Myslenky a rady
vzdělaným jinochům ň'a ilvážcnou.
Napsal

D. Hdolf v. Doss,
kněz Tovaryšstva Ježíšova.

Přeložil

DF. Tomáš Korec.
Mládcnčc, tobě pravím: staň!
Luk. 7, 14.

BRNO.
Tiskem a nákladem knihtiskárny benediktinů rajhradshých.

Č. 79.

Nihil obstat..

Imprimatur.

Dr.Jos.Dvořák,

TPaulus,

censor ex officio.

Episcopus.

Z biskupské. konsistoře v Brně., dne 7. ledna, 1915.

Dr. J a,k. H od r,
kancléř.

Kniha prvá.

OBRHT.

Evangelium sv. Lukáše, 7. kapitola.
„A J ežíš šel do města, které slove
Naim, & šli s ním učedníci jeho & zástup

veliký. Když pak se přibližoval ku bráně.
města, aj! mrtvý byl nesen ven, syn je—
diný matky své, a, ta Vdova byla: & zástup
města. mnohý šel s ní. Kteroužto uzřev Pán,
milosrdenstvím hnut jsa, nad ní, řekl jí:
„Neplačiž.“ A přistoupiv dotekl se mar.
(Ti pak, kteříž nesli, zastavili se.) I řekl:
„Mládenče, tobě pravím: vstaňl“ I posadil
se, kterýž byl umřel, &počal mluviti. I dal
jej mateří jeho. Pojala pak všecky bázeň &
velebili Boha.“

]. Povstání.
Já jsem vzkříšení a. život. Kdo
ve mne věří, byt i umřel, živ
bude.
Jan 11, 25.

Ncpoznáváš-li v synu vdovy Naimské
svého vlastního obrazu, křest'ane milý?
Viz, vynášejí ho ven, studeného, ztuh
Iého, nehybného,

——mrtvolu

mladíkovu!

A plačíc, kráčí matka za rakví a cítí
svou ztrátu tím bolestněji, čím nenahradi
telnější se jí vidí.

Jak mnoho jest křesťanů duševně
mrtvých,
nad nimiž přehořcepláče nej
něžnější z matek svatá církev Kristova!

————
Vynášejí

je

ke hrobu,

nebo

spíše

o n i sami vrhají se do hrobu, a tento hrob
jest věčnost, věčné,hrozné peklo.

Duševně mrtev

jest každý, kdokoliv

jest ve stavu smrtelného

hříchu.

Začátek umírání, nebezpečná dřímo
jest stav vlažnosti, do něhož hojné
šední hříchy duší pohrobují.
Skrovný duševní život je nedostatek
pokroku, znamená zastaviti se v dobrém,
býti leniv ve službě boží.
Ze všech těchto stavů duševní smrti
ta,

..a...
nebo zakrnělého duševního života volá. Pán,

mocný křísitel mrtvých, k životu,

k ěi

lému životu, k plnému životu; neboť Bůh
není Bůh mrtvých, nýbrž živých.1)
Ty, jenž spíš spánkem smrti, po

vstaň! Kristus tě osvítí.2)
Ještě více! Jest nám růsti

ve všem

v Kristu, _jenž„jestmaše hlava.3) Ano, stezka
spravedlivých jest jako světlo skvoucí, jež

víc a více se vzmáha až do dne dokona
lého.4)

Bůh tedy chce, abys žil; chce, abys
život měl a hojněji měl!5)
() ano, drahý křesťane, nech se V z k ř í

siti! Dovol všemocné síle svého Spasitele,
aby se ina tobě osvědčila! Poslyš oživu
jícího hlasu jeho milosti a následuj jej!
Mládenče, tobě pravím, vstaň!6)
Umřel-li jsi smrtí hříchu, ——
ó povstaň!

— Tak mlád, a již mrtev!

Jak truchlítéž o tebe církevascírkví

mnohé dobře smýšlející, starostlivě

srdce,

znající nebo tušící tvůj stav! Jak truchlí
o tebe nebe a touží viděti tě probuzeného!
Mládeněe, tobě pravím, vstaň!
1) Marek 12, 27. ——
2) Ef. 5,14. ——
3) Ef.
— 4) Přísl. 4, 18. -—5) Jan 10,10. ——
6) Luk.

4,15.
7, 14.

Pozdvihni se z tohoto stavu dřímoty,
začínající smrti. Nejsi ani horký, ani stu
dený, a proto ošklivostí před očima Hospo
dinovýma.1) O rozpal se opět a potěš srdce
pána a přítele své duše. Ožij, působ, buď
činným, jednej jako ten, kdo opravdu žije!
Mladenče, tobě pravím, vstaň!

Pročne zmužileji ku předu?proč

ne k vyššímu?

Ruka Hospodinovanení

zkrácena,2) Bůh jest ještě bohat a štědrý ke
všem, kteří jej vzývají.3) Ten, jenž nas
vyzval, abychom byli dokonalí, jakož i jeho
nebeský Otec dokonalý jest,4) — on, věrný,
jenž ničeho nežádá, k čemu sám, síle a pod
poruje, nespolupůsobí, on bude v nás a
s námi _působiti, abychom prospívali a

sběhli se v plnost
mužného

míry, jeho vlastního

věku.—“')

Já jsem vzkříšení a život,6) praví Spa—

sitel; jen věř, důvěřuj mně; ikdybys
mrtev, úplně mrtev, — budeš žíti.

byl

A žiješ--1i již, —- opětně: věř, důvěřuj,

připoutej se ke mně, jenž jsem živo t, cesta
i pravda, 7) a neumřeš nikdy, — neumřeš
1) Zjev.

3, 15. — 2) Is. 59, 1. -—3) Rím. 10, 12.

_ 4) Mat. 5,48. —-5) Ef. 1,13. _. 6) Jan 11,25.
——7) “Jan

14,

6.

...s—1
z de smrtí hříchu nebo vlažnosti, neza
hyneš tam smrtí věčnou.
() Pane! co učiním, abych měl život?1)

Abychživotaopět nabyl? jej upev

nil?

jej zdokonalil?

šťastně jej 11

končil?
Přemýšlej! Uvažuj! Předveď si před

duši pravdy, jež jsou s to, aby i neživ é
vzkřísily, neřku—lidřímající vzbudily.

Nebo snad takových pravd není?
() jak mnoho jest takových pravd v
našem náboženství!

Vytá'hnizapomenutý poklad ven

na světlo.
Apřemýšlev,poznav, co je ti ku blahu,
——vzmuž se a přilož ruku k dílu: vypleň,
nič, rozptyl, stav, pěstuj, štěpuj.2) Bůh pak
přispoří vzrůstu obilí spravedlnosti tvé,3)
počal-li jsi jen vážně a chceš-li se vážně
polepšiti.
2. Doba mládí.

Pamatuj na Stvořitele svého ve
dnech mladosti své. Kau. 12, 1.

Krásná. doba mládí, — jíž přemnozi tak
špatně rozumějí!
1) Mat. 19,16.—2) Jerem. 1,10.—3) 2 Kor.
9, 10.

...9..
Doba
vota!

setby, doba klíčení, jaro

Máš ji užívati,

ži

této krásné doby.

Ano, — užívati, drahý příteli, aby ne
byla

ztracena

pro onen život,

jest—li je—

dinou lhůtou životní; aby byla užitečným,
úrodným semenem, je-li ti dopřáno dosíci
též mužného věku a stáří.
() — nemluv ve smyslu bezbožných:
pojďte, požívejme dober, jichž nam posky
tuje (a tvorové užívají ve mládí rychle!),
at' nám neuvadne květ času!

Vložušlechtilcjší

smyšldotěchto

zneužívaných slov!
Což jsi pro Boha jen jako muž ?
jako stařec?
Nejsi-li pro něho i jako
m la d i k ?
Tvoje veškeré bytí jest s Bohem se

tkáno, jsi od něho, skrze něho, pro

něho; od něho máš všechno: tělo iduši,
rozum a vůli, sílu a zdraví, peníze a stat

ky, časa milost.Ustaviěně, všude ná
ležíš Bohu, 'jsi jeho v každém věku,
ve všech poměrech životních.
Ještě tak b l i 2 k o prameni svého bytí,

_ajiž bys na něj chtěl zapomenouti,

—

jako neprozřetelný potok, jenž se hned přes
břeh vylévá, a ztrácí se v písčité ,.půdě?

Nebo se chceš odvážiti, nabídnouti Bohu
z by t ek života, který jsi ztrávil a spotře

boval ve službě jiných

pánův?

Ach, doba, jež následuje mládí, podobá
Se až příliš často kvasnicím v poháru!
O ——
pamatuj raději na Stvořitele svého

ve dnech mladosti své!1) V nenávisti mám,

praví Hospodin,loupež

V zápalné

o

b ě t i.2)

Nyní, nyní se uč Boha znáti; nyní

se uč Boha se báti, Boha milovati, Bohu
sloužiti, Boha oslavovati.
Tvé srdce není dosud vyprahlé ani s_tr
nulé, —-—
není spálenou

ani zimní ornicí.

Ještě je tam síla živo tní, oživujevšech
no, každé símě vyklíčí úrodně.
Dobré jest—muži, když ponese jho od
mladosti své,3) přivykl--li svatým přikázá
ním božím a Vpravil se záhy do modlitby!
Začal-li mladík kráčeti cestou, neodchýlí se
od ní tak snadno ani v ozdějších letech. 4)
Čemu jsi z mládí přivy 1, ve stáří neod
vykneš.
A kdy chceš pečovati o budoucnost,
ne-li nyní?
1) Kaz, 12,1.— 2) Is. 61, 8. ——3)Pláč Jer. 3,

27.--4) Přísl. 22,6.
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Kterak najdeš ve stáří

svém, čeho

jsi V mladosti nashromáždil?1)
Nebo chtěl bys dokonce zlé zasívati?
Nevíš-li, že kdo vítr rozsívají, vichor
žíti budou?2)
Ne tak příteli! Na tebe ma nároky
církev a stat: zkvétej oné k útěše, tomuto
ku blahu.
Na tebe ma naroky lidska společnost:
pomoz ji zachraniti, pomoz ji povznésti.

Jsi dlužníkem

lidstva;

vzdělávejse

pro ně.

Jsi dlužníkem sám sobě; dej se so
bě; založ nyní své příští blaho.
Mladíku,

—— srdce

šlechetné,

srdce

čerstvé, srdce po skutcích žíznící! všechny
drahy spravedlnosti jsou ti otevřeny! Na
stup

je, spěchej neúnavně

nekonečně

ku předu,

——

prostírají se před tebou, jen

Bůh je ohraničuje! Touží po nejvyšším, po
nejlepším! -—Svět prachem poskvrněný buď
ti příliš úzkým, příliš nízkým; vždyt jsi
narozen pro věci vyšší!
Nezneuznavej času, tak drahocenného,
tak krásného, tak plodného, ——času, snad
jediného ve tvém životě, po němž možná
1) Sir.

25, 5. ——2) 03.

8,7.
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nebude nasledovati ani léto, ani podziln'
——A nepoznal 11 jsi až dosud ceny mladí,
promarňoval— li jsi je až dosud,

——6 pak

dovol nyní milost1, aby obnovila mladost
tvou jak orlice.1) Ano, zatřes svým perim

rozepni

své perutě, -— a pak ven do ne—

konečných prostor pravé velikosti, vzhůru
k zářícímu slunci věčnépravdy, krásy, spra
vedlnosti!
3. Vážnost života.
Zaneprázdněnl veliké stvořenojest
všem lidem : jho těžké na syny
Adamovy.
Sirach 40, 1. ,.

Mladíku, nenech se svésti a oklamal-i
lehkomyslností svých vrstevníků.
Věrou poučen pohled na život v Leho
veškeré važnosti!

Ano,važný jest život! Tato važ
nost napsána jest na čele každého okamžení.
Pověz, co jest tento život v sobě?

Jak kratký! Jak bídný! Jak bezmocný.
Člověk, z ženy narozen, žije k r a t k y
ěa s; a tento kratký cas je pln všeliké bídy.
Jako kv ět in a vzejde a brzo je rozšlapan;
prchavé, jest jeho jsoucnost jako stín anikdy
nema poklidu.
1) Žalm 102,5.
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A život v poměru k Bohu?
O dk_ud přicházíš?

Postavila tě hravá náhoda

na tuto

zemi?
Není náhody tam;, kde jest nejvyšší, vše
ovládající bytost, jež jest nezbytnou a vě
domě působící konečnou příčinou všeho.

Kde jsi byl asi před dvaceti lety?
Jsi tvůrcem sebe sama?
Pošetilost, jaké není rovné! Nic nepů—
sobí dříve, než jest.

Odkud

tedy jsi? ——
A kdojsi?

Ty's dílem rukou božích.

