bůh váš jest.“ (Jan 8, 54.) Dále dí : Prvé neš-ta' Abra
ham byl, já jsem. (tamž. v. 58.) „Já a Otec jedno jsme.“
(10, 30.) „Já jsem vzkřz's'em'i život.“ (H, 25.)

Ale hrdi a nad lidem vládnoucí Fariseové ještě k tomu
nepřlšli, aby v Kristu pravého Mcssiáše, a byl pak jenom dle
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pl'edsta\y židovské, \iibcc byli. poznali. „Dokudž duši na'ši dr—
žíš? — Jsi-li ty Kristus, pověz nám zjevné,“ (Jan 10, 24).
Co je potvrdilo v domnění jejich, žehy nebylo radno, přidali se
k němu, byla ta okoličnost, žo potud toliko obecný lid z částky
přidržel se ho. „Zda—li kdo z knížat v něho uvě'ril, aneb zFa
riseů.“? (Jan 7, 48.) Kristus hrdosti židovské nejen nepochlc—
boval, ale na Samaritancch obraz příkladné—hoživota opět jim
vystavil.

13.

Židé v svém odporu se vzmáhajíce opět a opět hrozili
Krista v chrámě, a jednou byli na tom, aby házeli na něho
kamením, a podruhé hledali ho jíti. (Jan 8, 58 n. a 10, 39.)
l Herodes Antípas jednal o bezživotí jeho. (Luk. 13, Sl.) Po
tom se Ježíš žalostně loučil s.lerusalčmem a s Jůdskem, kdežto
byl od slavností stánků až do zimy hydlel, a kamž po nedlou
hém čase k svému utrpení se navrátili chtěl, jakož tu byl tml'
právě, ahy Jůdsko napomenul. ! odehral se Ježíš do Galile'c
(ofr. Luk. l5, 4 n; Mat. 18, l. n.) 'N ale jen maličko po..
byl, tak že sv. Lukáš říci mohl: „] stalo se, když se hral do
Jerusalěma, že šel prostředkem Samařska a Galilée. (l7, M.)
S počátkem měslce Adara (hl-ezna) přišel do Kafarnaum, kdežto
upomínán byl o daň chrámovou z dvou drachem záležejicí. Otl

tedka zprávy ohou prvních evangelistů opět se s Lukášem
shodují.

14.

Z krajiny galilojské. ohrátil so Ježíš, když zima pominula,
do končin jordánaky'ch. A jakož byl při tajné pouti své skrze
Samhko všudy národní hrdost Židů pokořil, tak i v končinách
těch politiků hrdost všeho druhu, [ postavil dítě všechněm za
příklad, kdož povolání jsou v království nebeské. Pridal také
naučení, týkající se zvláštních poměru žití lidského; n. p. když
odpověděl Farisoům, ža nesluší propouštěti manželky (Mat. 19,
3 II..) Na své cestě přišel. za Jordán, na to. místo, kdež nej
prvé Jan křtil, a zůstal tam. (Jan lO, 40.)
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Návěštim o smrti Lazarově v Bethanii vybídnut byl Kristus
aby ve vůkoli jerusalémském poaíeškal, kdež i minuly“ podzim
ho viděli. Pro vzkříšení Lazara z mrtvých nad míru se rozni
tila nenávist farisejská, tak, že od toho dne myslili, aby jej
zabili. (Jan 11, 53.) Než hod Boží velikonoční ještě nenastal.
Ježiš pak nechodil zjevně u Židů, ale odešel do krajiny podle
pouště, do města, kteréž slove Efrém, a tam se zdržoval po
několik málo dní před Velikonoci. *)

15.

Když pak skrze město Jericho déle putoval, mnohy' vstu
pující zástup učením jeho tak byl dojat, že vítězoslávy při prů-'
vodu jeho nadíti se bylo. (Mar. 10, 32 n.) Ale Kristus opět
předpověděl o svém utrpení. (Mat. 20, 17 n., Mar. 10, 32 n.
Luk. 19, 31 n.) Než učenníci ještě nesrozuměli tomu, anob'rž
dva z nich nejen osobně, ale i skrze matku svou 0 první mí
sta v budoucím kralovstvi jeho se ucházeli. (Mar. to, 35.) Žá
dost jejich dle předsudků židovských složenou Kristus spokojil,
řka: „Seděli na pravici me', neb na levicí, není má věc
dáti vám ,' ale dáno bude, kterými připraveno jest od
Otce ma'/w.“ (Mar. 10, 35 n. Mat. 20, 23.)

Že Pán slepému u Jericha zrak navrátil, kladeno za věc
pozoru nejhodnější (Luk. 18, 35 n.), tak, že tam pro veliký
zástup musel Zachéus vstoupili na strom, aby Ježíše uviděli mohl
(Luk. 19, t.) Při podobné příležitosti mluvil Ježiš v podoben._
ství o hřivnách. (Luk. 19, 12; list. 25, 14 n.) '

Tehdá uzdravení byli od Krista dva slepí — Marek jen
ojednorů',Bartiméovi' vypravuje, 10,46. aneatím Matouš tu dva pří
běhy v jedno spojuje a dl,—že velebili Boha z těch věci a šli
za Kristem. (Luk. 18, 35; Mat. 20, 29 a.) Než milémuPénu
nebylo neznámo, že Fariseové a kněží vJerusalémě radu drželi,
aby jej jali. (Jan 11, 56.)

Když tedy šest dní před Velikonocí do Bethanie přišel, a

') Byla to třetí Velikonoc veřejného života Kristova, když jej ukřižovalí.
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tam při večví'i Maria sestra Lazarová drahými nmstmi pomazala
nohou jeho, on vykládaje tuto laskavou službu, doložil: Ku po
hřebu mému lo učinila. (Jan 12, 7; Mat. 26, 12.) U lidu
ovšem rostla vážnost ku Kristu, tak že zástup do Bethanie se
valil, aby jej a z mrtvých vzkříšeného Lazara uzříti mohl. (Jan
12, 9.) A když milý Pán brzy potom se do Jerusaléma bral,
sedě na oslátku, *) v průvodu slavném jako král byl uvítán.
(Mat. 21. 1 n.; Mar. 11, 1 n.; Luk. 19, 29 n.; Jan 12,
12 n.) ,Hosanna! Požehnaný král, jenž se béře ve jménu Páně;
pokoj na nebi, a sláva na výsostechl' (Luk. 9, 37.) Tak ti
sicerým hlasem zvěstováno, že přišlo království Davidovo. ")
Než Kristus žalostně pslřit na to plesání lidu. Hrozíci Jerusa
lému zkáza ku pláči jej pohnula. (Luk. 19, 413) Nebylot před
ním skryto, co nejednou uzavřeno v radě farisejské o bezživoti
jeho. (Mat26,4; Luk. '19, 47. .lan11, 53.) Dobřetznal nenávist
knížat kněžských a fariseů, při tom jasáni ke cti Páně jen blí
kajicicb; znal tu nestnteč obecného lidu. (Mat. 21, 15; Luk.
19, 39.) Výstupem Kristovým v chrámě ukázáno jest, že opo
mítal přítulnosti vrtkavé luzy, jejíž horlení tudiž ochladlo, když
byl Pán ve spravedlivém hněvu svém kupce n prodavače, již
podruhé, z chrámu vyhnal. (Mat. 21, 12; Luk. 19, 45.) "*)
Jako za předešlého léta, když Kristus 5000 lidí zázračně na
sytil, mnozí chtěli jej učiniti králem (Jan 6, 15.). tak zdá se,
jakoby ted' královskou čest jemu vzdáti žádali. Než lid .neměl
mu co dáti, ale sám od něho měl vzíti, a to byly nebeské da
ry. Protož i Kristus učil na každý den v chrámě. (Luk. 19,
47, 20, 1; Mat. 21, 23 n; Mar. 11, 27.) a při příležitosti
na lapavé otázky odpovědi dal; n. p. o platu, kterýž se má
dáti císaři. (Mat. 22, 15; Mar. 12, 12; Luk. 20, 20.)

Saducéové zapírajíce článek víry o těla vzkříšení na prav
du poukázání býti museli. Čím více zákonníci osidly vlastních

') O tom předpověděl Zachariáš 9, 9.
") Dle Luk. 19, 37, nejblíž ústupové nčeuniki, v širším smyslu; dle Mat.

21. 9! ústupové; dle Jana 12, 12. mnohý zástup.
'")Dle Her. 11. 12 n. bylo by to chrámu vyklizení klásti na zejtří nejprv

příští, když i kletbou stižen jest neužitečný l'lk.
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nesnází a sotistických (mudráckých) pletich jej zaplésti hleděli,
on tím prostějšími a ráznějšími důkazy je porovnal. ] umlkli
konečně, jak mile slovy ze žalmu: „Řekl Pán Pánu mému: Secl'
na pravici mé,“ na božství Messiášovo upozorněni byli. (Mat.
22, 41 n.; Mar. 12, 36; Luk. 20, M.) Každým tklivým
srdcem hýbaji ta přimlouvání Fariseům a Zákonníkům pro jejich
převrácenost v smejšlení i jednání. (Viz Mat. 23, l n.)

Co Kristus v těch velikých dnech 0 zavržení Židů pro je
jich nevděk, o zkáze Jerusaléma, a o skonáni světa předpovídá,
spojeno jest s napomenutím k očekáváni těch věcí, kteréž přij
dou, a k potřebě ustavičného bdění a modlení.

16.

Odpor ten, jejž-Kristus duchem liché horlivosti zanicenému
lidu kladl, může všem za příklad sloužiti. Ani pochlebného
slova nemluvi, aby lid rozčílil; veliká přísnost proti vládě ducha
smyslného v Svatyni, právě od smyslu tělesného odhrožuje, a nej
více těch, kteří k získání sobě přízně lidské nejmocnějšími ná
stroji bývají, Fariseové aSaducéové, přicházejí k zahanbení. Co
tu mistr nebeský lidu podává, jest učení spásy a vzbuzení těch,
kdož upokořeni jsou. Tak jediné ten činiti mohl, kterýž přes
nou pravdou člověka posvětiti a spasiti chtěl, a jemuž lidé ni
čeho dáti nemohli.

Když pravda k člověku blizko státi chce, tu on, jako ne
mocné dítko, maje léku užívati, v lékaři svého nepřítele vidí.
Taktě byl Kristus za nepřítele pokládán od těch, jichžto rány
zhojiti chtěl. Ti kdož Krista na smrt odsoudili a ukřižovali, nc
nade všecky převrhlejšími učiněni jsou. *) Každý člověk, bož
ské pravdě odpiraje, nalezá se v témž postavení a rozpoložení.

17.

Velikánoc se přiblížila, a Kristus prvního dne pi'esnic se

') Pohané při svém náboženství počínali si hezžertněji. Oni nepodvraceji
sice základy věro- n mravenčení. ale zpotvořujíce jich, v bezvesli ubi
haji. \'čk náš ale, nedrží-li se cirlne na skále vzdělané, staví na píiku
viru avou, . po týchž perlách šlapi, jichž by sobě nejvejš vážiti měl.
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svy'mi učenniky jedl beránka velikonočního. *) Tu připomenul
učenníkům svy'tn, že nejen unil'íti musí, ulo že itělo jeho sa né
vydáno, (Luk. 22, W.) a že krev jeho za mnohé vylila bude
na odpuštění hříchů (Mat. 26, 28; Mar. 14, 24.) Ze slov
těch učíme se znáti, co v sobě obnáši zástupná moc !: smí.
řem' lidstva skrze utrpení Kristovo. Výrok Jana Křtitele: „Hle
Beránek Boží, Me kterýž snímá hřích světa !“ (Jan 1,
29.) — nyní od Krista samého v nejslavnější hodině vysvět
len jest. “)

S tím souvisí slsvnost, kteráž na rozkaz Kristů od apo
štolů opětovati se měla, a kterouž on sám slavil tak, _že chléb
v své tělo, a víno v svou krev proměnil. Ta od Krista s !—
poštoly nejposléze stolícího ustanovená památka jest nám od spo
štolů a jejich nástupců nejen poukázána. slo i zachována v eu
cbaristii jakožto obět s přijímáni svaté.

Při ustanovení nejsvětějšlho úkonu toho apoštolům svěřena

jest moc, nejen vyučovati, ale i rozdávali tajemství Boží.

iS.

Již! pak _rmpntícím se apoštolům dává Kristus naučení o
studnici nadpřirozené sily, !: tomu cíli a konci, aby,.lu-álovství
Boží nejen zvěstovati, ale i moci vyšší na jem dáním štjpiti
mohli. Ducha svatého měli přijmouti, toho vzdycky s nimi
zůstávajlcibo učitele a síly nadpřirozené rozdavače. (Jan 14,
15 n.) —

Zřetelněji nežli kdy jindy mluvil tg Kristus o své božské
důstojnosti, :) Otci a Duchu svatém. Slova, ježto pronesl Kristus

v modlitbě o své oslavení, za své učenníky i za ty, kterýž v

') l'od prvnim dm přesníe, nikoli večer, nýbrž dle mluvy tehdejsílio času
začátek 14. měsíce Nisan roznmčn býti má. Jakožto Messiáš mohl, ano
k dosažení vyi'sích účelů chtěl Kristus večeřeti nej osléze se svými, a
učinil us o 24 hodin dříve ostatních Židů. (cn. sop. p. s. 0. roč.
18-18. svas. 2. str. 18.)

") .lsn 8, 24 „Nebudete-is“věřili, že já jsem“ (s hůry seslsný vykupitel)
„zemřelo :: hříchu svém.“ (Vis níže 0 trojím ouřadu Kristova)
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něho budou věřiti, — ukazují na základ křesťansko-katolické
theologie. (Jan 17.)

Avšak zármutek naplnil srdce učenníků, když spasitel jat,
odsouzen a ukřižován byl. *) Teprva po z mrtvých vstání jeho
nabyli srdnatosti. Tot jim bylo dostatečnou jistotou a zárukou,
aby i těm ncjpodivnějším věcem uvěřili. Ted ke všemu zcela
jiné měřítko přikládali. Ted“ podávané Kristem naučení mělo
pro ně dvojnásobnou cenu. Ačkoli jen maličko dní ještě s ni
mi obeoval, mohli teď v témdni více se naučili, nežli prvé za
nmohá léta. Ještě v Jerusalémě dal jim Kristus moc svazovati
a rozvazovati; potom v Galilei, kamž po Velikonoci učennící
odnětí, opěl slavným způsobem udělil Petrovi moc nejvyššího
úřadu pastýřského.

Všemu působení a vyučování Kristovu té doby tou okoli
čností, že on z mrtvých vstal, přidáno váhy, ku které nic není
coby se přirovnalo. Protož apoštol Pavel asi 25 let později
ten skutek, že Kristus po svém z mrtvých vstání se ukázal, nade
všecky jiné vynáší: „Vidia jest od Petra, a potom od je
denácti. Potom vidt'n jest více než od pěti set bratři spolu,
s nic/tito mnozí aš dosacád živi jsou, a někteří zesnulí.
Polom vídín jest od Jakoba, potom ode všech apoštolů.“
(t. Kor. 15, 5 n.) Tam jim dal ten veliky' rozkaz, aby jdou
ce po všem světě, učili všccky národy zachovávali všecko, což
jim koli přikázal, a křtili je ve jmenu Otce, i Syna, i Ducha
svatého. (Mat. 28, 19. 20.)

19.

Deset dní před Letnicemi byl s nimi Ježíš zase v Jeru
salémě, a přikázal jim, aby z města toho neodcházeli, dokudž
nebudou oblečeni mocí s vy'sosti, aby mu byli svědkové až do

') Ležel pohřben v hrobě 40 hodin; totlž několik hodin pátku, celou so
botu o třetinu nebo polovici neděle. Den začínal u ídů : večerem. (Viz
Sepp. das Leben Christi, 3 B.) Řekové, Římané i Židé počítajíco dni,
brávalí též jednu část dne za den ceřý. O nadobyčejných udáIOsteeh pří
rodních vtom čase, viz Euseb. hist. círk. IX. 6. (Cír. Kirchenlexikon v.
Wetter und Welte, fiinl'ter Bd. Miss. 1850. S. 581.)
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posledních končin země. To pověděv, vzat jest do nebe, a o
blak vzal jej z očí jejich na hoře olivecké. Andělé poučili jich,
to opět tak přijde, jakž jej viděli jdouciho do nebe. *)

To! jsou stručné nákresy veřejného života Kristova; jakož
jej sv. evangelia popisuji.

20.

Viz tabuleční přehled.

') losel' Flavius (nar. 37 1- ok. 95 po Kr.), jemuž dle vážných
kritikův se vlra diti může, v tento smysl svědectví o Kristu da'vi: „Té
hoi času byl Ježíš, muž moudrý, sluší—lijinak mužem ho nazývali. Byl
anjlsté činitel divných skutků a učitel těch, kteří! ochotně přijímají prav
du. ] měl velmi mnoho stoupenci jak Židův, tak i ekův. Kristus ten
to byl, její, kdy! od kniiat národu našeho byl obžalován, Pili! k smrti
kříže odcoudil, předre nepřestali milovali, kdož tak a počátku činili. Ne
bot se jim třetího dne ukázal živý, tak jako! a nadšení Božího proroci
tu a jiné mnohé podivné včci předpověděli jsou; a až dodnes pokolení
křesťanské od toho jméno majlc neustivd — (Antiqq. l8. 4. png. 498.)
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Kapitola druhů.
Pojedinosli při živolu K. Pána.

l. Dva evangelisté ukazují na dům Davida krále, zněhož
podle těla Messiáš pochází. Avšak Matouš sslupujc v rodopisu
od předkův ke vnukům, kdežto Lukáš od vnukův na horu jde.
Potom Matouš strom rodu Kristova jen až na Abrahama, Lukáš
pak až na Boha vede, aby ukázal, že jako Adam zemským, a
Bůh nebeským otcem všech lidí jest, tak také z rodové řady
vycházející Messiáš spasitelem všeho lidslva státi se má. Dále,
počínajíc od Davida vystupují u Matouše jiní předkové Kristovi,
nežli uLukáše. Jednou loliko v obojím rodopisu uhozujeme na
stejné jména; totiž v obou dvou nalezají se Serubabel a Sa
lathiel. Má-li ta věc se objasnili, ovšem připustili třeba, že
Matouš rod Krislů od Davida podle zákona světského skrze Jo
sefa, a Lukáš zasc skutečný a přetajemný rod ten skrze Marii
popsal. Oba byli z domu Davidova; o čemž svědčí cesta je
jich do Betléma, aby se tam dali zapsali :) jmění své udali.
Josef pocházel z krále Šalomouna, a Maria z jiného syna Da
vidova, t. Nálhana. Že pak i v rodopisu Marie panny přichá
zejí jména Serubabel a Salathíel, není věc neslýchané; neb vlio
niích pobočních (královských) všudy laléž jména se naskytují,
jako v domích hlavnlch. (Cf. Haneberg. S. 549.)

2.
Rodičové Kristovi v Nazaretu vedli život tichý. Josef te

sařil a v témž řemesle jak podohno, pomoci nalezal od svého
chovance Ježíše, tak že jeho sousedům nic při tom neobyčej
ného nepřipadlo. Z delšího přívyku muselol k tomu přijíti, že
při domě Josefově mimo tichou domácnost ničeho nepozorovali.
Nebo když Kristus od 30ho roku učili a kázati počal, divili se
jeho řečem a pravili: „Zdaliž fento nem' syn Josefův?“
(Luk. 4, 22.) A po návratu Páně ze slavnosti v Jerusalémě
do Nazareta (Jan 4, 22.); „Odkud má tento moudrost tu a
moc? Zdaliž tento není syn tcsařův? zdaliž matka jeho ne
slove Maria, a bratři jeho Jakob, a Josef, a Šimon, a Jůdas?
a sestry jeho zdaliž nejsou všecky u nás?*) „Odkadš tedy má

') Hebréové, jakož víme, mají pro strýce, ujco, lety a ujkyně toliko slova:
bratři a sestry.
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všecky ty věci ?“ (Mat. 13, 54 n.) Ohlasy ty sousedstva Je
žíšova v Nazaretu, spojené s vyjádřením u Jana 7, 15 -—
„kterak umí tento Písmo, neučiv se“ — svědectví dávají, co
držeti jest o snářství těch takovy'ch, dle nichžto Kristus v Egyptě
snad v Alexandrii anebo jinde na učení chodil. “)

Z rodoslovi, jakož z evangelií a z oustniho podání dá se
dvojí přehled Kristových příbuzenců sestaviti, a sice:

Matthan Levi

Jakob (Joses) Matthat

Josef Eli (Elíakim, J ojakim)
**\ _ zasnouben Anně

'— ___. —Maria.

S t o l a n u &, snouben & Emerentíí.

Ismeria. , Emerentia Eune, et?
snoub. & Elíudem, snoub. s levítou

levítou Ofras

8 b ? „__—'i— Alžběta
0 e( ) “"a Zachariáš.

Ehud M;;ĚCdSŽlllcšníe J_ Jan křtitel.
řMaria J akobova Ma ria

Jakob větší snoub. &Alféem
J an evang. Ježíš Kristus.

Jakob menší. Dle
některých také Le
ví neb Matouš.
Mimo toho J oses,
Simona J ůdas."')

") Viz: Sepp's Heidenthum &. 3 Tlíl. S. 55 5 5q.
"' Hebréové, jak známo, měli jen jedno slovo pro strýce a tety, ujcc a uj

ltyně, totiž ach, achat, bratr, sestra, bratrovec, sestřenec, loratrovna, se—
střenice. Cfr. Windiscbmnnn ad Gal. !, 19.

23*
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Od té chvíle, co začal Ježíš veřejně kázati, jak sám, tak
i učennici jeho z dobrovolných darů sobě výživy hledali museli.
V té věci byl Mistr božský poukázán na ty, kteříž učeni jeho
poslouchali. Některé ženy, kteréž obrátil aneb uzdravil, přislu
hovaly mu ze statků svých; jmenovitě Maria Magdalena, z nižto
bylo sedm zlých duchů vyšlo,*) též Joanna, manželka Chúsova,
ouřednika Heródova, » Susanna a mnohé jiné. (Luk. 8, .2. 3.
Cl'. Mar. 15, 40. M.) Nedlouho před posledni Velikonoci,
když v městě Kal'arnaum byl upomínán o plat, jejž k chrámu
Božímu sbírali, stalo se, že peněz neměl. Tedy zázračně ten
plat sehnali „a za sebe i za Petra dáti rozkázal.“ (Mat. 17, 26.)

O postavě a tvářnosti těla Kristova, velmi málo říci může
me. Že Kristus, nasloupiv své učitelství, nevypadal mladičkým,
podobnojest z onoho textu: „Padeaáli let ještě nmáč, a
Abrahama jsi viděl.“ (Jan 8, 57.) Ani obličej Kristů ne—
mohl býti takový pro maličké, aby jich byl od sebe odstrašo
Val. (Mat. 19, 13. n.)

Zajisté, celou svou osobou Kristus znal každého dojímati,
a zvýšenějším citem na své vlastní odpůrce tak působili, že
svaté úcty mu odepřiti nemohli. Když n. př. krajané jeho ze
zlosti vedli ho až na vrch hory, aby jej dolů strčili, a on bera
se prostředkem jich, ušel — tu žádný se nesměl dotknouti ho.
(Luk. 4, BO.) Též na hoře olivetské, kdež od Židů najaté
spřež jej svázati chtěla, hned na ta slova jeho: „Já jsem.“—
postoupili nazpět, a padlí na zem. (Jan 18, 6.)

Ovšem, že i zde ta jeho duševní stránka mocněji působila,
nežli tělesné, Dojista, Jan apoštol začíná sice první své psaní
řka: „Co jsme svýma očima viděli, co jsme spatřili, a čeho se
naše ruce dotýkaly . . zvěstujeme vám“ — však nic nepraví
ani o tváři, ani o postavě osoby Kristovy, nýbrž mluví o bož
ství jeho, 0 učení jeho, 0 díle jeho spasitelském. V tom se na
oči staví obraz Páně. [ není žádné stránky při Kristu Pánu,
jakéhož popisuji evangelia, kteráž by v církvi dostojných zastu
pitelů nenalezala, byl pak i nadlidských sil to bylo stálo.

*) Že Mariu Magtlulenskň od Marie, sestry Lazarnvy, a tato opět od oné
Luk. 7, 37. nejmenované kajícníce rozdílná není, stvrzeno jest vážným
svědectvím starožitností. (Viz Haneberg, S. 551 f.)
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Kapitolu ti'eti.
Kristus jako prorok, jako kněz a král.

[. P r o r o k.

Troji ouřad či důstojnost v st. zákoně nastiněuou spojil
Kristus ve své osobě tak, že spolu prorokem, knězem a krá
lem jest.

i .

Prorocká důstojnost Kristova zračí se v tom, že byl od
Boha poslán, žo svá učení zázraky stvrdil, a Písmo, i co sám
předpověděl, naplnil. „Mé učení není mě, ale toho, který:?
mne poslat.“ Jan 7, 16. To! jsou slova vyjadřující povolání
jeho k božskému učitelství.

Od Krista jako prorockého učitele zvěstovaná pravda také
ten neomylný zákon obsahuje, jejž světu ustanovil. Jemu! ne—
postačilo, na svědectví Janovo se odvolati (Jan 5, 34), a pro
tož pravil: „I sám Otec, kterýž mne poslal, vydal svěde
ctví o mně.“ (_ibid. 37.) Kristus vypravuje nám o tajemstvích
jež od věčnosti viděl v lůnu Otce svého. V božské osobě jeho
obleskuje se vzor svrchované dokonalosti, po které toužiti máme.
Apoštol pak dí: „Kristus jest na'm učiněn od Boha mou
drostí.“ (i. Kor. i, 30.)

K pojištění té věci, že Kristus jako prorocky' učitel zpl—
nomocněn jest od samého Boha Otce, odvolává se

1. na své zázraky (Jan 5, 36); jimiž uléčil tělesné i du
ševné neduhy, a které nižádné zvědochtivosti nehověly. Pouhé
slovo jeho stačí, aby slepí viděli, mrtví z hrobů vstali, hříšní
kům hříchové jejich odpuštění byli.

2. na starozákonní proroctví o Messiáši (ibid. 39.)
3. na poznání, jehož naby'vaji, kdožkoli činí hlášenou od něho

vůti Otcovu. (Jan 7, 17.) a
4. na zkušenost. Jan 8, 31 n: „Zůstanete—li vy v řeči

me', právě učenm'ci moji budete, a poznáte pravdu a prav
da osvobodí vás.“

2.

Farma, ve kteréž učil Kristus, lišila se od oné zákonní
kům obyčejné. Tito, chtíce pravdu Boží vykládali aneb o něčem
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důležitém mluvili, ncjprvé řadu jistých domněnek uvodili a pak
jedny k druhým přirovnávali. *) Kristus ale zpříma pravil: Tak
a tak jest. On mluvil a učil jako moc maje (Mar. 1, 22.) Jen
kde panující domněnku opraviti chtěl, vztahoval svou řeč na slo
va dřívnějších učitelů. (Mat. 5, 43 n.) **)

Misto, kdež Kristus lid vyučoval, nebylo, aniž býti mohlo
jedno a též, jakož bylo u obyčejných rabbínů, kteří jen ve ško
lách učili. Onf na pahorcích, na poušti, na lodi všemu lidu
obširněji kázal, a mezi tím i do škol velmi často učit chodil.
(Mat. 4, 23; 9, 35; 13, 54; Jan 6, GO.)

Avšak jen málo kdy své učení po školsku vykládal; jako
naproti Saducéům, jenž před ním se vytasili s otázkou o nesmr
telnosli duše. (Mat. 22, 27n.) Velmi rád učil v podobenstvích,
jež i sám někdy vykládal. Cír. Sedmero podobenství o králov
ství Božím; o rozsevači, o koukolu mezi pšenici, o zrnu hor
čičném, o kvasu, o pokladu, o drahé perle a o síti spuštěné do
moře. Mat. 13, 3 n. Nikdy nenalezáme, že by k posluchačům
svým v uměleckých obrazích mluvil. Cokoliv od něho v podo—
benstvích mluveno jest, v lidském životě, aneb v samé přírodě,
nabylo vysvětlení skrz takové úkazy, kteří otevřenému rozumu
tajni nejsou. Nikdy nenarážel na věci, které jen učeným lidem
známé býti mohly. Maličkým podával mléko, dospělým silnější
pokrm. Nejednou i přísloví použil.

3.

Co do objevení tajných a potud neslýchaných věcí, sám o
tom vážně mluvi řka: _.,Pram'm vám, že mnozi proroci a
spravedlivi žádali viděli, co vidíte vy, a neviděli, a sly
čelí, co slyšíte vy, a neslyšeli.“ (Mat. 13, 17.) [ moblf
on světu věci odkryti potud neznámé, nebo! od Otce přišel.
(Jan 3, 2n.) Tot ale ne jediný byl úkol učitelského povolání

') Ve knihách rabínův nenachhíme příkladu, kdežto by se důležltó zásady
náboženské provedly způsobem důstojným. Obírall se více méně | hra
čkami, . bavíee se všelijak se skořipkou, hrubě nic neprohlédalík jidrn
věci. Kristovy však řeči byly krátké :: stručné, on nemluvil jako sonata,
nýbrž mluva jeho byla moc Boží. Justin M. apolog. i. c. 14.

") Slyšeli jste, že řečeno bylo: Milovnti budeš bližního svého, . nenividěti
budeš nepřítele svého. Mat. 5, 43 n.
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jeho. "Chtčlf on i ty věci přednesli, bez jichžto věddmí člověk
atti vzhledem Boha, ani vzhledem sebe samého, chce-li býti vě—
čně blažeh, obejití se nemůže. Mnoho poučení již od proroků
pocházelo. Něco tákě mudrci pověděli jsou ; avšak vedle svaté
pravdy nejednou lcž postavili, anebo pravé učení zpřcvraccli.
Slovem Kristovým mělo, cokoli potud za pravé shledáno, z ne
mílých rozpakův vytrženo a s pravdami z úst Božích v'yšly'mi
v' celek býti sestaveno. Protož se Kristus sám přirovnává člo
věku hospodáři, kterýž vynáší ze skladu svého staré i nové
věci. (Mat. 13, 52.) *)

4.

Způsob, kterýmž ohledně na Mojžíše a proroky počíná so
bě Kristus, sám dosti zřejmě udává, když dí: „Nedomm'vejte
se, že jsem přišel “rušit zákona, aneb proroků : nepřišelť
jsem ručit, “ale naplnit.“ (Mat. 5, 17.) Naplnění to, jak
hned tu v následitjících verších čteme, spočívalo nejen v skutek
uvedeni starozákonních o Kristu proroctví, ale i v doplnění (:
zdokonalení "mravního zákona, v čem neouplny' a nedokonalý
byl, jmenovitě co se týče lásky k bližnímu a čistoty mravů.
(ihid. v. 21 n.)

5.

Zákon obřadní (ceremoniální) zase mnohem oužejí ob
mezil, zvláště co do ostříhání soboty a očišťování. Obyčeje při
bohoslužbě a k vyznačení posvátných závazkův uvedené prohlá
sil za užitečné, konáme-li je s dobrým úmyslem; ale také před

') Sv. hiskup Kartsg. Cypria n jádro učení Kristova rosbíraje, dí: „Vůle
Boží záleží v tom, co Kristus i činil i učil. To však, čemu učil, nebyla
než pokora v obavami, stálost u víře, stydlivost ' řeči, v činech spra—
vedlnost, milosrdenství v skutcích, v mrnvích kázeň. neuměti učiniti křiv
dy, statečnost v snášení jí, s bratřími pokoj zachovati, Boha a celého
srdce milovali, milovali jej, ie Otcem, báti se, že Bohem jest; Kristu
zhola nic nepředstavovati, poněvadž ani on nám nic nepředstavíl, lásky
jeho neodlučítedlnč se přidržeti, přijeho kříži pevně a důvěrně státi, kdy
o jeho jméno a čest běží, ukazovati v řeči stálost. s ktorou jej vyzná
váme, v mukách důvěrnost, s nimiž se potýkátne, přismrti trpělivost, kte
rouž korunovani býváme; to jest, chtíti spoludědiccm Kristovým býti; to
jest přikázaní Boží plniti a k vůlí OtcOvě stáli.“ (De orat. Dom. Viz sv.
Thnsc. Cee. Cyprians Věk n Spisy vybrané. V Praze, 1844. str. 134.



346 VII. Kniha. Kp. III. Troji oni-ad či důstojnost Kr.

svatoušstvím výstrahu dával lidu řka: „Na stolici Mojžíšově po
sadili se zákonníci a Fariseové . . Všecko cožbykoli vám řekli,
zachovávejtc.“ Mat. 23, 2 n.) Z druhé pak strany dí: „Ne
bude-li hojnější spravedlnost vaše, nežli zákonníků a Fariseů,
nevejdete do království nebeského“ (Mat. 5, 20.) Jinde zpříma
jim odrhal lidská ustanovení jejich, jmenovitě ta, kteráž oněm
Mojžíšovým náležitě určitým odporovala. U p. že pilně umývání
rukou před jídlem a po jídle za částku náboženství měli; (Mar.
7, 3.) anobrž někdy pouhé lidské obyčeje nad božská přiká
zani vyvyšovali. (ibid. 7.)

Tudy to desateronásobně běda, nad zákonniky a farisey
vyřěeno. Mat. 23, a Luk. 11.

6

Příklad toho, jak volnějším vykladačům židovským Kristus,
jako nový zákonodárce se naproti postavil, nalézáme u sv.
Mat, 19, 3 n; *) Dle slov jeho jest manželstvo křesťanské
řádně sňaté, nerozvižitelné.

Než on také předpověděl věci budoucí, kteréž se všech
stránek ústavů Mojžíšových týkaly. Neboť prorokoval;

a) o obrácení na víru nejen Židů, ale i všech národů-.
(Mat. 8, 11.)

b) o vyloučení mnoha Židů z království nebeského. (Mat.
8, 12.; 21, 43.)

c) o zkáze města a chrámu Jerusale'mskěho. (Luk. 13,
34. n.) ;

d) o vytrvám' Kristem zatažené Církve, a nepřemos'reni
ji od bran pekelných. (Mat. 16, 18.)

e) 0 pronásledování apoštolův, avšak i o velikých zázra
cz'ch co skrze ně činěny, a o království Kristově,
jes's rozšiřovali budou.

') Někteří farisěovó chtěli míti odpověd k vysvětlení textu Deut. 24,1. !loj
žíš, prý, povoluje, pod jistými výminkami, manželku propustili. Na to
Kristus odpověděl, že se takové povolení týká Židů, jenž pro smilstvíto
tiž před sňatkem spáchané, aneb po sňatku pro cizoložství tak učiniti
směli, avšak oni potom pro ledajakous nelibost manželky propouštělí. Ta
kovým, jen pro věk zákona Mojžíšova platným povolením, moc vlsst—
ního nařízení Kristova (co Bůh spojil k.). jenž souvisí s prvotným man
želským zákonem, zrušena není.
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f) o Evangelium království Messt'ás'ova, jenž bude ká
záno po vs'em světě, na svědectví všom národům, a teh
dáž přijde skonání. (Mat. 24, 14.)

g) 0 Jerusalěmu, že bude pošlapán od národů, dokavadz
hy národové nebyli na víru obrácení. (Luk. 21, 24;
Řím. H, 22.)

h) o zahynutí světa, a o příští Syna člověka k soudu.
(Mat. 24, 29; Mar. 13, 24 n; Luk. 21, 25.)

i) o skutcích milosrdných a rekovněm vyznání víry ,
jenž se s odměnou v nebesích potkají ; jakož i opo
minutí skutků těch, a zapření víry s věčnou poku—
tou se nemine. (Mat. 25, 31 n. a Mat. 10, 32 n.)
Mnohá z proroctví Kristových již apoštolé sami viděli býti

naplněná a sice:
i. o Kristovu utrpení a usmrcení v Jerusalémě;
2. o jeho z mrtvých vstání. Mat. 26, 21. 32;
3. o zrazení ho od Jidáše a zapření od Petra. (ibid. 34.