Opětně řekl Bůh všemocné „buď“, a

tu jsi byl ty. Bylo tvé tělo, tvá duše;
svazek nade Vše niterný spojil obé a ty jsi
byl nazván člověkem a náležel k obyvate
lům této země.

A tak stali se jednouprostředníci
tvého pozemského bytí, tvoji rodiče, z ni
čeho. A 'tak dál a dále: Malaleel byl synem
Kainanovým, Kainan Henosův, jenž byl
Sethův, jenž byl Adamův, jenž byl Boží.1)
Bůh však, stvořiv tě, měl jisté úmysly.
On, nejvyšší, nestvořená moudrost, mohl
nejméně jednati bez plánu.
1) Luk. 3, 37. 38.
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On tě musel p ro sebe stvořiti; neboť
jen Bůh může býti konečným cílem bo ž
s kého působení.
Ty's pro Boha! Co to znamená ji

ného než: tobě jest Boha chváliti,

velebiti, jemusloužiti?

jej

Vznešený úkol, předůležitý úkol! Za
městnání přiměřené přirozenosti jest svě
řeno člověku! Vážná povinnost,. jež spočívá

na dítkách Adamových!
A této úloze nemůže se nikdo vzpí
rati, protože boží vláda nade všemi panuje.
Od toho, jenž sedí na zářícím trůnu,
až k tomu, jenž se chýlí k zemi a leží
v prachu; od toho, jenž se leskne purpurem,
až k tomu, jenž hrubým plátnem se odívá,
mají stejné zaměstnáni, stejné určení.
Ještě jednou: vážná jest úloha našeho
života!
Nejsem zde tedy řku pohodlí a marnivé
kratochvíli, ke hře a rozkoši, ke šprýmu

a titěrnostem, k zisku a požitku.
Jsem cestujícím, ale má cesta jest
velice v á ž n á.

Služba boží jest mým nejbližším
cílem, ——
můj poslední
cíl jest Bůh
s á m.

K am tedy jdu?

_15__
Putuji na onen svět.
Přijde den, kdy stánek mého života,

odňatasvinut bude jako stánek pastýřskýi),
a já vejdu do pevně stavěných prostor věč
nosti.
Tedy na této zemi není moje bydlení?
O nikoliv! Nemáme zde města trvalého,
ale jdeme vstříc v ěčné budoucnosti?)
Vážná myšlenka: od Boha! p ro Boha!
k Bohu!

Okéžjidobřepochopím!Nestrpčila
by mi pak let mladosti. Kdybych patřil tak
vážně na tento život, odpovídala by této
vážnosti moje životní pout; a dobrá pout

životem může dny života jen o sladiti.
Jasně leží před námi budoucnost,

již nezatemňuje mlha hříchu a bázeň před
trestem, jemuž se nelze vyhnouti.

Čistá a jasná leží za námi min ulo st,

nad níž se nevznáší noc viny ani mrak
temné vzpomínky.
Vesele a klidně, ač s myslí vážnou,
kráčím p ř í t o m n o s t i, maje neustále před
očima svůj cíl.
Bůh — původ, cíl a konec! Bůh ——
můj

největší a nejštědřejší dobrodinec, odplati
!) Is. 38, 12. — 2) Žid. 12, 13.
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tel a mzda, Bůh -——
mé “všechno — zde

a tam!

Vejdu do svatyně moudrosti a lásky
boží, ——přistoupím

k Bohu, jenž obvese

luje mladost mou!1)

4. Duše.
Jakou dá. člověk výměnu za duši
svou?
Marek 8, 37.

Jak bys byl pošetilým, kdybys se do
mníval, že jest jen to,co lze viděti, slyšeti
hmatati, smysly pojímati?
V nás jest a žije něco, čeho nelze očima

spatřiti, rukama dotýkati, čeho si však přece

vědomi
n a m e.

jsme a jeho působení znam e

Myslíme, soudíme, chceme, volíme; to
jsou mohutnosti duchové. bytosti.
Roucho tvého těla pokrývá tedy něco,
čeho smysly neznamenáme: v tobě žije něco
v z n e š e n ěj š í h o než pomíjející látka tvé
ho' těla, — něco duchovního, samočinného,
něco sebevědomého.
Svatý odem boží ! Oživeny dech
Trojjediného ! Duše, obraz nekonečného
Božstva! Drahocenná, s nebe samého při
1) Žalm 42, 4.

'

vházcjící bytost! Nepomijející poklad, nej
(lrahocennější dar nejmocnějšího a nejde
hrotivějšího Stvořitele!
Co jest tělo, tento dům z hlíny,1) proti
duši! Co jsou těla všech lidí, inejvypěsto
vanější, nejhbitější, nejkrásnější, nejzdra

vější, nejsilnější, — proti jediné

duši!

Co jsou všechna tělesa všehomíra, vše
chna žezla a koruny královské, všechny
hromady zlata, všechno drahe kamení, vše
chny poklady zemské a mořské, co jest

slunce, měsíc a hvězdy proti jediné
(l u ši !

A tak veliký statek mám já!
Jaký jsem- to pošetilec! Vážím si jen
toho, co se leskne a třpytí, eo krásně zní,
dobře voní a chutná„ co smysly obveseluje
a uspokojuje nižší, zvířecí čast mé úsoby!

Lopotím' se k vůli zlatu a statkům,
k vůli cti a požitkům; &svou duši, —
tu zneuznavám, zanedbávám, týrám a snad
i usmrcuji, pokud je to v mé moci.
Věru: člověk. když ve cti byl, ne
zmoudřel; snížil se k hovadům nemoudrým
a učiněn jest podoben jim.2)

Viz onu mrtvolu. Jak znetvořena! jak
.— . _____—__— ..

1) Job

4, 19. —— 2) Žalm 48, 13.
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odporna! Není tu žádného pohybu, činu!
Všechno

studené

a, ztuhlé.

———
Co jí chybí?

Duše z ní unikla, & s ní všechna, krása,
všechna důstojnost, všechen život.

A kdyby se iživot do ní vrátil, ale
jen zvířecí život; kdyby tu nebylo mvš
lenky, Vůle, svobody, pak by jednal &,půso
bil jen přirozený pud, &,ne sebeurčení,

zkrátka, kdyby nebylo rozumné

duše:

——
jaké to bídné bytí! Jak skrovné účasten

ství v oceánu života! Zlato, stříbro, perly,
ikdyby

pohrdati,

sebe více zářily, ——můžeme jimi

nohama je šlapati, jako bídné

smetí odhoditi: duše je nad ně, nepotře
buje jich.
Ano i těla, jež nyní tak podstatně

s námi souvisí, můžemenenáviděti,

je

trýzniti, radovati se, že bude porušeno.
Duše jest královnou, třímající žezlem v pa
láci, ——
ona by jim m ěla, třímati: ona jest

vyšší

mocí, přednější, čistější, ona, jest

vlastně poručnieí. Tělo patří zhnilině & čer
vům praví: matka má. a sestra má.1) Prach
jest a v prach se navrátí. 2)
Vznešená, nevylíčitelná přednost dušev

nosti!

1) Job

17, 14. -— 9) Gen. 3, 19.
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Skvělá. páska, jež nás spojuje s vy š
ší m světem, ano s Bohem samým, jediným,

nestvořeným,
nejvyšším Duchem.
Mámnesmrtelnou duši!
Tedy smrtí nekončí všechno. No
sím v sobě věčnost, a hrob, do něhož jednou

tělo mé pochovají, nepojme nikterak svými
úzkými prostorami mé duše.
Teprve nyní začínám rozumět-i otázce
Spasitele světa: jakou dá člověk výměnu
za duši svou?1)

Nesmrtelná

duše, ——
již nelze ni

kdy vyvážití kovem, jenž rezaví a láme se,
ani jakýmikoliv jinými statky. Zeměkoule
na jedné, duše na druhé vážce: ——jak stou
pá o*nado výše a vzdaluje se od druhé do

dálky, rovnající se propastí mezi časem a
věčnosti!

A nyní rozumím též potu, slzám, krvi
Bohočlověka; rozumím Betlému, Nazaretu,
zahradě Getsemanské a Golgotě; rozumím
kříží, církvi, svátostem, apoštolátu, všem
námahám S y n a Bo z íh 0, aby nám přeubo
hým a přecetak bohatým ku pomoci přispěl.

Rozumím též namáhání pekla,
jícího proti takovému majetku.
1) Luk. 8,37.

boju
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Rozumímkonečně lépe sobě sam ém u,
———
neúnavnosti,

nutkání

mého

veškerého

bytí, touze srdce po štěstí, jehož si bez
míry
přejí, nezměrné dychtivosti mého

nitra po nekonečném,

neomezeném.

Vpravdě, ó Bože, tys nas stvořil pro
sebe, — a naše srdce nemá poklidu, dokud
nenajde pokoje v to b ě!
O křest'ane, poznej zavčas cenu své duše,
— zavčas, dříve než ti svět vštípí do srdce

předsudky všeho druhu a zaslepí tvůj zrak
leskem zemské marnívostí;

již nyní

zavčas, ——abys

o ni pečoval a neodkladal své

nejsvětější povinnosti do budoucnosti,

jež ceny tvé duše nejen nikterak nezvýší,
nýbrž naopak její spásu vždy vnejistější činí
a zkracuje lhůtu, jež ti vyměřena ku pří

pravěna věčnost.

Jednoho jest potřebí.
Boha se boj & přikázání

jeho

ostříhej; nebo to jest všeliký
člověk.

Kazat. 12, 13.

Jest ti, člověče, spasiti nesm rtel

no 11duši. Tato duše, již maš spasiti, jest
tva duše. Tato duše ——jest jen jedna

duše

Tuto svou jedinou nesmrtelnou duši
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m u s íš spasiti, ——
jestit toho nezbytně třeba.
-—-——
Nezbytným'

jest

to,

čeho nelze

opomi

nouti, abychom nepřestoupili povinnosti, ne
minuli se s cílem, neprohřešili se proti Bohu
a sobě samým.
J ediné p ro to byli jsme od svého
Stvořitele stvořeni, abychom mu slo u ž ili.
Tat' jest povinnost všech povinností:

žádná nenalěhá více, žádná nenaléhá úsi
lo v n ě j i.

Všechny ostatní jsou jí podřízeny, ona
právě činí všechny ostatní povinnosti po
vinnostmi.
Větší povinnosti, než Bohu sloužiti, ne
může býti; této povinnosti nemůže nás ani
Bůh, pán náš, sprostiti, nebot' jest obsažena

v jeho a v naší podstatě.

Co tedy mluvíšo důležitých

pra

cích, jež tvé dny a roky zaneprazdňují a
snad ti nenechávají pokdy, nebo ti dokonce

překážejí věnovati se svému spasení?
Hned máš to, hned ono na práci; hned
je se ti o to, hned 0 ono starati. Neustále
zaměstnán! ustavičně bez dechu! — Kam?
K čemu? Proč?

M usíš býti bohat? M us í š dojíti cti?
Musíš býti učeným? M us íš býti zdráv?
M u s íš dlouho-'žíti?
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Snad, ——možná. je to ——,uzavřela

Pro

zřetelnost, aby se tak :'stalo. Avšak jisto,
úplně jisto jest, že Bůh především chce

tvou službu a že tě ustanovil pro
nebe, ať. bohatého nebo chudého, váženého
nebo pohrdaného, mladého nebo starého.

Spasitise musíš.

'

Mnoho jiného' jest snad dobré, jest snad
krásné, užitečné, příjemné, čestné, je snad
i důležité: ale abys svou duši spasil, za
hrnuje všechno to v sobě a mnohem více;

neboťtoť jest po třebno, jediné nezbyt
n ě potřebno,
se vzdáti.

kdežto Všehoostatního lze

A nyní, drahý křesťane, měř duchov
ním zrakem svou možnou budoucnost; čítej
možna léta svého pozemského putování:

utváří se kdy toto jediné
jinak?

rušiti? Bude možno tuto

potřebné

povinnost pře

Boj se Boha a přikazaní jeho ostříhej,

neboťto jest všeliký

člověk;1) to jest

člověku tak' p o d s t a tn é, jako jeho vlastní
lidska přirozenost; pokud jsi člověkem, máš
vlastně jen tuto úlohu: Bohu. se bá.ti,Rolm
__

1) Kazatel 12, 13.
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milovati, jemu sloužiti a tak věčné bla
ženosti dojíti.
Zanechej tedy, anebo zaměstnavej se

v patřičné podřízenosti

méně důležito,

tím, cojest

na čem fméně zavisí, ——po

zemskými, časnými věcmi. Bud" moudrý, opa

trný, buď spravedliv sam k sobě! Jednati
proti této radě víry a rozumu mělo by v zá

pětínejhroznější nasledky.

Co jest platno člověku, byt' všechen
svět získal, a na své duši škodu utrpěl ?1)
Vidíš: ——
jen jednoho
jest potřebíl2)

A pamatuj“si dobře,—-nic neprospěje
celý svět získati, kdyby při tom duše za
hynula ; jak nekonečně pošetilo jest za Ina—

ličkost,
za hrst zlata, "za prázdný, pě
nivý obraz pomíjející cti, zaokamžení roz
koše ztratiti ji na věky!
Naproti tomu: co ti uško dí, i kdybys

celý svět!ztratil, jen když duši svou získáš?
Dejme tomu, že všechny koruny zemské
skvějí se na hlavě tohoto, všechna žezla
spojena V rukou onoho člověka, všechny
drahocenné předměty hromadí se ve kle
notnici třetího; všechny smyslné rozkoše

a radosti, jaké si jen mysliti lze, naplňují
1) Mat.

16, 26. _— 2) Luk.

10, 42..

palac jiného, — zatím co ty zneuznan, po
smívan, nohama šlapan, zatím oo ty, strádáš,
hladovíš,

žízníš, mrzneš, trpíš,

hyneš:

——

a když při tom onino z ahy n o u a ty svou
duši sp as i š: kdo při tom získal?
' Získame-li duši, získáme všechno: ——
získáme-li nebe, — získáme Boha, ——zí

skáme ho na vždy!
6. Úzká stezka.
Jak tůná.

brána. &. úzká. cesta

jest, kteráž vede k životu: a
málo jest těch, kteří ji nalézají .
Mat. 7, 14.

Dvě cesty vedou na onen svět: jedna

jest cesta spravedlnosti,

života podle

rozumu a zjeveného zakona božího; druha
jest cesta h říchu, života podle rozkoší
nižší přirozenosti a požadavků vášní.
Která, z těchto cest jest úzkou, ne
snadnějši aproto též méně ušlapanou, snadno
poznáš.

Hlas rozumu, zakon boží omezuje

a

zatlačuje smyslnou přirozenost, klade přís
nou uzdu žádosti těla, žádosti očí, pýše
života.1)
Jest pracno udržeti se na strmé stezce;
1) 1 Jan 2, 16,

__.25_
pracno kráčeti po hrubém kamení nebo pie

kážejícím pískem; pracno projíti dikaými
stráněmi &.poraňujícími houštinami; pracno
raziti si ostrými skalinami &povolujícími
ssutinami cestu!na vysoký vrchol. Anahoře
——úzký průsmyk,

těsná., horská branka,.

Tat jest stezka, k nebi, již mi kromě
toho ještě mocní nepřátelé, ď á b el & s_vě t,

zatarasují.
Musím

pracovati o svém blahu; &

pracuji tehda, varuji--li se zlého & činím
dobré.1)

Ale právě ke hříchu

táhne mě zdě

děné zlo a, o d d o b r (3h o, jež mi jest k'onati,

zdržuje mě smyslná přirozenost.

Přiro zenost

praví: Dobývej, poží—

vej, bud' velikým & svobodným.

Bůh praví: Hledej nejprve království
božího & pak ostatního. 2) ——Nepokradeš

nesesmilníš, cti otce svého i matku svou. 3)

P r i r o z e n o s t se vyhýbá mravnímu
zdokonalení.
Bůh chce: Buďte dokonalí, jako otec
váš nebeský dokonalý jest.4) A Ježíš mluví
1) Žalm

20,15;

36,

BT.—2)

Mat.

14,1.2.—4_) M_at. 5,48.,

6,233. -—3) l'lxoal.
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o násilí, jež království nebeské trpí; a ti,
již násilí činí, uchvacují je.1)
Žádný nemůže dvěma pánům sloužiti.2)
Kdokoliv jest přítelem: tohoto světa, jest
nepřítelem božím.3)
Úzká stezka! Těsna brana, kteráž vede
k životu.4)

Jak mnoho jich putuje touto úzkou
stezkou? A j=ak'mnohojich projde touto
úzkou brankou?
Ať mnoho nebo malo,

příteli, ty můžeš, ty musíš

——ty,

drahý

býti jedním

z těchto mnohých nebo nečetných, neboť
i tobě pověděno bylo slovo: „Ostříhej sebe
samého a duše své pečlivě!“5)

Zbabělost mluví ovšemo nemož
nosti. Ale jak to? Tito aoni mohli,

a ja bych nemohl? Mladší, slabší, stí
sněnější mohli to, co já vyhlašuji za ne
lnožné?
Zbabělost jde ještě dále: onať se do

konce skrývá; .za po chy bností.

Kdož ví,

pravíš, patřím—limezi v y vo le n'é? Budu-li
též skutečně, i když se vynasnažím, zpočtu
1) Mat. 11,12.— 3)

Mat. 6,24.——3) Jak. 4,4.

—4) Mat. 7,14.—-5) Deut. 4,9.
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těch šťastných, již svého cíle dojdou a do
nebe přijdou?

O milý příteli, žij jen jako vyvo
lený a buď jist, že budeš s vyvolenými
spasen!
Vždyť skrze dobré skutky činíme ji
st ým své povolání a vyvolení.1)
Ano, ——úzka stezka! těsná, brána! a
přece ——
nezbytná. stezka a nezbytná dráha!
Nemohu jinak, ——-musím
kráčeti touto

stezkou, neboť není jiné, jež vede k životu.
Chceš-li vejíti do života, praví Pan Ježíš,
ostříhej přikázání.-“?)

Běda mi, zvolím-li širokou,

dobře vydlážděnou cestu!

ovšem

Pohod'lnější je ovšem., ——ale kde ústí?

Na konci jejím ——
peklo atemnosti a muky.3)
Ach, neřid' svých kroků na tuto cestu

zkazy34) Zvykni raději svou nohu na stro
hou, ale konečně přece tak příjemnou stezku
ctnosti a počestnosti, o níž se praví, že bla
žení ti, kteří jí kráčejí!5)
A kdyby i miliony lidí neopouštěly
této široké cesty hříchu, nýbrž vší mocí
ku Věčné záhubě spěchaly: ty ——
z ach ra n
1)_2 Petr. 1, m.--ní?) Mat. 19, 17.
21,11.-—-4) Sir. 32,2f.——5) Žalm 118,1.

3) šil-.

_..gg..
svou duši a putuj zmužile ve společnosti
Kristově a všech svatých úzkou stezkou
k těsné bráně.1) Vytrvej

vede k životu!

na ní, ——neboť.

7. Pravé štěstí.
Blahoslavený lid, jehož Bohem
jest Hospodin. 231111143,15.

Byl bys rád šťastným,

stane?

milý kre

A kdoži by si toho nepřál?

Býti šťastným jest neodolatelnou tou
hou každého z nás. A tato touha jestod
Boha; on ji vštípil do našeho srdce.
Ávšak ony dvě časti, z nichž se Skláda
naše bytost, rozumějí tomuto štěstí rozdílně:
duch svým způsobem a tělo též s vým.
A není také divu. Naše duše jest
odem' boží a s Bohem, nejvyšším, nekoneč
ným dobrem', touží se opět spojiti ——jako
plamen, jenž šleha do výše, protože jest
spřízněn se vzduchem, ne však s hroudou.

Naše tělo naproti tomu jest útvarem

země
vzato.

a proto lne k zemi, z níž bylo

Smutný

to rozkoi? neblahé nedoroz

1) Mat 7,14.
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umění, způsobené hříchem, udržované spo
lečnou, dědičnou vinou!
Tak tomu vskutku dříve nebylo, ——

tehda, dokud vzájemný soulad,

patřičná

p o d ř i z e n o s t duše Bohu, těla duši nebyla
porušena. Aby toto srozumění a tato sou
ladná podřízenost pokud možná obnovena
byla, k tomu jest nyní rozumu a víře pra
covati.
Ostatně aby se smysly a vůbec celé
tělo tímto způsobem duši podřídily, není

pouze slušno,

neboť ony nemohou

a

n e s m ějí míti jiného postavení.

Člověk jest jen jedna bytost a proto
má jen jeden cíl, jedno štěstí, k tomu
cíli musejí směřovati t ě 10 i duše, tvořící
tuto jedinou bytost.
Odkud přicházejí všechny ty mylné

pojmy o štěstí

na tomto světě?

Odtud, že posloucháme divého skřeku

vášní,

a ne výstražného hlasu své duše,

toužící po tom, co nadsmyslno. —
Odkud to mnohonásobné, nevyslovi

telné n eštěstí

na všech stranách? Odtud,

že člověk sahá po to 111,co ho od "jeho cíle

odvrací, v tom hledá uspokojení, co ho ni

kterak nasytiti nemůže.

Neštěstí

jest jen jedno: znepřáte
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]ímc-lí se s Bohem, odvrátíme-li se od něho;
odlouěíme—li veškerý své schopnosti, vc
škerou svou bytost od Boha, zneuznáme-li.
své konečné určení a zanedbáváme to, co
k němu přivádí.
Kdybychom všechno tak pojímali, co

by pak bylo lehčího,

než býti štast

n y m i ?

_

J e-liž kamenu nesnadno padnouti k zemi
a proletěti tisíce metrů za několik okamžení?
J e-liž ptáku nesnadno létati vzduchem,
'a rybě plovati vodou?

Tvým živlem jest Bůh: pro něho
jsi stvořen.
tlouci.

Nech' jen své srdce volně

Ono touží

po nekonečném,

——za

braň, aby znova nenaráželo na hranice
úzkých, bídných statků pozemských.

Naše blaženost

začíná na tomto

sv ětě tím, že poznáváme 'Boha a Sloužíme
mu, vykonávajíce všechno to, k čemu nás
láska k Bohu pobádá; dokoná se 11a onom
světě, až budeme zírati na nekonečnou bytost,
již jsme zde milovati začali.
,

Uč se záhy, kde jest pravé

štěstí.

Ušetří si poblouzení, jež má těžké následky
v zápětí; ušetří si krutého sebeklamu a
hořké, snad příliš pozdní lítosti.

Blahoslavený, jedině blahoslavený jcst
lid, jehož Bohem jest Hospodin. ')
Naproti tomu, kdo opustí Pána, budou
zapsáni do prachu2) a uschnou, plotože
opustili pramen vody živé.

Hledáš slávy,

tvoje srdce po ní žízní?

*—Veliká jest sláva následovati Pána.3)
Hledáš bohatství?,
——
Tvá“jest, Ho
spodine, velebnost i moc i sláva i vítězství:
.a tobě chvála: nebo všecko, co jest na nebi
i na zemi, tvé jest. Tvé jest bohatství a
panování nade všemi věcmil4)
Hledáš radosti? ——Okuste a vizte, jak
libý jest Hospodinló)
Ubohé srdce, ——že saháš vždy jen po

části. Moře jest Bůh, Nejvysší, Nejbohatší,

Nejlepší,kapka

jsou peníze,sláva, radosti

pozemské. Co dobrého, pravdivého a krás
ného jest a býti může, to jest Bůh, to jest

v Bohu. to jest od Boha.

O hlubokosti bohatství, moudrosti a vě
domosti boží!5)
O neobsáhlá klenotnice všeho štěstí,
1) Žalm 143,15.——2) Je1.17,13.——3)
38. ——4) 1 Paral.

6) Rím. 11, 33.

29, 11. 12. __ 5) Žalm

Sir. 23,
33, 9

——

jaké si jen mysliti

lze! Tam směřujte vše—

chny mé tužby, pro to tluč mé srdce, zde
prodlévej má pamět, pro to se rozněcuj

má vůle!

8. Největší neštěstí.
Vás 8 viz, že zlé. a. hořká věc to

jest., že jsi opustila Hospodina,
Boha svého.
Jet. 2, 19.

Mluvíš tak mnoho o štěstí, toužíš po
něm tak velice, a přece nevaruješ se snad

největšího neštěstí,

jaké vůbec jest,

jediného, pravého neštěstí.

Toto neštěstí jest nepřátelství

s Bohem,

původcem našeho bytí, naším

pánem, naším dobrodincem, naším cílem a
koncem.

A to nepřátelství jest hřích.
Jest-li hřích těžký, t. j. jest—lipřed
mět hříchu něco velikého, poznáváme-li jej
úplně. a svolujeme—li též úplně k němu, pak

se odlučujeme od Boha úplně
jcst ——duševní

a následek

smrt.

Není-li hřích těžký, pak se toto odlou
čení jen připravuje; V tomto případě není
duše právě mrtva, ale poraněna, nemocná,
více nebo méně nakažena.

Hříchjcst dobrovolné
pcní

přestou

nějakého božího přikázání, -— myš
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lenka, žádost, slovo, čin, omeškaní, jež se
protiví věčnému zakonu božímu. Hříšník
dává přednost tvoru před Tvůrcem, vlastní
vůli před vůlí boží.

Podstata

hříchuzáleží tedy vtom,

že se odlučujeme od Boha a odchylujeme od
rozumu, jenž nam dan za vůdce a porouěí
nám dobré konati a zlého se varovati.
Avšak —- kdo jest Bůh, od něhož se
hříchem odvracíme?