75.)
4. o předjítí učenníkům do Galilée (26, 32)
5 o seslání Ducha sv.
6. o zvláštním mučennictví Petrově.

V proroctvích těch nalezáme dílem i to, což Kristus pravil
sám o sobě. Vejš, v letočetném přehledu zmíněno i o tom
co hlásal, aby se božství jeho odslonilo. ] ubezpečuje nás,
že sstoupil s nebe, aby vůlí toho činil, kterýž jej poslal. „A
tato jest vůle Otce měho, kterýž mne poslal, aby každý,
kdož vidí Syna, a věří v něho, měl život věčný, a já ho
vzkřísím v den nejposlednější“ (Jan 6, 38 n.) Započalt
sice znkládatí říši Boží mezi Židy, ale od těch měla se po všech
pohanských národech rozšiřiti. (Mat. 10, 24; 28, 19.) *)

.lako smlouvce milosrdenství Otcova jest Kristus.

11. K n ě z.

7.

Lidé po pádu Adamově potřebují kněžského prostřednictví,
aby se dostali do říše Boží. Sila, jižto tělesným zrozením na

') li tomu vzatý budte pojedíností, n. p." o hojném nalovení ryb a j.
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by'vají, k dosažení toho cíle ní,-postačí. Potřehí k tnl'nu i du—
chovního narození. Duch kde chce, věje, a klade vy'ininky, ku

ktery'mž aby rozum lldsky' napřed dostihnul, a nutností se ne—
stává. Jedna z těch vy'mlnek jest: Učaslenslvt' v smiřujc'cí
smrti Kristově skrze víru a křest. Neb „nenarodí-li se
kdo z novu z vody a z Ducha svatého, netnůže vjiti do krá
lovství Bažího . . A jako Mojžíš povýšil hada na poušti, takt
musí povy'šen býti Syn člověka.“ (Jan 3, 5. l4-.) Tu umíme
naučení nejen () potřebné milosti prostředkující, ale i na sínrt
Krista ukřižovaného, ukázáno, jakožto na studnicí tnilostí. Dále
se ukazuje na tu víru, jenž 've spójení 's přijetíín křtu, jeat pro
středek k vážení ze studnice té. K Nikodémovt praVil Kristus:
„Tak Bllh mll0val svět, že Syna svého jednorozen'ého ddl, aby
žádny', kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. (Jan
3, 163 Ta slova úplně Souhlasí s těmi-, jimiž Jah Křtitel před
stavil Krišta lidu na poušti: „Hle Beránek BOží.'

Ovšem úzké by bylo ponětí, kdybychom v činnosti kněž
ské nic více sobě nepředstavovali, než toliko Kristovo skrze
smrt na kříži zadostučinění za hříchy světa. Tré věcí jest,
v nichž záleží kněžské působení Kristovo, a sice: dokonalé vy
plnění zákona čili jeho poslušnost; usmiřující smrt, a skrze tn
poslušnost i smrt u Otce nebeského zastoupeni naše a všech
lidí dobré vůle. Již na tu prvnějši věc ukazuje sám Kristus,
když dí: „Co libého Jemu (Otci) jest, to já činíín vždycky.“
(Jan 8, 29. Cfr. Řím. 5, 8n) O usmiřující smrti jeho svědčí
Jan 12, 24; Filip 2, 5—8; Luk. 24, 26; Žid. 2, s.; Kol.
1, 19—223 — O zástupném dostiučiněuí za lid píše Apoštol
Kol. 2, 14. Anobrž sám Kristus modlí se za všecky řka:
„Otčet Posvět jich v pravdě své.“ (Jan 17, 17.) „Neprosím
pak toliko za ně, ale i za ty, kteříž skrze slovo jejich uvěří
ve mne.“ (Jan 17, 20.) A skrze povýšení na kříž chtěl vše
cky k sobě přivesti, kteří sloužili posavade ďáblu. Jan 12, 32.
Ty všecky momenty kněžství Kristova obsaženy jsou v slovích:
„Já jsem dvéře. Skrze mne vejde-li kdo, spasen bude.“ (Jun
10, 9.)

Nejúplněji vyrčeno jest kněžské prostřednictví Kristovo šlo
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vy těmi, v nichž Pán připodobnívá se k vinnému kmenu, a do..
kládá: „Beze mne nemůžete ničeho učinili.“ (Jan 15, 1—5.)

lll. Ouřad či důstojnostKristova a nejvyšší
moc královská.

8.

Kristova moc a důstojnost královská má své těžiště ne tak
sama v sobě, jako ve dvou prvějších, totiž v prorocké a kněž—
ské, jelikož vůle Kristova jiná není, než v církvi, s kterou až
do skonání světa bude, vše říditi a zpravovati, aby prorocké a
kněžské působení až na konec dnů trvalo, pravda jeho ustavi
čně hlásána, a vykoupení uskutečněno bylo.

Ont' sám sobě nade vším co na nebi i na zemi jest, moc
připisuje. (Mat. 28, 18; Jun 17, 2.) I prokázal tu svou moc
rozličnými divy a zázraky v přírodě a nad přírodou činěné, v
takové míře, jenž daleko vyšší jest, než-Ii při divotvorny'ch pro
rocích vidíme. Chcel ovšem Kristus, aby všecky zázraky po
važovány byly za svědectví, že on jest od Boha poslán. (Jan
5, 36; 10, 37; Luk. 7, 22.)

Proroci činili zázraky po účastnosti moci Boží, kterou v
okamžiku obdařeni byli: Kristus ale činil zázraky svou vlastní
mocí božskou. Proroci a jiní divotvorci objevili zázračnou moc
v ten způsob, jako planety světlo vydávají: Kristus ale jako
slunce zázraky působil. Protož mohl zplnomocniti apoštoly a
učenníky své, kteréž k Samařsky'm poslal, aby ve jménu jeho
zázraky činili; a poslové ti radovali se, že se ve jménu jeho
také zlí dachové jim podávají. (Luk. 10, H.)

9.

V tom množství zázračných skutků (napočetlo se jich v e
vangeliích okolo padesáti; Thoynard napočítal jich 47. Evan
geliorum Harmonia. Paris. 1707. pag. 7. *) Kristus velemoc
královskou v ten spůsob odůvodňuje, že se lidé pozastavovati

') Avšak při tom číslu nezapomínejme, že na ty zprávy, o nichž se jen vů
bec udává, kterak Kristus zde . onde mnoho nemocných uzdravil, ohledu
brino býti nemohlo.
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nesměli, vidouce, an zákony dává, tresty odpouští, prostředky
k spasení ustanovuje.

Když tam šlakem poraženému zdraví udělil, zrovna také
hříchy mu odpouští, a zase předeslav o svém plnomocenstvi
ta slova: „Jako mne poslal Otec, i já posilám vás;“ dává moc
učennikům svým hříchy odpoustěti a zadržovati. (Jan 20, 2l:|.)
Podobně na svou božskou moc se odvolává, když rozkazuje u
čennikům svým, aby učili všecky národy a křtili je. (Mat. 28,
19 n.)

10.

Z té bobo—královské moci on ty milosti svého kněžského
prostředkování, jako nejdražší kameny v prsten znamení viditel—
ných vsadil, skrze která nám učiněn jest spravedlnosti a po—
svěcením, i Kor. l, 30. A zase ta znamení neviditelných-mi
lostí do lůna své Církve vložil; a jako stále působí tím během,
jejž sám vyměřil, tak také vždy skrz ony dobrovolně dary,
bud bezpostředně, bud řízením Ducha svatého, bez přestání ou
ěinkuje. To vždy trvající působení Ducha svatého k zachování
Církve jest ustavičným a nejvyšším osvědčením královské moci
Kristovy na zemi. Ovšem moc ta ne vždycky před každým
tělesným zrakem odkryta jest, jako ona krále pozemského, jc—
muž vojska a pevnosti ve všem po vůli jsou. tt)

S maličkem začíná povstávati Církev Kristova v Jerusnlé
mě; chudí a skrovní na počet jsou příulrženci její. Ti pak,
jenž ji vedou, zdaji se nejápnými býti k rozhodnutí otázky:
zdali dlužno, aby zpohanstva sbíránu býti mající oudové Církve
dříve na víru židovskou se obrátili. — Tu skrzo Petra Duch

svatý rozluštuje věci pochybné, a když tyto pochybnosti ještě dále
vznikají, týž Duch naplňuje Pavla darem moudrosti a síly, a

') Toho důkaz máme na protivit-ím se víře Kristově Šaulu. Ten opatřený
plnomocenstvím od vysoké rady jerusalěmskě, aby ještě vraždili mohlkie—
stany v Damašku, dříve než se nadál, obrácen jest na víru. Bylo to 25.
ledna r. 786 od vyst. Říma, a 33 po ltr. o polední, na blízku mě.-ta,
když rychle obklíčen bleskem a nebe na zem padl, a tu hned po Kristo
vu zjevení-ae jemu, jako národů apoštol povstal. Zázrakem tím, při kte
rěm oalonl, spolu světlo, světlo nebeské v srdci mu zaníceno, tak že po—
tom co živ chlubiti se mohl, žc své evangelium od Pána přijal.
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Církev vzdělává se i od toho, ktery'ž ji zpustošili usiloval, a
jest jako mily' domov pro ty všecky, kdož skrze Krista v Bohu
své spásy hledají. Již ve dvou desetiletích po na nebe vstoupení
Páně možno jest Pavlovi Žlm. 18, 5. „Po vší zevní vyšel
zvuk jejich : a až do končin okn'lku samé slova jejich“ —
na rozšíření Církve Kristovy obrátiti. Prach ze sutin jerusalém
sky'ch na všecky uhly světa jest zmítán a po všem světě roz
pty'lena synagoga; Církev ale víc a více a všudy se rozvino
vala. Citem panujícím, k němuž oud církve Kristovy přicházel,
byla bázeň a láska synovská. „Hle, žid dává vy'host py'še, A
brahamovi a Mojžíšovi, a odvažuje se pozemské říše messiašské;
Hellen utíká ze sloupořadí stoického a stává se Ukřižovaného
učenníkem; Říman ukazuje hřbet kapitoliu a rád ssaje nauku
pokory; pohan opouští chtíčům snadno hovějících bůžků a od
dává se tuhé kazni a jařmu zapírání sebe.

Již! pak jsme na tom, abychme založení Církve ve dnech
půlky křesťanství s fariaejsky'm židovstvím a s prvními pohyby
gnosticismu v následující knize předmětem učinili.



Kniha. osmá..
Počátek a vzrůst Církve Kristovy prací sv. A

poštolů až do zaniknutí sekty farisejské.

Kapitola první.
Příhody Židovstva od na nebe vstoupení Páně až do

vyvrácení Jerusale'ma. *)
1.

Heródes Agrippa I. (onoho Aristobula syn, jejž Herodes
Veliký kázal odpraviti) dříve než v Římě po Tiberovi K. Kali
gula na trůn dosedl, ze žaláře co zchudlý dluhař puštěn nebyl.
Ted ale na milost přijat a hojně obdarován uměl zastaviti mno
hé císařské úsnesky, z nichžto, kdyby byly svou platnost podr
žely, zkaženi Jerusaléma o jeden věk dříve, nežli k tomu přišlo,
byloby následovalo.

2.

Avšak mnohem větší přízně nabyl Agrippa u císaře Klau
dia, s nímž byl co vy'rostek v domě Augustském v Římě vy
chován. Klaudius dobře věda, že přimluvou Agrippy podporován
k císařství přišel, udělil mu titul královský, a mimo již prvé
vykázaná mu panství ustanovil jej vládařem nad Jůdskem a Sa
maří. [ dlužno připsati to Agrippovi, že přísných proti Židům
řimsky'm nařízení odvoláno, a toliko lo opatřeno, aby vrtkavy'
lid ten při pořádku a pokoji se udržel. Tou změnou, jmeno
vitě v Římě, nemohli než mocně taženi býti první věrověstové
do hlavního města toho, tak že ok. r. 42. p. Kr. apoštol Petr

') Za dnů vlády idumejského domu Jůdoko se nepřestalo nadějí kojiti, že
slávou nad ostatní národy vynikne. Že pak, čim ono se více odvracelo
od idei království Kristova, tím více apoštolské práce přinášely požehnání,
z bližšího rozhledu v letopisech pod Agrippou a synem jeho “podstat
niti lze.
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tam knížecí stolici Církve Kristovy založil a pětmecítma let zpra—
voval. Ani nechtě musil tu Agrippa i při svém na křesťany
nevražení napomáhati Církvi Boží. —*)

3.

Ale jen na krátko potkal se s mocí a štěstím téměř ta
kovým, s jakým Davidovi vla'dnouti se dostalo nad Israelem. [
přišlo k tomu, že svým zevnitřním bleskem zaslepen a pomstou
Boží navštíven byl, proto že nedal cti Bohu samému. (Skut.12,
23.) Stalo se léta 44 po Kr. Ve dvou následujících letech,
když v Jůdsku hlad panoval, přispěla mu v nouzi Helena, na
víru židovskou obrácena královna z Mesopotamie. (Skut.ll,28.)

4.
Tedy Židé na krátko byli pod ochranou toho přátelství,

jehož král jejich Agrippa Starší u Klaudia došel. Vlast jejich
zase přímo od vladařů římských opanována byla. Tito až moc
ně drželi vládu, předce nevraživé chuti židovské zakoušeti
museli.

Hned první z těch v Paléstině ustanovených vládařů Kaspius
Fadus měl co činiti, aby skrotil kejkliře a loupežníka Theo
dáše, kterýž jako falešný messiáš povstal, slibuje, jako druhý
Mojžíš, že lid povede na poušť, : že se vody jordánské tak,
jako moře rudé před nimi rozdělí.

5.

Nástupce Fadů vládař Tiberius Alexander, bouřkám, kte
réž na mnoha místech mezi Židy povstaly, odolati vstavu nebyl,
a snad také proto Klaudius vzhlcdnost Agrippy Mladšího tudy
rozšířil, že mu (1. 47 po K.) přidal kraj Chalcis na Libanu a
Batanejsko, (někdejší to podil Filipa tetrarchy) s titulem králov
ským, a oprávněním, aby nejvyššího kněze ustanovili mohl. Než
ani Agrippa Mladší všem Židům proti Římu rozlíceným statně
neodolal.

*) Mocnčjšt stranu židovskou naklonil sobě tou horlivostí, : kterouž město
Jerusalům upevňovali začal. Na rozkaz jeho přisuvěné číst města hyla
otočena zdí, jenž nad Ostalní .silou předčila; neh i po Agrippoví Židé
konpivše k tomu právo v Rímč, dostavěli tu_ zeď a devadesáti věžemi,
z nichž jedna aedmdesáte loktů zvýší byla. Flav. Jos. bell. jud. V, 4, 2.
Ta cit. hist. V. 12.
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6.

Ventídius Kumanus nástupce Alexandrův, potlačil rozbroj,
v něinžto 20.000 Židů o život přišlo.

! nastupující Felix potýkati se musel při svém vladaření
jednak s rotou zákeřníků a najatých vrabů, jednak s buřiči po
lítickými a falešnými messiáši. Že pod ním vláda římská Židům
ještě promrzelejší byla, přičítá se jebo zištnosti a pejše.

To samé platí o Porcíu Festovz', jejž po sobě nástupce
měl Felix. Dále i po Festovi vládař Albin (od r. 63—64.)
rozmnožil kyselost mezi Židy svým nespravedlivým ouřadu ve
dením.

Mezi tím Agrippa Mladší stavěl pěkné budovy v Césareji
Filipově a v Berytě. An kněží o šibřínky se hádali, domáhali
Levité práva, aby oděv kněžům přislušící nosíti mobli.

7.

V nejvyšším kněžství děla se změna za změnou, a čím
dále, tím více spatřití bylo, že ducb Aronův od kněžstva od
stoupil. Pilátův nástupce Vitellius známého Jos. Kaifáše asadil a
na místo jebo povýšil Jonahana, syna Hannanova. Ale i ten
brzo ustoupil bratru svému Tbeolilovi, a místo tébož zase Šimon
Kantbar, syn Boethosů nastoupil. Jonathan, syn Hannanů tudiž
místo Šimonovo měl opět osadili; on však pustil bratru svému
Mathiášovi v lebkost uvedená důstojenství. Na to Agrippa Ebi—
onaje, syna Kantbarova za nejvyššíbo kněze ustanovil. Po smrti
staršího Agrippy usazen byl od bratra jeho Heróda knížete v
Cbalcis (r. 46 po Kr.) Josef Ben Kamith, a nedlouho potom
Ananiáš. *)

8.

Život kněžů tehdejších, jmenovitě pod lsmaelem Fabí svě
táctvím pácbnul. Za vladaře Festa Josef Kabi, syn Símeonů, a
po něm Anan, syn staršího Anana zastávali ouřad knížat kněž—

") Pří tak začastěm usazování veleknčžů, nebylo jich malo, co bývali v tom
důstojonatví, a tudy snad apoštol Pavel nezná 'onoho Ananíášo v nejvyšší
radě. (Skutk. 23, 2; 24, i.)
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ských. Na místo jeho dosadil mladší Agrippa Jesusa, syna De
mnaiova, jehož ouřadovánl padá do těch dnů, když Gessius Flo
rus Jůdsko zpravoval.

9.

Florus ten pro hrozné Židů trýznění zasloužil, aby záro
veň s velitelem svým Nerónem v neblahé paměti zůstal.

Mezi tím mladé kníže kněžské Eleazar tolik sice docílil,
aby napotom žádnému císaři obět se nepřinášela (r. 66 p. Kr.),
avšak tudíž vojna s Římem se strhla. Sprvu větší zástup lidu
držel s Římany, a pak přišlo k tomu, že válčili Židé proti Ži
dům. [ shlukše se proti Římu krutě bojovali, jedni pod vůdcem
Janem z 'Giskaly, jiní pod knížetem kněžským Eleazarem, a je
ště jiní pod Šimonem. *) To tré vůdců s vojskem proti voj
sku, a jeden na druhého krvavý outok činili doma, an zatím
od vojsk římských vně vyhrožováno.

tO.

Vespasián měl z rozkazu Nerónova Paléstinu v mír uvésti,
a buříče potrestati. [ počal váleěně s krajinou Galilejskou vy
jednávati, kdežto dějepisec Josel' silám jeho odpíraje udržeti se
nemohl. Netrvalo dlouho, a Vespasián celé Jůdsko upokojil.
Jediné hlavní město vzdáti se nechtělo.

Vespasián po smrti Neróna císaře zpět povolaný a za jeho
nástupce přijatý, vznesl vůdcovství na syna svého Tita.

S rokem 70 po Kr. nar., právě o Velikonoci, ku kteréž
odevšad množství Židů se sešlo, nastal boj krutější než prvé byl
a Římané potkali se s odporem neobyčejným. Obležení Židé
sobě zoul'ale počínali, činice krvavé výpady na Římany. [ dali
se falešnými zázraky přemluvili, že by dle starého proroctví je
jich tu dobu měl svět na východu znova vykvesti, a Jůdsko
vlády světa se zmocnili. **) Praví se, že lidem vidění 0 bit
vách na obloze ukázáno, a s nebe ohně do chrámu spadnutí
zpozorováno. V tom, prý, vrata svatyně samy od sebe se do

') Eleazar obsadil vnitřek chrámu, Jan velikou síň, Šimon město dolni. Elo
azar byl od krvostřeba Jana uklizen.

") Tncit. hist. V. o. 13.
24
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kořán rozovřely a slyšán jest hlas silnější nad hlas člověčí:
„Bohové odcházejí“ -— a zároveň nemalý hluk odcházejících
se rozléhal. *) Ale ani ta znameni, ani domáci rozbroje, ani
hrozný nedostatek potravy a nesmírný hlad, ani všecka přesile
římská neodstrašily odvážných Židů. Titus musel takměl' kročeje
po kročeji lopotně a s velikým krve prolitím dobývati, a v tu
hém boji od Velikonoci až do podzima všecku válečnou silu vy
naložiti. Konečně každá ohrada, pevná co tvrz, útokem vzata
býti musela. Titus, cbtěje zachovati stavení chrámové, truchlil,
když oheň z něho vybuchnul. Nic platno, že oheň hasiti roz
kázal. Chrám ten slavný, (druhý) téhož dne a měsíce vyhořel
jako první. ") V málo dnech potom vydobyta ostatní strana
město, a toto se zemí srovnáno.

Ze Židů podmaněných část pobito, jiní do dalekých krajin
rozptýleni, aneb" do zajetí zavedeni byli, a všecko namáhání je
jich, aby v Paléstině novou říši sobě založili, marné zůstalo.
Věci, kteréž Kristus vzhledem Židů a města jejich předpověděl,
naplnily se.

Než k utěšenějšim stránkám naplněného proroctví o zrůstu
Církve Kristovy, a k jejímu na skále založeni se ohlednouce,

co mezi tím, se stalo, vezměme na úvahu.

Kapitola druhá.
Kázaní ss. Apožtolův. Církev v Jůdsku.

(Dobu třidesítiletí po na nebe vstoupení Páně popisuje kniha Skut
ků apoštolských)

A. Za císařů Tiberia a Kaliguly (34—4l.)
l. Trvalo to asi roků sedm od na nebe vstoupení Páně, co

žili Apoštolé společně, bydlejice v Jerusalémě, kážice svaté evan

') Jistý Jesus. syn Hanuny ode. čtyr let před válkou ve dne v noci vohl:
„litas od východu. hlas od západu. hlas proti Jernsalému a chrámu, hlas
proti všemu lidu. Běda, běda, běda Jerusalémuf“ Přiveden jsa před
soudce, byl za to bit, ale nedal sobě v tom brániti, křiče tak bez ustání
až do posledních dnů obležení. Když pak stoje na zdi městské, karne
nem : nepřátelského praku poražen byl, umíraje ještě volal: „Běda mě
stu a chrámu, běda lidu a mně.“ Tak napsav historik židovský Josef
F lat-ius dokládá. že kněží na den Letnic před ohležením Jerusslémn noční
dobou zaslechli hlas v chrámě volající: „Opustme toto místo.“

") Totiž 9. dne Ab (července) r. 70 po lir.
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gelium, a rozdávajice tajemstvi Boží. 'l'u byli již vyvolili Ma
těje na misto Jidáše iškariotského k doplnění kollegia jejich.
Tu také sstoupil na ně Duch svatý, kterýž nadpřirozenými dary
je obohativ z mužů bojácných reky neohrožené učinil. Tu také
utvořila se první osada církevní. Jednak zázraky od apoštolů
činěné a moc kázaného slova, jednak sličné mravy prvokřestanů
byly jsou těmi přitažnými silami. Jednota srdce, jedna mysl
v Bohu, pojila věřících a v té první obci stala se nezvratným zá
konem. Obec jerusalémská měla viceré_spojeni skrze jedno u
čení apoštolské, skrze vespolnou zdilnost v lámání chleba a o
becnost statků v církvi. (Skutk. 2, 42 n.) *) Všecky důle
žitější věci řídil Petr, n. p. při volbě nového apoštola. (Skut.
i, 16.) On vedl slovo na den Letnic, a přijal okolo 3000
lidí do církve. (Skut. 2, All.) Též potrestal pronevěru proti
apoštolské obecnosti statků. (Skutk. 5, l. n.)

2.

Dále, týž Petr, když zároveň s apoštolcm Janem pro do
brodiní na člověku od narození chromém učiněné, před nejvyšší
radu židovskou poctaveni byli: nic nedbaje na pronásledování
hájil věci svých, i ostatních apoštolů. (Skut. 4, B.) Když pak
přísných zákazů rady židovské, aby o Kristu hlásati přestali, o
pominuto býti muselo: tu Petr byl nemálo potěšen, vida co zá
stupce ostatnich, an vážný mistr v lsraeli Gamaliel pro ně hla
soval. (Skutk. 5, 29 n.) Víme také, že apoštolé majíce vyko
návati vládu a moc jim od Krista svěřenou ani od krále Agrippy
ani od císaře Neróna o povolení se nehlásili. Chtěla-li která
mocnost v tom duchovním oboru obmezovati je, zpříma odpo

') „Trvalí pak v učení apoštolském, a v zdílnosti lámání chleba, a na mo—
dlitbách.“ -— „[ přicházela na všelikou diiši bázeň: mnozi také divové a
zázrakové ae dáli skrze apoštoly v Jerusalémě. Všickni kteříž věřili, měli
všecky věci o b e e u č.“

Pěkný to vzor, ale pro budoucnost co do obecnosti statků vyvéati
se nedal. a také v jiných obcích proveden nebyl. Než předce měliby
věřící všech časů ke vzoru tomu hleděli, a tak srdce nabýti, nejen pro
smysl nebeský, ale i pro vespolnou lásku, aby se všickni za dítky jed
noho Otce, a ti zámožnější za vládaře považovali, jimž Otec nebeský více
svěřil, aby to s nuznými bratřími ochotně zdíleli.

24*
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věděli: „Více sluší poslouchali Boha, neš lidí.“ (Skutkové
5, 29.)

Při jednomysli všech rostla Církev Boží tak, že nastala
potřeba, aby apoštolé při nižší stránce posluhování lidu sobě po
mocniky zvolili.

[ bylo tu sedm mužů dobré pověsti, jež věřící ktě službě
vyvolili a skrze vzkládání na ně rukou a modlitbu v ouřad ja
hensky' uvedli. (Skut. 6, 6.) Mezi těmi jeden nejpřednější
byl Štěpán, nejen pro věrnost v zaopatřování chudých, ale i
pro horlivé rozšiřování víry Kristovy. Potom jména ostatních
následují, a sice: Filip, Prochor, Nikanor, Timon, Parmen a Mi
koláš ; Štěpánova pak vy'mluvnost byla tak mocna, že protivníci
Židé, nemohouce jí odolati, naň se obořili, :: jej ukamenovali,
(r. 33 po Kr.) Z těch odpůrců jeho také byl Šavel, učenník
Gamalielů, a co jich více bylo, usilujících, aby Církvi hned v
její prvotinách smrtelnou ránu zasadili. Avšak, že Bůh byl s ní,
z toho rozlícení židovského následovalo hojné požehnání. Šavel
na víru zázračně obrácen (ok. r. 37), jsa stár okolo 30 let.
Na něm se naplnilo proroctví Jakobovo: „Benjamin vlk hl
tat-ý, ránoť jisti bude loupež, a u večer dělili bude ko
řisti, jsa toho pilen, aby drat, dávil a roztrhával.“ (Gen.
49, 27.)

Blasatelé sv. evangelia na všecky struny se rozešli, kona
jíce apoštolské práce ve Fénicii, v Cypru, v Damašku, v Anti
ochii syrské, a okolo r. 37 po Kr. snad také v Římě.

3.

Jet pak jisto, že ta činnost prvnějších věrověstů toliko na
Židy se vztahovala; o čemž víme z Skut. “, 19: „Ti pak,
kteří Se byli rozprchli před soužením, kteréž se bylo stalo pro
Štěpána, přišli do Fénicie a Cypru, a do Antiochie, žádnému
nemluvíce slova, než samým Židům.“

Diakon Filip, jak podobno, byl ten první, kterýž přešed
hranice Jůdské. kázal v Samařsku. Apoštolé v Jerusalémě
nejen dílo Filipovo schválili, ale i nařídili, aby skrze Petra a
Jana dokonáno bylo. Tito dva apoštolé přibyvše do Samařska
lidi od Filipa pokřtěná biřmovali ; načež byli naplnění Duchem
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svatým. (Skut. 8, 14. n.) Diakon ten pokřtil komorníka krá
lovny Kandace. Mocný to byl dvořenín a jak podobne, židov
ský novověrec. Snad hnedle tu dobu zavítalo i pohanům bla
hověšti ; aspoň Filip bezprostředně potom octnul se v Azotu, a
chodě kázal evangelium všem městům, až přišel do Césaree.
(Skut. 8, 40.) *)

4.

Než při všem namáhání apoštolském nemohlo blahé posel
ství, leč s malým prospěchem potkati se, dokud odpůrcové ži
dovští neutichli. Vímet, že jednak i po divném obrácení Šavla
na víru a za jeho po tři lota v Arabii meškání odboj a odpor
trval proti Církvi Boží. S návratem Šavlovým teprva klidnější
dnové zavítali v Církvi. Apoštol ten nejdříve do Damašku se
vrátil, a pak v Jerusalémé u apoštola Petra patnácte dní pome
škav, cestu nastoupil přes Césarei do Tarsu v Cilicii. (Skutk. 9,
30; Gal. i, 21.) Ale mezi tím nemohl působiti na upevnění
křesťanství, leč učenými hádkami, jenž na Řeky mocný vliv
jevily.

Jižt pak i Petr byl vševládnoucí Prozřetelností veden, aby
obor činnosti apoštolské rozšířil. Jeho přičiněním se stalo, že
ta pravda v život vešla. dle kteréby vod živých vášiti mohly
% Evangelia nejen Židé ale i pohané.

5.

Než provedení té důležité pravdy ne od úvahy a porady
lidské, ale od skutků zjevení Bošz'ho záviselo. Tedy když Petr
procházel všecky církve, přišel k věřícím, bydlejícim v Lydde a
odtud do Jeppe, a činil zázraky na obou mistech. Mezi tím,
co v Joppen Tabithu z mrtvých zkřísil, a vykonav svou denni
modlitbu pojisti chtěl, připadlo naň mysli vytržení, an byl vy
zván, aby jedl z těch životčichů, kteréž dle zákona Mojžíšova

') Té doby povstal podvodník \! Samaří jménem Simon magus, jejž za pů
vodce gnosticismu kladou. ] sliboval krajanům svým, že je povede na
svatou horu, k jejiž vrchu prý ani vody potopné nedostihly, a že tam
odkryje posvátné nádoby Mojžíšovy — bez pochyby rytiny modlářelté
arciotcem Jakobem na úpatí hory Garisim zakopané. (Joa. Flav. Autiq.
18, 4. 1. z,)
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nečisty'ml by'ti pravil. Když tedy potřikráte hlas s nebe jej k je
deni nabízel, přišli poslové, zovouce ho do Césaree k pohan
skému setnlku, jenž sloul Kornelius. Vidění, jež měl Petr, do
dalo mu srdce, aby vyššího hlasu hned uposlechl, an to již ne
nevěděl, že jen dle farisejského mínění poškvrněn, ne však před
obličejem Božím znečištěn jest, kdoby jsa z počtu věřících do
domu pohanského vstoupil. [ vida Petr, že dům ten snažně dy
chtí po pravdě křesťanské, nemeškal mu zvěstovati Evangelium
Kristovo. (Skut. 10, 44.) „A když Petr ještě mluvil, při
padl Duch svatý na všecky, kteříž poslouchali slova.“

Tedy rozhodnutí pro Petra jisté bylo, že i pohané mají
skrze jméno Kristovo dojíti odpuštění hříchu. „I rozkázal je
pokřtili ve jménu Pána Ješile Krista, a pobyt u nich
několik dni.“

6.

Potom Petr navrátiv se do Jerusaléma nalezl bratří z Ži

dovstva obrácené, ješto se s ním hádali, řkouce: „Proč jsi ve
šel k mužům neobřezany'm, a jedl jsi s nimi?“ *) Hádka ta
podala příčinu, aby to, co již skutečně průchod mělo, i apo-'
štolsky'm vyučováním v známost bylo uvedeno: že všickni ná
rodové bez výmz'mky povoláni jsou, aby spasení byli. Vši
ckni tu mlčeli a oslavovali Boha, řkouce: „Tedy i poha
nům dal Bůh pokání k životu.“ (Skut. H, 3. 18. 18.)

11. Za císaře Klaudia (41-54) horlení Církve,
aby nad židovstvím vrch podržela.

7.

Za císaře Klaudia dále se rozšiřovalypráce apoštolské po
celé Paléstině. [ za pomezím Paléstiny po řecku vzdělaní, z ži
dovstva obraceni mužové, jmenovitě cyprští a cyrenští byli ti
první, kteří Petrem započaté kázaní k pohanům dále konali.
Město Antiochie v Syrii obráceno jest za bližší střed jejich ou

') Tedy jen že u neobřezaných byl a s nimi jedl, kladono od některých
: židovstva obrácenýCh za velikou chybu!
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čiokovíni. „A byla ruka Páně : nimi, a veliký počet vé
řt'a'ch obrátil se ku Pána.“ (Skut. H, 20 n.)

] mělit jsou ti na víru obrácení pohané s celým tělem
Církve řádně se spojili; jelikož její podstata v tom záleží, aby
všickni oudové její oustrojně souviselí. Jak mile tedy Církev
(mateční) v Jerusalémě o tom antiochenském přírostku uslyšela,
poslán jest jeden ze slovútnějšich učenníků Kristových, aby jed
notuv Antiochii upevnil. Mužten byl Barnabáš“ kterýž |. 42
tam přišed a uzřev milost Boží, zradoval se, a napomínal všech,
aby v oumyslu srdce trvali v Pánu. (Shut. H, 23.) Při jeho
přítomnosti velký počet nových oudů majících vzdělanost řeckou,
církvi v Antiochii získáno. Žeň tu před očima byla veliká, ale
dělníků se nedostávalo. [ zňalt co k tomu způsobilost někdej
šího víry Kristovy nepřítele Šavla z Tarsu, a přivedl ho do An
tiochic. V městě tom práce obou dvou neminula se s hojným
prospěchem, tak že učenníci nejprv v Antiochii nazváni jsou
křesťané. (Skut. 11, 26.) L. 42—43 po Kr.

8.

Když té doby od proroka Agaba předpověděný hlad v
Jůdsku nastal, ") Šavlovi dána příčina, aby sebranou v Autio
chii almužnu do Jnrusaléma donesl. (L. 44 po Kr.) [ bylo!
po druhé, co od svého na víru obrácení tam zavítal, a pobyv
zde nedlouho, vzal sebou do Antiochie Jana Marka, kterýž byl
v Jerusalémě jeden ze vzácnějších. *")

Církev v Jerusalémě musela tehdáž i jiné strasti zakusití.
Nově ustanovený král Agrippa [. přišed z Říma, r. 42 po Kr.
aby se zalíbil židovstvu, odporoval apoštolům Páně. Tu z nich
jeden, t. Jakob větší, Janův bratr odpraven k vůli Židův a nej
vyššího kněze jejich Šimona Cantbery, jenž se domnívali, že by
Jakob Zebedeovec byl kacířem rovněž tak jako ostatní apoštolé
Páně za protivníky židovství kladení byli.

.) Petr byl tehdáž (r. 42) bez pochyby v Římě. o Barnabaši víz Marty
rolog. 11. června. Cf. Calmet. Dictionar. Sací-re Script. pag. 160.

") Skut. H, 28. Viz předešlé kap. num. 3.
"') Roku 46 po Kr. blahoslavená Panna Maria odebrala se do věčných itin

ků, . pochodu jest na oupatí hory olivetské.
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Apoštol Petr do žaláře vsazený a zázračně z vazby vy
lvobozeny' z města prchnul a na jiné místo, (snad opět do Ří
ma) *) se odebral. Od té doby kniba Skutkův apoštolských
nás upozorňuje na apoštolské cesty, kteréž Pavel a Barnabáš
nastoupili z Antiocbie, majíce k službě své Jana Marka, jako
diakona.

9.

Prvm'cesta apoštolská vedla velikébo národův apoštola na
ostrov Cyprus, kde Šavel, jak se praví, od prokonsula Servia
Pavla, jméno Pavel přijal, tak že mu i zůstalo. V městě Per—
ge odstoupiv Jan Marek, vrátil se do Jerusaléma; Pavel pak a
Barnabáš kážíce slovo potkali se :! protivenstvím v Antiochii pi—
sidické, v lkonium, v Lystře, v Derbe a jinde, až se navrátili
do Antiochie syrské. (Skut. 13 a M.) Tu zase nejedni z ži
dovatva obrácení odporovali, kladouce obřízku za nevyhnutelně
potřebnou k spasení. (Skut. 15, l.)