On jest 'naš pan. My jsme dílo rukou
jeho, my lid pastvy jeho a ovce ruky
jeho.1)

()n měl pravo dáti nam zákony.

Ano, on nam musil

zákony dáti.

Stvoří-lí totiž Bůh nějakou bytost, jest mu
dat-i jí též normu jí přiměřenou.
Pro ro z 11m ného tvora není všakjiné
než Bůh, nejrozumnější, nejsvětější, míra
všeho dobra a všeliké pravdy, nebo lépe
řečeno: všechno dobro a všechna pravda.
A odchýlím-li se dobrovolně & vědomě
od této míry, což dělam jiného, než že

pravím:Nebudu sloužiti?2)

A Hospodinjest přecetak veliký!

tak svatý, tak mocný, tak nekonečný! Viz,
1) Žalm 94, 7. — 2) Jer. 2, 20.

co všechno stvořil! Patř na oblohu, pohled
na zeměkouli!

A jemu slouží přece všechno!

Před

ním kleka každé koleno, nebeských, zem
ských i pekelných.1)
A já, — kdo jsem) já? Jsem ovšem
tvorem bohatě nadaným, vyznamenaným,
——avšak přece jen tvorem
pomíjejícím,
smrtelným, ubohým, omezeným, bezmocným.
A kdo ještě jest Bůh? Nejlepší otec,

jemuž díky jsme povinni za všechno,
jak v řádu přirozeném, tak iv

řadu mi

losti. Co maš, člověče, čeho bys byl nevzal,
zač nejsi Bohu díky zavázán?2)

Ano ito, čeho zneužívam, tvory, a
to, čím jich zneužívám, svou vůli, mám

od Boha.
Jedná tedy bezprávně, stěžuje—li si nej—
dojemnějšími slovy: Syny jsem vychoval

a vyvýšil, oni pak pohrdli mnou?3)
Jsem-li otec, kde jest čest má,? ajsem-li
pán, kde jest bázeň máP4)
Kdyby nepřítel můj zlořečil mi, snesl
bych to ovšem, ——ale ty, člověče, jenž bys

měl býti 'jednémysli se mnou .....
1) Filipp. 2, ID.—2)

1 Kor. 4,7.—3)

2. ——4) Mal. 1. 6. — 5) Žalm 54, 13.

!5)
Is. 1,

Mimo to Bůh nenávidí hříchu, nic více
nenávidí jako hříchu a jen právě hříchu.
Bůh miluje všechno, cožkoliv učinil, neboť

je to dobré.1)Hřích není jeho dílem. On
nenávidí hříchu, on ho musí nenáviděti
——právě tak velice, jako sebe sama miluje
á milovati musí; neboť hřích ho chce zni.—

čiti. Bůh tedy
nekonečně

nenávidí hříchu nezbytně,

A ty bys se spolčoval's nepřáteli svého
pána„ svého otce? ——Ty sám
jeho nepřítelem?

Ano, hřích je vzpourou

bys byl

proti Bohu

á dá se tím méně omluviti, čím živěji
hříšníku na mysli táne) že hřeší před obli
čejem Všudypřítomného, čím živěji má před
očima moc Všemohoucího & hrozby Nejspra
vedlivějšího, jimiž hrozí, že se hříšníku
pomstí.
.
Ano, hřích 'jest nevděkem proti Bohu; _á
tento nevděk jest tím černější, čím méně

jsem zasloužil,

že jsem z ničeho pov

volán k bytí, jehož zneužívám; čímvětších
nároků má na mou povolnost otec, jenž by
mě právě tím rád oblážil, že mě do své

služby volá.

___—___.

,

1) Moudr. 11, 25.

3.
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O Věz a viz,

že

zla

a hořká

Věc

to jest, že jsi opustil Hospodina, svého
Bohall)
Mladíku, co pravi tvoje šlechetně, citu
plné srdce k takové hanbě? Ty, tak mlád,

——
odbojníkem?

k em ?

ty — nevděění

Neměla by býti taková převrácenost
tvému věku cizí? Více než otec. a matka
je ti Bůh, více než kníže a manský pan.
měj V paměti po Všechny dny svého
života Hospodina, svého Boha: a varuj so,
abys nikdy nesvolil ke hříchu a abys ne
opouštěl přikázání Pana Boha svého!2)
9. Zkáza. hříchu.
Jako přede tváří hada utikej před
hříchy; pakli k nim přistoupíš,
přijmou tě. Zuby lvovi jsou zu
by jeho, zabíjejlce duše lidské.
Sirach 21, 2. 3.

Uvážil jsi již někdy vážně, jak hrozný
jest hřích? Viz, musíš jej jednou poznati ve
vší jeho ošklivosti, jinak ho nebudeš nikdy
opravdově, rozhodně nenáviděti.

Miluješkrásné.

Ohavnějšího

1) Jer. 2, 19. — 2) Tab. 4, 6.
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však než hřích není. Krása jest souvislost,
správný poměr, soulad formy s podstatou.
Hřích jest oddělení, rozkol, nepoměr, ne—
pořádek.

Miluješveliké, šlechetné.
šího,

Niž

hanebnějšího, bídnějšího než hřích

nelze si mysliti.
..
\
Hřích snižuje nás ke tvorům,

tvory, pod tvory;

mezi

zničuješlechtictví na

šeho-“nebeskéhopůvodu; rozlamuje vtlačenou
nám pečet božského synovství.
A — krádež, křivá přísaha, zabití, lež,
nevěrnost, smilstvo, utrhačství, neposluš

nost, bezbožnost, -—jak ohavné jest vše
chno to a cokoliv s tím souvisí! Jak to
člověka znamená již před lidmi a loupí mu
čest, dobré jméno, vážnost, vliv u lepší jich
části!
A spáchá-li teprve týž člověk ne snad
jen jednu z těch ohavnosti, nýbrž více,

mnoho, jakou to ohavou, jakou obludou
je pak on s ám!
Zvířata mají ponejvíce jen jednu
zvláštní zlou vlastnost, jako: závist, lest,
žravost, chlipnost, ukrutnost, tvrdošíjnost,
zlobu; ——
jsou však lidé, již jsou záro
veň oddáni několika, ano mnohým neře
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stem a tím stávají se bytostmi nevýslovně

ohavnými.

Hřích není ostatně jen skvrnou, ncšle
chetností, něčím o sobě zlým, nýbrž pů
sobí nam sk ute čno u, nekonečnou škodu.

Hříchnas olupuje.
Tys byl svatým; modlitby, almužny,
skutky pokání, vítězné boje, oběti, utrpení,

z asluhy

všeho druhu se nahromadilv;

jediný těžký hřích, — a všechno jest ulou
peno, ztraceno. — Zemřeš-li nyní, nedostane
se ti za všechno to nejmenší odměny.
Ty snad ještě myslíš: jsem bohatý a
mam hojnost a nepotřebuji ničeho; a nevíš,

že jsi bídný, ubohý achudý islepý inahý!1)
Vztahl nepřítel ruku svou ke všem ža
doucím věcem jeho.2)

Na žádné spravedlnosti spravedlivého
nebude pamatováno, jakmile zhřešil; a ze
mře-li ve své nespravedlnosti, jest věčné
smrti.3)
A můžeš v tomto stavu těžkého hříchu
něco konati, co by ti pojistilo nároky na
odměnu v nebesích? Nikoliv. Úplná, neplod
nost. Dvojí přišlo na tě náhle jednoho dne:
1) Zjev. sv. Jana 3,17.——2) Pláč Jer. 1,10.
—3) Ezech. 18,24.

neplodnost a vdovství.1) Nejprve musí zaso
láska do srdce;_neboť té-li nemám, kdy—
bych rozdal na pokrmy chudých veškeren
statek svůj a vydal tělo své ke spálení,
nic mi to neprospívá.2)
Hřích uloupil ti klid tvého srdce, vě
domí, že jsi přítelem božím; na místě toho
noc, nepořádek, zmatek, chaos.
Dělej co dělej, ——hřmot, hejři, výskej,

ohlušuj se: ——
osten zůstane V srdci; tatam

jest pravá radost, obrátil se ve kvílení

kůr tvůj.3) Soužení a úzkost přijde na kaž
dou duši člověka, činicího zlél4)

Tatam jest dále svoboda; neboť v
pravdě svobodným jest jen dítko boží.
Hříchem stal jsi se otrokem d'ábla,' nej
'ukrutnějšího mezi tyrany; služebníkem tvr
dého, poroučejícího světa; hříčkou vrtka
výoh v á šn í; otrokemz vyk ů, jež tě ,vnej
vyšší míře zneuct'ují. Spoutána jest duše,
spoutáno často itělo jako nevolny nástroj
nejhanebnějších rozkoší.
Učiněna jest jako vdovou paní národů;
pod plat uvedena jest kněžna krajinl5)
A -——
zemřeš—li ve hříchu:

není pro tebe

1) Is. 47, 9. -—2) 1 Kor. 13, 3. _ 3) Pláč Jer. 5,
15. ——4) Rím.

2, 9. ——5) Pláč

Jer.

1, 1.
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nebe, není Boha, není blaženosti; všechno
právo na to propadlo.

——

Hřích odděluje, odděluje ode všeho, co

dobré jest.

Dělí, jakkoliv jen neviditelné, ode všech
dobrých lidí, putujících jinými cestami a
toužících po jiném cíli; dělí ode všech ostat—

ních tvorů, v jejichž sboru jsem já hříšník
nejohavnějším zjevem.
Dělí od Boha; nebot jaké jest sblížení
Krista s belialem?1)
Veliká, a silná stěna postavila se mezi
[Bohem a mnou a noční stín rozložil se na
této straně.

Hříchusmrcuje.
Tělo oživuje duše a duši oživuje nad
přirozeně milost.
Těžký hřích zbavuje nas milosti a duše
zahyne.
Odešla od dcery sienské všecka okrasa
její2) a všechnu krasu její ztravila prvo
rozená, smrt.3)
Mrtvé tělo,
——jak odporné, jak
ohyzdné! mrtvá, duše, — jak hrozné! A
1) 2 Kor. 6,15.—2) Pláč Jer. LG.—3) Job
18,13.

s takovou duševní mrtvolou mohl bych ne
děle a měsíce pohromadě žití?
Ano, odplata za hřích jest smrt,1)
smrt

duše V tomto

životě

a na onom ——

druha, Věčnásmrt bez možnosti znovuvzkří
šení. — Běda národu hříšnému, lidu obtíže
nému nepravostí, semeni nešlechetnému,sy
nům hříšnyml2)
Pochopuješ nyní, proč je hřích největ

ším, ano jediným
s tí m ?

Nema—li Písmo

opravdovým nešto
sv.

pravdy

řkouc:

Spravedlnost zvyšuje národ, ale hřích bídné
činí narodyl3) a: Kdo miluje nešlechetnost,
nenávidí duše svéPi)
A tomuto hroznému zlu, hříchu,——této
neřesti, této obludě, měl bys již v útlém

mladí propadnouti? Zubům této nestvůry
měl bys vydat-i svou mladou duši?
O mladíku, jako před tváří jedovatého
hada utíkej přede hříchy; pakli k nim pří
stoupíš,-přijmou "tě. Zuby lvovi jsou zuby
jeho, zabíjejíce duše lidské.-'))

1) Rím. 6,23.——2) Is. 1,4.-— 3) Přísl. 14,34.
—- 4)

Žalm

10,

6. ——5) Sir.

21., 2.

3.
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10. Účinky hříchu.
Neříkej: Hřešil jsem a co mi sc
smutného přihodilo? Nebo Nej
vyšší jest shovívající odplatit-el.
Sir. 5, 4.

Řekneš snad: Již často jsem hřešil a
co se mi smutného přihodilo ?1)

O jak rychle bys oněměl, kdybys se
mohl. odhodlati klidně pohlédnouti na 11

dálosti,

jak je nám představují Víra a

dějiny!
Pán stvořil velký počet moudrých,
krásných, mocných duchův, urěiv je ktomu,
aby mu sloužili ab laženými byli. Ale ne
všichni obstáli V čas zkoušky. Veliký jich
díl uvrhl se hříchem pýchy do věčné záhuby.
Nebe se vyprázdnilo. Jako blesk padl
dolů Lucifer a ti, již ho následovali, a pro—
past pekelná, právě stvořená, pohltila vše
chny.2) Bůh neodpustil těm hřešícím andě
lům, ale pekelným provazy do pekla jc
strhnuv vydal je k mučení.-3)
Spravedlivý Bože, jaká to změna! Oni
andělé slují nyní d'ábli, V nich spojuje
se Všechno, co si jen zlého, ohyzdného, o

havného mysliti lze.
1) Sir.

5,4.

——
2) Luk.

[O, 18. ——3) 2 Petr

2, :l.
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A to všechno způsobil je (1in \'7h ř í eh

m y š len k o u!
Jak hrozný jest tedy hřích, třesou-li
Bůh, jenž laska jest,1) tak velice?
Dva lidé, naši prarodiči, byli bez po—

skvrny a skvěle od Boha stvořeni.
Rozum ozářen světlem věčnéhopoznani,
vůle nakloněna ke slunci spravedlonsti, tělo
duchu podřízeno, důvěrné obcování s Bohem,
přebývání v rozkošném ráji a zustanou-li
věrni, jista nesmrtelnost, ——jaký to bla
žený stav!
Avšak první rodiče neobstali při zkouš
ce. Strom poznání dobrého a zlého byl jím
lstí pekelného hada k u p a (1u.
Viz, jak opouštějí raj, odsouzeni ku
práci, utrpení a smrti, vypuzeni ze spo
lečnosti boží do nehostinného domu lidu
prazdné země!
Jejich rozum se zatemnil, tělo jako
těžké břímě obtěžuje duši,2) ž á,d o s t ivo st
probuzena a ze žil praotcových proudí to

jako smrtelný

jed do srdcí milionů po

tomků.
Chudoba, nouze, valka, hlad, mor, slzy,
stesky, tisícerá. bída, rozkol, lež, zrada,
...—__-___—_

1) Jun 4,16.-—2) Moudr. 9,15.
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vražda, — odplata hříchu, smrt: nečiní-li
to všechno od nynějška zemi pravým slz a
v ý m ú d o l í m?
J e din ý hřích, ——
jaké to nasledky!

Tak tresce Bůh své miláčky.

— ale spravedlivý

trest!

Těžký,

Spravedlnost jestit' pasem beder jeho;1)
spravedlnost jeho na věky a zákon jeho
pravda.—“)

Je-li trest

veliký, jest vina zajisté

ještě větší, neboť i ve trestech božích hro
madí se láska a otcovské smilování.
A není-li pravděpodobno, že “vpekle úpí

více než jeden zatracený, kterého jediný
smrtelný hřích na tato místa muk přivedl?
Jak mnohý hoch, jak mnohtý mladík

spáchal snad pravě první

těžký hřích a

smrt ho zastihla a vydala nemilosrdně bož
ské spravedlnosti. Právě byl dokonan ten
neblahý čin, právě poskvrněna lilie nevin
nosti; ještě snad nczmizel růměnec studu
s mladického líce; ještě snad tlouklo sil
nými rázy plaché srdce, Vědomo si zlého
skutku:

4——
a mladý

hříšník

povolán

od

prvého zlého skutku před soudnou stolici
boží a překvapen hroznou otazkou: Kde
___Q____

1) Is. 11,5.——2) Žalm 118 1.12.
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jest Abel, bratr tvůj? 1) Kde jest tvá, ne

vinnost?

Hle, hlas krve bratra tvého

volá, ke mně ze země!

Ještě jistější

však jest, že velmi

mnoho jich strada V onom=žaláři věčné spra

vedlnosti, kteří spáchali méně smrtelných
hříchů než ja. A ——
jaké muky trpí! J aka

opuštěnost! Jaké trýzně všech smyslů! a
——be z fko n ee!

Vidíš, co jest hřích? Jest opravdu m a—

ličko s t í, jak si to snad ve své lehkomysl
nosti namlouváš?
O jaký to nerozum říci: Hřešil jsem a
co mi se zlého za to stalo?
Viděl jsi, jak pravdivé jest, co Písmo

sv. dokládá: Nejvyšší jest shovívajíeí od

platitel?2)

Odplatíjistě, i kdyby ne

vždycky hned na místě.
.
Dej pozor! I tebe může trest zastihnouti!
Či snad nedosahuje ramě boží až k

tobě? I bojovati budu rukou vztaženou,
praví Hospodin, a ramenem silným a prchli
vostí a rozlícením a hněvem velikým.3)
A ke všem těmto soudům trestajícím
připoj hroznou potopu, jež jednou zemi
stihla a omyla ji od zločinů lidstva, které
1) Gen. 4,9.—2)

Sir. 5, 4.——3)Jer. 21,5.

zapomnělo docela, na Boha & naplněno bylo

nepravostí.
Patř V duchu na, ohnivý déšť, jenž
ztrávil Sodomu, Gomorrhu &ostatní města,
sídla, nepřirozených neřestí tělesných.

Myslina nevděčnésyny israelské,

kterých zázraky & dobrodiní bez počtu ne
dovedla, upoutati na Boha, jak hrozná, nav
štívení svolalo na, ně opětované jich odpad
nutí. Hadi na, poušti, mstící meč, ztráta,
archy, zuřivost Filistinských, Antiochus,
Titus, zboření Jerusaléma, rozptýlení, ano
zavržení

veškerého nevěrného pokolení, ——

všechno to jsou tresty spravedlnosti po za
dostučinění toužící.
() ——
já, tuším, jak hrozný jest hřích!

Zhřešil jsem! Neprávě jsem činil! Bez
božně jsem jednalřl) Vyslyš mě s nebes!
Buď milostiv lidu svému, jenž proti tobě
zhřešil, & dej mu dojíti milosrdenství!2)
11. Hřích & kříž.
On pak raněn jest. pro nepravosti
naše, potřenjest pro hříchy naše.
Is. 53, 5.

Neupřeš někdy zraků svých na, kříž?
1) 3 Král. 8, 47.—2) Joel 2, 17.

——
Hanebný nástroj popravný, -— bo žsk ý
tr p it el, ——ostré hřeby, -r—hluboké, hroz

né rány
Ježíš Kristus, jednorozený Svn Boží,
——krváceje

strádaje,

ode všech opuštcn,

končí zde přeukrutnou smrtí stlastný obě
tavý život.
Nazýváš Ježíše Krista svým V y ku

pit-elem. Aby tě tedy ze tvých hříchů

vykoupil, přišel Syn Boží na, tento svět,
——žil, učil, působil, trpěl, umřel.

A nemohl nikdo jiný; tvé & světa hříchy

zhladiti

než B 0 h o č 1o v ě k? Nikoliv.

——

Právě proto, že uražen N e ko n e čn ý, musí
býti

zadostučinění ú p l n é, n e k o n e č n ě.
Tedy j e din é. b o ž s k á osoba, schopná
t r p ě ti ve člověčenství na se vzatém, mohla
tě osvoboditi od dědičné viny a. tvých vlast—
ních hříchů.

Kdo jest tedy vinen obětavým živo—
tem, obětnou smrtí Kristovou?
Ty, tvůj hřích.
Pro nepravosti naše zraněn jest, potřen
jest pro hříchy-,naše. Hospodin složil na. něm
nepravost všech nás.1)

Vydal na smrt život svůj & se hříšnými
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počten jest. Hříchy mnohých nesl a za pře

stupníkv prosil.1)
Vzdával se tomu, jenž soudil ho ne
spravedlivě, ——kterýžto hříchy naše sám
na svém těle vnesl na dřevo, abychom,
hříchům zemrouce, spravedlnosti živi byli;
jehož zsínalostí uzdravení jsme.“-3)

Ano, hřích

jest příčinou, že Ježíš

Kristus na kříži umírat; beze hříchu nebylo
smrti na kříži třeba, nebylo by jí Vůbec
bývalo.
Na šíji tohoto nevinného Beránka bo
žího lpěly viny všech věků, všech národů,
všech osob. 0 ——a snad pravě moje vá
žily nad jiné velmi mnoho!

Jsme zvyklí hledati příčiny utrpení a
smrti Ježíšovy jediné u Židův; avšak oni
byli pouze 11astrojí,
ačkoli vinnými; ne

viditelné rámě, ;__to byla spravc
dlnost boží-.

Toho, který hříchu neznal, učinil za
nás hříchem;3) “na něm se mstí, od něho
béře zadostučinění, abychom my učinění byli

spravedlností boží skrze J ežíše.
Zde vidíš, hříšníku, co Bůh o hříchu
1) Is. 53,-12.—2)
5, 21.

1 Petr.

2, 23. 24.——
3) 2Kor.
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myslí, jak on jej posuzuje, co hřích Boh a
stal, jak hřích V jistém smyslu jeho
zlem jest. Rozvaž si to a zaplač nad svou

lehkomyslností.

Avšak ——ještě není dosti. Hříchem ob—

novuji jaksi utrpení a smrt Kristovu na
kříži, zničuje
takořka dřívější vykou
pení. Kdyby nebyl Ježíš dosudiumřel,n y ní
by musel umříti — k vůlí mně, jenž nyní
hřeším. Způsobují, co na mně jest, nové
utrpení, novo u smrt Kristovu, dopouštěje
se toho, co mi bez zadostučinění Ježíšova
nemůže býti odpuštěno.

Kristus ovšem, vstav z mrtvých, již
n eumírá, smrt jemu již panovati ne
budezl) avšak já. hřeše, jednám, jakobych
chtěl,

vzdati
druhé

——nechci-li

se vůbec

vykoupení

-——
Ježíše nutiti,
aby se po
za mě vtělil a trpěl.

O můj Ježíši! byl bych tedy tak bez
citným, abych tě zradil, svázaného od soud
né stolice ke druhé, od Annaše ke Kaifašovi,
od Pilata k Herodesovi vlekl, tobě se po
smíval, tebe bičoval, trním korunoval, Bar
iabaši přednost dal, s lotry tě stovaryšil,

těžkým křížem obtížil,
1) Rím. 6, 9.

na něj př ibil, 
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na něm tě krváceti

nechal, žlučí tě na

pájel, ruce a nohy tvé hřebíky, bok tvůj
kopím probodnul?
Neříkej: tak to nemyslím, tak nejed—
nam. Pohled sam, není-li to pravda: t v a
pýcha, tv a nestřídmost, t v a nečistota, t Vá.

lež, tva lenost, tva mstivost, tva závist.

a tvé zapomenutí na Boha ——
jsou kata
11y Ježíšovými, skrze n ě namáčíš r u ce

své do krve Syna Božího.

Nejhroznější

však jest, že ovoce

krve Kristovy pro mě z m a řen o, ——ano
že mi krev Spasitelova bude k 2 a t r a c e n i

a kříž Kristův svědčiti bude p ro ti mně.
N eh oj í- li krev Beránka božího, po
raňuje: nepřichází-li na nás jako požeh—
n a n í, sřítí

se jako

k l ot h a

na

naše

hlavy.
Tak se dělo vskutku těm, kteří kdysi
volali:
krev jeho na nás a na naše
syny !1)
Hřešíme-li, pohrdame milostí, a co 11o u

této pohrdanémilosti jest krev Ježíše Krista;
pohrdáme tedy, zneuoťujeme, š 1a p e m e n 0

h a m a krev Kristovu.2)
. Hrozna myšlenka: krev Kristovu no
1) Mat.

27, 2.3. --— 2) Žid. 10, 29.
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hama. šlapatíř

—-—Ale jak, není-li tato nej

světější krev jen zneuct'ována, nýbrž takměř

peklu vydána?

Zastrašující pravda: v zatracených Ví
tězí skoro satan nad krví Kristovou? —
Vždyť tato krev lpí na každé vykoupená
duši a, tato duše pr0padla, pro své hříchy
peklu, V této duši posmívá, se ďábel pro
celou věčnost Bohu, jeho všemohoucnosti,
jeho dobrotč, — Ježíši, jeho utrpení, jeho
kříži & jeho krvi.
Duše v yk 0 up e n á,krví Ježíše! Krista,
krví Ježíšovou politá, vydána? jest od Boha„
jenž nic tak nemiluje jako svého jedno
rozeného Syna„ peklu, vydána

peklu —--—
pro

hřích. Jak hrozný jest tedy hřích!
Kříž & hřích!

—--záhadná.

& přece tak

jasná. vzájemnost?
A. nyní, druhý křesťanc, pohlédníjed
nou svému ukřižovanému Vykupitclí do
zhasínajícího oka. Rozumíš, - —či n e ch ceš
ještě

hříchu

rozuměti?

——O ——pak

jsi.

nehybnější než pukající skály, necitelnější
než zatmívající se slunce, zatvrzelejší & u
zavřenější než hrohy, otvírající se přísmrti
Bohočlověku.

Pak ti platí slo 'n. božského trpítele:

Neplačte nade mnou, ale nad sebou,1) —
a ono druhé: Poněvadž na zeleném dřevě
toto činí, na suchém což se stane!2)

12. Znesvěcené mládí.
Kosti jeho naplněny budou hříchy
mladosti jeho a s ním v prachu
spáti budou.
Job. 20, 11.

Jak smutný jest pohled na člověka,
jenž se ve květu svého mládí podoba stro
mu ——bez ovoce, bez poupěte,

bez listu.

Zlomena koruna, zkřiven peň, smutně
visí odlomené větve" k zemi.

Tu již nebydlí veselí ptačkové,žadný
stín neobčerstvuje unaveného poutníka.