Pavel sBarnabášem nepřestali na tom, aby tu nesnáz lidu,
po židovsku smy'šlejícího, ihned odstranili, ale také sami spolu
s cirkvi antiochenskou na apoštoly a starší v Jerusalémě se o
brátili; kamž i někteří jiní z ostatních přišli. (Skut. 15, 2.)

10.

V Jerusalémě (ok. 49—51 po Kr.) sešli se apoštolé a
starší, aby otázku rozvážili. Tu povstavše nejprvé Petr, a po
něm Pavel a Barnabáš dali se slyšeti. A jakkoli pro přijetí
věřících pohanů žádné jiné výmínky nebylo kladeno, přece i
k tomu hleděti potřebí bylo, že z židovstva na víru obrácení,
s nimiž zajisté pokoj míti slušelo, nějaké oběti hodni jsou. Ja
kob při celém uvažování dělaje prostředníka, učinil návrh, aby
z pohanů na víru obrácenci některé abřadní stanovy zachovávati
museli; nejsouce k ostatním předpisům židovsky'm vázáni. (Skut.
15, 13 n.) *N) Zvláště zhotoven byl list z toho prvosněmu,

") Gl'r. předešlou kap. num. 2.
") Tudy zbořena jeat zed, kteráž byla mezi židovstvem a pohanstvem. V ata

novách nařízeno, zdržování se od toho, což jeat modlami poškvrněného,
zdržování se od aňátku ve stupních zapovězených a od krve i toho, což
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v němž odpověd strany té otázky podána. List ten od Jůdy a
Sily Antiochenskýnt doručen. Ted také Pavel a Barnabáš do
Antiochie odešli, a odtad po několika dnech k cirkvim v nově
zřízeným na cestu se dali. Než to užší spojení s cirkvi jeru
salěmskou, jejíž přednostou byl Jakob, ještě bez nesnáze prove
deno býti nemohlo. Sám Petr od těch, jak podobno, kteří z ži
dovstva uvěřivše, na svého přednostu Jakoba se odvolávali, pře
slrašen byl, an jej s bývalými pohany svobodně tovaryšiti viděli.
Protož Petr přišed do Antiochie, po sněmu Jerusalěmském od
Pavla pokárán. „Když přišel Petr (Keías) do Antiochie, zjevně
jsem mu odporoval, protože byl hoden domluvy. Nebo prvé
než přišli někteří od Jakoba, jidal s bývalými pohany: ale když
oni přišli, ucházel a odděloval se, boje se těch, kteříž byli z o
břízky, (Gal. 2, 11 n.)

N.
Teď šlo o to, aby věřící z židovstva a bývali pohané jak

bylo uznáno, vedle sebe trpeni byli, ba i ve všem se vyrovnali,
zákon Mojžíšů v ten způsob plnice, aby ten, kdo uposlechl hla
su Kristova, i ustanovením Mojžíšovým zadost učinil, avšak na
jednotlivé stranky stanov a obřadů Mojžíšových vázán nebyl.
Pavel od Boha k rozluštění tě závažné úlohy povolaný, neustal
na dvou poslednich cestách svých, až to, co započal, provedl

' a sice oustně i písemně. *)

C. Rozšíření křesťanství za Neróna. (r. 54—67.)
12.

Pod císařem Nerónem vzmáhalo se křesťanství stírajic s se

jest udáveněho. (Skutk. 15, 20.) Ten den ponejprvě spatřína jest na Cir
kvi zněmka katolictví jejího. A když pozorujeme. že Církev naie ze sy
nagogy i své ouřady přijala, jako biskupský, kněžský . jahenský, také!
víme, že daleko vyšší jest postavení úřadů našich.

') Židé od dětinství svého tak nvykli od krve a udiveněho se odvraceti,
jako by takové věci za pokrm bráti, něco nelidského bylo. Pročež po
hanů, že takových pokrmhv užívali, jako divochů se štítili, tak že mezi
nimi strhlou různici sněm jernsalémský zastaviti kizal. Ten maje péčí
o jednotu mezi žido- a pohanokřesfany, aby jedni druhým tím snáze při
vyklí, také na víru obráceným pohanům velel, aby se i oni od krve a
ndiveněho zdržovali, pro uvarovaní pohoršení. Později přestala příčina
stanovy tě, když obojí strana ' Církvi již upevněnou a svazku jednoty
pilnon býti se ukázala.
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be formy židovské. Pavel na své druhé cestě maje zápasili
s urputností farisejskou a zmužilo sobě počínaje, ncjvíco vo ško
lách židovskýoh se zastavovat, Když tu a onde Židé kizanínn
jeho pohrdli, vyhledával, aby obrátil pohany. Vámť jest mě
lo nejprvc' mluveno býti slovo Boží: ale poněvadž je za—
nn'tále, a za nehodné sebe soudz'te, života věčného, aj a
bracíme se !: národům.“ (Skut. 13, 46.) Tato v Antiochii
pisidické pronešená slova byla teď i potom ředidlom při zvěsto..
vání sv. evangelium. Jaktě Pavel slabostem židovským ustupoo
vati uměl, ukázalo se na druhé cestě jeho zvláště tím způsobem
že v Lykaonii už Kristu získaného uěonníka Timothea obřezal,0)
a bývalým pohanům ty od apoštolů na sněmu v Jerusalémě vy
šlé stanovy odporoučel. (Skut. 16, 4.) Nicméně zůstal v ae
návisti fariseům, z města do města jej stihajícím. Když pak
zchodiv Malou Asii, na rozkaz Boží do Macedonie přišel, v mě..
stě Filippi od Židů před soudem římským obžalován a uvězněn;
potom od shluklého lidu zbouřeno město Thessalonika protiPavlu
kážícímu ve škole židovské. A když Židé z Thessaloniky zvě—
děli, že by i v Beréi kézáno bylo slovo Boží, přišli také tam
pozdvihujíce a bouřice množství proti němu. (Skut. 17, 13.)
Dále, na cestě přes Athény přišed do Korintu opět se potkal.
s odporem židovským, tak, že již na tom bylo, aby se jinam
obrátil. Tedy v noci u vidění dostal od Pána rozkaz, aby zde
stání své měl. [ zůstal tam rok a šest měsíců, a mnozí z
Korintských slyšíce uvěřili a pokřtěni byli. (Skut. 18, i n.)
Tu dobu jedna z nejdůležitějších apoštolských církvi založena
jest. Během toho času také v Acháji před soudem římským
od Židů byl obžalován. (Tamž 18, N.) Žalobou jejich jak
koli neplatnou, ukázala se dosavadní židovská nenávist proti e
vangelium, jemuž své čelo postavovala.

Zatím Apoštol při své lásce a trpělivosti nemohl od těch
nenávistníků přemožen býti; ont spíše na opak před očima je
jich někdy k těm obyčejům židovským se propůjčil, kteréž du—

') Timothons, rodem : Lystry, města krajiny Lykaonie v Malé Anii, byl syn
otec pohana . matky židovky, jménem Evniky, kteréž i a matkou svou
Loidou, zasloužila chvilu nclíčené vlry. (2. Tim. 1, 5 a 3, [$.] Viz
Calmot. Diction. biblic. ", ps. 472.
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chu sv. evangelia neodpíraly. Tak také svou druhou apoštolskou
cestu (ok. r. 55) vstoupením do Jerusaléma skončil, aby slib
Nazarejských vyplnil, jímž se byl zavázal. (Skut. 18, 18.) *)

13.

Na to pobyv krátký čas v Antiochii nastoupil třetí svou
cestu přes Galacii a Frygii do okolí efesského, kdež dříve s
prospěchem kázal. Než ale do Efesu přišel, již tam jeden ži
dovský učenec, jmenem Apollo, rodilý z Alexandrie, ouřad kře
stanského učitele horlivě zastával; avšak bylo mu třeba teprv
od Akvily a Priscilly plnější výklad ccsty Páně přijtti. Tudy
schopnějším učiněn, když do Korintu přišel, byl také mocen,
v díle od Pavla započatém pokračovati. V tom čase, když A
pollova činnost v Korintu se objevovala, přišel Pavel do Efe—
su, kdežto celé dvě léta strávil, (57 a 58.) To nejen ve
školách židovských horlivě kázal, ale spolu také péči měl o ná
ležité vyučování ve škole jistého muže, jehož jméno bylo Il'yrann.
(Skut. 19, 9.) Působení apoštolovo bylo zde tak mocné, že
všickni, kteříž přebývali v Asii, slyšeli slovo Páně, Židé i po
hané. (Skut. 19, to.) Po prvnikrát pohanství samo o sobě
zpouzelo se tu proti křestanstvi v osobě zlatníka Demetria. Pa
vel když z Efesu procházel kraje macedonské a řecké, potkal
se i tam se svými zapřisáhlými odpůrci (tamž 20, 3); ale vše
cko to nevraženi a oukladů strojeni ze strany Židů v Malé Asii
a Řecku bylo jen pozůstávající stín těch utrpění, jichžto zakusil,
vraceje se přes Macedonii, přes Filippi, pak přes Troadu, “)
Chios, Milét, '") Týrus, Ptolemais, Césarei do Jerusalérna.
(Skut. 21, 18.) Tehdáž se dvou stran strhla se bouře proti
němu. Židé naň žalovali před apoštolským kmetem Jakobem.
Ten ale žádné viny nenalezl na svém kollegovi, zatim jen radu
dávaje, aby ukojiti hleděl pobouřenců těch podanou obětiv chrá
mě; což Pavel i učinil. Obrácenci z židovstva, jak podobno,

") Cesta ho vedla přes Efesus (18, 19) a podobno i přes Krétu, kdež
Títa zanechal.

") Kdei mládence jednoho jménem Eutycha z mrtvých vzkřísil.
"') Tam odtud poslav do Efesu, povolal starších cirkve učinil k ním řeč .

loučil se s nimi. (Skut. 20, 17 n.)
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byli tím upokojeni. Ale ostatní Židé nijak nedali se spokojití.
Jen tisíčník Lysiáš, velitel posádky v Jerusalémě byl mocen,
vzteku zbouřené luzy jej vydrati, a v Césarei před obličejem
vládaře Felixa pod bezpečnou stráži udrželi. (r. 60 a 61) Vlá
dař ten s chotí svou Drusillou, kteráž byla Židovka, s mužem
nezákonitě sňatá, poslouchal Pavla kážiclbo o víře v Jesu Kri—
sta. Dále, Pavel před novým vládařem, t. Festem vyslýchán
byv, odpíral žalujícím naň Židům, a k císaři se odvolal, aby
před stolicí jeho byl souzen. [ stalo se mu po vůli, tak že
pod stráži vydán setniku Juliovi s jinými vězni do Říma se pla
vil, kdežto po celá dvě leta u vězení držán. (r. 62 a 63.)
Tak se zdálo Židům, že zvítězili nad nejmocnějším rozšiřovalo
lem a obhajcem křesťanství; avšak právě odtad, že Pavel seděl
v žaláři, vzmáhalo se avangelium vŘimě, jakož se z listuk Fi
lip. !, 12 snadno spatřili může. [ o tom starodávní pověst
nás došla, že Pavel na svobodu propuštěný až do Španielpřišcl,
a tam učení Kristovo kázal. Eus. h. e. ll. 22; Clem. Rom.
i ep. ad Cor. 5.) *)

Dále pojištěno také vítězství víry Kristovy nad synagogou;
při čemž Pavel ve jménu Páně hrdinsky sobě počínal. Vítěz
ství to ukázáno při vyvrácení Jerusaléma, jenž se po několika
letech stalo.

14.

Než nový nepřítel zbraň krvavou vytasil jak na vůdce
křesťanů, tak i na všecky vyznavače Páně. Ovšem poslední to
byla znamenitá rána, již židovstvo zasadilo lidu Kristovu. Než
u pohanů nad jiné ukrutnější Nero, „.léta císařství svého (65
po Kr.) pustil bič pronásledování na křesťanstvo v Římě a způ
sobil, že krvavý boj, jejž na Cirkev Boží nastrojil, přes 200
let trval. Při té příležitosti Petr a Pavel, knížata apoštolská
podnikli smrt mučennickou. Kterého roku Petr zase do Říma
přibyl, určití nelze; že však tam, jakož i Pavel, lnučennické

') Na všechen pád ouslním i písemným vyučováním židovstvo farieejské
přemohl, & při všem co ho potkalo, byl život duše jeho jako slavný
svátek.
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koruny došel, nad jiné události ode dávna svědectvím souhlasným
ztvrzeno jest. *)

Avšak po smrti obou knížat apoštolských nezaniklo slovo
Kristovo, jemuž dle Chrisostomova svědectví, Pavel po svém
obrácení pět a třidcet let sloužil; „Ježíš Kristus včera i dnes'
(tentýž.) Žid. 13, 8; „utvrdila se smlouva mnohým.“ Dan. 9,
27. cf. Mat. 26, 28.

Nový Jerusalém, jenž ze židovského Jerusaléma formu měl,
byl dodělán ; mohlat pak forma rozpadnouti, jako to bývá při
zdařitém ulití zvonu. Již všecky podstatné pravdy byly vyřče
ny, vše zařízeno založenými ústavy a o další stání rozdavačů
milostí, jakož i o jednotu mezi věřícími postaráno. Ne méně i
ty všecky protivosti, jenž vůbec během času co možné a sku
tečné nastati měly, v čem vlastně záležeti budou, se ukázaly,
k outokům na Církev Boží hledice, totiž: krvavá protivenství,
odpory v nauce strany Židů i pohanů. Také ta největší mezi
všemi zahubivými mocnostmi; hwresis, byla již proti Církvi hla
vy své pozdvihla. Avšak nežli šíře o tom povíme, příhody A—
poštola Jakoba menšího a ostatních Apoštolů uváženy buďte.

Již Pavel při své první cestě do Jerusaléma od svého na
na víru obrácení (r. 4l.) jiného z apoštolů neviděl žádného,
než Petra a Jakoba, bratra Páně. :(Gal, l, 19) Později (r. 52)
při sněmu zmiňuje též o Janovi (Gal. 2, 9.) Podobno, že o
statní apoštolé v čas pronásledování Šavlem vzbuzeného dle roz
kazu Páně po všem světě se rozešli.

15.

Jakob menší, syn Alfeův, sestřenec K. Pána, pro svou
spravedlnost a přísnost mravů zprvu byl u všech křesťanů i u
mírnějších Židů vysoce vážený, potom ale jsa biskupem vJeru
salémě horlením svým pro rozšíření víry Kristovy všecken vztek
ostatních proti sobě vzbudil. Když po smrti vládaře Festa ještě
nového nástupce v zemi nebylo: svolal nejvyšší kněz Annáš,
syn onoho Annáše, před něhož svázaný Kristus veden byl, vše—

*) Novějším výpočtem dokazuje se, že dějepis církevní od smrti Kristovy
až do úmrtí knížat apoštolských v Rímč utrpěl schodek (delicit) čtyr let.
Viz das Leben Jesu. Von Dr. Joh. Nep. Sepp. 4. Bd. S. 3,
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cku radu, a postaviv Jakoba s některými jinými křestany, žalo
val na ně, že zrušili zákon; načež je odsoudil, aby ukameno
vání byli. Což se stalo ok. 63 po Kristu. *) Co do ostatních
apoštolů, podobno, že za času pronásledováaí, Šavlem pozdviže
ného, jakož byl Kristus Pán velel, po všem Světě se rozešli.

Ondřej Zprvu Jana Křtitele učenník, potom apoštol J. Kri
sta, k němužto i svého bratra Šimona přivedl a s tím samým
při lovení ryb za rybáře lidí povolaný, dle starodávni tradicí
ve Skythu, Thractl a Epiru svůj apoštolský ouřad vykonával. V
městě Patraaa řečeném, v krajině Achajské sešel smrtí mučen
níckou z rozkazu prokonsula Egeáše. (Euseb. Ill. l.) 1"*)

Filip, krajan Ondřejův dle oustníbo podání jednak v tétež
krajině, jednak v sousedné Frygii apoštoloval, a tamže v Hie
rapoli mučedlnickou krev pro Krista vycedil. (Euseb. 3, 24.)

Bartoloměj kázal učení Ježíšovo v šťastné Arabii, a sice
Indům, jenž měli jméno Blaženci t. Ethiopové. Praví Se, že
král armenský v Albanopoli dal toho apoštola mučiti a jemu za
živa kůži s těla stáhnouti.

Matouš po některý čas, jak podobno, v Paléstině kázal.
Později k Ethiopům, lndům a Partbům světlo s. evangelium při
nesl. (of. Socrat. H. E. 1,_i9.)

Tomás" rodilý z přimorskébo města Kalamina, zprvu národ
médský a perský vyučoval, potom v Indii kázal, kdežto na roz
kaz krále kopím proboden, a tak koruny mučedlnické došel. Že
také v městě Edesse hrob jeho ukazovali, není na odpor histo
rické zprávě o jeho v Meliapuru dokonaném běhu; jelikož jeho
kosti, jako ony Ondřejovy, a i jiných Svatých přenešeny býti
mohly.

Apoštolem mesopotamským a církve syrské zakladatelem
jest Jůdas Thaddeus (jinak i Lebeus). Jemu po boku v díle

') Klěment : Alexandrie (u Eusebia b. e. II, 1) zřejmě praví: že dva byli
Jakobové, znichž jeden mečem, druhý aochorem valcluířským životekon
čil.

") Měato Cařilirad považuje Ondřeje za svého apoštola, a tam se i ostatky
jeho chovaly, až pak od Frankův do Amalfi, a odlad do Říma přeneše
ny jsou. Řekové v hravých výkladech svých kladou na to váhu, že
Ondřej, apoštol Cařihradský Petra, římského apoštola kn Kristu přivedl.
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Božím stál A(li čili Thadi, učenník apoštolský. (Asseman. bi
hliot. orient. [. 315.) Praví se, že na apoštolské cestě do Fé
nicie podstoupil smrt mučennickou, a že v Edesse ostatky jeho
se nalezají.

Zprávy o apoStolich Matěji a Šimona, kterýž alove Ze
lotea, nejméně souhlasiti se zdají. Matěj nejprve v Jůdsku a
potom v Ethiopii evangelium hlásal, kdež ukamenován a mečem
odpraven jest.

Šimon (Kananejský) zvěstoval slovo Boží v Jerusalémě a
v Gaze až k pomezí Egypta, a za vlády císaře Trajana násilnou
smrtí sešel, an prý za živa pilou přeřezán byl. *)

Kapitola třetí.
Spisovatelská činnost ss. Apoštolů. Knihy nového zákona.

1.

Dle nejbližšího povolání svého měli apoštolé hlísatí, .
ouatnó zvěstovali, co na Kristu viděli, a z jeho úst slyšeli.
V tom pozůstávalo evangelium. Kristus nikde nevelí učenníkům
svým, aby napsali slova Evangelium, nýbrž jen o svědectví oust
ním, jež vydávati budou, jim praví. ") Již to vyvolení apro
stých rybářů snadně tomu nasvědčuje, že by založení křesťanství
ne od litery a kněh, ale od živého slova a trvající milosti Bo
ží záviselo. „Víra jde ze slyšení,“ dí apoštol národů. „A za
jisté po vší zemi rozšel se zvuk jejich, a do končin okršlku
země slova jejich.“ (Řím. 10, 18.)

2.

Avšak rozumí se samo od sebe, že tomu oustnírnu vyučo
vání tudíž písemné připomínky ku pomoci přispěti musely. Samo
evangelium (t. j. zpráva o učení, o životu a skutcích Ježíšových)
mohlo ncsepsaným zůstati, dokavadž ze samých úst apoštolských

') Nejedni za to mají, že by byl jeden : p řílru : ných Páně, a po .la
llobově smrti jerusalémský biskup.

") Toliko proroctví o budoucích osudech církve v zjevení av. Jona : roz
kazu Pa'né napsáno jest. Zjov. !, H.



310 VIII. Kniha. líp. III. Spisy ss. Apoštolů.

živě plynulo. *) Ale to oustnč hlásané evangelium vkročilo v
život, a položilo základ k obsažnému o víře učení, k němuž
snadno přichytily se rozpaky a otázky, jichžto rozhodnouti lze
bylo skrze zhotovený a odeslaný list, aniž to pokaždékrát osob
ně přítomného apoštola požadovalo. Epištoly k některým círk
vím anebo i k osobám soukromním odeslané jsou to, čím se
na mnoze a nejvlastněji začíná doplňovati kázaní apoštolské, a
zbraňuje, aby důležitá částká téhož v nepamět nepřišla. Máme
v novém Zákoně jedenmecítma listů, mezi nimižto 14 od Pavla,
dva od Petra, jeden od Jakoba Menšího, jeden od Jůdy, tři od
Jana sepsány jsou.

Listy či epištoly Pavlovy vnyikají nejen bohatostí myšlenek
ale i tím, že o příležitosti, při které, a o čase, kterého po
vstaly, známost máme nad onu při ostatních listech mnohem ze
vrubnější. Z epištol ke Galatům, k Efesským, Kolossenským a
Thessalonickým viděti jest, že se v živobytí lidském nalezají
skutky buď z ducha neb z těla pošlé. Ony slují ovoce světla,
tyto ovoce temnosti. Ovocem světla jsou synové nového a či
lého člověka, a zase ovocem temnosti jsou dítky starého a mrt
vého člověka, a oběma spolu sloužili nelze. Protož třeba jest
starého člověka svléci a obléci nového. Protož ovoce člověka
nového od ovoce člověka nového rozeznati můžeme. Konečně

v těch epištolách potkáváme se s událostmi, jimiž Skutkům apo
štolským světla přibývá a podává zprávu o zrostu a pokroku
apoštolských kázaní, odporech a hájení svatého evangelia, o jme
nech učenníků a prvních věřících, jenž zvláštní věrnost Kristu
zachovali, o těch, kdož se Kristu zpronevěřili a zase o jiných,
ježto o rozšířeni svaté víry horlili. Jiné a sice 8 z nich na
psal na svých apoštolských cestácb, jiné, t. 6 ostatních, když
byl uvězněn v Římě. K sepsání jich nejvíce použil nějakého
příručníka (amanuensis.)

') Z mnoha učení a skutků Kristových málo jich sepsáno bylo jen proto,
aby se nám tudy obraz učení a života Kristova blíže před oči postavil,
jakož o tom svatý Jan vl. Epištole své i, 4 píše: „Toto! (co jsme ví
děli a slyseli) píieme vám. abyste se radovali, a radost vaše aby byla
plná.“ Sv. Pavel také jistí, že ne na tom, což jest zevnitř, ale na tom.
což vnitř jest, ne na alovích písem, ale na smyslu stojí evangelium,
Nebo litera zabijí, ale duch jest, kterýž obživnje. 2. Kor. 3, 6.



Dvě epištoly k 'l'hessaloníckým. 311

A. Epištola první k Thessalonickým.
3.

Pavel na své apoštolské cestě z města Filippi přes Amli
poli a Appolonii přišel do Thessaloniky, hlavního města krajiny
macedouské, a zřídil tu na vzdor všem odporům židovským zna
menitou církev. Hlavnější část její byli ti pohané, kteří již od
Židů obraceni byli k víře v jednoho Boha; pak bylo v ní po
hanů množství a žen znamenitých nemalo. Skut. 17, 4.

Poněvadž tu pro bouřlivost Židů dlouho kázati nemohl, utekl
do Bcréi, *) (Skut. 17, 10 n) a přišel až do Athén (l Tbes.
3, |. 2. 5.) Zde se měli k němu dostaviti Sílas a Timotheus
(Skut. 17, 15) avšak sešli se s ním teprva v Korintu. ('l'amž.
18, 5.)

4.

An tedy obec Tbessalonická, tak brzo od svého otce opu
štěná, hojnější utěchy apoštolské potřebovala, vypravil Pavel k
Tbessalonickým svého Timothea, aby potvrdil je u víře jejich.
(l. Thes. 3, 2.) Pavel po navrácení Timotheově jal se první
svůj list k Thessalonickým psáti. [ žádá sobě brzkého s nimi
se shledání, a maje potěšení z nich, dí: „Vy jste sláva naše
i radost.“ Tak pochvalně k nim promluviv pobádá jich „kprvní
horlivosti. Dále napomíná k vystříhání se pohanských nečistot
a klamů, nabízí k trpělivosti ; ant, prý, sami vědí, že k tomu
jsou postaveni, aby trpěli. Též mluví jim o pracovitosti, a vy
světluje pravdy, jimiž víra Kristova činí smrt méně strašnou.
Jmenovitě mluví o skonání všech věci a druhém příští Kristově
a těla vzkříšení (4, 12 n.) Ač o těch věcech ne jako dale
kých mluviti se zda, předce jícb varuje od přemýšlení, kdy se
ty věci státi mají. Dobrý otec, u velikém nebezpečí dítě své
opustiti přinucený, nebrubě jinak by psal, než jako Apoštol svou
epištolu lní k Thessal. Slovo: „Vzdělávati — vzdělávejfe
jeden druhého — jest oblíbený obraz sv. Pavla, dle něhož

') Tam byli posluchači Pavlovi „šlechetnějií nad ony, kteříž byli v Thessa
lonice, jenito přijali slovo se vší cbtivostí na každý den rozvaiujíco Pi—
ama, takli by ty věci byly.“

25
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království Boží stanoviti zvláště a vůbec, jest tolik, co chrám
vzdčlati. — Na závírce listu nalezáme krátkou pastorálku s dvě
ma zvláštního pozoru hodnými texty: „Ducha neuhaěujle“ ..
„ Všeho zkušujle: co dobrého jest, toho se dále.“ (5,
19 a 21.) '

Dán jest ten list nepochybně z Korintu ok. r. 54, a tedy
dle času nejprvnější ze všech Pavlových epištol.

: 5.

Hned po této první epištole dostal sv. Pavel nové zprávy
z Thessaloniky. Právě ta pečlivost, s kterou nově obráceným
druhé příští Kristovo k upokojení mysli jejich před oči stavěl,
podala příčinu k zarmoucení jich, bylo! zajisté nemálo žen uro
zených v té nové obci. (Skutk. 17, 4.) Skonání světa se
všemi hrůzami bylo to, o čemž tu přemyšlováno od nich, nebo
je k tomu pudila slova Pavlova: „Den Páně tak přijde, ja
ko zloděj v noci.“ (1, Thes. 5, 2.) Den posledního soudu
byl pobouřené obraznosti již jako přede dveřmi. — Následkem
toho mnozí ospalými učiněni, zabálce se oddali. Protož neme
škal Pavel Thessalonickým opět psáti, a tak rychle k druhému
listu !: Thessalonickým příčina podána jest. .

B. Druhá epištola k Tbessalonickým.
Když je byl zprvu pro stálost v utrpení pro víru pochvá

lil, přímo hledí vyvrátili blud o brzkém příchodu Páně, jelikož
prý dříve ještě antikrist, člověk hříchu a syn zatracení přijíti
musí. Podstatu antikrista tak líčí, že tady sotva utěchy a po
klidu nabyli, a však také jich ujišťuje, že nešlechetníka toho
Kristus Pán zkází pouhým slovem svým a jasností příchodu své
ho. (2, S.) Dále napomíná k trpělivosti, *) varuje nepokojných
a zahatčivých bratři, a dává konečně vlastní rukou znamení, po
němž by se budoucně jeho epištoly poznati mohly.

Psán jest, jakož vejš podotknuto, brzy po onom prvním,
na témž místě. Silván a Timotbeus jsou ještě u Pavla, jakož
byli při něm, když ten první psal. (2 Thess. l, l.) Ze za
čatku třetí cesty apoštolské pocbází

') Jako pravě včřící musejí tuhou zkoušku přestáti tak, že strasti jejich jsou
důkazem a zobrazením spravedlivého soudu Božího. (2 Thea. 1, S.)
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C. List k Galatům.
6.

Galaté byli obyvatelé krajiny Galicie v Malé Asii. Když
Pavel svou druhou apoštolskou cestu konal, přišel také do Ga
lacie (Skut. 16, 6), a na své třeti cestě (Skut. 18, 23) pro
šel opět tu krajinu, všecky učenníky potvrzuje. Bezpochyby,
že tím časem nemalo Galatů na víru obrátil, a některé církve
tu ialožil, neb jsou ho obakrtíte velmi laskavě přijali. (Gal. 4,
13, 14.) Po něm povstali tam učitelové z obi-izky, usilujice,
aby křestanstvo ctilo sice evangelium, ale mimo ně i k obyče
jům starozákonnim se obrátilo. [ zlehčovali jsou Pavla apoštola
a liché borlení jejich se jim poněkud i podařilo. Protož píše
Pavel z Efesu judnak o' svém dřívějším tam přeby'v'šní, jednak
stěžuje Sobě, že se Galhté tak rychle uchy'lili od čistého e
vangelium. *)

7.

List ten 1. 57 vlastní rukou Pavlovou psin, rozpadi v 7m
oddilův mimo závěrky.

[. Ukazuje Galatům, skrze neoavícené odpůrce v čistém
učení pozvrtkany'm, jistotu a pravost jak apoštolství tak_ i kázani
svého; při čemž bije na ty l'arisejského židovství v Galacii jed
natele. [ blási jim, .jak a na čem se s apoštoly Páně v Je
rusalémě usnesl, a jak zjevně odporoval Petrovi, an byl proti
vlastnímu přesvědčení přímá pravidla svatého evangelium k vůli
Židům do ztís'tínu stavěl. (Gal. 1—2, 15.)

II. Ohledně hádky samé jen ti Galaté mohli spa'su lidstva
za odvislou od obřízky polotiti, ktel'i nevěděli a nevědí, že vše
liké oaprlvedlnění jde z víry v Krltta', a ne ze zákona Mojží
šova, jehož účel jen tuinoucí byl ; zákon ten ovšem budil vě

') Vše, co jim to napsal, mimo dogmatických poměrův důležito jest takú
vzhledem hlatoric, an se tu zračl podnikhuti těžkých belli. aby Církev
skrze těsniuy židovství se prodrala. [ Pavel uzuivi zikou llojžíiů za
dar Boží, ale ukazuje, ze spočdtku byl to úmysl Boží, tomu zákonu jeu
pomijitedluý úkon prophjčiti (2. M.) Kdoby tedy zcela řádem Božím
zakon ten přijel, tím nucen jest, aby přes ten samý cosi vyššího, t, vy
koupeui skrze Krista hledal.

25.
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domí hříchu; člověka však ze stavu hříchu vyvesti nemohl.
Vykoupením z jedné strany něco zákonu odňato, z druhé pak
něco přidáno. Zásady Bohem vyřčeně spravedlnosti uznány jsou
v 'těžkých utrpeních, jež Syn Boží podstoupil 3, 13. — Tak
vina sňatu a dar synovstvs' Božího udělen. *) (4, 5. 6. n.;
2, 16 a 3, i n.)

Ill. Mezi tím co smítá odpory židovské, poodnáší se ku
přípomínce o té obětivosti, s kterou on Galatům poselství Boži
zvěstovat, a o té lásce, kterou mu prokázali. (4, 12—19).
Apoštol chce býti přítomen, a hlas svůj proměniti v hlss ma
teřsky'(20.) ")

lV. Že služebnost zaměnili za svobodu, kletbu za pože
hnání, rce jim: „Aj já Pavel pravím vám, že budete-li se ob—
řezovati, Kristus vám nic neprospěje. (5, 2.) V Kristu Ježíši
ani obřízka nic neplatí, ani neobřizka, ale víra, kteráž skrze lá
sku působí.“ (5, B.)

V. Avšak svoboda křesťanská ne v smyslu lichého my
sticismu bráti se smí, něbrž podstata její hledí k přísnosti mra
vů sličny'ch a obětivému bližního milování. ,Bůb nedá se klamati“
(bezkárnou duchovosti); nebo co bude člověk síti, to bude i
žíti. (6, 7. S.) Záslužnost dobry'ch skutků nelze silněji vy
jádřiti.

Ví. Jednak i s odpadly'mi strpení míti náleží. Musiljeden
druhého břemena nésti. (6, 1—6.)

Víí. Závírka obsahuje ty hlavnější myšlénky téhož listu,
a sice: s) Věřící z obřízky chtějí Galatských víře Kristově zí
skaných obřezati, aby se jimi chlubiti mohli. b) Apoštol netouží
po slávě lidské, ale řídí se nevy'vratny'm pravidlem: „Vlírístu
Ježíši ani obřízka nic neplati, ani neobň'zka, ale nově
stvoření.“ c) Kdo se těch slov drží, okusí pokoje.

') l'řipomenouti sluší, že on maje poměr křesťanské svobody k židovská
službě obřadní Iičíti, podobnou cestu nastupuje, jako židovský Midrssch,
přirovnávsje ' tě věcí oba syny Abrahamovy lsmnele a lsáka. (4. 24.)

“) Desatero Božích přikázání jest zákaz vůle božské; křestnnství jest roz
kaz lásky Boží; a dle sv. Aug. (lib. contr. Adimantum cap. l7.) „Zá
kon (starý) má se k evangelium jako bázeň k lásce.“
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8.

Epištola ta jest obsahem nemálo podobná oné k Římanům
později napsané. V obou dvou jest aučinek vykoupení o
avětlen, ale v listu ke Galatům nejvíce naproti židovským náhle
dům o stavu milosti ; k Římanům pak bezohledně na stav ten a
zvláštní okolnosti místa. List ke Galatům tu z hříchu vyproštu
jící milost slaví ; to samé i onen k Římanům činí, a mimo to
také posvěcující, celého člověka podle Krista přepodobující milost
velebí. Protož i ty dvě věci: služebnost a svoboda“ s obou
stran ne naprosto stejný význam mají. Tuto více praveno o
svobodě, skrz evangelium získané, tak že mnohých obřadů zá
konních netřeba; onde však na svobodu křesťana mnohem dů
ležitější, anaž při plnění zákona pouhou bázeň za pohnutku ne
klade — a také na jiné odličnosti upozorněno."— Co zde A
poštol podlé Habakuka, 2, 4 píše: „Spravedlivý živ je:! %
víry" —ukazuje na spravedlnost ne onu vlastní, nýbrž z Boha,
Bohem udělenou (Řím. 10, 3), která počíná z víry a roste víc
a víc ve víru živou, oplývající dobrými skutky.

D. První epištola k Korintským.
9.

Psána byla v Efesu, když Pavel po dvě leta tam meškal,
a sice za dnů poslednějších jeho v témž městě bydlení; nebo
již se chystal, aby přes Macedonii do Korintu cestu nastoupil,
kdežby přezimoval. Z pečlivostí o chudé mínil (l. Kor. 16,
3—5) se pustiti do Jerusaléma. [ v církvích, kteréž byly v
Galácíi, zbírky na chudé od něho byly učiněny; jakož v epi
štole k Galatům zmínku činí, že prý apoštolé jemu veleli, aby
pro chudé křesťany v Jůdaku a v Jerusalémě almužny zbiral.
(Gal. 2, 10.) Tedy dána jest ta epištola roku 57—59 po
narození Páně.

Odkad byl příležitost vzal Pavel, aneb z které příčiny by
byla napsána, zde sám dotýkal, a z několika jiných okolnosti
spatřiti se může.