Neblaze prožité mladí! Záhy

pozbyta, snad sotva poznana nevinnost!

Časně

rozpoutané vášně! Záhy

přijaté,

již hluboko zakořeněné hrozné zvyky!

Mladík obsáhne všechno

mladickou

čerstvostí sobě vlastní; ba on je s to, aby
i zhouboe, peklo, vášnivě objal a tvrdo
šíjně se ho držel.
Ubohé srdce! Pusté
srdce! ——U

k rutný

mladistvé
1) Luk.

světe,

jenž maš hlavně na

duše namířeno dobře. vědu.

23, 28.——2) Luk.

23, 31..

jaké to má následky, je-li duševní život již
v zárodku udušen aneb aspoň seslaben.

Hříchyneposlušnosti

a zrady dě

tinné věrnosti a patřičné poddanosti pří

slušné vrchnosti. Hříchy proti úctě Bohu
příslušné: pochybnosti, nevěry, zapomenutí

na Boha: žádná
dlitba, povrchní

modlitba, vlažná mo
modlitba;neuctivostna

posvátném místě, pohrdání svatými, odpor
proti slovu božímu, zneuctívání sv. svá
tostí.

Hříchy skryté rozkošea zvířecí ne
vázanosti;
znešvařenémladistvé obra
zivosti, zneuctívání mladistvé paměti, zne
svěcování mladistvého těla, zmar mladi
stvých

sil. ——

Temná, morová, bezedná propast! Ne
vyslovitelná ohavnost!
Den vypravuje dni, noc volá noci svou

hanbu!



Hříchy nízké

rozkoše

v jídle a

pití; nestřídmost, labužnictví, bídná útě—
cha v požitku a radostech stolních, oběto
vání všeho šlechetnějšího, čistějšího, du
chovního.
Hříchy lenosti, zanedbané povinnosti
stavu, odpor před prací; maření času, ne
mírné vyražení, nemírný odpočinek, vášnivá

četba, vášnivá. hra, nedostatek

Hříchy lakotného

snažení;

vážnosti.

nevěra,

podvod, krádež v malém ivelkém._

Hříchypřeceňování

sebe sama:

marnivost, osobování, pýcha, urozenost, bo
hatství, krasa tělesná; mísení se do Všeho,
panovačnost, špatně porozuměna láska svo
body, pohrdaní veškerými uzdami.

Hříchy nelasky;

zueuznání prav

bližního, nesnášelivost, trpkost, rozkol, zášt,
nesmířlivost.
A kdybych nyní zemřel, kdybych byl
marně na mužná
mlád

léta spoléhal?

——Tak

a ———
do pekla!

A kdybych nezemřelnyní, ale brz v:

»— co jsem vykonal

pro Boha, —-—
pro nebe,

——pro život věčný?

A kdybych ještě dlouho

žil:

—-

neni--liž veliká, čast mého pozemského žití

ztracena.?

A nebude příští staří odpo

vídati těmto hrozným začátkům? Nebudou
liž i moje kosti naplněny hříchy mé mla
dosti?1) A nebudou-liž mne tyto hříchv v
patách následovati, až mi smrt ve hnilobě
ustele?
jak jest těžké obratiti sc, zvykla-li
1) Job 20, 11.

si noha na hladkou, pohodlnou stezku!
———
Proč jsem tomu dal tak daleko dospěti?

Proč jsem neposlouchal již dříve hlasu svého
svědomí a nevkročil na lepší cestu?

Ubohésrdce! Pusté srdce! Ty se musíš

zasek Bohu vratiti.

Prázdnota

musí býti vyplněna, ——
ne bídným, pozem

ským pozlátkem, požitkv smyslnými, no

vými zlo ciny,

jimiž jsi chtěl dobořiti

zříceniny svého duševního štěstí: nesmitel

né tam musí přijíti, duchovní,

svaté,

b ožs k é !

() Bože m'é mladosti,

na něhož

mě

ještě jen páska prvních vzpomínek pouta,
——
čím jsem!se stal bez tebe!
Tebe, studniei vody živé, jsem opustil
a vykopal si cisterny, které nedrží vody.1)

Usadiljsemseu kalných proudův

egyptských a žízeň má jejich nečistými vo
dami je'n ještě více byla podrážděnafg)
Živá studnice života! 3) Kdo mě při
vede k tobě nazpět, aby se opět obveselila
mladost ma?4)
A zbývající část této kvetoucí doby,
jejíž obět tobě tak příjemnou jest, komu
1) Jer.
-——
4)

Žalm

2,13. ——
2) Jcr.
42, 4.

2, 18. — 3) Žalm 35, 10.

__5c,__

jinému bude posvěcena než tobě,

Bohu

srdce mého a dílu mému na věky ?1)

13. Peklo.
Vedou v dobrých věcech dny své
a v okamženísestupují do hrobu.
Job 21, 13.

Jest peklo a to jest hluboké a

h r o z n é.

Jen nesmyslný
zneni pekla;

BohaQ

pravi V srdcisvóm:

je to týž, jenž praví: není

Mluví tak — on, jenž jest přiliš zba
bělým, aby se propracoval z bahna neřestí,
——mluví tak proto, že se u vědomí viny
b oji tohoto Boha, jehož si musí mysliti

spravedlivého, a'třese

se před tímto pe

klem, o němž ví, že mu propadl.
Ano, j e s t takové místo trestů na onom
světě.

K dy a kde

by jinak došlo zlo své

ú plné odplaty?

Byl by Bůh jen mi losrdný, a ne
též spravedlivý?
V Bohu však jsou

Všechny vlastnosti stejně dokonalé, stejně
nekonečné.
15) Žalm 72, 26. —2) Zahn 13,1.

A Spasitel lidstva, onen něžný, mírný
Spasitel, ——on, Věčná, pravda,
jcnž nc
pravdy a nadsazovani stejně nenávidí, ——
on mluví tak jasně!
Tam bude pláč a skřípění zubů.1)

Tam oheň nehasne a červ neumírá.2)
Ven do temností zevnitřníchl3)
Odejděte ode mne, zlořečení, do ohně
věčného . . . .4)

Patnáctkrat

mluvi Ježíš Kristus

V evangeliu o pekelném ohni. A slyšíš bo
hatce volati: Mučím se v tomto plameni?5)
.a otce Abrahama: Velika propast utvrzena
jest mezi námi 'a Vami, jež nemůže býti
překročena ?6)

Ano, — přijde noc, kdy žádný nemůže

dělatiz7)nebude

již času, tedy ani po

kání.8) Kam strom padne, tam bude ležeti;
vedou V dobrých věcech dny své a v oka
mženi sestupují do hrobu.9)
A jak hrozné jest upadnouti V ruce
Boha živého!10)
1) Mat. 8,12.-—2) Marek 9, 43.—3) Mat. 25,
so.—4) Mat. 25, 41.—_5) Luk. 16, 24.—6) Luk.
16,26.——7) Jan 9,4.—8)

13.—10) Zid. 10,31.

Zjev. 10,6. ——9)Job 21,
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Ztravující

oheň, rozdmyehovan

spravedlivým hněvem božím!

Oheň, — stvořen jediné,

aby trýznil

a vyplnil nezměnitelné soudy boží!

Nepřestávající

ustale

oheň! Oheňne

hořící, nikdy neshořující!

Oheň ve vnitřnostech, oheň V kostech
a údech, oheň V žilách, oh'cň ve smyslech,
oheň v srdci, jezero ohně a siryfl)
Vyvcdu oheň z prostředku tvého . . .2)

Kdo z nás bude moci bydliti s timto
a v tomto
věčném 'ohni?3)
Nenasytny, nikdy neodpoěívající červ!
věčně hlodající svědomí!
Jazyk ještěrčí, jenž věčně usmrcuje!4)

Já. mohl,—já musell—Jak mnoho
prostředků k mému cíli! Jak

mnoho mi

lostí a výstrah! Jak mnoho lhůt k obratu
a pokání!
Hrozně temnosti! Zapadlo slunce mi
losti, uhaslo věčné světlo! Černá, noc, hrozna
temnota!

Bez

Boha

Odejděte

— celou věčnost!

ode mne!-")) ——A Bůh jediné

1) Zjev. 20,9.——2) Ezech. 28,18.=»-3)

Li.—4) Job mm.—5)

Mat. 25,41.

Is. 33,

jest

světlo, ——jest život,
—jest
jest bohatství,
—-——
jcst krasa!

pravda,

Ty tam jsou tvory s bídnými potě
chami smyslnými, -— unikl svět se svými
zdánlivými statky; ——
a přece mělo by srdce
požívati, mělo by imilovati, ——
vždyt k tomu
je stvořeno!

A on, jediné
dobro ——jest již
nedosažiteli1ým,kdvž bylo před tím vše

ostatní odňato!
»
.
Odstupte ode mne! .—--již nejste

lid

můjl) a já vám již nepatřím!
Bez Boha!
Tedy věčně bez cíle!
Věčně hladov, věčně žízniv, věčně ve tmách
se potáceje, věčně bídný, věčně osiřelý, věč

ně bez lásky, věčně neštaste-nř

Spravedlivý jsi, Hospodine, a přímý jc
soud tvůjl2)
Zasloužený jest osud těch, již v životě
k Bohu pravili: Odejdiž od nas;3) nechceme
věděti o cestě tvých přikázání! Odejdiž.

Odejděte zatracení . . ..
Tedy úplná

vzdálenost veškeréhoště

stí, stav nejhroznějšího
ho
neštěstí.

a n e j ú p 1n č j š í

A tomuto peklu s jeho ohněm,

jeho

1) Os. 1, 9. ——
2) Žalm 118,137.-— 3) Job 21,14.
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č e r v e m, jeho t e m n o t am i může propad

nouti i ten, kdo se jen jediného

těžkého

hříchu dopustil.
Přetrhne-li se nitka tvého života, tato

tenounka pavučina, jsi ztracen na věky,
na onen svět.

tisíc

Jeden těžký hřích, — jedno peklo;
těžkých hříchů,— tisíc pekel. Cit

trestu onoho, jenž má, býti zatracen, od
povídá, jeho vině a jeho trestuhodnosti.

A na pyšného čeka jeho peklo; a na
lakomého jeho, a na nečistéhojeho; a na
neposlušného jeho,

a na lenošného, lháře,

utrhače, rouhače, zloděje jeho peklo. ——
Každý bude trpěti za všecko, co uči

nil;1)dle množství a rozmanitosti
svých hříchů bude soužen.

A mladí, velmi mladí můžeme

přijíti do pekla! — tak mladí, jako jsme
s to, abychom hřešili.

O Bože, — dítě Vpekle! Hoch
pekle! Mladík V pekle!

v

V pekle ——mezi d'ábly, mezi zločinci

v šeho

druhu, mezi vražedníky, traviči,

cizoložníky, psy,2) smilníky, pohany, křivo
1) Job 20,18.—2) Zjev. 22,15.

přísežníky

——mezi vyvrheli všech časů,
všech zemí, všech stavů, všech staří!

A v pekle — na věky!
Nikdy úlevy, nikdy vykoupení;
vždy nové, vždy staré muky!
Pane, ty jsi spravedlivý! Hrozný jsi
a kdo se zprotiví tobě ?1)
Odpusť, Hospodine,

lidu

svémulg)

O pal zde — V čase, karej zde,

šetří tam

na věčnosti.

——

—- ale

14. Věčnost.
Půjde člověk do domu věčnosti
své.
Kaz. 12, 5.

() věčnosti,

ó věčnosti! O nevyzpy

tatelné tajemství! () nevyměřitelná, hloubko,
nedohledna dalko, nedostižitelna výškoí
Pohlédni ven, příteli, na toto mořebez
břehu; popatři na tento den bez soumraku,
na tuto noc bez jitra; spust svou kotvící
do této propast-i bezedné.
Tisíc let, milion let, ——
j ak a to do 1)a!

Ale věčnosti nezměři žadné

číslo;

ustavičny začatek, ——
nepřetržité, nikdy ne
končící okamžcní.

—Ny ní bez koni.-.c,

1) Žalm 75,8.-——2) Joel

2,17.

nekonečný řetěz, —- řeka ustavičně do sebe

ústící!

A viz, ——
tato věčnost jest beze změny.

Na věčnosti béře na sebe všechno povahu

ustavičnosti.

Věčné bohatství nebo“

věčná, chudoba; věčná

slava nebo věčná

hanba; věčné štěstí

nebo věčný nářek.

Kralovati budou na věky věkův.1)
Mučení budou ve dne i v noci na věky
věkův.2)

vení

Žádné zmenšení
trestu. Totéž

věčně; týž

štěstí, žádné ule—
nekonečnéštěstí —

hrozný trest ——věčně.