Korint bylo hlavní město v Acháji, a v něm panující pro
:!0páčnott také tamnější od Pavla založené církve se chytala;
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protož Pavel z Efesu již dříve jednou Korintským psal, od smil
stva jich vystříbaje (í. Kor. 5, 9.) Ale to psaní se na nás
nedostalo. Dále, vznikly v Korintu otázky : pochybnosti o ně
kterém článku křestanskéko učení a přikázaní. Povstali tam i
někteří jiní učitelé z obřízky, kterým k mysli nešlo, aby čisté
evangelium přednášeli, a lid v pravé víře utvrdili, ale spíše o
zdobnou řečí a na oko hlubokým výkladem k své straně jej
přitáhnouti usilovali. Tu bylo. skromným kázaním Pavlovým o
pomítáno; tu výmluvný Apollo obráconec z židovstva s nemalým
prospěchem, snad tomu ani nechtěje, zabíral sa do iitosoíické &
umělecké mluvy, odporující skromnému kázaní apoštolskému. Zji
né strany na neobyčejné dary, jimiž Duch svatý tu církev zvlá
ště byl ozdobil, kladeno jest nemálo váhy, a snad také přitom..
nost sv. Petra co apoštolského přehlídce (visitatora) v Korintu,
učinila, aby- některých k víře nepřiniležejících učení bylo připu
štěna. Tudy. se jedni k straně Petrově, *) druzi k straně Pav
lově, . jiní aale Apollově stavěli, a ještě jiní toliko Kristovi,
býti chtěli. Tot hlo ty. poměry, v nichž ta epištola k napaini
přišla.

tO.

Nejedno návěští tu podáno, jimž se otázka o zřízení v cír
kvi apoštolské uvedeném rozluštiti může. Obsah její jde z těch..
to punktů:

1. Od kap. 1—4 dotýká o mnohých stranách . sporech
mezi Korintskými vzniklých, a poráží nadutoat lidské moudrosti
a výmluvnosti, a, staví naproti vnitřní a mocnou moudrost Boží.
„My pak jsme nepřijali ducha tohoto světa, ale Ducha kteqýž
jcst z Boha, abychom věděli, které věcí od Boha darovaný jsou
nám.: o nichž i mluvíme, nikoli učennými slovy moudrosti lidské,
ale skrze učení Ducha (svatého), duchovní. věci a, duchovními
srovnávajíce.“

2. Potom (kp. 5—6) tresce Korintských pro smilství,
odsuzuje krvoprzniče, a haní jejich soudy před pohanskými
ouřady.

') ' Ovšem Kotas (Petr) !, Kor. 3, 5 není jmenován co spolu-zakladatel
obec Korintské.
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3. Dále, (kp. 7—15) odpovídá na rozličné otázky —
o manželství a pannenslví, o jedem' obětovaného modlám;
o břemenech ouřadu apos'tolske'ho ,' o obleku žen v chrámě ;
o večeři Páně; o vzácnosti a užívání darů duchovních, jichžto
vyšší jest láska; o Kristově smrti vedlo Písem (lsai. 53.) a o
vzkříšení z mrtvých. _

4. Posléze (kp. 16, i n.) vzbuzuje k sbírání almužny
pro chudé Jerusalémské, a po některém napomenutí dokonává
pozdravením vlastní rukou psaným.

E. Epištola k Titovi. *)
ii.

Brzy po oné první k Korintským v Efesu psána. Již
v městě tom Pavel umínil sobě projíti Macedonii, a dále pustiti
se odtamtud do Korintu, a tou naději se kojil, že v tom ře.
ckém městě přezimovati bude. (! Kor. 16, 6.) Pavel ví, že
v macedonském městě Nikopoli přes zimu zůstane. (Tít. 3,12.)
Do toho města objednal k sobě 'l'íta, jak mile by Artemas a
'l'ycbikus k němu přišli.

'l'edy psán jest list k 'l'ítovi z Macedonie té doby, když
se Pavel od tamtud pryč ubírati měl, asi r. 58 po Kr. Pavel
zanechal 'l'íta v Krétě, když ten dříve na sněmu apoštolském
s ním byl v Jerusalémě. (Gal. 2, l. n.) Protož muselo to
býti na konec drubé ccsty apoštolské, když Pavel z Korintu přes
Efesos do Jerusaléma putovav, zastavil se v Krétě. Mezi tím,
co Pavel druhou pout apoštolskou konal, byl Títus při něm;
jmenovitě v Korintu, kdež i Timotheus a Silas po boku mu
kráčeli.

12.

V první a druhé kapitole Pavel Titovi dává těžkou rozře
šiti úlohu a připojuje potřebná naučení a napomenutí k vedení

') Tltua byl : pohanských rodičů pošlý, ale záhy uvéřiv, byl již : apošto
lom Pavlem na sněmu apoštolském. Skutk. 15, i n. Mnozí z bývalých
Židů usilovali o to, aby také Titus obřozin byl; ale Pavel nikterak no
lvolil. Gal. 2, t n,
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pastýřského ouřadu, bera zvláštní ohled na obyvatele ostrova
Kréty; *) a tak list ten mezi listy pastýřské kladou. Pri tom
odvolává se na zdravé učení, jímž by křesťané každého stáří a
stavu měli se říditi. Předpisy' o nakládání s poddanými připo—
juje k vznešeným pravdám o vykoupení světa skrze Krista (2,
13). Titus jest poukázán na zvláštní milost, pokolení našemu
prokázanou, a výstráhán od marných otázek a neustupných ka
cířů. —Títus, obdržev list od Pavla nejprvé putoval do Korintu
(2 Kor. 7, 13; 12, 18) odtud k Pavlovi do Macedonie (tamž
7, 5. l3. v Nikopoli.) Titus byl také za dnů druhého vězení
sv. Pavla v Římě, a odšel odtud do Dalmacie (2 Tím. 4, 10),
aby tam mezi pohany prapor sv. kříže rozvinul. — Život pak
svůj dokonal stár 94 léta jako vrchní biskup na ostrově Krétě.

F. Druhá epištola k Korintským.
13.

Psána jest po odchodu sv. Pavla z Efesu, jak podobno
v Nikopoli, macedonském městě 0 velikonoci téhož léta, které
hož ona první, a poslána po Titovi. Tohot' on již v Troadě
nadarmo čekal, pozvav jej, aby přes Korint k němu přišel,
což Titus také učinil.

Pavel skrze Tita a Timothea dostal bezpečné zprávy otom,
co se v Korintu stalo následkem první tam poslané epištoly.
Strany proti Apoštolu provodily zlou vůli, hůř nežli dříve Pavla
zlehčujíce. Obec byla v nebezpečí se rozpadnouti. Protož Pavel
napsal přcd svým tam příchodem list, v němž osobní povaha
jeho zřetelněji, než v ostatních jeho epištolách se odsloňuje.

14.

Apoštol začíná s poukázáním na ty strasti, kteréž v Malé
Asii byl podstoupil, nic si z toho nedělaje, anot potěšitelno jest
míti v utrpení oučastníky. (1, 3—il.) [ ten ohled na osoby
dal původ výtržkům v Korintu. Mělo se proti zlému přiměře

') O Krétenských stvrzuje Pavel to za pravé, co Epimenides (r. 600 před
Kr.l vlastní jejich pocta řekl: „Krétenšlí (jsou) vždychy lháři, zlá zvěř,
břicha lcnivá_“ Tit. l, 12.
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ného léku použití; a tudý se Pavel před oný nespokojenceara
dostným vědomím staví, ješto apoštolskou věrnost jeho provázelo,
atrastmi jeho apečetěno jsouc. Že, prý, od něho zarmouceni
byli, avšak mohou dobře viděti, že jich šanuje; odkládání pří
chodu knim právě odtud pochází, že by ne velice jich zarmou
titi chtěl. (l, 12—2, 4.) Dále chce, aby krvoprzničí, jejž
byl v první epištole k Kor. 5, 5 za výobcovaného prohlásil,
další pokuta prominuta byla. (2, 5 —H.)

V tom vědomí, že svatému evangelium slouží, nadělen jsa
velikými dary, děkuje Bohu, kterýž mu propůjčil, co člověka
lhostejným nenechává, ale dobrých táhne, a zlých podněcuje.

V tom záleží jeho chlouba. Nenít mu třeba, v Korintu
liatý schvalovacími se vykázati, jako některým lidem (3, l.);
schvalovací list jeho jest, prý, v srdcích jejich napsaný. Pie
svědčení a víra jejich, prý, jest měřítkem, jímžto měli by skutky
jeho měřiti. Jedna toliko pravda, a jeden božský, nad onen
Mojžíšu vynikající ústav jest závažný. (3, 2—18.) Jen před
těmi, kdož hynou, sv. evangelium zakrýto jest. (4, 3.)

Apoštol horliti nepřestává na vzdor všem strastem, s jimiž
se potkává, nýbrž z hluboké přesvědčenosti pochází jeho nauka,
a ta před jeho očima avítající naděje pobízí ho krozhorleníčte—
nářů, aby sebe větších obětí nešetříce, naději pevnou udržeti
hleděli. (7, l.)

Od věcí duchovních přechází k tělesným, ke zbírce pro
chudé v Jerusalémě. (8, 2—9, 15.) An Titus přítomnou epi
štolu dodali má, a ty od něho dané zprávý k těm v ní dělaným
výčitkám příčinu zavdalý: tedý mluví Apoštol dříve o útěše,
kterouž mu spůsobil Titus, a dokládá, že i ta jednotlivá návěští
v Korintu občerstvení mu přinesla. (7, 13.)

Připomínka o alinužně, co známce jednotý církevní, při
spěla k utěšení mysli apoštolový; avšak zase povstává přísně,
pamětliv jsa těch nevolí, jimiž sokové jeho ublížiti mu hledí.
Velmi nerad k tomu přichází, aby svedl s sebe tý nespravedlivé
Mini!; "5de vlastní obraný pominul, kdýbý ne tak blaho Ko
rintských souviselo splatností jeho apoštolství. ldokládá: „Hor
lím o vás Božím horlem'm“ (H, 2.) Jef on milováním Bo
žím roznícen, aby přcd marnochluhiči své apoštolské práce do—
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kázal, jenž se spatřují při jeho utrpení a nejedněch při něm od
Boha způsobených mysle vtržoní.

Znamení, po němž by se pravé apoštolství poznatí mohlo,
jsou zvláštní jemu učiněná zjevení Boží, kteráž s jeho přícho.
dem do Korintu spojena byla. (12, 2 n.) *) Nechtě obtížným
býti, ani sám sebe proti nepřátelským výčitkám déle zaslíivnti,
svůj blízký příchod do Korintu oznamuje.

G. Epištola k Římanům.
15.

Apoštol na své cestě z Macedonie do Korintu, zvěílěv o
mnohých chvalných věcech církve římské, napsal jí list, a to
ještě dříve než byl sám do Říma přišel. l byla žádost jeho,
aby na své cestě do Španiel, chtě tam zvěstovati evangelium,
v městě Římě osadu věřících navštívil. v té blnhé naději, že
návštěvou jeho potěšení a ze svých nesnází vytržení budou, do
kládá, že skcze ně ve všem, což mu svatého jest, i sám Sebe
utvrditi doufá. Tedy užil podané příležitosti, aby se písemně
napřed u nich ohlásil, psaní jim napsav, a to v ten způsob,
jenž i osoby jeho i města Říma dostojen jest. Pisařem Pavle
vým tehdáž byl Tercíus (! 6, 221)

v té epištole dává Římanům sám o sobě návěští, jakožto
povolaném apoštolu svatého evangelia, kterýž Řekům i barbarům
(vzdělancům í surovcům) dlužník jest, jsa obrán a zvolen, aby
radostné poselství té spásy zvěstoval, kteráž skrze proroky před
pověd'ěna byla. Ne jako dotěrný člověk, ale jako Kristem po
volaný apoštol k nim přichází, když z plné přesvědčenosti a z
dosavadní apoštolské nauky káže, co by to Kristem vykonané
vykoupení obsahovalo, co by podávalo a čeho žádalo. Totě
obsah dílu hlavního epištoly k Římanům (1, 16—11, 36.) Díl
ínimotni obsahuje rozličné mravné naučení. Kp. 12—16.

') “Tak jedno :. ních připomínaje, dí: „Znám člověka v Kristu, že před lety
čtrnácti (zdali v těle nevím, čili krom těla, nevím, Bůh! ví) vtržen byl
takový až do třetího nebo, a slyšel tajná slova, kterýchž nelze člověku
mluvili.



List k Římanům. 381

16.

Ve slovích: „Moc zajisté Boží jest (t. evangelium) !:
spasení každému věříct'mu, Židu předně i Řeka.“ (1,16)
— vyřknut hlavní předmět celé epištoly, t. že skrze víru při
chází spasení. *) Zvláště pak

!. Ukazuje, že jako pohané pro své mravního zákona
přestupky a veliké zpuštění (l, 18 n.), podobně i Židé, jenž
sice poznání Boha pravého a zákon jeho měli, ale dlo toho ne
jednali, (2, in.); vesměs v hříchu postiženi jsou, milosli Bo
ší potřebují. Nad hříšnými Židy i pohany stejně se vznáší
meč spravedtnosti. A tedy nemají ničeho, čím se jedni nad dru
hé vypz'nali. (3, t n.)

2. ll'edy těm tak vůbec a bez výminky hříšným lidem
podává se milost a odpuštění skrze víru Ježíše Krista. (3, 22.)
Ovšem skrze víru, která skrze lásku působí, či dobré skutky
vydává (Gal. 5, 6).

3. Dále apoštol (4—5) ještě místněji dovodí, že nikoli
pro nějaké vlastní neb zděděné zásluhy, nýbrž zdarma- a z pou
hé milosti, ani z pouhých skutků zákonních, nýbrž z víry při—
chází všechněm bez rozdílu ospravedlnění, smíření sBohem a
spasení. “) Vykoupením podáno jest více, než-lí hříchem od
ňato. (5, 12 n.)

4. Aby pak se nezdálo, jakoby se s odstraněním zevnitř
ního zákona Mojžíšova Boží přikázaní rušilo, a s odvržením

') Nám-li v podobenství řící, jest ona stánkem v chrámě křesťanské boho—
vědy, okolo něhož. ostatní stavba vynikla. Jestít význakem (symbolum)
nejstarším církve římskokatolické, oněji vlny rozmanitých bludů se roz—
bily. Nacházíme v té epištole ponětí, kterých nemají klsssíkové řečtí,
ani Starý Zákon jich nepodává, a sice: milost., spasení, pokoj, víra, o
apravedlnění, tělo a j. Co do věcí a formy žádná epištols Pavlova v
těcb názvích tak nevyniká, jako ona k Římanům. Pouhý rozuínovník
nemůže tu nepřisvědčítí alespoň mudrci Longínovi, jenž Pavla Tarsen
skébo nazývá velikým řečnikem, dávaje mu místo mezi Demosthenelu,
A_oschinem,lsokratcm, Xenoíontem a j. (Long. Fragment.)

") Clověk na mysli přemítaje o skutečném stavu svém, nalézá v té jemu
vrozené bříšnosti jakýsi tajeplný přestupek hned od prvního člověka. —
Co by byl člověk bez milosti vykoupení! — Ne jako břích uk Hadar;
t. nejsou stejné míry, nýbrž obdarnvání převládá hřích zrušením všech
jeho následků a nad to i přídavkem bojaých. milostí.
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pouhých zákonních skutků (bez víry), také i mravní z žívé víry
pocházející skutkové se zavrhovali, *) jakoby jen jalovy'm vě
l'ením spasení se docházelo: tcdy hned na to (6 --8 kp.) do
kládá, že víra v Ježíše Krista ouplné obnovení v nás působili
má tak, abychom ne více dle těla, ale dle ducha živi byli,
a dědictví synů Božích hodny'mi se učinili. Dále ukázal apoštol
sám na sobě zpor těla a ducha i převahu zlého nad dobry'm
v přirozeném stavu člověka, tak že téměř nechtě člověk tělesné
křehkosti své podléhá, v čemž toliko milost Boží vítězství nad
tělem dáti může. (7. 14 n.)

V tom záleží svoboda synů Božích, že z lásky konají ln,
čehož člověk ncvykoupeny' při všech vy'hrůžkách pilen není. Svč—
dectvi tu pro katolické učení o potřebnosti dobrých skutků. Kri
stus v smrti, jest obrazem bolestného zápasu (8, 34), v nebi
pak obrazem a rukojemstvím jakož i původcem oslavení. Boz
jeho milosti a bez odůvodněného u víi'e přesvědčení zůstává člo
věk v hříchu. (! 4, 23.) V tom ouplném přesvědčení o věčné
odměně trpělivy'm uchystané volá Apoštol: „Kdo nás odlouéí
od lásky Kristovy ?“ (8, 35. n.)

5. Pavel neodpírá, že Bůh lidu židovskému zvláštní mi
lostí svou pl'ítomen byl, avšak proto není obmezen v rozdávání
darů svy'ch. (9—H kp.) Otázku o zavržení národů židovské
ho odby'vá tou odpovědí, že Židé sami pro svou zatvrzelost jsou
od Boha zavržení, a dovodí, že Bůh zavržením zatvrzelců není
nevěren slibům svy'm, Abrahamovi a potomstvu jeho učiněným,
jelikož ne všickni Israelité vesměs zavržení jsou, ale jakož mno
zi skutečně milostiBoží došli, tak i jiní ještě, obrátivše se dojíti
mohou, a konečně v nejposlednější čas dojdou. „Nebol—vece
apoštol —- nechci, bratří, abyste nevěděli toho tajemství....
že slepota s částky se přihodila lsraelovi, dokudžby plnost po—
hanů nevešla.“ (H, 25.) „Jestliže někteří z nich nevěřili,
zdališ nevěra jejich věrnost Boží vyprázdní? Odstup to.“
Kap. 3, 3.

*) Silon lásky snadno, neb aspoň s veselou a trpěliv0n myslí vylucne-né
akntky nazývá Pavel skutky víry, sic jinak vše, čemn té pohnutky ao
nedostává, skutky zikonnlmi.
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6. Protož napominá Pavel, aby se bývali pohané, obdržev
šc dar víry Kristovy proti Židům nevychloubalí, by snad samí
zase zavržení nebyli. Skoro lsaiášovými slovy (40, 13 n.) učí
vůbec, že Bůh zcela svobodně a neodvisle dle své nestíhlé mou
drosti a všech věcí známosti do království svého zvoluje a po
volává. (kp. 10 a H.) „Zavřel zajisté Bůh všecko v ne
věře, aby se nade všemi studoval.“

7. Ostatek epištoly obsahuje obecná napomenutí k šle
chetnému životu, k některým zvláštním ctnostem, ku poslouchání
vrchnosti od Boha zřízených, k milování bližního a výstřiháni
se skutků temností, k zachování dobrého svědomí bez ourazu
a pohoršení. (Kp. l2—l4.) V kap. 15 napomíná k snášení
mdlých, mluví též o povoláni Židů í pohanů ku křesťanství, zmí
ňuje se o svém apoštolstvi. Kapitolou 16. zavírá své psani,
pozdravuje některých, varuje od rozsivatelů různíc, a všecky
Bohu porouěí. *)

Čtenářové té epištoly, jakž Pavel sobě představuje, byli
část z pohanstva, část z obřízký ku Kristu obrácených (cf. H,
18 a 14, i n.)

17.

Křesťanská dávnověkost má ss. Petra a Pavla za zaklada

tele cirkve římské. Třeba jest ovšem rozdil číníli mezí prvo..
věstítelcm sv. evangelium a mezi zakladatelem církve. Příklad
toho nalczáme Skutk. 8, 5. n. Jet pak pevnou tradicí zaruče—
no, že za císaře Klaudia z Apoštolů Petr první do Říma přišel,
a ještě před apoštolem Pavlem Andronikus a Junius tam kázalí.
Řím. 16, 7. Avšak teprva proslulosti apoštolů Petra a Pavla
a mučenníckou smrtí jejích stalo se, že Řím hlavou křesťanslva
i učitelem národů byl učiněn. '

Poslána jest u příležitosti po Fébí, díakonce církve
v Cenchreách, v městě a přístavu k Korintu náležejícím, ok. r.
59 po Kristu.

") Že v té epištolo některé věci jsou nesnadné k srozuměni, svědčí 2 Petr
3, 16; tak že neuměli . neutvnení lidé je převracujt k svému vlastní
mu zahynuli. Tedy nepřístupujme !: čtení jejímu, leč opatrně a aduchem
střídmým.
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H. Kdy byly psány epištoly k Timothoovi, lt Ži
dům, kFilippensky'm, ke Kolossensky'm, kEfes

sky'm a k Filémonovi?
18.

Byt i otázka z strany času, kterého ty vytknuté epištoly
sepsány jsou, tak aby každé zvlášť rok jeji byl na vlas vylněřen,
posud nebyla rozhodnuta: přece tolik víme, že co do obsahu v
podstatných věcech s epištolami ss. Petra, Jakoba a Jůdy se
srovnávajíce, v běhu poslednich šesti let Pavlova apoštolování
(r. 59—65) zhotoveny byly.

Listy k Efessky'm, k Filippensky'm, ke Kolossensky'm, a
k Fílémonovi v též době sepsány, a sice u přítomnosti Timo
thea; tedy ne zároveň té doby, když ony dva k Timotheovi
zhotoveny jsou. Dále i tolik známo, že druhý list k Titnothe
ovi, jakož i onen k Efessky'm, k Filippensky'm, Kolossensky'm,
k Filétnonovi a k Židům sepsány a poslány jsou z vězení Pa
vlova.

19.

Stůjte zde hlavní myšlénky, co v těch epištolách se nasky
tají, a sice: Nastává, a jednak již nastalo kruté pronásledování.
Některé církevní osady byly již zakusily strasti a svízelů. Nechat
doufání své maji v utrpení Páně. Ve Kristu dáno jest jiné a
to blažené záhrobí. Jinší ale odpůrcové hrozí zatáhnouti cestu
k záhrobí tomu. Svoboda křesťanská stojic židovské víře na—
proti, za svévoli považována. Církvi na příkoř povstávají blu
dové, jenž o žádosti těla a nevázanosti hovoří, krasořeč svou
vynášejíce, spisy prorocké jakož i apoštolská psaní překrucujíce,
a sprostost skutků zjevení Božího zatírajíco. Platná a vydatná
pomoc proti tomu jest, abychom pevně přilnuli k pravému Bohu
a Vykupiteli, naději druhého příští jeho zachovali, a svatou
viru čistotou i sprostností života dokazovali.

Dotčené epištoly vesměs hned prvnímu hnuti oněch bludů
odpor kladou, jenž až do třetího století po narození Kristově
bujněli pod jmenem gnosis t. falešně tak nazvané vědy.
Protož mohou ty epištoly nazy'vati se anh'- či protignoalicke'.
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Je! nejvíce úkazů takových, že mnozí utrpěli ztráty víry — :
v l. a II. k Timoth. v l. a 11. Petr; v Jůclově; v Jakobově;
v ep. ku Kolos.; k Efessky'm a poněkud i k Filippensky'm.

20.

První epištola !: Timotheovi psána a poslána jest ok.
r. 59. nepochybně z města Filippi v Macedonii, v Europě le
žícího, dříve, nežli Pavel v městě Césaréi byl uvězněn. Obsa
huje další napomenutí, jež dává Pavel starším (kněžím) v církvi
v Efesu, když po vykonání třetí apoštolské cesty v Milétu sni
mi se rozžehnává. (Skut. 20.) Mluví k nim těmito prorockými
slovy: „Já vím, že po mém odjití, vejdou mezi vás vlci
hltavi, kteříž nebudou odpouštěti stádu. A z vás samých
povstanou muší, jen-'s budou mluviti převrácené věci, aby
obrátili učenníky po sobě.“ (v. 29 a BO.) ] na to se od
volává, že Timotheovi psal, aby zůstal v Efesu (1 Tím. l, 8.)
A v skutku, již hned od Troady vidime Timothea v Skutcích
apošt. ne více u Pavla, ale ten jej k sobě do vězení obsy'lá.
2 Tim. 4, 8. 9.) V té epištole (l. Tim.) Považuje se Timotheus
za přednostu a pastýře celé osady, jakož pak od pradávna v
církvi Kristově co biskup efessky' znám byl. (Acta Sanctorum
2 Jan. 9) Než tu dobu, co první list od Pavla dostal, jest bi
skupování jeho ještě zánovní. ] obává se Apoštol, že by Ti
motheem pohrdáno by'ti mohlo, anl by pro mladost málo vážno
sti sobě přičinil. (l Tim. 3, l; 4, 12.) Dále pak ještě o
žádném uvěznění Pavla tu zmínky není, anobrž Pavel se těší,
že sTimotheem, svy'm mily'm učenníkem se brzo shledá. (! Tim.
3, hl.) Všecky ty věci jsou pokynutím, že ta epištola té doby,
co Pavel svou třetí apoštolskou cestu dokonával r. 59, ještě
před těmi v Jerusalémě vy'stupy napsána byla, při nichžlo ten
následek se ukázal, že Pavel po čtyři leta v zajetí držán byl.
Podobno, že použil lodi od fénického pomoří zpátky se vracející,
aby mladému biskupu otcovské napomenutí dal. Ukazuje sice-,
že se brzo zase s Timotheem sejde, avšak není tomu na odpor

') O lásce sv. Pavla k Timotheovi pěkně mluví sv. Chrysostom. "cm. 1
k lid. Antioch. o Sochách. Viz Sv. Jana Chrysostmna Věk n Spisy vy
brané. V. Pardubicích. 1850. str. 87 n.
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v Milétu objevený smutný výhled do budoucnosti, že by tam
shromážděné kněžstvo více neuzřelo tváři jeho. (Skut. 20.) Ze
psaní k Filip., Kolos., a k Filémonovi se na všecken způsob
spatřiti může, později že oba skutečně pospolu byli.

21.

Hned z počátku prosí Timothea, aby jisté lidi odvrátil od
básní a vypravování nemajících konce, t. buď od gnostické se
stavy nebeských a pozemských mocí, aneb od mudráctví, jež
mnozí učitelé z židovstva v učení křeslanské mísili. (kp. i.)
Mluví tu Pavel 0 Zákoně Starém, co v něm po všecky časy i
lidi, a tedy i pro křesťany platného ustanoveno; avšak třeba
uměti rozeznávat od toho, co jen na čas a pro samy Židy
platilo.

Dále (kp. 2.) nabízí !: modlitbám, zvláštně za vrchnost.
Připomíná, jak by se chovati měli muži a ženy při veřejných a
společných službách Božích. Potom (kp. 3.) mluví o vlastno
stech či ctnostech biskupův a diakonů; též o církvi Boha živé
ho, sloupu a utvrzení pravdy. Veliké tajemství víry jest to, že
Syn Boží se zjevil v těle lidském &. (3, 16.)

V kp. 4té prorokuje o budoucích podvodech a bludech.
Neméně podává biskupům naučení, jakby k rozličným oudům v
církvi se chovati měli. (kp. 5.) Konočně promluviv o povinno
stech služebníků a bohatých -— přikazuje Timotheovi řka: „0
:tříhej coš tobě svěřeno, varuj se nepobošny'ch novat,
slov, a sporu falešné tak nazvané vědy (gnosis.)“ Ačkoli
tu Apoštol vážně mluví, a Timothea svým synem nazývá (1,
18), přec k takové sestupuje pokoře, že se z těch hříchů vy
znává, kterých se dříve dopustil, než byl uvěřil v Krista J.
(1, 13 n.)

!. Druhá ep. k Timotheovi.
22.

Jako první k Timotheovi, tak se i tato druhá nazývá ode
dávných časů listem pastyřským, za příčinou tou, že dávají
potřebná napomenutí k vedení vznešeného úřadu pastýřského.
Z té samé příčiny slove i epištola k Titovi epištolou pastyr“
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skou, a jako z oněch tak i z této pasty'ř duchovní může se
naučiti, kterak má obcovali v domě Božím, kterýž jest cír
kev Boha živého, sloup a utvrzem' pravdy. (i Tim. 3,
15.) Haneberg ve spisu svém: Versuch einer Gesch. der Of
fenbarung, 2. Aufl. str. 628. zasazuje se o to, žeby ta epištola
napsána byla v Césareí, kdež r. 61 Pavel u vězení byl. A
však nad Hanebergovy důvody větší váhu zdá se míti svědectví
Eusebiovo, jenž za to mě, že tato 2há k Timotheovi zhoto
vena jest v Římě, když tam již po druhé Pavel u vězení a
blízek smrti byl, r. 67 po Kr.

23.

Apoštol žádá, aby Timotheus k němu přijíti pospíšil, a
zpomenuv na jeho slzy ——snad při posledním loučení _ a
na jeho od báby a matky zděděnou nelíčenou víru, vzbuzuje
ho k obnovení udělené sobě milosti, dáva mu mnohá napome
nutí k věrnému konání ouřadu apoštolského, podává nástin ku
katechesi (2, 6 n.) a vystřahá od učitelů bludny'ch a svůdců,
chtěje tomu, aby zůstával v tom, čemu se od Pavla a z Pisem
svaty'ch naučil. Naříká, že při prvním svém odpovídání před
soudem (v Římě?) ode všech byl opuštěn. (4, 16.) Bezpo
chyby na onen vy'slech naráží, jejž Felix náležitě předevzal, a
k němuž i rada židovská své posly s řečníkem Tertullem byla
vypravila. (Skut. 24.) Konečně předpovídá o svém nastávajícím
rozdělení t. smrti a přikazuje Timotheovi, aby k němu a Mar
kem přijíti pospisil. *)

K. Epištola k Židům.
20.

Spisovatel epištoly této nemluví k Židům vůbec, ny'brž ze
židovstva obráceným křesťanům, kteří jednak u víře vrtkaví, jed
nak v nebezpečí vězeli, aby víry se nestrhli a k židovství ne

') Jiným učencům vidělo se, list tento 2hý co do času zhotovení jeho, 0
nomu prvnimu napřed postaviti, tak žeby !. k Tim. měl poslední býti
ze všech Pavlových psaní. (Viz Einleit. in d. Schr. des N. T. von Dr.
Ad. Haier Freiburg, 1852. S. 225.)

26
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navrátili, a poněvadž řád starý se skvostný'mi službami Bažitni
měli za potřebný k Spasenl, a všeliké od ncobrácených židů
utískování jim nastalo; tedy také jich 'v'ystřáha, řka: Učením
rozličným (měňavým) a cizím nedejte se sváděli. (13, 9.) Ti
ještě tehdáž bydleli v Paléstině.

Protož Pavel epištolou to'u k osvícení a utvrzení ve víře
jim posloužili chtěje, liči o poměru, v jakém se 'nalezá víra
židovská ku křesťanské. chprvé dovodí _a staví před oči d'ů
stojnost a vznešenost Krista Pána a vyvýšenost řádu nového,
Kristem založeného nad starý řád, "jenž byl toliko předpodobně
nim nového. V řádu novém důstojnost nesmírně větší ma' Kri—
stus, nežli jest ona andělů, nežli byla Mojžíšova a Áronova.
Slovo testament béře se také za zákon 'aneb 0nu imlouvu

Boží s lidem israelským na hoře Sinaj. Nejdéle tu “mluví o
přednostech kněžství Kristova před kněžstvím Áro'novým 'a le
vítským; též porovnává dokonalosti řádu Kristem zřízeného se
službou a s obětmi starého žákona, jimiž jedna obět a jedno
usmíření skrze Bohočlověka co pravého kněze se předpod'ob'ňo
valy. Máme takového nejvyia'úio kněze. který:? se pota
dil na pravici trůnu velebnoati v nebesích. (8, l.) Neo
byčejně dary ducha ne vždy, ne při všech trvají; což ale kaž—
dému jistotu věčných "zaslíbení ručí, jest víra t. j. nadějných vě
cí podatata. (11, i.)

Ukázav na starých svatých otcíCh užitek “viry, napomínú
k setrvání v přijatéín "náboženství Kristovu, a posléze učí, jakby
to bývalé židovstvo pobožně živo býti mělo. “v tom ohledu
je st epištola tato spisem potěšivým. Věrou zvítězili jsou všic—
kni, kteří kdy za minulých časů velikými se stali. „A protož
:“my, majíce vůkot sebe tak veliký oblak svědků, v trpě
livosti béšme k uloženému sobě boji, patříce na původce a
dokonavatele víry Ježíše.“ (t 2, i n.)

25.

Euseb (h. ec. 111. 23) klade tu epíštolu mezi kanonické
knihy N. Z. a staví to své pravdivé smejšlení na svědectví pře
dešlých věků. Též svatý Jeronym (ad Dardan.) tvrdí, že ode
všech dřevnčjších církevních spisovatelů řeckých, epištola tato
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za Pavlovu uznána byla. V církvi na západě však té doby,
když Euseb svou cirkevní historii psal, kladla se mezi pochyb
nými. Co do formy, zdali hebrejským aneb řeckým jazykem
psána jest, z důvodů pouze vniterných rozhodnouti Se nemohlo,
a nemůže. Že na západě tou epištolou odstrkováno od řady
spisů Pavlových, to nejblíže souviselo s nadužíváním textu jejího
(kp. 6, 4, 5, n.) jakémuž průchod dala přísná sekta, zavírajíc
ze slov textu toho, že by odpadlcům od víry naprosto nemožné
bylo zase obnoviti se ku pokání.*) Za touž příčinou podobno,
že av. Irenej, biskup lugdunský v spisech svých z Epištoly k
Židům citatů nebral. Též Kajue, kněz římský, jenž dle svě
dectví Eusebiova za papeže Zeíirina (r. 209—219) květl, je
za Pavlovo dílo přijíti se zpěčoval, protože od několika mužů
v Římě za takovou držána nebyla. Bist. E. Vl, 2í.) S při
krými ale sektami Montanistů a Novacianů zmizel ten v té věci
činěny' odboj západčanův. Pouzez dogmatických důvodů bylo to,
že povrženo tou epištolou, & nepřipuštěnojízaPavlovu. Důvody
však takové tím méně stačily, poněvadž nepravému výkladu vy
hnouti lze bylo výkladem, jejž podává neomylně Církev. Tato
na východě nemalou vňhu dodávala k tomu, aby i na západě
za Pavlovu uznána, a mezi nepochybné knihy biblické přijata
byla. Spisatel její počíná si jako vévoda, jenž vojska přes
moře přeplaviv na stroskotané loďstvo ukazuje: „Pozdní/měle
unavených rukou a zemdlených kolen, a přímé kroky čiňle
nohama svýma : aby nikdo kulhaje nebloudil, ale raději
nzdraven byl.“ A Bebeřte silu, a statečně přímo podlé svaté
víry živi buďte, tak aby, kdo ve víře zviklán jest, neodtrhl se
dále, nýbrž ouplně se v ní utvrdil. Maličko připomenuv 0 ne
možném návratu pro ně, vyzývá jich, aby mečem vydobyli ze
mě, kteráž před nimi leží.

Dana jest ta epištola na konec prvního Pavlova vězení v
Římě, ok. r. 61 aneb 62 po Kr. Psána jest dle některých
jazykem hebrejským, dle jiných jazykem řeckým, jakýmž Židé
i ve své zemi mluviti navyklí a z obchodu dobře znali. *)

') Podobný líat levíty a apoštola Barnabáše, jenž od kanonických spisů
nedaleko atojí, ospravedlněn jeat co do své formy a chodu listem av.
Pavla k Židům. Cf. Bamberg 8. 629 f.

26“
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L. Epištola sv. Jakoba, apoštola. ')
26.

Epištola ta psána jest věřícím z obřízky, kteří za pomezím
Palésliny, po rozličných krajich rozptýleni byli (1, l.) Podobné
jest, že byla v Jerusalémě, kde Jakob své ustavičné obydlí měl
před r. 63 po Kr. napsána, a že nejblíže zněla na místo ur
čité, neb na jistý okres; anobrž k uveřejnění sotva jinak přijíti
mohla. [ epištolu k Římanům má Jakob na očích. Vysvětluje
pak učení Pavlovo, řka: „Vidt'teliň, že ze skutků ospravedl
něn bývá člověk, a ne z ríry toliko?“ (2, 24.)

27.

Že však nedaleko Palaestiny, zvláště v Antiochii syrské
pozůstatkové desíti pokolení israelských usidleni byli — ode
dvou ostatních nalezali se tu a onde rozptýleni a na víru Kr.
obrácení potomci — tedy město Antiochie to jest, kamž ta epi
štola dodána byla. Že křesťané z obřízky v Antiochii naklo
něni byli, bráti od Jakoba poučení, nedá se pochybovati. (Cf.
Gal. 2, 12.)

28.

Antiochenští málo před tím těžké zkoušky přestáti musili;
což divno býti nemůže, povážime—li, jak od židovských horlivců
nakládáno s apoštolem Pavlem v Malé Asii, v Macedonii a v
Jerusalémě. (Skutk. 17. 19. 21 a 22 kap.) Sv. Jakob uka
zuje na pramen nejvyšší moudrosti v Bohu (i, 5.), od něhož
ji důvěrně šádati a všeliké ctnosti křesťanské pilni býti máme.
Potom naléhá zvláště na ouěinlivé křesťanství, uče, že víra bez
skutků mrtvá a že nemá váhy kladeno býti na holé slova a
myšlénky. Též vadou času to jest, an všeteěně mistrováno ji—

") Tato epiitola a žen jiných, totiž Petrovy, Janovy a Jůdova alovou o—
bec né či k atolic ké, protože nemají na očích jen některou zvlášt
ní oaadn neb naohu, nýbrž větší ohrea křesťanů, nejvíce ze Židovstva,
aneb že jsou vesměs obecnějšího obsahu. Jakob nazván menším
k rozdílu od apoštola Jakoba staršího, bratra Janova.
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ny'cb, a nezkrocova'no jazyka. (3, l.) *) Též vyčítá, co kře
gtangké moudrosti vlastního jest, a odkad nejvíce povstávají spo

ry a sváry t. z té žádostivosti, kteráž rovně tak mocně působí,
zůstane-li nenasycena, jako když se nasytí. (4, l n.) Dile.
liči o nestálosti zboží časného, a odkazuje trpělivě bratry k
druhému příští Kristovu. (5, 7.) Za lékařství, v čus cho
roby a soužení, jež člověk přirozené s sebou nese, prohlašuje
pomazání svatým olejem skrze kněží (5, M.) ") Koneč—
ně napomíná k zpovědí a k modlitbě; též mluví o záslužném
obrácení zbloudilých na dobrou cestu, řka: „Bratři moji, jestli
že by kdo z vás pobloudil od pravdy, a někdo by jej obrátil,
má! věděti, že kdo odvrátí hříšníka od bludu cesty jeho, vy
avobodí duši jeho od smrti, a přikryje množství hříchů.“ (5,
19. 20.)

29.

Spisovatel té epištoly po na nebo vstoupení Páně zůstal
biskupem vJerusalémě, od samého Krista ustanoven, jenž se mu
po svém vzkříšení zvláště ukázal. (l. Kor. 15, 7.) Dokonal
svůj spravedlivy' život mučenníctvím, byv od Fariseů a nejvyš
šíbo kněze Annáše před radou židovskou z přestupováni zákona

obžalován, a od lidu ukamenován. Epištola jeho tu a tam v
Církvi nebned vážena, a jak záslušno, přijata byla. "') Učel
při ní, aby čtena byla od lidu z obřízky obráceného, byltě,
tuším, na překážce, že se dříve jinde nerozšířila, leč po del
ších rozpacích o ni, zvláště u církví po Řecku vzdělany'ch. Po
tom na první pohled zdála se by'ti na odporu ne těm překru
covatelům epištol Pavlovy'ch, ale Pavlovi samému. Jakob zcela
mluví ve smyslu Pavlově proti těm, jižto text Pavlů překrucují
a křivě vykládají. Nad to i sv. Jeronym novou té překážky
okoliěnostpronáší, řka: Jacobus . . . unum tantum script“

*) Škodlivoat jazyka přirovnává ohni, nesmírné zlé plodícímu. Jinak otom
žalmiata di: „Hrob otevřený jest hrdlo jejich.“ Žalm 5. „Jazyk jejich
meč ostrý“ Žlm. se. Cír. Žim. 13, 3.

") Dle slov Tridentského anému tuto schválena a ohlášena věřícím av átoat
posledniho pom azání již Spasitel náš ustanovila sv. evangelista
larek (6, 13) poukázal. Trident. Cone. aeaa. XIV.

'") Cír. Euseb. u, E, VI. 14. Orígen. Comment. in Joan. T. XIX.
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epistolam . . . que et ipm ab atio quodam mb nemine
ejus edita asseritur, licet paulatim tempore proeedente ob.
linuerit auctorilalem. (de vir. illustr. c. 2.) Dle svědectví
Hegesippova (apud Euseb. h. e. 2, 23.) byl Jakob bratr Ježí
šův z života matky své Bohu posvěcený. Nazarejsky', nepožíval
masa, nepil opojných nápojů, a nikdy se nedotkla břitva hlavy
jeho. Roucho měl sprosté a jen jedno, a jiné aneb vlněné
neoblékal, při tom co byl živ panictví zachovávaje. (Cl'r. Epi
pban. hoer. 78, 13.) Vždy se modlíval rozpiatýma rukama, a
od dlouhébo klekání tak zmozolovatěía kolena jeho, že tvrdá
učiněna jsou, jako kůže velbloudova. Pro svůj nábožný život
také od Židů ctěn a Spravedlivý nazýván. Viz vejš kp. 2. 15.
knihy Vílí. str. 367.

hl. První epištola sv. Petra, apoštola.
30.

Šimon, přijmím Petr, prvé za učenníka, pak za apoštola,
. posléze za vrchního správce veškeré církve od Krista zvolen,
pozůstavil nám dvě epištoly, kteréž jsou dáay _ jakož i prvé
Jakobova, k věřícím z obřízky. *)

3l.

Apoštol Petr obrací se na věřící, bývalé Židy v Pontu, v
Galacii a v jiných krajích Malé Asie, aby je ve víře a v kře—
sťanských mravích utvrdil.") Dále, ukazuje na oučinlívost křesťan
ství a spolu na povinnosti vznešeného povolání křestanů, nebot
jsou kněžský a královský lid. (2, 1—10). "Pryč tedy s ne
švarou tělesných žádostí! Vykládá učení o svobodě křesťanské,
ne však ve smyslu tom, aby vrchnosti nad sebou míti se zdrá—
hali. [ tomu chce, aby pravé věřící vždy hotovi byli, vydutí
počet ze své naděje (t. zesvé víry), a dobré svědomí zacho

') Pomíjíme o životě jeho ohšírněji povídatí, poněvadž dostatečně na čtení
svatého evangelium znám jest.

") Origenea (u Eusebia hist. ecc. Ill. e. l.) ručí za dávnověku správu,
Petr že v těch krajích evangelium hlhal; jakož byl později vlh-e ve—

dle Pavla apoštoloval a umřel: tak doplnil v llaíé Alti jeho práci.
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vali. (3, 15.) Dává výstrahu od hříchu, řka jim, aby již podle
Boha v duchu živi byli (4, 6 n.) „Všemu pak se přiblížil
konec. Protož buďte opatrní a bděte na modlitbách.“ Dále vy
zývá k trpělivému snášení protivenstvi pro víru Kristovu. Ko
nečně napominá církevních zprávců, aby snažně konajíce své po
vinnosti všecku péči na Boha skládali, a proti nepřátelům Kri
stovým pevnou věrou se ozbrojili. Poněvadž Petr ok. r. 53
v Antiochii syrské byl (Gal. 2, H), *) a malo-asiatským ob
cim těm již dříve sv. Evangelium kázal (jakož později v Římě
vedle apoštola Pavla až do své mučennícké smrti působil): tedy
psal jim, aby při nich oustni vyučování doplněno bylo. Psána
jest to první Petrova epištola v Římě či v Babyloně (5, 13),
jak tehdáž Řím od křesťanů (Zjev. 14, B.) pro podobnost s o
ným Babylonem nazýván byl, a sice za druhého Petrova tam pře
bývání. ] církevní spisovatel Papias (apud. Eus. l. 2. c. 15)
Babylon ten (: Římu vykládá. “) Tón v té epištole, ukazujíc
na směr. ěesovébo ducha, zni tak, jako v epištole Jakobově a
v 2bá Pavlově k Timotbeovi, a proto sotva jsou na omylu,
kdož ji asi do téhož času kladou (ok. 62 neb 63.)

B. Druhá epištola sv. Petra, apoštola.
32.

Druhou epištolu svou odeslal Petr brzo po oné první, a
ne dlouho před svou smrtí. su) (Cfr. 3, i.) Ještě důrazněji,
než-li vsvá první epištole byl učinil, připomíná věřícím tu vzne
šenost a vážnost, kteréž skrze poznání .l. Krista dosáhli. Dále,
káže jim, aby to vznešené povolání své dobrými skutky pojistili
hleděli. (i, to.) Potom mluví o svědectví daném Pánu Kristu

kluemZBožím s prorockým: „Učiněm' jsmelspatřovatelc' ve

') Zo to nim—ručívejroční svitek sto Iováni sv. Pet ra, v Antiochii
jejž církev;22 února slaví, an stolování jeho vŘímě padá na den 18. ledna

") Haneberg !. c. pag. 639 klade Antiochii za to místo, kde psána
byla, . Hug, Meier a jiní rozumějí Babylonem ono staroslavně město nad
řekou Bufntem. Viz Maier Einl. in. d. Schr. d. N. E. S. 408.

'“) Nebo! to mám za spravedlivé, dokudž jsem v tomto stánku, abych vás
probnzoval napomínáním, jist jsa, že brzké jest složení stánku mého,
jako! i Pin nái Ježil Kristus mně oznámil. !, 13.
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likosti jeho. Přijalť zajisté od Boha Otce c'est i slávu,
kdy-': se stal !: němu takovýto hlas od velebne' slávy:
Tentoť jest Syn můi milý, v němž jsem sobě zalíbil,
jeho poslouchejte“ (i, 16 n.) Též zamítá ledajaký dle vlast
ního vtipu výklad Písma, n výstřáhá od lživých mistrů, a zvlaště
takových pruroků, kteří zapírají budoucí příchod Páně k soudu.
Tudy béře příčinu, aby povzbudil věřících k stálosti ve přijaté
pravdě a v zachování čistého svědomí. Konečně v kp. 3. při
pomenuv o nesnadných k srozumění věcech, jenž v epištolách
Pavlových se naskytají, zavírá tu epištolu slovy: „Ale rosťteš
v milosti a v poznání Pána našeho a Spasitele J. Kr.
Jemně sláva i nyní, i na den věčnosti (či na věčné časy.)
Amen.“

33.

Juž sv. Kliment, papež (ve svém lislu ad Corinthios, c. 7)
naráží na druhou epištolu Petrovu; po něm i slavný Origenes
činí, dokládaje: „Petrus enim duahus epistolarum suarum perso—
nal tubis.“ (Hom. 7. in Jesaiam. Opp. 2. pag. 412.)

O. Epištola sv. Jůdy, apoštola.

34.

Tato epištola sama o sobě málo opěradel podává, tak že
určiti nelze, odkud a kdy dána byla. Slovet pak obecná, pro
tože psána jest ku křesťanům vůbec, aě zvláště k oněm z o
břízky, ku kterýmž i dvě Petrovy psány jsou, z nichžto druhé
tato Jůdova velmi se podobá, a sice obsahem, příklady sv. Pl
sma a částo i slovem. Příčinu k té epištole dala Jůdovi, jakož
i prvé Petrovi zjevná nebezpečenství možných zmatků ve víře a
v Církvi pro nemálo ruhačů a lživých i docela zpustlých uči
telů. Protož po krátkém úvodu a pozdravení vzbuzuje věřících
k statnému hájení své víry naproti prostopášným odpůrcům Kri
stovým, na nichž naplní se strašně proroctví, pode jmenem E—
nocha (sedmého od Adama patriarchy) vydané. ! upozorňuje
na ty pomsty Boží, s kterýmiž ti ruhači se potkají. Konečně
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nabízí věřících k stálosti ve víře a lásce i také k napravení
těch zbloudilců, a dokonává chválou Boží. ')

Jůdas či Thaddeus (obé znamená tolik co vyznávač) byl
bratr apoštola Jakoba Menšího, jinak Bratra Páně. Otec jejich
byl Alt'éus či Kleot'as, a matka Maria, jenž se v Písmě (Jan
19, 25) i sestrou matky Ježíšovy nazývá.

35.
Jak velicí odporové proti křesťanství nastali v čas dokoná

vajícího ouřadování svatých apoštolů, již z 2hé epištoly Petrovy
a nejvíce ze čtyr následujících epištol Pavlových se dovídáme,
jenž jsou: k Efesským, Filippenským, Kolossenským, a k Fi
Iémonovi.

P. Epištola k Filippenským. ")
36.

Těmto obyvatelům znamenitého města Filippi řečeného v
krajině macedonské Pavel vyjevuje radost, kterouž z nich má
s připojeným návěštím, že vězení jeho a okovy, kteréž v Římě
snáší, jsou užitečny víře Kristově. Také zmínku činí o svém
potěšení z toho, že Kristus mezi nimi káza'n. Arcit z pohnutek
ne dosti ryzýcb hlásají, prý, mnozi bratři slovo Boží, avšak což
jest z toho, když jen Kristus se zvěstuje . . (l, 15 n.)

Dále, nabízí k stálosti, jednomyslnosti, společné lásce a ku
pokoře příkladem Kristovým objevené: Pons'a'ilť sebe samého,
učiněn jsa poslušným až k smrti, a to k smrti kříže

') Jůdas napomína' čtenářů, aby pamětlivi byli slov, kteráž jsou předpově
děna od apoštolů Pána našeho J. K. v. 17. Poněvadž ale o jediné o—
sadě jemsalémské víme, že ode všech apoštolů vyučována byla: máme
ti! z toho uzavírati, že Jůdns, bratr Jakobův. jen! vzdálen v Babylonsku
cirkvi palestinské s očí byl sešel, s epištolou svou uejprvé vJerusaIěmě
a potom v Antiochii přístup nalezl? —

") Když Pavel svou druhou cestu po Malé Asii konal, a Duchem svatým
mu bráněno bylo, dále tam kázati, napsmenut jsa viděním v Troadě
přeplavil se do Europy, počav tu svon apoštolskou práci v Macedonii u
Filippenshých. A tak jest přenesl sv. evangelium z Asie do EurOpy_
(Skutk. 16, 6—12) Na své třetí apoštolské cestě, piiied z Efesu, a
procházeje celou Macedonii zastavil ze v Filippi a nastoupil odtud svou
poslední cestu zpět do Jeruzaléma, jenž se jeho zajetím, uvězněním, a
v okovách do Řími odesláním skončila. '
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(2, l n.); jakož i tou nadějí se kojí, že péče jeho 0
spasení Filippenských marná nebude. Potom schvaluje jim Ti
mothea a Epaí'rodita. Dale výstraha od falešného lidu, jenž po
hany nazýval psy, svou obřízkou roztržku v křesťanství dělal, a
jen v starém zákoně své ospravedlnění zakládal. (3, 18.) Po—
tom napomínú k tichosti, k doulánlivosti, ke všemu dobrému, u
dokonavá s připomenutím oštědré pomoci sobě od Filippenskýnh
již dříve poskytnuté. (Skut. 16, 12.) Psána jest ta epištola
ll! konec prvního vězení Pavlova v Římě ok. 63.

O. Epištola sv. Pavla k_Kolosaenským.
37.

Kolouy bylo krom Laodicce a Heraklie nejznamenitější
město krajiny Frýgie v Malé Asii. Že by byl Pavel na svých
apoštolských cestách právě do toho města přišel, nikde se ne
přip.—ind. Zprava jen vůbec zní, že Apoštol při zeěa'tku třetí
apoštohké cesty skrze Frygii šel. Již epištola, jak se zdi, na
te ukazuje, že Pavel tu obec jen od jinud znal, se (i, 4 u.)
takto píše: „Slyšeli jsme o vaší víře v Kristu JežEi, a olásce,
kterouž mite ke všem svatým. Evangelium užitek nese mezi
vámi od toho dne, v kterémž jste poznali milost Boží v pnvdě,
jakož jste se naučili od Epafra, nejmilejšího spoluslužebníka ua
žeho, kterýž jest věrný k vám služebník Krista Ježíše.'—' Potom
maje ndostr z utrpení pro ně, dokládá, že i o těch platí, kteří
neviděli tvůři jeho v těle. (2, l.)

38.

Zvláštní stránka té epištoly záleží v popisování nejsvrcho
vanějši důstojnosti a moci Kristovy. „Kristus jest obraz Boha
neviditelného, prvorozený přede vším stvořením. Nebo skrze
něho stvořeny jsou všecky věci, na nebi i na zemi, viditedlné
i neviditedlné, budto trůnové, neb panstva, budto knížetstva, neb
mocnosti . . . A on jest hlava těla církve, kterýž jest počátek,
prvorozený z mrtvých, aby on ve všem prvotnost držel.' (l,
45 l.) Též zminku dělá o bohatství tajemství plné slávy Kri—
stovy. (i, 27.) Neboť v něm přebývá všecka plnost božství



Epištola lt Efessky'm. 891

tělesně. (2, 9.) Podobno, že Apoštol proto tak mocně klade
učení o důstojnosti Kristově, a o vtělení Syna Božího, poněvadž
gnostiková židovští hlubinu neb rozsedlinu mezi Bohem a člo
věkem jakýmsi báječným o kůrech andělských a o společenství
s nimi mluvenítn vyplniti hleděli. Povstává proti ehlubivámu ma—
dráctví, řka: „Hleďtea'g ať vás žádný neklame moudrosti
světskou a mat-ným podvodem, podle ustanovení lidského,
podlé začátků učení světa, a ne podle Krista.“ (2, S.)
Přidává výstrahu ode všech klamů a učení pověreěnýcb. (2, ZS.)
i s mravním poučením o vyhledáváuí věcí nebeských, o pobož—
nosti života a o zachování domácích povinností, jakáž jsou: po
vinnosti manželů, rodičů a děti, služebníků a pánů. Konečně
nabízí k bedlivýa modlitbám a křesťanská moudrosti (4, 1 n.)
K závěrku klade zvláštní žádost na čtenáře té epištoly i'ka:
„A když bude přečten u vás tento list; učiňte, aby i v církvi
laedicejskě čten byl, a ten, kterýž jest Laodieejských, ivy pře+
čtěte.“ *) (4, 16.) Dána jest tato epištola spolu s onou k
Efessky'm v Římě, ok. r. 62—64.

R. Epištola s. Pavla ap. k Elelským.
39.

EfeSus bylo hlavní město Malé Asie, sídlo velikého Impe
ctvl, a však i všelikých pohanských pověr, zvláště pak úcty bo
hyně Diány, kteráž tam nádherný chrám měla, jeden že známých
scdmi divů světa. 5. Pavel přišel ponejprv do Efesu na
své druhé apoštolská cestě, když se vracel z Korintu do Jern
saláma (Skut. 18, 19), ale nedlouho tu pobyv, slíbil opět při
jíti. Zatím po jeho odchodu kázal tam Krista výmluvný Apollo.
(Skut. 18, 21.) Na své třetí apoštolská cestě přišel Pavel opět
do Efesu (Skut. 19, 1) a zůstav tam tři léta (54—57) shro
máždil nemalou církev Pánu, nejvíce z pohanů, až pak odtud
za příčinou zbouření, zlatníkem Demetriem způsobeného, ode
jiti musel. (Skut. 19, 23. n.) [ prošed Macedonii obrátil se zpět,
a minuv Efesus bral se přes Mílět (Skut. 20, 17) zase do Je

') Ze slov těch mnozí se domcjšlejí, že ta epištola k Lnodicejským psaná
se ztratila.
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rusaléma. 'l'u byl jat, uvězněn, a když se k císaři odvolal,
v okovách do Říma odeslán. V Římě pak se dověděv, kterak
v Asii vůbec, a zvláště v Kolossech, scestné mudrácké učení
proti víře vznikalo, ješto při tom Efesští ve víře prospívali: vzal
odtud příležitost psáti Kolossenským a Efesským. Epištola kE
fesským zdá se býti oběžný list také k vůkolním církvím, zvlá—
ště k laodícejské, (Kolos. 4, 16.) obsahujio jen obecná nau
čení a napomenutí. Z toho snadno ukážeš, proč zvláštního po
zdravení na jisté osoby, ano i narážení na místní poměry
v přítomné epištole se nenalezá, an zatím nenedostává se jich
v epištolách na ty obce, kteréž Pavel sám zřídil.

40.
Nejprvé popisuje ty zvláštní milosti, křesťanům propůjčené;

odpuštění hříchů, povolání k životu věčnému skrze Krista, kte
rýž jest hlavou nade vší církví kteráž je:! tělo jeho. (kp.
l.) Potom vzhledem na stav, v němžto Efesšti bývali, cenu 'vy
koupení ještě živěji na oči stavě, otvírá jim íjednak tui propast
hříchu, jednak upozorňuje na vysokost vyvolení ku spolukralo—
vání a oslavení s Kristem. Dále, žádá jim pevné jednoty u víře
s věřícími z Židů, aby byli v jeden dům Boží zasvěcení, jehož
základ jest Kristus (2, l n). Velmi se raduje z utrpení při a—
poštolstvi svém, prose Efcsských, aby hodně chodili v svém po—
volání. (4, 1—4, n.) Zvláště jednomyslnost jim schvaluje a
vystřáhá od hledání toho neb onoho systému v blud zabihajíci—
ho. (4, 14.) Přechází k napomenutí, aby se vystřihali všeli—
kých nepravostí a nezarmucovali Ducha svatého; píše pak o
Církvi, jižto Kristus posvětil očistiv ji obmytím vody skrze slovo
života — též o čistém obcování a o závazcích manželských
(4, 18. — 5, 22 n.) Vykládá povinnosti dítek k rodičům, a
rodičů k dítkám; služebníků k pánům &. V závírce vybízí k
udatnému odporování ůkladům ďábelským. (6, l n). „Neboť
není bojování naše (toliko) proti tělu a krvi (proti pouhým li
dem), ale proti knížatům a mocnostem, proti zprávcům světa
této temnoty, proti duchovním zlostem v povětří (proti vyšším
zlým mocem).“ 6, 12.

Dána jest ta epištola v Římě (r. 62—64) a odeslána po
diakonu Tychikovi. (6, H.) Nadpis její byl již za dnů Terw
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tullianových: ad Ephess'os, snad proto, že církev Efesská zobcí
těch, kde čtena býti měla, byla ta nejpřednější. (Cír. Tertull.
adv. Msrcioncm |. 5, c. 17., kdež kacíři tomu vytýká se, že
nadpis položil jiný, !. ad Laodicemes.) ")

S. Epištola sv. Pavla k Filémonovi.
41.

Filěmon, nábožný měštan Kolossenský, byl, jak podobno,
od apoštola Pavla víře Kristově získán. Sluha či otrok Filémonu,
jmenem Onésim, odběhl Pánu svému, a přišed do Říma, když
tam právě Pavel po nejprvé uvězněný byl, obrácen jest od něho
na víru a s přítomným přímluvným psaním na Filémona zpátky
odeslán. Jestit to žádost Apoštolova, aby Filémon, jenž již dří
ve křestanskě obci v Kolossech svůj dům otevřel, Oněsima
přijal, a s ním jako milým bratrem a ne jako se služebníkem
nakládal. Dle svědectví stanov apoštolskýeh (Constit. apost. 7.
46.) Filěmon byl učiněn biskupem Kolosscnským, a za císaře
Neróna sešel smrtí mučenníckou. ")

Dina jest ta epištola na konec prvního Pavlova vězení
v Římě, r. 63—64 a jest vzor laskavě přímluvy a spolu nau
čení, jak bychom se měli k svým podzřízeným chovati.

T. Evangelium “*) sv. Matouše.
42.

Když knížata apoštolská na tom byli, aby s oustním hlásá
ním s. Evangelia na odpočinutí se odebrali, tu teprv spomenuto
od jiných, ano i jim samým to napadlo, aby obsah 0 Kristu
vydaného svědectví písemně byl podán s zaznamenán. Že tomu
tak jest, spatřujeme z nejdávnějších církevních historiků, a z
obsahu ss. Evangelií:

*) List k Efesským jest veliký pomník sily Pavlovy otom svědčící, kterak
on i v okovůch svoboden jediné toho hledí, aby všecky Kristu získal.

") Okolo r. 67 po Kr., ještě za císaře Neróna. bylo to město země třese
ním usnto. Plin. H. N. 5 c. 41.

'") E'vayyiliav, „blahovčštt,“ dobrověiti. \'šecko. co čtyři svatí evangeli
stové o životu, osázracích a skutcích Iírista Pána sepsali, jest ve jmenu
tom obsaženo. Cír. Calmet. dictionar. biblic. pg. 339.



suo, VIII. Kniha. líp. III. Spisy ss. Apoštolů.

S. Irenej, biskup- Lugdunský, který! ! učennílry . otci a
poštol'skými obcoval, svědectví vydává, že s. Matouš své Evan
gelium sepsal tou! dobou, když Petr a Pavel to samé ' Římě
kázalí, tedy mezi r. 63—65 po nar. Kr. (Cont. haor. ili. c. !.
Euseb. H. E. V. 8.) Na tůž dobu, anebo aspoň na mnoho
přešlých let mezi umučením Kristovým a sepsáním Evangelia
podlé sv. Matouše, tento sám čtenáře odkazuje, an praví: „To
jest pole krve, až do dnešního dne;“ a zase: „[ rozhlášeno
jest slovo to u Židů, až do dnešního dne.“ (28, 15; 27, &)
Sv. Irenej jmenuje sv. Matouše evangelistou mezi ostatními na
prvním místě, a poněvadž mnozí jiní spisovateté vypravují, že
jeho Evangelium to nejprvnější jest, tedy spisování evangelií za
číná teprv s dobou tou, když s. apoštol Jakob Menší mučenni
ctvím sešel.

43.

0 sv. llatouši, jinak Lévi nazvaném, zprávu Dime, že byl
syn Al'l'éův a oul'adoval jako celník římský u jezera geuesaret
ského či tiberiadského. Povolán od Krista -a učiněn apoštolem
byl svědkem jeho zázraků i z mrtvých vsta'ní. Po vstoupení
Páně na nebe kázal nejprvé v Jůdsku, a tu sepsal také sv. E
vangelium, v němž zvláštně dokazuje, že Kristus skutečně zaslí
hený Messiáš jest. Sepsal svě Evangelium původně jazykem
hebrejským, poněvadž věřící, jimž podáno bylo, z obřízky jsou
ce, hebrejsky či aramejsky mluvili. Věrní loho svědkové jsou:
Papias, *) Irenej, **) Origenes, ***) Euseb., Epifan,
Chrysoclom, Jeronym, %) a Církev syrská.

Nic však méně osmělili se novější kritikové původní text
za řecký vydávati; což ale jen ze vniterných důvodů, anebo
takových tvrditi mohli, jenž v poměrech času spočívají. Dr. Hug

") Tento posluchač učenníkiv apoštolských dí: „Matouš psal historii oKri—
stu hebrejsky.“

") „Iatouif prý, „veda život mezi Bebréy, přednášel evangelium vlastní
řeči a písmen jejich.“

'") „Tradicí divi svědectví čtveru evangelií, a z těch první Matoušovo he
brejsky sepsino jest.“

+) „Deaovo nanc loquor Testameuto, quod Graeeum esse, nou dabiun est,
excepto Apostolo Iatthaeo, qui primas iu Judaea evangelium Christine
braicis litería edidit.“
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vede všecken důvod z toho, že prý lid po celé Paléstině řecky
rozuměl. V městech znamenitějších a při učenějších a obchod
vedoucích ovšem tak bylo; ale u lidí sprostších palestinských a
babylonských z pokolení židovského, nejen obratnost v řeči he—
brejské se nalezala, ale i na užívání jí nemalé váhy kladena.
Tak n. př. lid pobouřeny', jakkoli zanevřel na Pavla, když tento
po dokonání třetí apoštolské cesty do Jerusaléma přišel, přece
hebrejsky mluvícího tiše poslouchal. (Skut. 28, 2.) Chtějí—li
apoštolé a evangelisté slova od Krista užívaná podatí, a sice
v původnosti jich, tedy to jsou výrazy syroohaldeiské (novoheb
rej'ské): 'l'alitha kumit (Dí'vko vstali !) (Mar. &.M); Bloi,'Bloí,
Iamma sabskthani? (Bože můj, Bože můj, proč jsi mno opuál'n
(Mar. 15, 34.) Kristu říkali učenníci jeho po hebrejsku: Rab
bil (mistřet) (Jan 1, 38) ; podobně i Maria Magdalenu izvola
la: Rabbónil (misthet) Jan 20, 16. Též Josef Flav. vydává
Svědectví, že vyjímaje řeč hebrejskou, každé jiné v Judsku po
važovala se za řeč neposvétnou a obecuOu, a tady Ie nehrubě
mnoho bylo těch, kteří té cizí se uaučiti hleděli. (Antiq. 20.
11. 2.) ')

44.

A kam se poděl ten prvopis Evangelia sv. Matouše? —
Tam, kam ona obec, ješto v stavu byla, to syrochaldejsky'm
jazykem sepsané dílo čistí a mu rozuměli. ——Obec ta v Palé
stině ze židovstva na víru obrácená pryč vymizela; 'jen skleslé
ještě potrvalo křesťanství mezi Židy u Nazarenů a Ebionitů.
Tedy není divu, že tito velmi zchuzení lidé místo evangelia sv.
Matouše jen jakousi snůšku (konglomerat) chovali, kteráž zpri
vy z pouhých pověsti a povídek vzaté obsahovala, a ani někte
rého apoštola co původa v čele svém vykázati nemohla.

') Nejedun z autorit tauajských . oblibou hebrejštiny obranu vede. N. př.
Síl're dl: Otec rozmlouvej s dítětem hebrejsky: sic jinak lépe by bylo
něsti je k hrobu. (Ad Deul. 11, 19.3 Tauuai Heir učil, že kdo v P.
lěstiuě bydlí a hebrejsky mluví, mě spasení jistě. der. Sabbath. f. 5.
Při takových okolnostech nelze odpírati, že by pro první : židontva
získané obce od Matouše evangelium hebrejským jazykem sepsěuo bylo,
aut věc tato tak vážnými starého věku svědky zaručena jest. —
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45.

Tedy kniba ta, jenž pod názvem evangelium podlé sepsání
sv. Matouše nám známa jest, není než řecké, ještě za věku a
poštolského povstalé převedení ze syrochaldejského prvotextu Ma
toušova; kteréž ale brzy tak zobecnělo, že prvotext sám zno
náhla v zapomenutí a posléze i k ztracení přišel. Že v tom
přeložení řeckém tu onde převodu pod jmenem LXX tlumočníků
daného bylo použito, není na odpor věci pravdivé, že totiž jen
řecké (před smrtelným ještě odchodem apoštolů z tohoto světa,
ne—lí od Matouše samého, tedy od některého muže apoštolského
zhotovené) přeložení v rukou máme; spisovatel sám dojista &
onomu převodu st. Zákona měl volný přístup, a podobně tak i
jeho překladatel řecký.

Kdy a od koho jmenovitě hebrejský original sv. Matouše
do řeckého jazyka převeden byl, dle svědectví sv. Jeronyma
určití nelze. Papias zdá se, že mluví o více převedeních, co
o věci jemu známé. (Euseb. H. B. "I. 39.)

46.

Jísto jest, že text Maloušů sám jediný ze čtyr evangelistů
cosi zvláštního má, že časem, v němž se věci zběhly, sepsání
jich se neřídí, číli že chronologického pořádku ostatním evan
gelístům vlastního pomíjí; nebot že on od kp. 4, 22 až do kp.
14, 13 v tom velmi se liší, tudíž shledáme, začnem-lí jej s
Markem neb Lukášem porovnávatí.

47.

Než bud' si jaké bud' příčina té zmíněné neshody příleto
čtu a pořádku evangelia Matoušova, nic není, proč bychom se
spisu toho, jakožto díla Matouše apoštola odříkali. Známý jest
zmatek ohledem letočtu v hebrejském textu, a ještě více v pře
vodu řeckém proroctví Jeremiášova panující; a předce nikomu
nenapadlo z té příčiny o přesnosti onoho proroctví pochybovali.
(Viz vejš str. 199.)

Ovšem nejedni nad tím se pozastavuji namítajíce, že se
spisovatel jmenem apoštola Matouše nazývá; nebot bylo-li by
tomu tak, nebyl by za jedno, pomínul psáti o důležité cestě
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Kristově do Jůdska, o kteréž evangelista Jan (kp. 7. a n.)
zmiňuje; za druhé, nebylo by těch nezprávnosti či nedověcnosti
v sepsání samém, jichž by co očity' a ušní svědek byl se
uvaroval. (Odpov. ad l.) Mohlo! ale Matoušovi, kterýž jak
podobno, nejblíže jen věřícím z obřízky evangelium věnoval,
vše, co Kristus při té příležitosti Samařsky'm mnohotně
za přednost podává, dostatečnou býti příčinou, aby té stránky
pominul! (Ad. 2.) Kterékoli ty domnělé, nezprávnosti jsou,
jen v scestném výkladu slov samého evangelia, ne pak kla
dení v zdravého smyslu spočívají.

Jedno z těch námítek týká se závírky evangelia Matoušo
va. Tu se Kristus loučí s učenníky na jedné hoře v Galiléi,
ant dle dobré zprávy jiných byl tak učinil na hůře olivetské
blíž Jerusaléma. (Mat. 28, 17, n.) — Než porovnáme-li
zprávu evangelistů Páně o skutcích Kristových po vzkříšení jeho
ohlášenou: pohřešíme tu neradi širší vypravování o nich, a ml
čením pominutého skutku 0 na nebe vstoupení Páně; avšak z
jiné strany nalezáme věcí od Matouše zdělené, 'jimiž zprávy
ostatní se doplňují. Jen tehdáž text Matoušů nemile by dojí
mal, kdyby dosti průvodno bylo, že slova jen od Matouše mlu
vená, ne v Galiléi, nýbrž v Jůdsku pronešena jsou. Odlíčnosti
evangelistů Páně ty a takové, za nerozluštitelné prohlásiti se
nemohou, leč od těch, kteří od své podmínky jednou vzaté,
vycházejíce tvrdí, žeby každý evangelista o Kristu úplně vy
pravovati musel. Dále, tu kdež mnozí předstírají v nejedněch
stránkách Matoušova Evangelia, a zvlášť v té zprávě panující
nedostatek názornosti, kde byl povolán za Apoštola (9, 9, n.)
tam zase my s mnoha bibláři a zejmena s Otci církevními ne
mohli téhož nedostatku zpozorovati.—

O dalších skutcích sv. Matouše vypravují dějepisci Sokra
tes, Ruíin a jiní, jen tolik, že kázal Ethiopům, lndům a Par
thům, a že došel mučennícké koruny. Přikládá se tomu s. e
vangelistovi z vidění Ezechielova (l, 10.) tvář člověka,
proto že své evangelium od člověčenstvi Syna Božího začíná.