J aka rozkoš! J aka muka!
A na ka ž d ém okamžení věčnosti spo
čívá, veške ra rozkoš celé věčnosti, ve

škerá muka celé věčnosti.
Ano, i peklo trva v ěčn ě. Řekl to týž,
jenž pravil: Nebe a země pominou, ale slova
'má, nepominou.3)
Může—li býti

něco _III0 11d ř e j š i 11o než

toto? Mohl-liž tě Bůh, neodnímaje ti svo
body, účinněji k cíli vésti než tím, že před
loživ ti s jedné strany věčné neb e, sdruhe
však též věčné peklo, skoro.tobě, rozumné
1) chv.

22, T).

2) Zjnv.

IŠU, 1.1).

3) Mat.

—63._.
bytosti, takořka nemožným učinil, abys byl
ve volbě jen poněkud na rozpacích? Ho
spodin předložil ti vodu i oheň; k čemu
chceš, vztahni ruku svou.1)

Co jest přirozenější?

Odvráce

n a od Boha . byla tva vůle v okamžení,
kdy jsi přestal býti poutníkem pozemským;

odvracena

zůstanena vždy: neboťjsa

jednou u eí le, jsi ve 'stavu 11e z m ěn i t e l

nosti.

Od nynějška je všechna lítost ne

u žite čn a, ——
nebo lépe od nynějška nelze

si vůbec lítosti mysliti, poněvadž nastala
zatvrzelost ve hříchu, ztrata veškeré mi—
losti, jež jen pro ten to život ustanovena
jest.

——

Co jest spravedlivější?

Urážka

nekonečné bytosti, ——
a ta jest těžký hřích,
— nezaslouží—li n e k o n e č n ě h o trestu?

Nekonečný musí tedy býti; a protože pro

tebe,konečnou bytost,jen codo trvání

nekonečným býti může, jest žalař pekelný

nekonečný a temnostzevnitř-ni?) ze
které není navratu

se: veliký

spravedlnosti!
A krev

1) Sir.

ke světlu. ——O nemyl

jest Bůh3) ive skutcích své
K r istova

——není—liž ne—

15,17.-7——
2) Mat. 8,12.

3) Žalm 88, 8.
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k o n e čn ě ceny? Jest-li zneuctěna, — a
hřích jí zneuetíva, ——jest jen neko ne č

ný trest s to, by ji usmířil.
Věčně žaluje na hříšníka před trů
nem božím; věěn ě rozněeuje krev boží
proti němu.
Nepochopujeme pekla s jeho mukami;
a to proto, že nechapeme nekonečné veleb

nosti boží, proto nechapeme ani hříchu
ani trestu jemu příslušného.

Strašna myšlenka: na věky žádného

štěstí, na věky největší tr'ýzeň.
Tedy žadný paprsek naděje?

Žádný.

N ebot' pak přestalo by peklo býti peklem.
Tot' pravě jest zvláštnost

věčnost.

pekla, ——jeho

_Rozvaž twfedy,drahý mladíku: k 1 atka
rozkoš, ——věčný trest' Zlý skutek jedi

n ě h o o k a m ž i k u, ——věčnost!

Rychle

po—

míjející,vdivé smyslnosti probouřené mla

dí, ——
nehybna ustálenost

trestu

na místě spravedlivé odplaty!
O jak by nás měla myšlenka tato v čas
pokušení sílití!
Avšak ač tak blízka jest, dokud vnás
víra úplně nevymizela, ——
potlačuje jipřeee

bo uře vášní, jež jako temna mračna kupí
se před námi. Ani nejsilnější paprsky světla
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nepronikají. Duševní zrak býva moci skla
něn a k zemi poután. Země, tělo, přítomný
okamžik,

——za tím nevidíš

ničeho. Neni

pak ovšem není divu, že i jednání tvé nema

nezrušitelněhoznaku věčnosti,

má známkupomijejicnosti.

nýbrž že

Půjde člověk do .domu věčnosti své,1) do

domu, jenž nemá ani střechy a půdy, ani
stěn, ani hmotných rozměrů.
Malounké srdce, proč netoužiš již nyní
po oněch prostorách, jež jsou ti za obydlí
určeny?
Jak dlouho zůstaneš tak malicherno?
Proč miluješ marnost? Proč hledáš lež?2)
Proč se necháš vábiti mlhavými obrazy

p řítomnosti,

připravujíc se takto 0

statky věčná nebeské?

15. Svatá bázeň boží.
Bázeň Hospodinova počátek mou
drosti.
Přísl. ], 7.

Veliký

jest Hospodin, nekonečněve

liký: Stvořitel

všech věcí, Pan všech

tvorů; nekonečný ve všech svých vlastno
stech, ve velikosti a slávě, ve svatosti a
1) Kazatel

12, 5. ——2) Žalm

4, 3.
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dobrotě, v moci a moudrosti, ve sprave
dlnosti a mírnosti; on sám od sebe, on sám
největšího velebení hodný, on lásky nejhod

nější,nejvyšší, největší dobro. On
chvály nejhodnější a velikosti jeho není
konce.1)
Není podobného tobě, Hospodine! Ve

liký jsi ty a veliké jméno tvé v síle. Kdož
by se nebál tebe, ó králi národů?2)
Co nás však přede vším svatou hrůzou
naplniti má, onou tak spasnou. ačkoliv dě
tinnou bázní, ——jest: že Bůh následkem

své přirozenosti dobré odměniti
a zlé
potrestati
musí, ——že musí odplatiti
jednomu každému podle skutků jeho.3)

Bůh musí chtíti pořádek

a chce jej.

Trestá, nehledě osoby ani. stavu. Boha ne
zaslepí lesk ani pochlcbnictví, nesvede jej

lidská sláva. Kdyby se inedostavil trest
hned zde na zemi, přecc nemine vinníka

nikdy.

Bůh poručil zlého se varovati a dobré
konati; svému přikázání dodává důrazu

sliby

ahrozbami.

Splní je? ——

Já jsem Hospodin 'a neměním seit)
1) Žalm 1-14, 3. -——
2) Jer.
__ “l) Mal.

33, U.

10, (i. 7.

—3) Rím. ?, b'.

Boha se báti

znamená jeho vzneše

nost s podivem uznati, jeho slibům a-hroz
bám věřiti, pečlivě všeho se varovati, co
by mohlo způsobiti nemilost tohoto mocného
Boha.

Neběžío otrockou

bázeň, nýbrž o

bázeň dobřezvedeného dítěte, jemuž nade
všechno záleží na zalíbení nebo nelibosti
otcově, v němž “sespojuje promíjející láska
s rozumnou přísnosti.

Taková bázeň jest opravdu počátek
mo udrosti: 1) základ všelikého polepšení,

Ochrana proti kažkému pádu podpora každé
ctnosti.
Tato bázeň vyjasní se poznenáhla v
lásk u a obě 'dohromady sloučeny, vzájem

ně se doplňujíce, _? milující
bázeň &.
bojící se láska„ vinou věnec věčného
života.
0 boj se Boha, křesťanský mladíku!

Vášně

se bouří,

jezero

se rozvlňuje:

——

Pane, zachovej nás, hyneme'e) Potřebuješ

silné kotvy ata sluje: „bázeň bOŽl'“

Boj se Boha, mladistvé srdce, & vrat
se se zlé cesty, pakli jsi na ni přišel; sou
dovč Hospodinovi jsou propast hlubokáki)
') Přísl. 1,7. ---í') Mat. 8 25. _3) Zahn 3.3 7.
5*
2
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Vyhledej zahy laskavě M ilo s r dn é ho,
abys neupadl do rukou hrozně Sprave

dlivého.

Boj se Boha, mladistvá, duše, *—
a není-li
v čas pokušení “láska. s to, by tě ode zlého

zdržela, drž 'tě na uzdě bázeň;

mysli na

Vševědoucího, na Soudce živých i mrtvých

apotlač svou rozkoš tíhou spasitelnéhrůzy.
Boj se Boha —-a to nekonečně více
než oněch Vlků, již tvé nevinnosti úklady
činí a snad tě i hrozbami zastrašují. J e

jich vytí zanikne a jejich zuby brzy
otupí; ale hněvivý hlas boží trvá na
v ěky a jeho trestající ruka nevzdálí se
11ikdy od zatracence.
Mo ud rý bojí se. a odstupuje od zlého
ale bla z e n přeskakuje a doufal)
16. Č a s.
Aj, krát-ká. léta míjejí & cestou,

kterou se již ncnan'útím. se
horu.
Job 16, 23.

Výkupna cena věčnosti jest čas.
V čase můžeme získati Boha: čas má.
tedy jaksi b o ž s ko u cenu.
("a s e m můžeme získati

1) Přisl.1.l-, 16

Boha; neboť
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čas jest život

a život sestává z čin u,

jež jej vyplňují a jež budou jednou na váž
kách věčnosti rozhodovati o našem osudu.

Drahocenný

čas, jenž zahalujevěč

nost jako luština zrno.
Čas jest mostem, jenž se pro tebe od
ničeho k věčnosti klene.
Časem veházíš do věčnosti.

Čas jest milost, ano největší
lost, neboť časem je každá

mi

milost podmí

něna. Dej zatracenému čas __ a bude spa
sen; dej blahoslavenému

v nebi čas ——a

jeho trůn zvýší se o nové stupně.
Ale čas skládá se ze lh ůt: z roků,
měsíců, neděl, dnů, hodin, minut.

Čas jest drahocenný proto jsou i ho
diny drahocenné, jsou i okamžení draho
cenná. Drahocenný je dnešní den, nynější
hodina, ——
okamžení, jež 11y ní plyne; nebot'

z takových okamžení skládá se čas právě
tak, jako kus zlata se skládá ze mnoha
zlatých prášků.

Ne Vlastně příští

okamžení je pro

tebe drahocenné, ——nebot' nejprve je musíš

míti; ani minulé

již není drahocenným,

— neboť jest již neodvolatelně pryč; jen

přítomné

má cenu; o toto běží; toto je
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V I

zde; toho mužeš, toho maš llziti, to jest

tv ým časem.

Vzhledem k minulosti praví spravedl—
nost, že náleží jí; vzhledem k budoucnosti
praví prozřetelnost: náleží mně; přítom

nost, ——ta jest dobou milosrdenství.
Čase, ——tak drahý,

ubíhaš tak rychle

zorovaně?

rozhodující,

proč

a přece tak nepo

Upíram na tebe zraky své a již nevidím,
co jsem ještě právě míti tušil. Přítom
nost stala se již minulostí; budou 0
no s t jest nyní přítomností a v přítomnosfi
stýkají se dohromady minulost a budouc
nost.

Hledíš ven na proud; vlna, na niž
pravě tvé oko patřilo, není již tam, kde

jsi ji viděl, byvši zatlačena

jinou; není

tu pevnosti, není tu stani.
Hle, ——
kratka léta míjej i, a cestou,
kterou se nenavrátím, se beru.1)
Dnové naši na zemi jsou jako stín.-?)
Člověk vychází jako květ a utíká, jako
stín.3)
Co jest život naš? Para jest, ježto se
1) Job 16, 23. — 2) 1Paral.29,15.

- 3) Job 14, 2.

_
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jen na maličko ukazuje a potom" zmizí.1)

Jako stín je život náš a jako posel

mimo běžící; a jako lod', kteráž přechází.
zdutou vodu, 'jejížto stopy, když přejde,

nelze nalézti; jako pták,

který letí pově

třím, jehožto cesty nižádného znamení se

nenalézá; jako střela,

za níž rozdělené

povětří'ihned se zase sbíhá.2)
Co však s časem tak rychle ubíhá, jest
náš život, jsou lhůty
času, »»—
dny, 110
diny, okamžení; všechny ústí do moře v ěč—

nostL

Uplyne dětství, uplynou léta dětská,
léta jinošská,

——silněji

a silněji

žene se

proud času, bouřlivěji a bouřlivěji proudí
vlny, víc a více přibližují se moři; -— hle,
tu jest daleké moře dříve, než se nadáš:
————
———ó prchavý

čase,

zadrž!

—— Marně

volá-ní, přehlušené hurácejícími vlnami.
O ztracený
čase, vrať se! ——
Marně
volání; vlny nevrátí se z oceánu.
O léta 'dětská, jež jste mi uloupily nc—
vinnost,

přijďte 'zpět! ____IMarně!

O jinošství,
pranic

v němž jsem nevykonal

pro věčnost, vrať se! ——Marně!

1) Jak.

4, 15. ——2) Moudr.

5, 9—11.

Dny ztracené, v nichž jsem nic nepru
(.,oval přijďte zpětl— Marně!
Promarněna okamžení, okamžení, jež
jsem prožil 'bez planu,okan1žení, jichž jsem
nepoužil pro věčnost a proto neužiteěná okn
mžení, vraťte se! ——Marně.

Okamžení hříchy

se! — Marně.
() podzimku

rychle k tuhé

znesvěcena, vratte

mého života,

jenž tak

zimě kvapíš, proměň se v

jaro! O sežloutlé

listí,

jež mraziva

hrůza se stromu setřásá, proměň se v pou
pata!