U. Evangelium sv. Marka.
48.

0 sv. Marku, kdoby byl, srovnávají se spisovatelé nejvíce
27
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v tom, že byl onen Jan přijmím Marek, syn Marie z Jerusa
léma, sestřenec Barnabášů. V domě matky jeho první křesťané
by'vali shromáždění, a i Petr po zázračném z žaláře vysvobození
tam své útočiště nalezl. (Skut. 12, 11 n.) Potom sv. Marek
provázel na cestách apoštolských Barnabáše a Pavla, když oni
za času velikého hladu v Jůdsku vyšedše z Jerusaléma a An
tiochie končiny Malé Asie procházeli, poselství Boží konajíce,
jakž se o tom v Skut. ap. (! 2, 25 a 13, 3; a 15, 37—38)
šířeji dočisti lze. Později octl se s. Marek také v Římě. Na
lezáme ho tu nejprve za času prvního vězení s. Pavla. (Skut.
28, 15) a seznáváme to z epištoly ke Kolos. (4, 10), kteráž
s onou k Efesskym v Římě psána byla, a v níž Pavel Kolos
senské od Marka pozdravuje. Potom Pavel, když po druhé v
Římě jsa, list 2hy k Tímolheovi psal, žádá tohoto, aby brzo k
němu přišel, a také Marka k službé mu užitečného s sebou
přivedl. (4, 8, H.) Avšak byl 8. Marek dle slov Papiáše,
biskupa Hierapolskébo a jiných stary'ch svědkův také učenníkem
a následovníkem s. Petra; zvláště s. Jeronym jej nazy'vá tlu
močníkem s. Petra, ktery'ž také sám v iní své epištole (5, 13,)
nepochybně v Římě psané, svým synem ho jmenuje, snad proto
že ho hned v Jerusalémě ku Kristu obrátil. Ty'ž Jeronymsvědčí
dále, že když sv. Marek své evangelium dle uěení či předná
šek sv. Petra k žádosti římských křesťanůsepsal, ono od Petra
schváleno byvši, veřejně v Církvi se čítalo. Tertullian praví :
„Evangelium, jež Marek vydal, připisuje se Petrovi, jehož tlu
močníkem byl Marek.“ (Adv. Marc. 4, 5.)

49.
Tak take' Pupiáš, Origenes, Kliment Alex., Euseb a jiní

všichni, co do té věci, souhlasí vzhledně odvislosti Markova
Evangelia od Petra. Jet sepsáno jazykem řecky'm, když prve'
již ono Matoušovo v jazyku syrochaldejském vydáno bylo.“)

.) Možná, že ono domnění o původně latin sky sepsaném evangeliu
Markovu ze středověku pochází, nebot na konec syrského převodu Pc
schíto nazvaného čteme, že Markovo evangelium římským jazykem
sepsáno jest. (Cf. Dobrovský, Evangelium s. Marci. Praga.)
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Euscb ve své kronice klade, že sv. Marka evangelium již de
satého roku po Kristu sepsáno jest, tedy r. 43. A však té
hož na světlo vydáni následovalo teprv po smrti obou knížat
apoštolských, kteří tehdáž v Římě byli, tedy r. 67 p. K. (lren.
adv. haeret. Ill, i.) A tak z evangelia podlo sepsání sv.
Marka v Římě vydaného dobře závěrek činí 0 Petrově bydlení
a založení svaté stolice v Římě. Posléze se odebral sv. Marek

do Alexandrie, kdež od Šimona Petra už v 3. roce císařování
Klaudiova patriarchát založen. Tu na stolici biskupskou pový
šený evangelista zpravoval stádce Boží, až pak léta osmého cí
sařování Nerónova, mučenníckou smrtí svůj život dokonal. Při
dává se mu z Ezechiele (l, 10.) znamení Iva, jelikož své
evangelium od hlasu volajícího na poušti začíná!)

V. Evangelium s. Lukáše a Skutky apoštolské.
50.

S. Lukáš rodem z Antiochie syrské, byl dle svědectví
Skutků apoštolských neoddělitelný průvodce sv. Pavla na druhé
i třetí apoštolské cestě, jakož i při zajetí jeho v Césarei a v
Římě. (sum. 16, 10, n.; 20, 5, n.; 21, 1, n. 27, 2;
28, 16.) V druhém listu k Timotheovi, kdo Apoštol píše, že
jej mnozí opustili, čteme: „Samotný Lukáš jest semnou! (4,
H.) Tak také když epištolu k Kolossenským a k Filémonovi
Pavel psal (Kolos. 4, 14. Filém. v. 24.), byl mu po boku
Lukáš (jinak Lukanus).*“) Tak věrny' průvodčí Pavlů mohl
snadno sepsali skutky jeho, jakož i přednášky o učení a žití
Kristově zaznamenati ; nebo! o schopnosti jeho svědčí i to, že
před svým ku Kristu obrácenim lékařil, (dle Kolos. 4, 14.) a
dle starobylého podání i malířem byl. Přidáváno mu z Eze
chiele (l, 10.) znamení vola, protože své evangelium od obě
tujícího kněze Zachariáše počíná. (Cfr. Časop. pro kat. Duch.

') Cfr. Uvod v Evang. sv. Marka v Časop. p. kat. Duchov. pátý roč. běh
svaz. 2. str. 189 n.) V římském martyrologium čteme, že byl av. bla
rek evangelista pro vim Kristovu jat, svázán, po ulicích města vláčen,
až země a kamení zbarveny byly krví jeho.

") Lucius (Řím. 16, 21.) není jedna a táž osoba . Lukášem.
*



406 VIII. Kniha. lip. lll. Spisy sa. Apoštolů.

12 roční běh, svaz. 4 str. 657, n.) Sepsal své Evangelium
ok. r. 54 — 58.

51.

Lukášova evangelia odvislost od nauky Pavlem podané uči
telové církevní v tento způsob vyjádřují: „Lukáš, průvodčí Pav
lův, od téhož kázané evangelium v knize sepsal." (Iren. adv.
baer. 3, !. Euseb. H. E. V. 8.) Dále Tertullian dl: „To, co
Lukáš zaznamenal, připisuje se Pavlovi.“ (adv. Marc. IV, 3.)
Podobně otom nejvěrnějším spoluchůdci apoštola Pavla mluví
Origencs, Jeronym a jiní. Dle Epifania došel s. Lukáš (v 84.
roce svého stáři) mučennické smrti v Acháji, kdež bylo hlavní
město Korint. '

52.

Knihu sv. evangelia teprvé napsal, když více těch vypra
vování před rukama měl, (bez pochyby Matoušovo a Markovo)
o nichž učení a skutky Ježíšovy od očitých svědků již stvrzeny
byly (Luk. !, 1. n.) Zaznamenal nám některé věci z života
rodičů sv. Jana Křtitele, z života rodičky Páně, a z mládí Je
žíšova, jichž ostatní evangelistové mlčením pominuli. Také jen
v jeho sepsání podány jsou zprávy o vzkříšení mládence z
města Naim, o pokání Magdaleny v domě Šimona farisejského,
o průvodu žen galilejsky'ch, o nehostinných Samaritánech, o ro—
zeslání sedmdesáti a dvou učennlků, a j. Sem náležejí ještě
jiné věci, n. p. o usmrcení Galilejských, o věži v Siloé, o
uzdravení ženy sklíčené, o uzdravení vodnatedlného, o očištění
desíti malomocných; podobenství o Samaritánu, o bohatci s
obilnícemi, o ženě a ztraceném groši, o synu marnotratném, o
nevěrném vládaři, o dvou modlících se v chrámě, o Zacheovi,
o dvou lotřích ukřižovaných, o ukázání se Páně dvěma učenní
kům jdoucím do Emaus a j. v. — Klade hned a počátku řeč
o svatém kněžství tehdáž Židům odňatém a na Krista Pána

přenešeném, jakož prorokoval David. Žlm. 109. Blíže však
sepsáním svy'm směřuje k tomu, aby svému příteli Theo/ílo
vi, ktery'ž byl pravdám víry Kristovy již vyučen, o těch sa
my'ch pořádny' spis podal. (i, 4.) Témuž věnována kniha
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53.

Skutkové es. apoštolů.)
Lukáš spis ten považuje za dll druhy' učiněny'ch zprův o

učení a pracech Kristových; evangelium jest mu díl první.
54.

Na otázku: které jsou prameny toho, co v knize tě
obsaženo jest, spisovatel sám odpovídá; nebo! v úvodu k evan
gelium, jehož díl druhy' jsou Skutkově svaty'ch apoštolů, praví,
že by mu se bylo vidělo, vypravování o věcech, které mu o
čiti svědkové podali, sepaati, ent byl všecky od počátku pilně
vyzvěděl. Obsahuje ta kniha děje asi třiceti let, počínajíc od
na nebe vstoupení Páně až do prvního uvěznění apoštola Pavla
v Římě, okolo |. 63. Bedlivy' čtenář knihy us přisvědčí Janu
Zlatoústci, řkoucímu: větší jest milost evangelia neb no—
vého zákona, nešli byla v starém. (Homil. de patientiaJob.)

Ve dvanácti přednějších kapitolách klade obzvláštní zprávy
0 na nebe vstoupení Páně, o vyvolení sv. Matěje na Jídášovo
místo, o vylití Ducha svatého, o vzrůstu první církve prací eva
ty'ch apoštolů a učenníků, a sice, nejprve mezi Židy, pak i
mezi pohany. Skrze Petra stalo se první povolání pohanů do
církve. Podává se i zpráva o ukamenování sv. Štěpána a o
stětí sv. Jakoba (většího), o pokřtění komorníka královny Kan
dace, o přijetí Kornelie v společenství křesťanů, o protívenstvích
apoštolů a ostatních věřících, o divněm Šavla na víru obrácení,
a dále o rozšíření a upevnění církve Kristovy nejen v Syrii,
alei v Lykaonii, v Paml'llii, v zemi Řecké, slovem po celém světě.
Dále, od kp. 13 — 28 snažně práce s. Pavla, jeho před nej
výšší radou athénskou kizání, jeho po všem světě cesty nejvíce se
vypisují. (Viz svrchu knihy této str. 356 n._kp. ll. Kázánías. AAJ')

') Jmeno: Hontu: few ano.-ozn, již :: Klimenta : Alexandrie (Strom
V, 588 pak :: Tertulliana kniha ta brzo: Acta apostolornm,brzo= Com
mentaríns luca pojmenována jest. (de jejnn. c. 10. S. Ju Zlatonatý
nazývá ji knihou článkův 0 D uchu svatém a Oeknmenins(biskup
v Thrucii. 10 století neposledni výkladně sv. Hana.) eva ngelinm
svateho Ducha.

") 0 Barnabiii, jejž křesťanské starožitnosti apoštolem na druhčm místě
jmenují, nalezime jak tuto tů i v epištolich Pavlovývh jen neouplne
zpravy. Viz: Kirchenlexikon von Wetzer nad Weltr, slovo: Bambas.



408 VIII. Kniha. Kp. Ill. Spisy s. Apoštolů.

55.

Ve přehledu stránek evangelium Lukášova, co jemu vlast
ní jsou, spatřujeme, jak velmi snažen jest, aby vypsal, dílem
onu va'e přesáhajz'ci a zázračnou moc Boží v její výsosta',
dílem hrdost židovskou na mnoze upokořenou. (Cír. l, 5
n., a Magnificat. l, 46; též Benediktus i, 68 n.) Při Kri
stově narození chlév oslaven, pastýři vyznamenání (2, 1—20.)
Při obětování Ježíše v chrámě on co světlo k zjevení pohanům
uvítán a v letech dvanácti mluví dítě Ježiš se zákonníky. Rod
Krista Pána od Adama vypsán, v němž pohané, jakož i židé
podil mají. (3, 23 n.) Kristus ve škole nazaretské čte olétě
milostivém (Isai. 61, i u.) s připomenutím, že Eliáš do Sarepty,
tedy od židů odešel, a že Náman židem nebyl. Přirovnej Luk.
9, 5—18, 14 o působení Kristově v Jůdsku a Samařsku na
podzim a v nastávající zimě před poslední velikonocí ; viz také
svrchu str. 332, též zprávy Lukáši vlastní 8, 58; 10, 39;
12, 31; 15, 4; 17, 11 n. Při zvěstování poselstvi Božího
v Samařsku Kristus dvěma apoštolům vyčítá přísnost jejich, osla
vuje Otce svého v nebesích, lresce l'arisey a zákonníky a zřej
mě mluví o zavržení židů a o povoláni pohanů. V kapitolách
9, 51 až 18, 14, viděti že tu Evangelium Lukášovo zvlášť
měří k tomu, aby hrdost židů upokořilo. A znamenáme-li,
že lékařem byl spisovatel skutkův apoštolských, porozumíme
spolu, še všecka slova jeho jsou lékařství duše nedu
šive', (S. Hieronym. ep. ad Paulín). Ty'žv Skut. 17, 28n.—
v kázani Pavlově ukazuje že lidé jsou pokolení Boží. Cl'r.
Jak. 3, 9.

56.

Život Pána Krista byl tak bohatý na pravdy a skutky
božské, že 8. Jan evangelista jej všecken popsati za věc ne
možnou klade. (Jan 21, 25.)

Život Kristův mluvi k lidem co věčná pravda, a proto
nelze, aby jaky' odpor v rozmanité soustavě pravy'ch věci o
Kristu byl povstal. Evangelium Lukášovo zvláště s Pavlovy'm
kázaním se sty'ká, avšak není na odporu s Markovým evange
lium, ješto z Petrovy'ch přednášek povstalo. Navzdor všeliké
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odličnosti v kusech pojediny'ch nalezáme souhlasnost, a to při
všech čtyřech evangelistách od cirkve za takové uznany'ch.

Tuto věrnou souhlasnost v celku nejblíže l) v tom jest
viděti, že se vo všech čtyrech Kristus jeden a ty'ž co Boho
člověk, co divotvorce, co prorok, co kněz a vykupitel světa
zračí. U všech čtyř nalezáme konání Kristovo v Paléstině s
utrpením jeho a ukřižováním pod pontsky'm Pilátem. Ale 2)
zvláště u třech prvních evangelistů to viděti, že se také shodují
vypravujíce o témž učení a o ty'chž skutcích. Tolikéž 3) při
těch třech nejednou naskytá se shodnost doslovné popisu těch
samých dějův.

Protož jsou mnozi, kteří ty první tři evangelisty jmenem
synoptiků a evangelia jejich jmenem synopticky'ch t. j. v mno
hém mezi sebou se srovnávajících jmenovatí uvykli.

Není věc tak nápadlivá, že mužové, jenž po více let s
Kristem obcovali, anebo jeho učenníky o něm svědčiti slyšeli,
nejednou ve stykání přicházejí ty samé věci popisujíce. Než
jak sobě tu častou a doslovní jednotvárnost u těch tří evange
listů vysvětlíme?!)

mesleme se v ty mnohé poměry, v nichž apoštolé
pracovali, a nalezneme odpověd na otázku o té mezi třemi e
vangelisty shodě, a o těch zvláštnostech jejich. Shledámet pak
tyto odpovědi: l.) Ani šlepěje nikde není o tom, že by apo
štolé a evangelisté byli či'tám'm příběhů jiš vydaných ]:
svému povolání se chystali, aneb koho jiného k tomu tak při
pravovali. 2) Abychom vysvětlili souhlas těch sepsany'ch evan
gelií, ne ta vlastní zkušenost toliko, ale i ono nadpřirozené
zjevení Boží, a osvícení rozumu skrze Ducha svatého za pramen
kázaní evangelického uznati se musí. !( tomuto nadpřirozenému
pramenu i ti očití a ušní svědkové Kristovi byli poukázání. Tím
to pramenem v pravou dobu pravy' název neb slovce lehko se
v nich vynořilo.

') O skutečnosti té chody mnoha mist snadno se přesvědčíš, porovnáili
příhodné (parallolni) mista pomoci knih osrovnánl evangelistů. Cl'r. Tois
nardus vcl. Thoynard. Nicol. harmonica Evangeliorum. Paris. 1707.
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58.
Aniž se duch nadpřirozeného zjevení toho štítil, přikládá—

noli jest měřítko vlastního názoru a zkušenosti. Vždyť sv. Pa
vel ne dříve, než se chlubití směl, že evangelium, jež kázal.
jemu skrze Ježíše Krista zjeveno jest,*) co apoštol vystoupil,
když jej již z obcování s apoštoly znamy' Barnabáš k tomu
vyzval, a když byl prvé a zvláště s nejpřednějšími apoštoly, o
evangelium, kteréž mezi národy kázati měl, pohovořil; abych,
pry', snad nadarmo byl neběžel (bez užitku nepracoval); te..
prva když uznán byl a přijat od nejpřednějších z apoštolů,
chráněn jest před nebezpečím, aby bez užitku nepracoval. (Gal.
2, 2.) Byloť tedy ředidlo (norma) mezi apoštoly, dle ně
hož pravé evangelium se zkus'ovalo. Co do jednotlivosti,
mohloí ono tak velikou rozdílnost míti, jakáž v Pavlovu směru
se osvědčuje, ale před svědky života Kristova muselo se za
pravé vykázati.

59.
V těch poměrech prací apoštolských leží klíč k vysvětlení

té shody mezi prvními evangelisty a k zvláštnostem jejich.
Mělt i Lukáš známost evangelií, co jich tu sepsany'ch by

lo, ale pramen, z něhož vyšla, není leč to (ústní) podání oc'i
tých svědků a služebníků slova. (Luk. 1, l.) Že by ze dvou
již hotovy'ch evangelií jakési třetí sepaáno bylo, o tom žádné
vědomosti nemáJW)

Věc to vždy možná, žeby potomnější evangelista prvějšího
byl znal; avšak jakémusi vždy dále pocházejícímu použití jednoho
od druhého nemůž odnikud váhy dodati se. Z těch prvních
tří evangelií ani jedno není k druhému v tom poměru, jako
doplňkem, opravou aneb vy'tahem z něho. Čím dále v porov—
míní přídobny'ch (parallelních) míst pokročíme, a při jednotlivos—
tech s doslovny'm souzněním se potkáme (sic jinak v předpo

') Muž, kterýž Krista na zemi nčícího sim neprovázel, svědectví divá dílu
jeho. v listu k Gal. !, 8, n. odvolávaje se na ten pramen nadpřirozený,
; něhož původ měla jeho vědomost o Kristu Pánu.

") To svoje aim odporoučířka: kterýž jsem všecko — od oči
tých svědků . služebníků slo va — od počátku pilně
vyz věděl; (Luk. !, 3) tedy dobré zprávy sebral.
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jate'm systemu zdravý úsudek netratíce): tím většího přesvědčení
nebudeme, že byť pak i jeden evangelista práce předněj
šiho byl anal, ta ani v poiedinoslech za měřítko mu ne
byla ,' ano še výbor přijala byli majících věci, uřaděni a
forma jich v tom způsobu svůj základ milí musi, jak
ten evangelista již po delši dobu slovo o Kristu Pánu
přednášeli, anebo v přednáškách slyšeli uvykl.

Mimo to zřejmě a patrně souhlasení, co ve mnoha zprá
vách u prvnějších tří evangelistů se nadmítá, ani na dva po
sobě jdoucí verše ukázati lze nebude, kdeby ne každý evange
lista sám pro sebe nějak si nepočínal. Nejen samostatně, ale i
po nových cestách se čtvrtým evangelium se potkáváme.

W. Evangelium sv. Jana*)
60.

Dle svědectví starožitných sepsáno bylo teprve po třech
synoptických t. j. sobě takměř až na oko stejných, a poněkud
tím záměrem na světlo vyšlo aby je doplnilo. Euseb h. e.
III. 24. připomíná, že tři prvnější evangelia .lanu evangelistoví
ukázána byla, když bydlel v Efesu, že je schválil, avšak i
to znal, že se v nich toliko poznamenání těch věcí ne
dostává, kteréž Kristus s počátku svého kázaní a před vsa
zeuím .lana křt. do žaláře činil a působil. ] bylaí prý,
to jedna z těch příčin, že Jan ten nedostatek doplnil,

') .la n, syn Zehedea, galilejského rybáře a matky Salome : Betsajdy po—
volán za učenníka nechal otce, a opustiv sít, provázel Krista, a byl
spolu s bratrem svým Jakobem a Petrem nejdůvěrnějiím učenníkem Pá
ně, kterýž ho zvláště zamilovav připustil, aby na jeho prsech při posled—
ní večeři odpočival (Jan 13. 23.) líonečně máti Kristovu pod křížem
sobě poměenon za svou přijal. Po vylití Ducha svatého Jan spolu s
Petrem hlásal svaté evangelium nejvíce v Palěstině, pak i v Nalě Asii
a posléze po smrti Petrově a Pavlově (r. 66 -67 po Kr.) v hlavním
městě Efesu bydlel.— Pěkně o něm připomíná sv. Augustin řka: „V0
čtyrech evangeliích, svatý Jan apoštol nad ostatní tři jest vsncienější
chtěje povznesem svým i našich srdcí povznésti. Nebo ostatní tří jako
s bobočlověkem na zemi putovali, o božství jeho měně povídajíce: Jan
však jakoby ho mnelo na zemi pntovatí, vznesl se nejen nad zemi a
nad prostor povětří a oblaků, ale i nad zástup andělů í nade všecky
řady neviditelných mocností až k tomu, o němž dí, že skrze něho vše—
cko učiněnojest, řka: „Na počátku bylo Slovo.“ (Tract. 36. in
loann.)
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když své evangelium sepsal. Než tu hlavní příčinu, kterou ke
složení spisu svého přiveden, sám na závěrku téhož klade řka:
„Mnohé zajisté i jiné divy c'inil Ježiš před obličejem u
čenm'ků svých, kteréž nejsou psány v knize te'lo: ale tyto
jsou napsány, abyste věřili, že Ježíš jest Kristus, Syn
Boží, a abyste věřice, život měli vejménu Jeho.“ (Jan 20,
30, n.)*)

Můžel sice o každém ze ětyr evangelií našich praveno
býti, že napsáno jest k vzbuzení víry v Ježíše Krista: avšak
u. |). v evangelium s. Matouše mnohem větší díl věcí vypravo
vaných toliko na vlastnosti Proroka ukazuje; a jakkoli Jan
zároveň s jinými na Krista, jako soudce, Pána, Zákonodárce
nového a Učitele našeho ukazuje: přec v spisu svém téměř
všudy tam měří, aby nám pravého Vykupitele a Bohoělověka
vystavil.

61.
_ Apoštol Jan hledí v svém evangeliu zvlášť na scestné u—
čení tehdejších sektářů, božství Kristovo zapírajícich, a má za
hlavní oučcl, utvrditi víru, že Kristus jest pravý Bůh. A po
něvadž ve svém poznání a psaní nade všecky se vznesl, tak
že své evangelium s výše, přímo od božství Kristova začíná,
přidáno mu z vidění Ezechielova. (1, 10) znamení orla.

S. Irenej, biskup Lugdunský (z 2 stol. po Kristu) vece:
O víře v jednoho pravého Boha kázal Jan učcnník Páně, sna
žen jsa to scestné učení, kteréž Cerinthus a již dříve sektáři
Mikolášenci**) lidem vpravili, odkliditi. Tedy to všeliké blu

') Co jiní evangelistově pominuli, Jan doplňuje vypravováním zvláštních
věcí, a sice: Kristus rozmlouvá s Nikoděmcm o novozrozcni, s Sama
ritánkou o vodě živě; s Židy o uzdravení člověka 38 let těžce nemoc
ného; ze zástupy o chlebu života; s Židy v chrámě, kdež jim slepotu
a zlost jejich vyčítá; o dobrém pastýři ovec a o nájemního; s Martou
o vzkříšení; . učenníky při večeři i po večeii poslední, obzvláitně o
Duchu svatém; — modlí se o své oslavení, za své učenníky, i za ty,
kteří v něho budoucně uvěří: Dále rozmlouvá . Tomáiem o víře, a
Petrem o lásce. Z ouplna jen o iesteru zázraků vypravuje a mezi těmi
první, o učinění z vody vína v líáni na avatbě, a poslední dva o vzkří—
iení Lazara z mrtvých, z o množství ryb polapcní.

") Ratolezt tak nazvané gnoziz (vědy).
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dařství kletbou stížilí, a v církvi pravidlo vírý vystavili chtěje,
začíná své blahověstí řka: „Na počátku bylo Slovo“ — S. Je
roným připojuje k Cerinlhovi sektu Ebionitů, co Janovu od
půrkýni.

62.
Jak svrchu řečeno, dávají výstrahu před bludařstvím, gnosis

nazvaným, apoštolové Petr, Pavel, Jakob a Jůdas. Věc tu na
mysli uvažujícím nebude divno, že i Jan apoštol tudy vybídnut
byl, aby ve svém blahověští nejvíce většími řečmi Ježíšovými,
zvláštně ten článek vírý upodstatníl, jejž Ebionité a jim příbuzní
haeretící zapírali.

X. První epištola sv. Jan:.
63.

K svědectvím teď uvedeným, že Jan hlavně čell na to,
aby víru v Ježíše co pravého Boha i člověka utvrdil, přidává
se i první jeho epištola, v kteréž nejinak, než jakož byl ve
svém evangelium učinil, oné pravdě opět nasvědčuje. Má však
nejen s evangelium jeho příbuzné věci, ale i s jinými epišto
Iami, t. s Pavlovými k Timotheoví, s Petrovýmí a jinými v pří
buzenství stojí. Ti samí bludaři, a sice poněkud podobným
způsobem v ní se obojují. Apoštol Petr začíná od té utvrzené
pravdý, že Kristus Bůh i člověk jest. Odvolává se na promě
nění jeho, kteréhož byl očitým svědkem. A podobně i Jan
hned s počátku své epištoly klade svědectví o božství Kristově,
nazývaje Krista Slovem života a životem věčným.

64.
[ vidíme tu ten způsob, jejž ono svatého Pavla (n. p. v

epištole k Římanům) počínání ku paměti nám přivodí. — Člověk
musí začíti od poznání vlastních hříchů svých. Máme s důvě
rou pomoc proti hříchu od Krista přijímali. „Onť jest obět
slitování sa hříchy naše, a ne toliko za naše, ale i za
všeho světa.“ Však ale ta důvěra, s kterou člověk věřící
přijímá smíření skrze Krista, s lehkomýslnoslí a svobodenstvím
(libertínismus) spojili se nedá. (i, 8; 2, 2; 2, 15 16.)

65.
Síla v člověku vykoupeném, příbuzná síle Boží ukazuje se

v plnění přikazaní Božích, (2, 3 — 18), kteráž velikou váhu
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kladou i na lásku k bližnímu. Čím pevněji věříme v Krista,
tím bezpečněji ustavěni jsme v pravé lasce, a nalezéme se v
milování bližního. (3, 3 _ 18.) Člověk důvěrou v Boha
oživený ví, že začkoli prosili bude, vezme od něho. (3, 22.)
Než abychom při důvěře k vlastnímu svědomí nezbloudili, mu
síme v pravé víře se utvrditi. „Nejmilejň', ne každému
duchu věřte, ale zkua'ujte duchů, jsouli z Boha ; nebo
mnozí falešní proroci vyšli na svět.“ (4, l.) — „Všeliký
duch, kterýž dělí Ježíše (nevyznává, že Ježíš přišel v těle),
není z Boha, a ten! jest antikrist, o kterémž jste slyšeli, že
má přijiti, a jest nyní na světě.“ (4, 3. d'. 2, 18.)*)

Před těmi odpůrci dáva výstrahu a spolu hledí ukizati,
jak pravé víra v J. K. pravou lásku k Bohu a k bližnímu, a
zase láska k Bohu a k bližnímu pravou víru proniká a prostu
puje. „Kdo jest, jemi přesná/ui svět, lec" kdo věří, že
Ježíš jest Syn Boší?“ (5, 5.)

66.
Dále, podává svědectví, že J. Kristus přišel ne u vodě

toliko, ale u vodě : krvi;**) vybízí také k laskavému naklá
dání s těmi, kteří sice zhřešili, ale ne k smrti. (5, 16.)

67.
Zavíré slovy: „Synáčkové, vystřihejte se model.“ —

Slovem „modla“ tuším, rozumí se všeliká lichá útvara, fantasie,
již falešní proroci místo pravého Krista k uctění _vystavují. Hned
na začátku epištoly s důrazem mluví, řka: „Geko se naše
ruce dotýkaly ; a odtad bedlivý čtenář za věc podobnou shle
dá, že bludnici, kteréž Jan na mysli má, mimo jiné bludy tak
nazvaný doketismus zastávali, tu učíce, že se opravdově nevtělil
Syn Boží, ale že jen zdál se míti tělo, aneb_ na nejvejš jen
z vodnaté páry obal.

') Z toho poznáváme, že nemůže každý po zdání zvláštního ducha vyhli
datí Písem Božích.

") Ježíš přišel skrze vodu pokřtěn byv od Jan, a svědectví obdržev od
Otce: přišel skrze krev, ježto potvrdil své messiišství svou vlastní smrt!,
jakž o něm bylo předpověděno, i Duch svatý o něm svědčil, přišed na
apoštoly roznítiv je v kizanl evangelia po viem světě. a oavčdčiv prav
dn Kristan učení ttkě mnohými zázraky zjeho daru od apoštolučiněnými.
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68.
Epištola ta dle obecného v církvi mínění jest jako úvodní

list k evangelium Janovu. Obsah její jest důkazem, že Jan v
takových oborech blahověstil tam, kde gnostické živly se vztná
haly. [ vida nemálo zapíračů víry, povstává, aby svědectví dal
o tom, co spatl'il, o božství a člověčenství J. K.

69.
Takové svědectví nalezáme v obsahu evangelia jeho; ješto

dějepisným (historickým) bohoslovím a on sám bohoslovcem slouti
zasluhuje. Ostatně viděti mezi Janovým a ostatními evangeliemi
rozdíl veliký, jelikož své blahověstí přímo od božství J. K. za
číná i jeho spolupodstatnost s Otcem a skutečné vtělení vyzná
vá. Mimo jiné liší se od jiných také v čistším jazykn, jenž
arcil od hebraismů a takových slovcí prosto není, ježto pro nové
pomysly křesťanské k novému významu přišly. Vedle apoštola
Pavla nejvice evangelista Jan přispěl k upodstatnění mluvy bo
hovědné. !( této náležejí názvy: Logos t. Slovo; kosmos, svět,
foa, světlo, char-i:, milost, a j.

70.
Poslední kapitola Janova evangelia dává zprávu o tom,

kterak Kristus poroočí Petrovi své stádo, a způsob jeho smrti
mu předpovídá.

Dvě léta před svou smrtí, totiž r. 96 p. Kr. na žádost
biskupů v Asii sepsal Jan své evangelium v Efesu, kdež jeho
hrob dlouhé časy okazován a proslaven byl. (Cf. lren. adv.
haer. Ill. 1'). Nad jeho hrobkou povstal přestkvostny' chrám.
Nyní jest tam turecká mešita, a město Efesus druhdy tak slavné,
jest nyni chatrná ves turecká; nebot naplnilo se, čímž miláček
Páně ve svém Zjevení kp. 2, i — 5 městu i církvi tamnější
hrozil. Poněvadž první svou lásku opustilo, a pokání nečinilo,
svícnem z místa jeho hnuto bude.“

') laria. matka Páně, kteráž mu od Ukřižovaného pornčena byla, takédiíve
v Jeruzalémě umřela, tedy na v Efesu u apoštola Jana. !( jejímu loži
ůmrtnímn sešli se do Jeruzaléma avall Apoštoló ze všech končin světa.
'l'ak ani o tom pěkná pověst ze středověku. Církev alaví památku je
jího na nebo vzetí, k čemuž av. Jan Damaaconaký připomíná: „Jak by
porušení mohlo se dotknonti těla, v němž se život počal?“ —
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Y. a Z. Druhá a třetí epištola svatého Jana,
a p o š tol a.

71..
Tyto epištoly ne k celým osadám, ale ke zvláštním oso

bám napsány a z Efesu poslány jsou. Druhá jest k nějaké
nábožné křesťanské paní, a k jejím dětem. Ta žena sloula
Elekla, t. j. česky: Vyvolená, aneb pravdě podobněji řecky Ky
ria, hebr. Martha, česky Paní, a vyvolenou ji nazývá apoštol
proto, že nábožně a po křesťansku žila; jakož i apoštol Pavel
ve svých epištolách křesťany vůbec vyvolenými nazývá. (2 Tím.
2, lO.)_ A tomu tím spíše tak bude, poněvadž Jan i sestru
Paninu, jenž mu na blízku byla, a u kteréž nepochybně iPani
ny syny byl poznal, vyvolenou nazývá. Apoštol schvaluje tu
vyvolenou Kyrii is jejími dětmi; napomíná jich k společné
lásce a k stálosti u víře pravé, jaká byla od počátku, i k vy
stříhání se svůdců, kacířů a modl.

Ant závěrek druhého listu toho poněkud i doslovně se
závěrkem třetího souhlasí: podobné jest, že oba dva tou samou
příležitostí dodány byly.

72.
V třetí epištole podobně jako v druhé dává Jan nadějí,

že brzo přijde k těm, kterýmž píše. Gájus či Kájus, jemuž ta
třetí epištola poslána jest, byl buď onen věrný učenník, průvod
či s hostitel Pavlův z Maccdonie, o němž v Skut. (19, 29 a
nebo Derbenský Skutk. 20, 4.), a v epištole kŘím. (16, 23.)
co o Pavlovu hospodáři neb v ! Kor. (i, 14.) zmínka učiněna,
aneb to byl nějaký jiný horlivý křesťan, onomu jmenem i bratr
skou laskavostí podobný.

Obsah té epištoly jest: Apoštol chválí Gája pro jeho u
přímnost u víře a dobročinnost k bratřím, a (B.) vzbuzuje ho
k témuž i dále. Potom (9.) zmiňuje se o Diotret'esovi, nepo
chybně představeném církve téhož místa, muži to odporlivém a
nevlídnem, s příhodným napomenutím pro Gája. (i2.) Dává
dobré svědectví nějakému Demétriovi, i ode všech jiných chvá
lenému, a (13.) omlouvaje své kratké psaní a dávaje Gájovi
naději k brzkému uvidění a oustnímu promluvení, končí list :
pozdravováním.
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73.
Jakož druhý tak i třetí list sv. Jana, církevní autoritou po

zději, než jeho první, za dílo Janovo vůbec uznány byly. A
zajisté, není divno, že listy tak skrovné, k některým zvláštním
osobám tak snadno na slovo hned vzaty nebyly po všech osa
dách cirkve, jako ostatní díla a epištoly. Zatim o přesnosti jich
dávají svědectví Sv. lrenej,*) Kliment alexandrinský,") Ori
genes***) a jiní. l v skrovnějších těch epištolách podáno
nám, abychom sobě představení o ústavě a řádu v církvi za
těch dob nejdávnějších učiniti mohli.

74.
Život církve Kristovy za dnů apoštolských co nejpěkněji

se zračí, a sice: v konání bohoslužby, v kázani slova Božího,
ve vespolném zacházení a zprávy vedení při věřícím lidu. Avšak
při tom při všem hned s počátku, a pak týž a týž hojně pů
sobila milost boží, tak že i mnohými divy a zázraky se objevila,
aby tudy křesťanství upodstatněno bylo. Tedy chceme-li se
sživotem církve apoštolské dokonaleji seznámili, musíme prvé na
působení milosti Boží zřetel obrátiti. Jak bohatě skytáno vyš
ších milosti, a jak živě zraěila se zjevení za dnů apoštolských,
o tom nás zpravuje prorocká kniha:

Ž. Zjevení s. Jana, apoštola.+)
75.

Miláček Páně za dnů císaře Neróna vyhnán jest pro víru
na ostrov Pathmos.-H—) (Zjev. !, 9.) Zde u vyhnanství měl
.Ian rozličná vidění a zjevení, v nichž se mu v obrazech před
kládají osudy církve, počínaje od prvních jejich bojů a židy a
pohany až do jejího ouplného vítězství na konec světa. Pro

?) Adv. haeres [. 16, 3; III. 16, 8.
") Apud Ena. H. E. VI. 14.
'") Eos. H. E. VI. 14.
+) Nápisa celý obsahtéto knihy: Zjevení Ježíše Krista líčí o

zvláštním proroctví, jak Kristus co král a soudce při skonání bojů své
svatě Církve světu se ukáže. A p o ka ly pae vztahuje se co proroc—
tví na veš kerou budoucnost. nesouc ráz povšechno dějepisný, kdežto
jednotlivý prorok jen část budoucnosti popisuje.

H) Nyní slove Palm ósa, leží jihovýchodně mezi Europou a Asií v moři řec—
kém (egejske'm) a jest zcela neourodný.
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roctví knihou tou po krátkém úvodu podáno ve dvou hlavních
částkách, a síce [. Kterak Jan z rozkazu Páně představeným
sedmi cirkvi Asie napomenutí dává a staví je před očí tak že
v nich viděti obraz veškeré církve. (Kap. l, — 3.) Potom
ll. líčí vítězství církve nad nepřátely.

76.
Zvláště (kap. 4 — 22) nastíněno to okolí trůnu Božího

a pak se před očí předstírá, jak Bůh uprostřed čtyřmecítma
starců dnem i nocí chválen jakož i boj cirkve s židovstvím a
její vítězství se popisuje. Země, chrám i město Jerusalém ko
nečně zkaženy. (Kap. 4 — l2.) Všecko u vidění v podívny'ch
předloženo obrazech. Z těch obrazův onen knihy tajné, sedmi
pečetmi zapečetěné, a od Beránka otevřené všecken zřetel na
se obrací. Když prvnějších šest pečetí otevříno, přechází se
k sečtení věrny'ch křesťanů ze Žídovstva (kap. 7.). Po otev
ření pečeti sedmé (kap. 8, l.) znova rozvinuta jest řada sedmi
oddílů, kteří sedmi trubami naznačení jsou. Jedna každá z
trub těch ukazuje ránu zvláštní, na bezbožného příjiti mající.
Zatroubením na šestou strašné pohromy se ohlašují, jmenovitě
nepřátelé na koních svy'ch způsobují bídu, a moc jejich v ústech
a v ocasích jejích jest. (Kap. 9, l.)

Anděl silný s knihou v ruce přisáhá, že po zatroubení
sedmém již více času nebude. Kniha, jížto Jan v rukou držel,
měla od něho pozřena by'ti; í učinila hořkost v břiše jeho, a
v ustech jeho bylo sladko jako med (kap. 10, i — to.). [
řekl mu anděl: „Musíš opět prorokovati národům, a lidům, a
jazykům a králům mnohým! (kap. 10. H.) Potom skrze
Jana děje se změření chrámu a oltáře Božího, s vynecháním
zevnějši síně, jenž pohanskou sloula, ant pohané za půl čtvrta
roku t. (42 měsíců neb 1260 dní) chrám a město svaté ple
niti budou. Dále zvěstuje anděl Janovi, že v čas onoho sou
žení ještě dva svědkové prorokovati budou, a sice za tísíc dvě
stě a šedesáte dní, a když svědectví Páně dokonají, šelma, kte
ráž vystoupí z propasti, je zabije. Těla jejich budou za půl
čtvrta dne ležetí nepohřbená k radosti světákům. Avšak po
půl čtvrtu dni opět oslavení vstanou a k hlasu sedmé trouby
vezme počátek slavné království Kristovo. (kap. H, 1 — i5.).
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77.
V poli ted' nadestřeného obrazu nalezti jest dvojí řadu 0

sedmi rozvinech (Entwicklungen), jednak tu sedm pečetí, jednak
sedm trub, a obou řad co rovně vedle sebe běžících, ne však
co po sobě eledujicťcb pouváženo bud'. Obědvě řady ty, po
čínajíc od šesté přestávky nejvíce vynikají, obě od šestého od

' dílu značně se stýkají. V první řadě po otevření pečeti šesté
stojí sečtení věrny'ch z Židovstva, a z národův; popisuje se slav
ná na věčnosti odměna všech věrny'ch. „Nebudou Začněti, ani
šíiniti více, a nebude na ně bití slunce, ani žádné bor
ko ; nebo Beránek, kterýž jest u prostřed trůnu, pásli
je bude, a dovede je !: .rtudnicťm života, a setře Bůh
váelikou slzu : oči jejich.“ (Kap. 7.) Otevřením pečeti
sedmé ukázány jsou pomsty Boží, jenž na bezbožníky přijíti
mají. (8, i. n.)

V druhé řadě po šestém zatroubení povstává tuhy' boj
proti svědkům Páně a prorokům, připomíná se umučení jich,
jakož i potrestání mučitelů a na víru obrácení mnohých,
kteří ještě byli pochybovali. (kap. H, 3 — 14.*)

!( hlasu sedmé trouby přichází království Boži nové, a
mocně zahájeno jest po vyvrácení starého chrámu.

78.
V následujícím vystavení obrazů a podobenství těch nad

přirozeny'ch (visiones) ještě snáze poznali lze líčení dni a sta
novené časy, jenž ukazují na vyvrácení vlády pohanské, zvláště
římské, šelmou s sedmi hlavami vyobrazené. Dále popisuje
blaženost věrny'ch, úplné vítězství Kristovo a svatbu Beránkovu.
(kap. 19.) Tedy tu naskytnuté obrazy potkávají se konečně
s touže věcí, s kterou končí ona řada sedmi pečetí a sedmi
trub. (kap. 7 a H.)

Dále ta míra 42 měsícův neb 1260 dní tam k určení

toho času, kde pohanstvo Jerusalém obojovalo, (kap. “, 2)
jakož i to občasí, když dva svědkové pokání hlásali ——

') Jedni rozumějí těmi svědky Mojžíše a Eliáše (Tertulliau de anima, cap.
50) jiní Enoch. . Eliáše; jail! jiní chtějí tu rozumčti křesťany tehdáž
nt vůbec, kněžského : světského stavu.

28
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(H, 3) s mírou tou se srovnává, kterouž doba sktryého
pobytu ženy nebeské na poušti, *) (12, 6) a panová—
ní opět ožilé šelmy změl'eno jest. (13,- 5.) Zatím však co
zde sedmero pečetí se sedmerem trub měřítko přiěiňuje, aby
takměl' vedle sebe kráčejíc budoucnost změřily: zas ona vidění
k tomu se mají, aby zvláš! od začátku a od konce věc sama
dle hlavnějších stránek spatl'itelnější byla. (Kap. '12 — H).)

79.
Dvadcátá kapitola strefuje se všemi předešlými obrazy,

jimiž o konci podáno světla; aniž k začátku zpátky sahá, ale
jen až tam kráčí, kde starého draka svržení se stalo, o němž
kap. 12, 9 líčí. Tu jest ten drak na zem svržen, pak ale,
ač krátký čas maje, opět povstal (kp. 12, 6. 12.), dle dva
cátě však kapitoly, svázán jest drak starý od anděla na tisíc
let, aby po uplynulém za tisíc let Kristově se Svatými králo
vání, na chvíli byl rozvázán. (20, 2. 7.) Dvě poslední ka
pitoly stojí tak, že mohou za další provedení věci již v kap.
il, 5 n. napovědčnýchpojaty býti.")

80.
Ze mnoha výkladů na Zjevení s. Jana onen Bartoloměje

Holzhausera *") již pro tu okoličnost k schválení přišel, že
téhož sestavitel sám byl snovid (visionar) jinak střízlivě sobě
počínaje. Výklad ten staví se na předpodkladku (Vorausset—
zung) té doplňující-se parallelní sel'aděnosti jednotlivých oddílů.

') Žena || znamená svatou Pannu, rodičku Boží, kteráž jest spolu obraz
Církve, pravdou boží jako slunce ozářené, nade všecku mčnivost měsíce
vyvýšené, z dvanáctcra pokolení isrnclských sebrané a svědectvím dva
nácti apo'stolů ohrožené.

") lldoby těch vedlé scbc seřadčných jednotlivých skupin neměl na zře
teli, snadno by tu neviděl než jakousi směsici (chaos) pustou hrou zu
městknsných & divných podob. Ale drží—li se daného přehledu, nebude
bez neděje, žeby možný byl výklad knihy té. — Viz Biblí Českou v
Prue 1851; kdež následováno výkladu nejobyčejnějiiho. Ostatně sv.
Jeronymdi: „Zjevení sv. Jana lolik má tajemství, kolik
má slov. Málo jsem řekl, a pro vzácnost knihy všeliká
chvála nižší jest. V každém alnvn zvláštně rozliční
sn yslové se zavírají. (Epist.ad Paul.)

'") Naros. 1613 + 1658. Vis Kirchcnlexikon von Wetzer und Wclte l.
Bund, 1847, slovo: Bartholomit.
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Co vlaotuího má výklad ten, jestit, že i první tři kapitoly,
v nichž dáno napomenutí církvím Asie, vtipně na budoucnost
církve potahuje, tak že by vedlé sebe s těmi sedmi obrazy
a sedmery pečetí se sedmi trubami rovně běžely.

Jak podobno, Jan sám obrací se ne k těm jediným tam
pojmenovaný-1 církvím; nebot praví: „Kdo má ucho, slys',
co Duch praví církvím“ (3, 22.)

Již pak výklad Holzhauserů s málokterou změnou, podstaty
nedotyčnou vysvítá z těchto ělánkův:

81.
!. Efesu:, 2, i n. Skonání věku apoštolského. Již

byli svatí Apoštolé až na Jana život svůj dokonali. Od ná
stupců jejich dobře bojováno proti Mikolášencům, a však horli
vosti v té míře, jakou měli Apoštolé, není tu více.

2. Satyr—na, 2, 8 n. „Buď věrný až do smrti“ — Doba
svatých mučenníků.

3. Pergamu, 2, 12. Domov starožitné učenosti. Vy
znávání víry. Dobu ss. Otců církevních od 4 — 6 století.
Výstraha od kacířství. — Bileám.

4. Thyalíra, 2, 18. Stav pokojný. Doba panování
Církve, od císaře Justiniana až do Karla V. Výstraha od svě
táctví — Jezabel.

5. Sardes, 3, i n. „Máš jméno, jakobys byl živý.“
Panujici stav křesťanství napohledné. Nový věk.

6. Bledel/ia, t. bratromilenstvi 3, 7 n. Při nedostatku
moci zjevná přece věrnost vyznání. Doba květouci víry kře
sťanské a Církve nenesouci žezla světského. Naše-lí to nej
bližší budoucnost? —

7. Laodicea, t. soud národů se týkající. 3, 14. „Nejsi
studený, ani horký“ Doba utuchnuti viry a ochablost ře
didel mravních. Dokonání historie vezdejší.

V sedmeru těch předukážek (typů) jakoby stálo vyjádřené
thema, o kterém ostatni kapitoly Zjevení Janova pojednávají.
Kdokoli jest věrou Kristovou oživený, při vznešené myšlénce o
dokonání království Božího na zemi dojatý, a na ty pojmy i
obrazy pod sluncem tu chvíli nepamětlivý duch, tomu nastíněné
zde obrazy ukazují toliko to, co ukázali maji.

*
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Objemem svým v knize té řada oněch odslonění vyniká,
ježto se na dobu jak předposlední, tak i poslední (sedmou to
tíž a šestou) vztahují. Jef mnohá věc ještě v záhadném temnu
skryta, jemuž toliko když se ona naplní, světla se dostati může.

82.
Při tak mnoha tajemstvích v knize, jenž zavírají v sobě

rady a budoucí soudy Boží, a při těch nesnadnostech u vy
kládání jí vůbec shledaných, není divu, že ne hned, ale teprve
později od Církve staré za pravou novozákonní knihu přijata
byla. Sv. Irenej a sv. Justin mučedlník ukazují na ni, jakožto
na dílo s. Jana apoštola, kterýž i tázán byl, kamby počet 666
v kapitole í3té ukazoval. “)

Melito ze Sardesu shotovil na ni kommentář, Theofil An
tiochenský a Apollom'us vážili z ní důvody dogmatické. Ter
tullian, Kliment Alexandrinský a On'genes bez rozpaku za
pravou zákonnitou knihu jí přijímají. Jediný z té doby Divís'
Alexandrinský okolo polovice 3tího století povstal s rozpakem,
nedrže ji za hodnověrnou, nýbrž za podvrženou, maje za to,
že by onen Jan, co se za jejího skladatele vydává, nebyl sám
apoštol Jan. Ale takové vystoupení s dogmatickou výhodou pro
Diviše co horlivěho potykatele s chiliasmem, anf tu samo stojí,
nezasluhuje, aby ohled na ně brán byl. ")

Zlé užívání, jenž dílem od Chiliastů, dílem od fanatických
Montanístů při tom Janovu spisu povstalo, za důvod se klade,
proč delší čas meškáno, nežli Za pravý zákonní přijat jest. Ji
ná příčina, jak podobno, spočívá u věcech nesnadných k sro
zumění, jichž ubývalo v míře tím větší, čím dříve ty doby
přešly, přes kteréž dále zírá Jan, prorok Boží.

83.
Zjevení Janovo mělo ku potěšení sloužiti nejprvé církvím

v Asii pronásledovaným, potom ale i pro křesťany všech věků

') Sv. Irenej vykládá ten počet na slovo Late inos (latiník, Říman), a
tak se šelmou ton míní moc starořímská pohanská. Počet pak toho
jména se béře dle písmen řeckých, ježto jsou spolu čísla: l=30, a=t
t=300, e=5, í=10; n=50, o=70, s=200; dohromady666.

") Sv. Efrém syrský v 4. století s pochvalon o té knize se zmiňuje, Cf. As
semani bibl. orient. [. 141.
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zůstati knihou potěšivou. Onor v obrazech těm podobny'ch, jaké
u proroků Daniele, Ezechiele, Zachariáše a j. nalezéme, klade
véhu na tyto hlavni punkty: !. Kristus nejen v srdci lidu
věřícího vždycky kraluje, ale po slavném obnovení veškerého
stvořenstva i to k své službě obrátí. 2. Kdožkoli věrně až

do konce setrvaji, stanou se účastníky věčné slávy. 3. Od
půrcům však víry a všem bezbožníkům nastává hrozné pomsta
Boží. — Hlas Páně: „Jístěť, příjdu brzo.“ ospanlívost za
puzuje a k stálé oučinlivosti budí, abychom v rouše svadebním
Kristu v oustrety vyjití, a u něho věčně se stromu života jisti
a ze studnice života píti mohli.

S Janem loučíme se od apoštoIův a od apoštolského vě
ku. Jet sice Hospodin vždy slitovny' a velmocny' v svy'ch vy
voleny'ch, ale zázračné milost a požehnání v té plnosti nikdy
nebyla na zemi vylita, jako oněch dnů když evangelium hlásá
no těmi, jižto s Kristem, Synem Božím na zemi obcovali. Vše
cken lidsky' ostrovtip, všeliké moudrost světa tohoto přišly k
zahanbení. Slovo o kříži, ježto py'chu upokořuje, tělesnost
krotí, touhu po statcích zemsky'ch mírní, o zapření sebe, 0 po
třebné trpělivosti a o radostech oku zde nepřístupných mluvi,
slovo vyšlé z úst pohrdany'ch a neuměly'ch rybářů, sotva v
uších lidu zavznělo, ejhle! Žid loučí se od hrdosti své, od
Abrahama i od Mojžíše, upouští od světovlédy messiéšské, Řek
nechává škol mudrckých a stává se učncm Galilejského. Říman
dává vy'host bohům, zapíré sám sebe a kráčí za Kristem. Množ
ství na východu a západu, od Ktesifona nad Eufratem až k Ří
mu učiněno jest v lid jeden. A ten, kterýžto chodil dobře
číně (Skutk. 10, 38), jest klíčem historie, a středem, kněmuž
všecko směřuje.

Kapitola čtvrtá.

IV. Základy církve apoštolské.
A. Milost Boží, a dai-ovéDucha svatého za dnů :s. Apoštolů.

!.
Kristus Apoštoly své ubezpečil, že všecko jejich dílo od

toho závisí, aby s nim co božsky'm Mistrem a Pánem svym
v jedno spojeni byli. O tom _sém mluví řka: „Beze nme
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nemůžete ničeho učinili.“ (Jan 15, 5.) [ slíbil jim a ná
stupcům jejich, že s nimi bude až do skonám' světa. (Mat.
28, 20). Od Ducha sv. Utěšitele pravdy měl všecken další
pokrok v díle Kristově zprostředkován by'ti. Při prvním roz
hlašování víry Kristovy po všem světě ukázala se mnohonásobaá
znamení milosti Boží, dle kterých křesťanství svou zbraň proti
odpůrcům bráti mohlo a mělo. Trojiho jsou způsobu ty mi
losti, a sice a.) Moc při uzdravování nadpřirozeny'm způsobem.
b.) Moc při vytržení ducha, a c) moc při osviceních, vidě
ních a zjevech prorockých.

2

Skutky nadpřirozené činiti, dáno Apoštolům od Kriste, ja
kož o tom píše sv. evangelista Marek, uěonník a tovaryš Pe
trův: „I dal jim moc uzdravovali nemwi, a vymítali
zlé duchy.“ (3, 15.) Moc novy'mi jazyky mluviti, a skutky
větší nad ty, klere'š Kristus činil, činiti, udělena těm, kte
říž uvěřili. (Mar. 16, 17 a Jan 14, 12, *)

0 tak zázračně působici moci svědectví vydávají Skutkové
apoštolští: „Mnozí divove' a gázrakove' se dáli skrze A
poštoly.“ (Skutk. 2, 43; 5, 12; 8, 7.) Podobně svědectví
čteme v jednotlivých příkladech o velikém působení té nadpři
rozené moci: „Nemale' divy činil Bůh skrze ruce Pavlo
vy, tak že i šátky :; pásky jeho těla na nemocné nocí
vali, a _odstupovaly od nich nemoce a zlí duchové vychá
zeli. (Skutk. 19, H, 12.) V Jerusalěmě také na ulice
vynášeli nemocné, a kladli na ložcích a na nosidlách, aby kdyžby
šel Petr, aspoň stín jeho zastínil někoho z nich, a aby byli vy
svobození od nemocí svých. (Skill. 5, 15.)

Před Kristovým na nebe vstoupením také od sedmdesáti a
dvou učenníků, jež Kristus rozeslal, zvláště moc vymitati zlé
duchy byla provozována, tak že oni navrátivše se s radostí
pravili: „Pane, také zlí duchové se nám poddávaja' ve
jménu tvém“ (Luk. 10, 9. 17.)

_—

') Amon, amen pravím vám. kdo věří ve mne, skutky, kterěi já činím, i
on činiti bude, . včtil nad ty činiti bude.
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3.

Než tacl skutkové, co v počátcích církve moc panovnickou
nad přírodou osvěděovali, a o nichž teď podotknuto, sloužiti za
podpěradlo skutkům těm, kteří mnohem vyšší darové slovou. O
těch k samým apoštolům potěšitelně mluvi Kristus, ani z prvu
na ony vůbec ukazuje (Jan 15, 26), a potom ma'lo před svým
na nebe vstoupením určitější rozkaz dává, řka: „Vy pak
zůstaňte v městě, dokudž nebudete oblečeni moci s vý
sosti.“ (I.-uk. 24, 49) A zase na hoře Olivetské pravil jim:
„Ale přijmete moc Ducha svatého přicházejícího na vás.“
(Skutk. !, B.)

Na den Letnic, -když byli všíckni Apoštolé spolu na jed
nom místě, naplnilo se zaslíbení Kristovo při strašném zvuku
s nebe, a při viditelných úkazech ohnivých. „A naplnění
jsou Duchem svatým, a poc'ali mluvili rozličnýnu'jazyky.“
(Skutk. 2, 4. *)

Ale nebyla vůle Boží, aby sami jediní Apoštolé dary Du—
cha sv. měli, a dar jazyků nebyl ten jediný, jenž v Církvi
panoval, a její určeni pro všecky národy země označiti a stvr
diti měl. Zajisté, na jednom ze sedmi diakonů, k přisluhování
vyvolených, příklad toho máme, že v obcích křesťanských i jiní
zázraěni darové blaho rozšiřovali. O svatém Štěpánu se praví,
že byl muž plný viry a Ducha svatého, a i to svědectví při
pojuje, že pln jsa milosti a síly, činil veliké divy a zázraky
v lidu. (Skutk. 6, 5. &) Nejvyšší rada židovská, před kterou
vyslýchán byl, viděla tvář jeho, jako tva'ř anděla. (Skutk.
6, 15.) A když jeho mocnou řeč židé slyšíce, zuby na ne'
ho skřipěli, on jsa pln Ducha svatého, a pohleděv do
nebe, uzřel slávu Boží, a Ježíše stojici/io na pravici
Boží. (Skutk. 7, 54, 55.) Z toho jde, že darové Ducha
svatého dále se rozšiřovali, nejsouce obmezeni oborem Apoštolů,
a více v sobě obsahovali, nežli zázračný der jazyků. Skutkům,
jenž se skrze sv. Štěpána dály, podobné spatřujeme u diakona

*) Byl to den, když lsraelité slavili památku zjevenébo zikoua lojžliova
a hrozných blesků na hoře Sinaj. ( Exod. 19, iii.)
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Elipa, kterýž učinil mnohé divy v Samařsku (Skutk. 8. 6, n.),
a když z rozkazu anděla Páně k poledni straně se obrátil
(Skutk. 8, 26.), kdež byl pokřtil komorníka královny Kanda
ce: tu Duch Páně pochopil Filipa, a on nalezen jesl
v Azólu. (Skutk. 8, _39, n.)

Darové Ducha svalého, jež viděti bylo v okamžíku po
uděleném skrze Petra a Jana biřmování, tak byli podivní a ne
obyčejní, že Šimon čarodějník je míti žádal. (Skutk. 8, 18.)
Duch svatý, jejž tam přijali biřmovanci, nemohl v neviditelné,
vniterné událostí toliko záležeti. Když Petr v domě Komeliově
vCésarei kázal, sstoupil Duch svatý na všecky, ktel'íž poslouchali
řeči jeho. (Skutk. 10, 44.) Jmenovitě dar jazyků obdrželi
jsou.

_ Tedy v těch dal'ích i laikové podíl'měli, a tak bylo to
nejen v obci Samařské, nýbrž: „Církev po všem Jůdsku
a Galile'i a Samařsku měla pokoj, a vzdělávala se, chodů:
v__bázm' Boží, a naplňovala se potěšením Ducha svatého.“
(Skutk. 9, 31.) Když pak práce ss. Apoštolů pl'es pomezí
Paléstiny dále sáhala, tedy i ti darové se při nich všudy uka
zovali._ Tak nalezáme je v Antiochii, o kteréž nejen podo
tknuto, že byla ruka Páně s obrácenými na víru, ale i to svě
dectví připojeno, že Barnabáš, muž plný Ducha svalého, přišed
tam, a uzřev milost Boží, se zradoval. (Skutk. H. 21, 23.)
V městě Efesu, když sv. Pavel vzkládal ruce na věřící, sstoupil
Duch svatý na ně, i mluvili jazyky (cizími) a prorokovali.
(Skutk. 19, 6. *) A zajislé, obci antiochenské v tom nejedna
i z těch rovna byla, o nichž skutkové apoštolští zřejmě toho
nespomínají. Vždy! mohl Pavel v Milétu říci, že Duch svatý
po všech městech osvědčuje mu, že okovy a soužení očekávají
ho „' Jerusalémě. (Skutk. 20, 23.) Dále Galalským dobře
_—

*) Viz vejš str. 75 a 162 u. Od té doby, co moci Ducha svatého v kře
atanatvu bezčctný zástup věřících do svatyně dari prorockých uveden
jest, řádnou vědu bylo lze uatrejili, jižto za doplněk dušeznaletví pova
važovati lřebn, V knize Be neše XII. de Beatiíicotione jest více vě
hlasných apiaův o zázračných milostcch vyčleno, a použilo. Za dnů
novějších Gěrrea ve své křesťanské mystice onn tajůplně temno pro
rockých postavení světlem fysiologie n spekulace ojesniti hleděl.
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známi byli darové ti, což z listu Pavlova k nim (3, 5.) zřej
mo jest. (Tamtéž 4, 7; 3, 2.) A stejně to zní 0 čtená
řích epištoly k Židům (6, 4.) a 1. epištoly sv. Jana 2, 27;
kde slovce chrisma (unctio) znamena tolik, co poznání pravé
víry z daru Ducha svatého.

4.
Kdo se v ten stav nejprvnějších obcí křesťanských vmy

sliti dovede, dobře porozuměti může, proč Kristus Ducha sva
tého tak mocně působili majícího, jmenuje Utěšitelem. (Jan 14,
26; 15, 26.) Jméno, které opět přichází, kde o skutečném
darů duchovních udělení zprávu čteme. (Skutk. 9, 31.) I
byli darové ti zavdavkem a pojištěním pravd skrze Apoštoly
rozhlašovany'ch byli tou náhradou za veliká utrpenl, s nimiž se
potkávali vyznavači Kristovi. Nezřídka i od Apoštolů ti da
rové v témž “smyslu pojati jsou, jak učí příklad v epištole k
Židům (6, 4, n.), kdežto darů těch cena a uzpůsobení ku
pojištění pravé víry tak vysoko se klade, že skladatel té epi
štoly člověku, jenž by, okusív takových darů, od křestanství
odpadl, možnost či mohoucnost obnovit se ku pokání odpírá. *)

Z jiné strany ti darové při prvním křesťanstvu, ač hrub
šími předsudky proti té blahodalné moci jejich panujícími poně
kud zdržováni byli, stali se znakem milosti plného řízení Božího
utěšivy'm; jakož při zbožném Kornélovi shledáno. Apoštol Petr
uzřev v něm i v domě jeho zázračné dary, hned sám dosa
vadní osty'chavost odložil, a před věřícími z obřízky odvolávaje
se na ty dary Boží, zvítězil nad nesmělostí svy'ch protivníků.
loni v tom nalezali potěchu, že uzřeli tak velmi rozšířené
působení Ducha svatého. (Skutk. 10, 46. n; 11, 16; 15.
9, 12.)

Na pohled zdá se divno, jak v církvi Kristově dar jazyků
v tom Ducha svatého působení hned z předu se nalezá. Ne
víme, coby byl právě toho daru vlastní účel; nevíme, jakby
učení apoštolskému pojištění a pro víru trpítelům utěchn půso
bil. Nicméně jsme tu nejinak, než jako když podivné tvary

') Avšak dle výkladu av. Církve rozumí se tu jen veliká uosna dnost, aby
odpadlík od víry zase pravé pokání činil.
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mnohých rostlin vidíme, ale o jejich pro dům přírody úžitku
pevědíti nevíme. *) Není! jináč, než jakoby nadpřlrozená síla
pěkně, avšak bez záměru hrala před námi, ant prvním listem
ke Korintským (kp. 12, n.) uvedení do nábožných sborů kře
sťanů vedlé proroků, jenž v budoucnost nazlrají, vedlé nadše
ných chval0pěvců, slyšíme řeči v jazycích, jimž nikdo z pří
tomných nerozumí. A přece ten s přijetím pravó víry spojený
stav byl potěs'ne' rukojemství toho, že pozdvižená mysl divnou
sílu jeví.

5.

Z těch darů prorockých, jakož i z Kristova se ukázání
a z vidění andělských přicházelo mimo potřeby také naněenl, a
vůbec jimi napomáháno, aby při prvním rozkvětu křestanství
bezpečně ku předu se kráčelo. Hlava církve apoštolské Petr,
viděním prorockým, u vytržení mysli k tomu přesvědčení přišel,
že by nebyla vůle Boží, odstrkovati pohanů od cesty k spasení.
(Skutk. 10.) Když ke zjevení Kristovu přišlo spolu ducha
vytržení, tlm veliký apoštol národů na víru obrácen jest. (Skutk.
9. ct'r. Skutk. 22, 16; 26, 13.) Skrze zjevení Ježíše Krista
naučil se Pavel pravdy evangelium znáti. (Gal. 1, 11, n.) Po
dlé zjevení toho vstoupil do Jerusaléma. (Gal. 2, 2.) Potom u—
kázat se mu Kristus v Jerusalémě (Skutk. 23, 11. M), a již
před tím za první doby na víru obráceného ubezpečil, řka:
„Jdu neboť já daleko mezi pohany pošlu tebe.“ (Skutk.
22, 21.)

Než tím nadpřirozeným a druhdy s úkazy spojeným osví
cením skrze Ducha svatého provázení a poučováni byli také
jiní Apoštolům podřízení mužové. Tak Ananiáš v Damašku
byl nejen nadpřirozenou cestou o obrácení Pavla zpraven, ale
také prorokoval mu, řka: „Budeš jemu (Kristu) u všech lidí
svědkem těch věci, kteréž jsi viděl a slyšet.“ Skutk. 22,150

*) Pokuta jazykův rezptýlila lidi, dar jazykův rozptýlence v —jedenlid shro—
máždil.“ Sv. Jan Zlatouistý, hom. 2. in Pentecost.

m') Budiž stálý —-vece Pán — nebo jako j-i svědčil o mně V
Jerusnlěmě, tak musíš svědčiti i v Rímě. Na obzvláštněu
činěná sobě zjevení Apoštol upozorňuje nás v 2 Kor. 12, 2, n.



Darová Ducha svatého. 429

Táž jeden z Jerusaléma do Antiochie přišlý prorok, jmenem
Agátu, oznamoval skrze Ducha, že bude hlad veliký po všem
okrsku země. (Skutk. H, 28.) Později prorokovat v Césarei,
že Pavel od Židů svázaný pohanům vydán bude. (Skutk. 21,
H.) Dále, z knihy Skutkův ap. se dozvídáme, že i ženy v
Církvi Boží prorokovaly; n. p. dcery diakona a blahověsta Fi
lipa. (Skutk. 21, 9.) Jak podobno, i v Korintu měly ženy
dar prorocký; alespoň Pavel za potřebné uznal naříditi,
aby ženy ve shromážděníoh mlčely. (i Kor. 14, 34, n.)

Také čtenářové ího listu sv. Jana vyznačení jsou jakož
to křesťané takoví, jenž mají pomazání od Boha, a moci toho
úplně poznávají, co k víře náleží, tak že by jim dále cizího
učení nebylo třeba. „Máte prý pomazání od Svatého, a
znáte všecka“ (i Jan 2, 20. *) — Bylo! tedy pravé víry
poznání skrze Ducha působené i při lidech vůbec v tom roz
šíření, jakož Apoštol Pavel sám na ně se potahuje. (Gal. i,
12.) Z doby apoštolské nasvědčuje nám tu bohatost a rozší
řenost vyšších darů Ducha Apoštol Jan ([ epišt. 2, 27.), jenž
spolu i patrný vzor vidění prorockých v své knize. Zjevení
nám pozůstavil, o čemž vejš již povědíno. ")

B. Zřízení ): zachování jednaly v Církvi apoštolské.
6.

Kníha Zjevení sv. Jana důkazem býti může, že darově
prorečtí v církvi apoštolské všecku bezpečnost míti nemohli.
Půda velikých věcí křesťanských mohla se viklati, mamivé sny,
sny obrazností aneb vymyšlená vidění mohla do svatyně náuky
se vetříti, a ze zdrojů těch, jimiž se Církev zotaviti měla, mo

') Obrazy proroků Daniele, Ezechiele a Zachariáše jsóu v Apnkalypsi
stručně sestaveny.

") lite dar Ducha sv. od Boha, dar poznání.
Jestliže Bůh někomu (jako n. p. Pavlovi Skutk. ap. 16, 9.) chce něco
ve snách zjeviti, tehdáž aneb skrze vnitřní osvícení mysli jeho, aneb
skrze tajnou duchovnl sladkost ujišťuje ho, že to není marný sen, ele
zjevení; jak svědčí sv. Řehoř, an dí: „Svatí muži mezi mámením a
zjevením, mezi viděním a zdántm jakousi vnitřní chut rozeznávají, aby
poznali, čeho dosahují od dobrého ducha, a co trpí od podvodnčlto
ďábla.“ (líh. 4. dialog. c. “.)
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hlo rozervání svazků její s odporem vystoupiti. A protož týž
Jan, z jehož péra kniha Zjevení vyšla, napomíná řka: „Ne
každému duchu věřte, ale zkučujte duchů.“ (1, Jan 4,
1.) K takové zkoušce bylo bezpečné normy potřebí, ježto
spočívala v tom řádu, od něhož co výminky jednotavCírkvi vi
ditelné hned s počátku závisela.

Jižt pak mnohá zpráva ze Skutků apoštolských vzatá s
některými místy v epištolách, (a to s texty na církevní řád
ukazujícimi) tolik nám dává naučení, že ve stežejné příčiny,
při níchžby jednota Církve apoštolské stála, nahleděno býti
může. Ant Církev obraz Kristův jest, a pokračování života je
ho bohočlověckého: musí obojí Páně stránku, božskou i lid
skou, nevidomou i vidomou na sobě pronášeti, a tedy jednota
její nejen duchovní a vnitřní jest, ale i tělesné a vněšná.

7.

Jednota Církve ve spojení s Kristem, 'zakladatelem jejím
v celku skrze prvenství (primat) a po oddílech skrze ouřad bi
skupský vystupujíc, spočívá na dostatečných základech, a. Církev
Kristova jest božského původu tak jistě, jako Kristus jest osoba
božská.

Celou Církve již sama se nadmítá, čteme-|i o tom zří
zení jejím, jakéž měla hned v matičné osadě Jerusalemské. Při
tom také vrchnomocným právem vládnoucí Petr 'zřetel na se
obrací. Petr totiž vsecko řídí, všudy sám v čele stojí, jehož
všickni poslouchají. (Viz vejš článek; kázaní ss. Apoštolů str.
357.) Při tom Kristus Církev svou neviditedlně zpravovati ne
přestane. U Jana 17. 11, 20 o duchovní jednotě řeč jest;
a však dle ep. k Efcs. 4, 13—17 ta jednota se také vně
projevovati musí. Jakož listcm I. 'l'im. (6, 20; 2, 1; 3, 5;
4, 14; 5, 19) odůvodněno, příklad osoby a postavení biskupa
nám pozůstaven na Timotheovi, kterýž jsa ostřihatelem toho, což
jemu svěřeno, konati modlitby s věřícími, o církevní řád pečo
vati, a Církev podobně jako dobrý kospodář dům svůj zpravo—
vati má. V něm jest důstojnost, kteráž mu dána při vzkládání
rukou kněžských. Mail také moc nad knčzem rozsudek vyná—
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šeti, *) k církevní službě posvěcovatí, ale nemá při tom ry
chlým býti. [ Titus dostává napomenutí (Tit. 2, l5.), aby
jako ten, jenž má k tomu moc a smí rozkazovatí, mluvil, na
pomínal i trestal. Též Petr předpokládá právo přikazovat u
starších v Církvi (biskupů) chtěje tomu, aby se nedělali pány
Církve, jenž jest dědictví Boží. (i. Petr. 5, 3.)

Jestliže v prvotinách Církve právo prvenství a důstojenství
biskupské, tak patrně zřetel na sebe obrací, tedy to i ono, a
tím více náleží k hlavním výmínkám té jednoty a všeho trvání
Církve, an za oné doby mnozí oudové Církve dary prorockými
opatření byli. Při těch neobyčejných dařich zdá se, mohlo cosi
vyjímečného vzhledem náležité podřízenosti v Církvi hledáno
býti. Než Pavla tu máme ; ant vzdor tomu, že se mohl chlu
bití evangelium skrze zjevení přijatým, přece sám s nebezpečím
života do Jerusaléma se ubírá, aby Apoštola Petra navštívil, a
zase potom koná cestu do Jerusaléma, aby tam s Apoštoly tak
zvanými „sloupy církve“ rozmlOuval o evangelium, kteréž ká
zal. (Gal. 2, 2. **) Tudy příkladem stvrzeno, že kazatelé
mají míti svědectví o svém učení a apoštolství od zprávců cír
kevních, ne ale od vrchnostisvětských.***) A zase to důslojen
ství apoštolské (apostolatus) nemohlo nepřívodíti jakýsi stav
vyjímečný, anot bylo Janovi tak dobře vlastni, jako Petrovi. Co
svědkové, kazatelé a vyznavači svatého evangelia byli všickni
Apoštolé sobě rovni. To však potahujme na jakousi v jediném
toliko věku Apoštolském činnost, a jen málokterým osobám pří
slušející vlastnost; nebot tato může, jak sama v sobě jest, za
stav jen výjimečný, ne ale za trvající zákon řádu církev
ního uznána býti. Jakmile něco jiného konati chtějí, a nejen

") Proti knězi nepřijímej žaloby, leč pode dvěma neb
třemi svědky, t. leč by to co na ně žalovéno, dvěma neb třemi
svědky stvrzeno bylo. Aby poměr kněžstvo k biskupu vyjádřil, nazývá
!. Ignác kněží sborem apoštolským, an biskup náměstkem Božím jest.
(Ep. ad Trall. c 2.)

") Ct'r. Tertullian [. 4. contr. Marcionem; s. Hieronym. epist. Il. ad Au
gustin; s. Augustini ]. 18 contr. Faustnm cap. 8.

mm) Dle slov sv. Augustina: Ani Pavlu samému, jejž přece Kristus s nebe
povolal, Církev by nevěřila, kdyby nauku svou nebyl před apoštoly
přinesl, aby s nimi zůstal v společenství.
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svědecví o Kristu vydávali, jak brzo pro Církev zákony slano
viti hodlají: ledy oudové z věřících nejznamenitější sněmují s
Petrem v čele postaveným. Ten drží místo první; a však i on
propůjčiv se k návrhu Apoštola Jakoba, ukázal, že jeho vrchno
mocenství v Církvi nezávisí od řevnivé dohlídky na právo, jenž
mu ovšem náleželo. (Skulk. 15.) Sám Pelr předseda zjevné
domluvy od Pavla příjíti se nezpěčoval. (Gal. 2.) Nebylo mu
to, ani vzhlednosli jeho na ujmu. Jet dojista ona Kristovým
ustanovením, a ji od celé Církve uznáním hned zprvopočátku a
samým příkladem Pavlovym pojištěna a zaručena.

8.

Dále, k udržení jednoty Církve poslouženo v ten zpusob,
že křesťané Mezi sebou všudy živě obcovalí v těch osadách,
kde takové byly. Již tak často skrz epištoly vzkazovaná po
zdravení upozorňují nás, jak živým smyslem pro společné sobě
přináležení křeslanslvo bylo projato. Při cestách, jež za pří
ěinou sv. evangelia věřící konali, na blízku i v dálce vmdlo
jednoty víc a víc se upevňovalo. Také na vzdor jen skrovné
žně, ku kteréž se připravovali ApošloIé, zvláště po obcích Židy
osazených, jen v oboru římském z největší částky židovstvo
přináleželo křeslanstvu samému. Mnohá cesty sv. Apostolů, ja
kož i chůze lidí z žídovslva obrácených, pomáhaly rozšiřovali
články učení křesťanského *) Tolikéž tin spůsobem přišlo, že
se zdílnost v osudech i při lěch vzdálenějších obcích křesťan
ských udržovala, o jichžlo zvláštním stavu také bezpečnou zprá
vu dával lid putující.

Takovy'mi cestovateli víra Církve římské po všem světě se
rozhlašovala. (Řím. 1, S.) Protož Apoštolé přívětivost k Ito
stem či hoslinnosl vychvalujíce, budili smysl pro ni a tak i pro
obecenslví v Církvi Boží. Gájus, jemuž Apoštol Jan svou třetí
epišlolu napsal, slaven byl v obcích křesťanských pro poho

') Věřící jednak od prenásledujících žídův lu onde svírání, jednak v pří
čině obchodu nemálo času na cestach strávili. Pavel sám o sobě svědčí,
že skrze jeho utrpení a řetězy víra, ctnost i sláva rozbléšena je“ (dl'
ným řízením božím) netoliko v císnřském dvoru, ale i mezi jinými v
Římě bydlícími. (Filip. l, 13, n.)
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stínnost, ktera nemajíc dosti na tom, aby pocestnych do domu
uváděla, také na cestu potřeby jim skytala. *)

S opětnýmí zbírkamí na chudé vůbec, a na chudé v Je
rusalémě zvlášť, krom jednoty také smysl pro ní se udržel. Na
tom i Pavel s Barnabášem při prvním sněmu v Jerusalémě se
ustanovili po vůlí Apoštolů, aby z pohanstva obrácení lidé pilní
byli chudých z obřízky věřících. (Gal. 2, íO.) V Gala'cíí
(í Kor. 16, l.), v Macedonií (Řím. 15, 23.), v Korintu (2
Kor. 9, i; i Kor. 16, 3.) sa'm Pavel zbírku na chudé zavedl,
a bratřím v Jerusalémě ku pomocí spěchal; jakož byl již dříve
učiněnou zbírku z Antiochie do Jerusaléma donesl. Služba ta

přivodila k paměti, jakým smyslem řídítí se mají křesťané při
bratrském obcování jední k druhým. [ nevyšla jím z paměti
slova Páně: „C'Imdd vždycky máte s sebou.“ (Mat. 26,
H.)

9.
Ještě mocnější pomůcka k udržení jednoty mezi křesťany

bylo zřízení služeb Božích (cultus.) Ovšem křesťané z obříz
ky kráčelí šlepějemí řádu 0 bohoctěni Mojžíšem předepsaného,
anť, pokavad nebyl vyvra'cen Jerusalém, měli za příklad svaté
Apoštoly, kteříž chodili do chrámu, budto s počtem obrácených
společně (Skutk. 2. 46), aneb soukromio sobě, (Skutk. 3, l.);
a sice, ne aby učili toliko, ale i bohoslužbě Mojžíšem zřízené
přítomní byli, ano i obět přinášeli. Aní Apoštol Pavel z těch
služeb se nevytahoval, ale činil tam obětí, a sice i tehdá, když
byl třetí apoštolskou cestu již vykonal, a když Galaté déle než
celý rok od něho v Eí'esu jim psanou epištolu v rukou měli.
(Skutk. 21, 23.) Na druhé své cestě obřezal Tímothea prvé
než jej za pomocníka v ka'zaní sv. evangelium byl zvolil. (Sk.
16, 3.) ] piše sám o sobě: „Učíněn jsem Židůmjako Žid.“
(í Kor. 9, 20.) Ovšem řídil se jen proto zákonem Mojžíšo
vy'm, aby Židy Kristu získal (tamž v. 2í.) Ale snášel se s
těmi, kteří zákonní ceremonie zachovávali, jakož i s takovými,

') Křesťanům, majícím, že Kristus neměl, kdeby hlavu sklonit, (Mat. 8,
20.) má byti každý chudý zastupitelem Kristovým. 1 Petr. 4, 8. Mat.
16, 27; 25, 35, n.
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jenž ostříhajíce jich tak svou zbožnou duši ukojit hleděli, pakli
jen svou spásu v tom obřadním cvičení nezakládali. *) Dále,
kterak Pavel následkem učiněného slibu v Jerusalémě obětoval,
a už před tím v městě Kenchrcich hlavu sobě dal oholiti,—
vypravují Skutkové apoštolští.

Těch věcí starozákonních velmi pilen byl syn All'éů Jakob
menší, kterýž neopomenul žádného ustanovení židovského, aby
ho nezachoval. ") Činil pak to dílem pro duchovní mdlobu
věřících z Židovstva, dílem aby neobrácencům cestu k obrácení
snadnější učinil. Avšak také i tu jerusalémská z obřízky na
víru obrácená Církev měla mimo ta cvičení, jimiž vůli zákona
Mojžíšova dosti učiniti hledíno, i taková, ježto se z náboženství
Kristova vyvinula. Křesťané, jak podobno, chrám navštěvujíce,
tam sami o sobě, a v síni Šalomounově se vynajíti dávají.
(Skutk. 3, H ; 5, 12.) Na všechen způsob své služby Boží
konali soukromně, a ze jména i obě! oltářní. „Na každý den
trvajíce jednomyslně v chrámě, a lámajz'ce po domz'ch chléb
přijímali pokrm s veselím a sprostností srdce.“ (Skutk. 2, 46;
2, 42.) Byl pak texty, jenž mezi věřícími znějí o lámání
chleba — n._ p. Skutk, 27, 35 — na to svaté večeře ko
nání vždy neukazovaly: přece ono lámání chleba, v němž
obec za křesťanskou uznávána, nemůže počítáno býti k bodům
obyčejným. ***) Již dva učenníci na cestě své do Emaus, po

') Tento záměr musi dle Skutk. apošt. 5, 21 sám jediný dojíti uznání.
") Viz Euseb. II. 22. Dle zprávy Jos. Flav. byl sice Jakob, bratr Ježíše

příjmím Krista, za Albina návodem Ananovým s jinými pro ušinutí od
zákona utracen; avšak slovútní :: svědomitější Židé nalezli, že život
jeho se zákonem ouplně souhlasí tak že ku králi s prosbou se obrátili,
by Annnovi podobného počínání budoucně překazil.

'“) Že také bohulibých míst k oslavcní v nich Boha i ku konání služby
jeho, Apoštolě věřícím vykazovali, znamenáme ze slov Pavlových, jimiž
Korintskýmdomlouvá,řka: Nejprve zajisté slyším, že když
se sejdete do shromáždění, jsou 'mezi vámi roztržky. . .
Zdaliž nemáte domů |. jídlu :! pili? Čili Církev Boží
potupujete, a zahanbujete ty, kteřiž nemají? (i líor. 11,
18, 22.) O scházení se věřících k společným slnžbám Božím svědectví
máme v listu sv. Ignatia Antiochen (učenníka sv. Jana evangelisty) an
dí: „Chvátejte všickni jako do jednoho chrámu Božího, jako k jedno
mu oltáři, jako k jednomu J. Kristu.“ (ad hlegnes. num. 7. dr. ejusd.
cp. ad Ephes. num. $.)
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znali Pána svého v lámání chleba (Luk. 24, 35), a úkon ten
sám a sám to nestojí, ale mezi apoštolským učením a chválo
zpěvem tak se nalezá, jako obět sama, a svaté přijímání mezi
kázáním a žalmů pěním. Tak vůbec bylo rozhlášeno, že mezi
křestsny lámání chleba tolik jest, co slavení večeře Páně, že
Pavel psáti mohl Korintským řka: „O/1160, kterýž lámeme,
zdalia's není ouc'astenstm' těla Páně?“' (! Kor. 10, m.)
Je! pak texty, jenž o lámání chleba znějí, dosti zaručeno, že
slavení večeře Páně bylo středem vlsstnokřestanské bohoslužby
za dnů ss. Apoštolů. *)

Alei mimo to utvořen jest obřad té doby apoštolské,
jímž způsob slaviti večeři Páně ustanoven. Též vědomo, že
málo později na světlo vyšly liturgie starožitných Církví n. p.
římské, antiochenské, paléstinské, alexandrinské, syrské, ethi0p
ské a armenské. V těch samých pojediné, různorodé věci se
vyakytají, jmenovitě co do uvodicích modliteb až do poodstupo
vání jak nevěrců, tak i katechumenů ze svatyně; ale odtsd
podivně souhlasíce v podstatných věcech se stýkají. ") S jakou
pozorností drželi se Apoštolé slov Kristových, jimiž svátost ol—
tářní ustanovil, vidíme při porovnání epištoly k Korintským s
prvními třemi evangeliemi, jenž po té epištole sepsány byly.
(1 Kor. “, 24, n.) Zvláště Pavlovy epištoly dávají svědectví
o konání svaté oběti oltářní spojené s přijímáním těla a krve
Páně. Táž epištols k Korintským (10, 20) vystříhá jich od
přiůčastňování se oběti modlářské, o v této souvisnosti mluví
o společenství krve Kristovy. "*) I v listu k Židům psáno o
oltáři, jejž křesťané mají, a majíce jej jsou nad Židy blaženěj

") Skutk. 2. 42 a 46 syrský text místo „zdílnoat v lámání chleba“ klade:
lámání velebná svátosti. (Viz Biblí od r. 1677. Nákladem Dědictví sv.
Václava.) Stojí ten úkon n prostřed dvou jiných totiž: učením spo
itolakým a modlitbami chrámovými.

") Ač bylo třeba akrývati právě to tajemství před zrakem nevěřících, přece
Pavel ! líor. 10, 15 dlfve než o eneharistii mluví, vece takto: „Jakož
to k moudrým mluvím, vy sami posuďte, co pravím. Jet formnle_to
sv. Otcům obyčejná, když před katechnmeny a spolu před věřícími řeč
mají o enchariatii.

'") Liturgie novonalezená, jíž ode dávna v církvi gallické užíváno, přisoudi
věku apoštolskému určite formuláře ku konání Hic svaté.
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šími, an tito jen k oltáři stánku přistup měli. (Žid., 13, H).)
Co se v epištole k Židům (9, 12.) připomíná, že Kristus skr—
ze vlastní krev všel jednou do svatyně — není na odpor s
obnovováním one' jedné oběli jeho, jen že při tom krev Kri
stova více se nevylévá. Nebo neméně staví před oči Apoštol,
že Kristus jest Kněz na věky (7, 21), a že zůslává na vě
ky; aby jsa vždycky živ, byl prostředníkem naším u Boha. (7,
25; 9, _24.) Ovšem dle svého člověčenství u Boha vždycky
prostřednikuic a zastupuje nás. (Viz Řím. 8, 3.4 a lJan 2', I.)

S tim nebesky'm pokračováním v kněžství Kristově souvisí
ona obět, kteráž podle řádu Melchisedechova, u prostřed ne
vražny'ch protiv světa na nebi trůnujíciho Krista moc představo—
vati má. (Viz Žalm 109.)

A za tou příčinou Církev již za dnů ss. Apoštolů' onu
obět přinášela, kolikrátkoli o pomoc k důlíežity'm podnikům B'ůh
vzy'ván by'ti měl; jakož bylo při zasvěcení Řavla (Šavla) k ou
řadu apoštolskému. (Skutk. 13, 2 n.) — Chrysostom, Augustin
(de civit. Dei l. XXII.) a jiní svatí Otcové svědectví dávají,
že Apoštol Páně sv. Matouš mezi konáním novozákonné oběti,
usmrcen byl. *

Slavení svaté oběti hned v první době spojováno bylo se
zpěvem a pěním žalmův. Snad.i křesťanské hymny (chvalo
zpěvy) již do těch dob náležejí, jelikož Plinius dává zprávu
císaři Trajanu, že by křesťané při svých schůzkách ne úsvilě
Kristu jakoby bohu hymny prozpěvovati obyčej měli. (Quod
e::ent solili siato die ante lucem convenire, carmenque
Christo, quasi Deo dicere.*) (Plin. epist. IX. n. 97.)

Dojista, každé zbožné věřících shromážděni učením, hlá
sáním a zpěvem o Kristu Pánu provázeno a skončeno bylo. 1
z první epištoly k'l'imotheovi 2, i asiee ze.slov: „aby činěny. byly—*
prosby, modlitby, žádosti, díků činění, za všecky lidi“ —
vysvítá ten kolikery' způsob, jímžto se co povědomy'm Církev
efesská v pobožnosti cvičit měla. Že také v jistý dal, & Sir—
ce zákonem církevním ustanovený, k službám božím se chodilo,
Pliuiovo rčení (stato die) a, ještě více onen text Zjevení s. .la
na svědectví dává: „Byl jsem u vytržení ducha v den Páně.“

') Tertulliaučetl: Christo et Deo. (Apologetic.e. z.)
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(l, 10.) Také slova Skut. ap. 20, 7: „Tedy první den po
sobotě, když jsme se byli sešli k lámání chleba, mluvil k nim
Pavel, atd.“ — vykládají o tom, že křesťané již za časů apo
štolských den nedělní (první den po sobotě) službami božími
a přijímáním večeře Páně (lámáním chleba) světilí. Tím usta
novením přicházeli měla ku paměti novější perioda světa v za
čálku jejím, a ta radostná událost, že Kristus dne toho z mrt
vých vstal. Jestliže pak zavedení to již od časů apoštolských
se začíná, tak že den k službám božím náležitě býl výměřen,
nebude nepodobno, že ti mužové boží k zachování jednoty Cír
kve ještě pilnější byli toho, aby co do slavení úkonů nejsvě
tějších jistá ředidla položili.

íO.

Mocné právo Církve k napomáhání jednoty mezi věřícími
i ten prostředek obsahuje, jímž ona se řídí při svém úřa
dě trestním,. ahý stavěla hradby proti živlům cizotou vírý
páchnoucím, a nekázni nadržujícím. Mírnějších pak způsobů
šetříno a s těmi předcházeno od biskupů, kteří ani zkažených
a pohoršení dávajících oudů, dokavad jich bratrský nepokárali,
nevylučují, ale v duchu láský Kristově Církvi opět získati usi
lují. Již sv. evangelium cestu, kterou jíti třeba, ukazuje, abý
výrok Církve o exkomunikaci svou platnost měl. (Mat. 18,
15, n; cfr. 1 Tím. 5, 20. 2 Tím. 4, 2.) Apoštolě ve spi
sech svých připomínají povinnosti lidu, nařizujíce aby neobcoval
s těmi, kteří scestná učení roztrušují, aneb jimi nakvašeni jsou.
Apoštol Jan v druhé epištole velí jedné křestance a jeji rodině,
aby kacíře do domu nepřijímalý, aniž ho pozdravilý. (2 _Jan.
10.) Titus dostává rozkaz, abý člověka kacíře po jednom i
po druhém napomenutí se varoval. (Tit. 3, 10.) Pavel vý
stříhá od nepořádných a nepokojných bratří. (2 Thes. 3, 6.)
Po tom vystavuje příklad ukazující, jak hájeno býti má církevní
kázně a jednoty, a zvláště jak hanehný smilník z obce Korint
s'kě má býti vyvržen. Odtad ten způsob vzkládati ostrou „kázeň
na hříšníký, abý tito cestou pokání přišli k usmíření s Církvi,
řadem tím, kterýž zaveden již na základě učení Kristova. Pavel
nejprvě káže vývrci smilníka a zbavuje ho práva, jehož hned

*
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svým do Církve přístupem nabyl. (í Kor. 5, l. *) ] zdálo
se, jakoby ten vyobcovaný více nadíti se neměl, že co živ svůj
trest odbude; avšak jeho zkroušeností, s ohledem na to, že
mu i obec odpustila, pohnut byl Apoštol, aby po učiněném po
kání jej na milost přijal, tak že veliká částka vzložené naů po
kuty mu prominuta jest. (2 Kor. 2, 5. n.) Neboť cesta ši
vota tomu, kdož ostříhá kázně. (Přísl. 10, 17.) A kdož
by jsa muž soudný nepřisvědčil výroku pravdy té, že nebylo
lze, leč prostředkem ostré kázně a trestní moci zachovati jed
notu Církve? —

H.
Mělo-li jedno učení v Církvi se udrželi, bylo na té vý

mince zavěšeno, aby i jednota v učení jakož i jedna nejvyšší ři
ditelska' hlava a jednostejné bohoslužby zároveň pevně stály. ]
bylof jedno toliko pravé evangelium, jedno toliko pravé naplně
ní proroctví starozákonních. Dokud Apoštolě *na světě byli,
živým svědectvím svým pojištovali jednu, nezměnitedlnou pravdu
učení o Kristu. Kdo tu jínačil, ten s cesty pravdy sešel s z
lůna Církve vyšinul, a tak při ní život ztratil. Toho jistotu
Pavel ukazuje Gslatům, řka: „Jestlišeby vám kdo co ji
ného kázal, mimo to, coš jste přijali, proklat buď“ (l,
9.) Kde Apoštolé sami přítomni býti nemohli, tu byli místo
nich jiní co rukojmové či jistcové postaveni, jenžby pravdivost
Kristem kázaněho učení, a od něho ustanovených svátostístvrzo
vali. Že však žádný k tomu oprávněn býti nemohl, leč dříve
od Apoštolů vzkládáním na něho rukou byl posvěcen, osvěd
čují Skutkuvé apoštol. a epištoly Pavlovy. V těchto řeč jest .o
řádně ustanovených bisknpich a náležitě poslaných kněžích, kte
ří měli co byli přijali, posloupně podati jiným. *) Hadice,

') Ti, kteréž Církev do klatby dala, byli od služeb božích vyloučení, a
měli ukžzžno s věřícími obcovsti (1 Kor. 5, 4, 2 Thee. 3. M.) A
dle toho, každé společnosti přiniležejícího práva Bebreovó vybinčli se
škol velike hříčníky, a kněží u Celtllv (druidove) žldných ronhsčů k
třebim (obětem) nepiípouštělí.

') Aby poměr knčžů k biskupům vyjidříl, piie sv. lgnsc, biskup a mu
čenník Antiocbenský, v listu k Magneským c. 6: „Napomínám vis,
milujte všecko v jednotě boží vykonnvati, ježto biskup na místě Božím
předknje, a kněží místo rudy apoštolské zajímají.“
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kteráž z úst sv. Apoštolů vyšla, ve spojení s nimi, jesti! první
prostředek k zachování jednoho pravého učení křesťanského.
Dlužno se té tradice držeti, o níž důkazy ualezáme již u sv.
Otcův apoštolských n. p. v listu sv. Polykarpa k Filippenakým
num. 7: „Obratmc se k slovu (víry křesťanské) nám z po
čátku podanému.“

12.
Na ted zmíněný prostředek, co na nějaké pravidlo víry

častěji ukězíno i od těch Apoštolů a učenníků Páně, v jichžto
konavěm životě přišlo znenáhla také k druhému podzřízenému
prostředku, jenž k stejnému oučelu se uzpůsobit pozůstávaje ve
zhotovení spisů apoštolských. Těm arci ne takové vážností,
jakoby v nich písemné paměti celého učení svatých Apoštolů
byly zahrnuty, dostati se mohlo; jelikož ne ze zvlaštního před
sevzetí, ale jen z příležitosti k sepsání přišly. Těch ne hned,
ale teprv skrze oustní podání v Církvi Boží zaručeno bylo. Za
tím však každý i ten nejmenší spis od některého Apoštola zho
tovený, jakožto ina živémusvědectví Církve spoléhající, v jistém
ohledu nemohl neplatiti za pravidlo víry *)

Živá slova Církve z úst do úst plynoucí, a posloupně pře
cházející ovšem postačila k zvěstování dila vykoupení lidského;
avšak naproti zvrtk'aly'm časům nastala potřeba, míti trvající pa
mátku, anažby pořád' svědectví dávala, na jaký způsob Apošto
lé o 'Kristu kázali, a k jakému zrůstu a svatosti přišel lid věřící i v
těch městech, jenž prvé byla kalištěm nepravosti ; jako n. p. v Římě,
Korintu a jinde. Druhdy Mojžíš tomu chtěl, aby thora (zákon) co
“nějakýskládek jen jako upomínač a svědek u prostřed lidu opatro
ván byl. Než thora z vůle boží sepsána jest (Exd. 34, 27. Jer. 30, Z.)

') Knihy Písma svatého, jenž během šestnácti století k sepsint' jsou přišly,
totiž od Mojžíše až do svatého Jana evangelisty dohromady slevou lia
non t. j. pravidlo. V smyslu historickém kanon jest seznam předpisu
jící, které knihy vůbec k pravým knihim zdkonuým ndlešejí, a které za
takové od pravě Církve přijaty nebyly. Tyto slovon apo k ryůckě,
t. j. nebožskěho původu, jakkoli by pro svůj nadpis mohly snadno a
božské drženy býti. V Církvi pevná hris proti proudu knih apokry
liekýcli již sihy byla položena, a zůsta'no na tom, aby se jen ty spisy
za pravidlo viry přijaly, co od svědků Ježíše Krista, svatých apoštolů,
evangelium jeho hlisajicích odvozeny a zřejmě zaručeuy jsou. Cožkoli
tak nebylo zaručeno, tím (co matného, nehístorickěho obsahu spisem) co
apokryfem povrženo. (Cf. Calmeti Dietionar. S. Scripturan. pag. 103.)
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Levílům svěřena, an zatím evangelia, a epištoly svatých Apo
štolů ani na zvláštní rozku Páně napsiny, ani z úplna (l'or
malně) Církvi svěřeny nebyly. Také z jiných svědectví vidi—
me, že knihy Písma svatého nestojí samy sebou, nýbrž autoritou
Církve a její nepřetršenou tradicí.

13.
Ostatně spisy svatých Apoštolů v tom ohledu mějte si se

be menší podobnost s thorou' a proroky, přece tvrdili mumie,
že to jich na světlo vyjití na uspořádání bible noyóilo Zákona
účinek jevilo. Pavel sám dal na srozuměnon, aby epištol. jeho,
co pomůcek k obecnému vzdělání v Církvi bylo použito. Jeko
děje nového zákona za doplněk zjevení staršího se považovaly:
tak také zbírka knéh starozákonnýob přišla k doplnění epišto—
lami a spisy svatých Apoštolů a učenniků jejich. Nei Církev
neměla dosti na tom, aby knihy prorocké tak přijala, jako v
obci židovské sebrány a před rukama byly, ale i takových spi
sů přijetím doplnili je hleděla, které! před vzniknutim solného
křesťanství napsány jsou, avšak ještě vůbec na slovo vzaty ae
byly.

Tak doplněná sbírka kněh slarozákonny'ch skoro vždy stej
ný méla osud s bibli nového Zákona; o. p. co do větší neb
menší váhy kladení na ony, též co do výkladu jich a na jiné
jazyky převedení a t. p. Ant Církev péči měla 0 veškerou
bibli, neváhali Židé samostatně rozšiřovali, a výklady strojiti na
starý Zákon, a aby od jakéhokoli porušení čistým zůstal, vy
nalezli Massoru, jenž v tom záleží: 1. že všecka slovce hlá
skovými známkami či punkly vyznačuje, 2. perikopy a verše i
písmena *) slov všech, a ve všech knihách biblických dohroma
dy spočtené udává.

') Není pochybno, že jsou židé platni svědkové o phvodčitosti (aolheutič
nosti) Zákona Starého, a o těch v ném obsažených proroctvích, jenž na
leasiáše se vztahují. Mezi jinýmj církevními učiteli píše o tom sv. Au
gustin: „Rozptýlení jsou (Zidé)po všech nirodech nikdy
stání nemajíce, nikde jistého sídla. Jsou! pak židé jo
ité proto, aby knihy naše nosili klshanboní svému;
nebo když chceme ukázali na předpověděného Krista,
pronášíme pohanům spisy ony. Pronášlme knihy od
nepřátel, abychom zahanbili jiné nepřátely. Zákon
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Na otázku: z kterých částek záleží Písmo, odpovědino již
na třetím sněmu Earthagínském, léta 397, kap. 47 takto: „Lí
bilo se: aby kromě písem kanonických, nic v Církvi nebylo
čítáno pod jmenem písem božích. Písma pak kanonická jsou,
totiž: Prvni, druhá, třetí, čtvrtá, pátá kniha Mojžíšova, kniha
Josue, Soudců, Ruth, čtvero kněh královských, Letopisů knihy
dvě, Job jedna, Žaltář Davidův, patero kněh Šalomounových,
dvanáctero kněh prorockých; *) lsaiáš, Jeremiáš, ") Ezechiel,
Daniel, Tobiáš, Judith, Esther, Ezdráš knihy dvě, a dvě knihy
Machabejské. Tedy všech knih St. zákona 45. Nového pak
zákona jest lměh dvacet sedm. Čtvero kněh evangelických;
Skutků apoštolských kniha jedna; třináctero listů Apoštola Pav
'l'a; . téhož. list k Židům; Apoštola Jakoba líst jeden; Apoštola
Petra listy dva; tři listy Apoštola Jana; Apoštola Jůdy list je—
den. Zjevení Janova knihajedna: dohromadydvacet sedm.“m)

Tyto knihy Písma svatého za pravé zákonní položeny jsou
dekrétem sv. sněmu Trident. sezení 4. Týž latinské vydání
obecné (vulgatou zvané) za pravý-aulhentický pravého božího
Písma překlad býti uznal a vyhlásil. Slovce „authentický' mezi
vykládači dělá nesnáze, coby jím rozuměti se mělo.

Než takovy'm nesnázim vyhnonli lze, jestti ne docela cizoro
dých otázek sem vlah'ujeme. Bývá! to, když se dotazuje neb

_—

od Židů nošen, : něhož by křesťan uvěřil. Jsou! oui
naiími knihouoši, jakými bývají sluhové za pány svými
knihy uosíce, aby nošením ustálí oniuo, čítánim získali
titoz“ (Enamt in Psalm. 56. u. 9.) Také občtivost bíbláí-ůprotestant
ských, byť pak mylným snahám sloužila ajest povšimnutí hodna, pokudž
v staroctrkevuí péči o, bibli pokračuje.

') To jest, dvanácte tak zvaných malých Provoků. Všech jména, jakž je
podnes v bibli mámo,: nvodí s. Augustin ve svém spisu: da doctriua
christiana lib. 2 c. 8.

") Sněmu, jenž se tak vyjádřil, byl též přítomen s. Augustín, jenž v svém
díle: do civil; Dai, lib. 17 c. 3 též seo Baruchovi, písaři Jeromiéiovu
zmiňuje, který vždy k Jeremiáši připočtin býval. Oůud vysvítá, proč
se svrchu Baruch zejmena ueuvodi.

"') Všecky ty knihy Nového zákona u křesťanů prvniho věku roavržeuy
byly na dvě hlavní částky, totiž: „Evangelia :: Apoštolyf“ Bohoslovci
pak novějších časů rozdělují tytéž knihy na tři částky, a sice: [. Kni
hy dějepisné t. čtvero Evangelií se Skutky ss. Apoštolů. 2.) Knihy
naučné t. epištoly od pěti Apoštolů napsané. 3.) Knihy prorocké, :. je
diný spis prorocký, Zjevení sv. Jana, Apoštola.
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ohledává, zdsž známkou authentičnosti jsou vyloučeny omyly země
pisné, íilologické a j. 0 překladu authentickém řeč býti ne
může, leč při nějaké listině. Bibli jest listina božího zjevení.
Authentický převod prvotné listiny zjevení neni než takový, jejž
Bůh za pravé vyjádření vůle své uznává. Cirkev co zplnomoc
něná ostříhatelkyně a vykladačka zjevení Božího, zná to své
právo a soudí o stanoucí před Bohem platnosti jedné každé li
stiny zjevení Jeho. Když ona vulgatu za aulhentický latinský
překlad vyhlašuje, dává na jevo, že skrze toto přeložení o těch
skrze bibli od Boha pojištěných článcích víry a mravů vzvěděti
můžeme. Onať nález vynáší ne o zevrubnosti filologické pře
kladu toho, nýbrž o platnosti jeho. Touto tedy nijak authen
tičnost, alexandrinskébo překladu 70ti, ani onoho syrského Pe
sclu'to zvaného, a nejméně původního textu se vylučuje, jen
.toliko že Církev z rozličných řeckých, syrských a hebrejských
vydání ještě určitě žádné aevyblásila za authentické. (Pallavi
cin. bist. conc. Trid. ]. VI. c. 17.)

Ostatně Církev svatá vždy na tom stála, aby každý, jak
koli v umění bohatý, na svůj úsudek u výkladu Písma svatého
přiliš nespoléhal; anobrž úsudek svůj onomu Duchu rád po..
drobil, kterýž celou Církev v řádných pastýřích a vrchních uči
telich jejich bez přestání řídí a zpravuje. Concil. Trid. seas.
IV. Decretum de edit. et usu . sacrorum librorum: Prwlerea
ad coercenda petulanlia ingenia decerm't, ut nemo sure
prudentice innixus in rebus [idei et morum ad wdi/ieatio
onem doctrinae Christiana: perlinenlium, sacram Scripta
ram ad suo: censu: contorquens, contra cum semum
quem tenuil el lenet sancla mater Ecclesia, caja: ert
judicare de vero sensu el interpretation Scriplurarum
sanctarum, aut etiam contra unam'mem consemum Pa
lrum ipsam Scripluram sacram ínlerpretan' audeat.

Svatá matka Církev vedlé literního smyslu v Písmě sva
tém přijala idacbovní smysl, jejž slova sprostě nevyznamenávají.
Na každý pád alo přílišně hloubati v Písmě nemá žádný, aby
snad v potoce tom neutonul. Neboť „z částky poznáváme, s
z částky prorokujnme (dí Apoštol.) Když pak přijde což do
konalého jest, vyprázdní se což jest z částky.“ A zase: „Nyní
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vidíme skrze zrcadlo v podobenství, tehdáž pak tváří v tvář.“
A přes tento potok ty'ž Pavel žeby přejití nemohl na myslí přemitaje

zvolal: () hlubokostí bohatství moudrostí, í vědomostí božíl jak
jsou nezpytatedlní soudové jeho, a nevystižítedlní cesty jeho!
! Kor. 13, 9. 12; Řím. “, 33.

() jak mnoho bludů a kacířství nebyloby povstalo, kdyby
lídé sprostí a hloupí se nebyli dali do čtení Písma svatého; je
muž nerozumějíce, podlé zmotaného mozku svého je sobě vy
kládalí.

*.. *

Závirku
Všecko ke cti a chvále Boží ! — 'l'o bud' za heslo naše

míly' čtenáři knihy této. Máš v ní mnoho událostí zahrnutých,
jenž hned s vídítedlny'm světem zaěinajíce, patrně ukazují na
stopy Prozřetelností božské, aneb souvisí s Božím zjevením ve
svaté Bíblí obsaženým. Hle, af níc nedím o veškeré starého
světa hístoríí, zvláště dějepis Zjevení bíblíckého dle podstaty
své mluví o těch přístrojích a přípravách k vy'vínu k pěstování
a zúrodnění té k věčnému blahu nás vedoucí svaté víry, jejíž
počínky hned v ráji štipeny jsou, berouce zník svůj z naděj
ného semena, jenž mělo potřítí hadu hlavu. Kořenům štípku
Božího dodávala vlahy mílostná nebesa, až přestál potopu světa,
a pak při dohlídce otcův nadějí majících ukázal se roztomilý
strom a za více tisíc let ratolestíl, květl a hloub v půdu Boží
se zakotvíl. —

Aby pak jemu na škodu aní plevele a rzi, aní větví se—
schly'ch tu nebylo, velíky' Mojžíš z vůle Boží to nebeské štipení
oty'níl, a thorou (zákonem) jako zdí ohradíl. Aby ta zed' snad
od líté zvěří, a od rejdívy'ch pohanů a kaciřů zbořena nebyla,
Bohem nadšení Prorocí vystavěli své hlídky, a posléze když
plnost času nastala, a měděnná mezízed' k rozbořeni přišla, dr
želí stráž nad dobry'm skladem Apoštolé, a dále nástupnící je
jích stražilí jej a stražítí budou až ku konci dnů. Tak hle na vejsluní
Zákona nového ošetřovany' strom rozkládatí nepřestává korunu
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svou, a ve stínu jeho jih millíonovó po míllionech věrných se
rozhošíují.

Arci! že mnohdy divoká vichřice slrhala listí, o—lámalaípru—
ty : otočila ratolesti jeho. Nei strom him ze svých nákladů
se nepohnul, nová oka, nové lupení tobě vyvodil, ai vdy'ohaje
v sebe rom s hůry, objevil novou podobu, a vydal květ i o
voce; hdoilo bídný keř satanův se vším írním a hlotim bujní
ervrosíe jen do času a nebude dále ,prospívaíi. Nebo prožluk
lost jeho zjevná bude všechněm (2 Tím. 3, 9.) & nomhůegzů—
stati nenaplněno proroctví Páně: Vielike' r'n'pem', jeho-'s neští
pil Otec můj nebeský, vykořeněno bude,*) strom :'n'pený
vedlé vod tekoucích ovoce _.me'vydá ..a list jeho nespí-ohne,
Iudy Pán Bůh rozplodf Spravedlhosl :! úhlu svou přede všemi
národy.. Ovoce „poli a„ list slromu Božího “) k stálému zdraví
a blahu lidem dobré vůle.

*) nm 15,13. _
na) 21. 1 3; tui GI, 12,1 Zjev. 22; 2.»
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č. ji za I'. m. je za.
č. trpělivé rn. trpělivě.
č. dány ln. dááy.
č. v kladení zdravého m. kladení \! zdrav.
zdola č. vykladač m. vyhladně.
zhora č. skrytého m. stkryého.
zdola č. skladok m. skládek.
č. jest m. a jest.

Chyby ostatni čtenář n'll lnhvě napraví.