-——
Marně!

marně!

Beru se cestou, kterou se nevrátínrl)
Ano, nejen s eb e žene čas silným prou
bem“ 'do 'předu, -— ty sam

jsi čas, ty sám:

kvapíš ve vlnách a s vlnami. Jen jeden

je stálý a nezměnitelný,2) ——ten, od něhož

a skrze něhož všechen čas jest, jenž nám
jej dal, od něhož my sami jsme, ——Bůh,

věčný, nezměnitelný.
Chceš-li míti pevný bod v tomto ča
sovém proudu, neúnavně do předu kvapí
cím, připoutej se k Bohu.
Pak tě čas jen obklopí, ale 11estrhn e
_tě,anebo co strhne, jest jen pozemské,
1) Job 16, 23. _

2) Mal. 3, 6.
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pomíjejíeí,

——lepší díl je dobře usehován.

synu, šetří času! Brzo nebude snad
již ani pro tebe času?)
Nezbavuj se dne dobrého, jenž ti ještě
dopřán, & díl daru dobrého nepomíjejž

tebe?)

17. Omluvy hříšníkovy.
Nenaebylu, srdce svého k slovům
zlost-i, k činění výmluv ve hříšíeh.
Žalm 140, 4.

Zbabělost

& zloba, hledí

sobě & Bohu

namluviti, že hřích zasluhuje omluvy. Mi

nulost má,býti dodatečně, budouc

nost předkem omluvena.

Hříšníku! Jen 'ty omluvy jsou platné,
jež budou jednou v hodinu tvého soudu od
nejspravedlivějšího Soudce přijaty.
Všechny ostatní jsou šalbou, lží, seb e—

klamem.

Marui jsou synové lidští &lživí

na váháehl3)
Zvláště mládež vymýšlí si hbitě ta

kové omluvy &viní ubohá mladá

léta

tím, co jest právě pro tato mladá léta, tím
trestuhodnějším.
1) Zjev. 10, 6. — 2) Sir. 14, 14. — 3) Žalm
61, 10.

Stěžuješ si do tvrdosti zákona, jejž pře
stupuje zločincem se stáváš?
A tento zákon jest přece jen výrazem

šlechetné přirozenosti,

od Boha nám

vrozené.
Přikázání jest měřítkem jednání. Kaž
dé měřítko 'jest měrou a to měrou přimě
řenou tomu, co má' býti měřeno, protože

každá mira spočívá na poměru.

Přiká

zání boží je tedy V pravém poměru k nám,
jinak by "aninemohlo býti měřítkem našeho
jednání.
Může-liž tu ještě býti řeči o tvrdosti
nebo nemožnosti?
Poslyš zákonodárce samého: Přikázání
toto, kteréž já přikazuji tobě dnes, není
nad tebou; ani daleko položeno, ani na nebi
postaveno, aniž jest za mořem položeno, ale
velmi blízko *tebe jest řeč, v ústech tvých
a V srdci tvém, abys činil ji?)
Poslyš Spasitele světa: Mé jho jest
sladké a břímě Íné lehké.2)
Poslyš apoštola: Přikázání boží nejsou
těžká.3)

A coodpovíšna příklad Kristův?

1) Deuter.

3) 1 Jan

5, 3.

30,

11———l4.-— 2) Mat.

11,

30.

—
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na p ří klad s v a f ý 0 11?co na příklad ta k
mnohých m 1a d ý e h svatých?

A služba světu,
nežádá, snad o
bětí? Co všechno nestrpíme k vůli slávě,
penězům, pochvale!

——O jednostrannosti!

O zbabělostí! () nelásko k Bohu, jenž svým

svatým zakonem konečně jen naše blaho
chce !

Člověk stěžuje si dále do půvabu,
jaký tvory pro něho mají. Bohatství laka,
slava laka, rozkoš laka; ———
pravda.

Avšak

co jsou tvo ry? Jsou naším cílem? Zajisté

nikoli; spíše jen prostředkv
cíli;

nost.

k tomuto

a proto musí tu býti podř adě

———
Co jsou tvory?

Marně, slabé, po

míjející. Připlavou na proudu časovém a
vlny, jež 'je přinesly, zase je s sebou od

nesou. Způsoba tohoto světa pomíjíÁ)

Jsem ještě tak nezkušený,
pra
víš, chybí 'mi poznání, nemam pevné

le; k tomulehkomyslnost,
yk a špatnýpříklad.
() mladíku,

——buď

upřímný!

ktomu
Chtěl

bys to opravdu jednou říci svému božské
mu Soudci? Jindy tak vysokomyslný, tak
velemoudrý, tak samostatný, tak činný, tak
1) ] Korint.

7, 31.
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žárlivý na čest a povahu; a nyní tak malo
myslný, ——nyní jsi se stal dítětem, lout
kou, hračkou!

Jsi nezkušený:

—' doplň nedostal,-.

tek poznání a. zkušenosti zkušeností a po
znáním jiných &.světlem s hůry, jehož si
vyprosíš vroucí modlitbou. Vždyť dobrý duch
neodpírá se nikomu,1) jenž o něj poctivě
prosí! ——
Nemáš-li rodičův &představených?

Nemáš,——
nemůžeš
vůdce & rádce?
Jsi nezkušený:

míti duchovního

——věř tedy těm, kteří

jsou zkušení; nech se varovati, poučovat-i,
vésti.

Jsi slabý:

——
podpírej

se! Pod

pírej se o jin-é, již. mohou & chtějí tvé duši
pomoci. ——"Mimo to podpírej se o Boha.

Proč jsi tak nedbalým v modlitběP'Proč
tak lenošným “k dobrému? Proč přijímáš
tak řídko svátosti pokání &nejsv. Svátost
oltářní? Č) prameni, hojící všechny rány!
O lázni, sílící všechny slabosti! () nebeský
nápoji unavených! O všemohoucí posilo bez—
vládných!

Jsi lehkomyslný.

Pozoruješ,že jsi

takový, &nechceš přestati jím býti? Ne
1) Luk.

11, 13.

dáváš na sebe pozor? Nepřemáháš se V
ničem?

-.

P říklád

tě svádí: ———
proč se díváš

vždycky ná stín, á ne na světlo?

Apo

štolé, mučedníci, vyznavači, slabé panny,
mládenci., hoši, dítky, — ó zástupe svěd
ků,1) ——svítící, zářící, plemenný zástupe,

skloň se á zastiň tohoto málověrného
a dej mu viděti

á c—ítiti,co zmůže člověk

s Bohem, skrze Boha! Kdybyste byli
vy svatí ták mluvili, jako tento malého
srdce, p rá z dn é bylo by nebo á jeho trůny
byly by beze vládců!
'
Zvyk! ——Kdo zapředl tyto svazky?
Kdo je zapředl, ten' je také roztrhni. Ten

je roztrhni,

— slyšíš? Není-li možná

je rozvázati,

roztrhni

je. Násilípře

máhá se násilím.
A mé vášně! ——Jak mi proudí krev
nepokojnň v žilách! Jak pálí čelo! .Ták
srdce! Jak se ženou myšlenky! Rozkošo
mě přemáhájí!

——

Proč jsi je nechal vyrůsti? Proč jsi
je nechal zpupněti?
Bud' mužem; chop
se uzdy 'á nepusť ji již nikdy ?. rukou.
i kdyby oř sebe více. udidlo pčnil. () z l) roj
1) Žid.

12,

1.

__73_.
se proti sobě samému. Rozhodnost, zmu
žilost, vytrvalost, ——
a jsi pánem a zů

staneš jím.

Podle toho všeho, drahý mladíku, mů

žeš, — nejen proto, že musíš,

nýbrž i

proto, že jsi opravdu všemohoucím,

kdekoli běží o tvé duševní blaho.
Kdybys byl V tomto boji na život a

na smrt sám! na sebe odkazan,

pak

ovšem; ——
.ale Pán jest u tebe, s tebou,
v tob ě.

Ano, mohu všecko
c posilňuje!1)

Všecko!

skrze toho,který
——_—
ó slovo útě

chy plné: miloSt je tedy mocnější než má

slabo ta; uchvacuje moeněji než proud
zlého p řík la du; je bouřlivější než má
buracející m 1a do s t; jest ohnivější než žár

mých vášní;

je silnější než moe.z vyku;

vyplňuje propasti mé nevědomosti

a

nezkušenosti; odstraňuje všechny hory mých

těžkostí.

S ní překročíse nejvyšší

z d i. ——

Milosti,

milosti,

———
všemohoucí,

Bůh sam, stebou mohu všechno!

jako

Roz

ptýleny jsou 'všechny mé “omluvy a srdce
m'ó dopustilo by se. hříchu, kdyby se chtělo
1) Filip. l, 13.
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náchýliti ke slovům zlostil) &. zastíráti
svou zbabělost prázdnými omluvami.
18. Opět-ný pád do hříchu.
Synu,

zhřešil-li jsi, nepřidávei

více.

Již jediný

Sir. 21, 1.

smrtelný hřích' jest něco

nade vše ošklivého, zlého, škodlivého.
A do “tohotoneštěstí vrhá se znovu ten,
jenž opětovně hřeší, vrhá se opětně do ná—
ručí nepřítele, jehož by měl nade vše ne—

náviděti.
Právě lnu Bůjh odpustil á on již opět

trhá list

smíření,

zapřádá znovu p á—

sk u hříchu á vyzývá znovu odvážně dlouho

shovívajícíspravedlnost

boží.

Bázeň lidská, lehkomyslnost, falešná ji
stota, příležitost opět vyhledáná, zanedbání
prostředků, nestatečnost

to jsou obyčejně

je tím politování

v čás pokušení, --—

příčiny

neštěstí,jež

hodnější, čím; více tím

bývá Bůh urážen, čím zjevněji Spása

do

nebezpečí uváděná.
Odpustil ti Bůh? snad proto, abys jej
zase urážel?
1) Žalm

17, so.

Čím častěji,
dosahnuvše odpuštění,
urážku opakujeme,tím: hlubší ranu za
sazujeme pokaždé milování nejhodnějšímu
srdci božímu.

Místo, abys byl vděčným, odplacíš
Bohu zlým, právě tak, jakoby ti dosažené
odpuštění nových sil dodávalo, abys Boha
poznovu n a p a dl.
Dobrodiní neopětovati jest nevděčné;
nevděčnější na ně zapomenouti;'ještě nevděč
nější dobré zlým splaceti; ale vrcholem ne
vděčnosti jest užívati dobrodiní za útoč—
n o 11 2 b r a ň.

A neděje se tak při opětném padu,
k němuž tě právě milosrdenství boží a
náklonnost jeho k odpuštění povzbuzovati
se zdají?
Místo abys dostál danému slovu, jež

se tak pevným zdalo

a pevným býti mu

silo, ——jinak! by ti vina nebyla mohla
odpuštěna býti »—,odvolavaš je, rušíš je
hanebně, odpovídáš Hospodinu vzdorem a

zpupnosti.

Místo abys s milostí
působil, místo
abys právo na nebe znovu dobyté pevně
držel, pohrdáš těmito drahocennými dary,
trh-aš zločinnou rukou listinu svého odpuště
ní, již jsi právě obdržel.
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Avšak ——
pomyslí, jak veliká, jak dra

hocenná jest m ilo s t!
Milost jest darem nebeským, jest "darem,
skropeným potem & krví Ježíše Krista; jest
darem, jenž n ebe samo V sobě zavírá,
neboť nebe jest cenou použité milosti a u
tváří se nám tím skvěleji, čím věrněji s mi
lostí působíme.
Pomysli dále, co jest nebe.

Nebe ——
jest blažená

věčnost,

to

jest B ůh s á m',Nejvyšší, Nejlepší, milování
Nejhodnější.
Opustili jste mě pro hrstku ječmene a
skyvu chleba,1) stěžuje si Hospodin skrze
proroka. Tomu tedy dáváme přednost před
nebem, před štěstím nikdy nekončícím!
Místo abys se těšil přátelství božímu,
jehož jsi znovu nabyl, místo'abys je ještě
více utvrdil, odstrkuješ je poznovu od
sebe.

A. jest—likaždé přátelství svaté, oč svě

tější je teprve to, jež bylo o bno v eno. Zde
se požaduje ještě vroucnější n á k l o n n 0 st,
nabízí se ještě větší v ě r n o s t.
Místo abys Boha ho ro uen ěj i milo
val, protože ti tak mnoho odpustil, a tím
1) Ezech. 13, 19.

vroucněji, čím více ti odpustil,1) hromadíš
opět vinu na vinu, zločin na zločin.
Opětným pádem působíme ostatně s o b e

samým nejvě tší škodu. Zemřeli
jsme hříchu2) a ny ní žijeme mu opět.

Byli jsme vyrváni peklu a již sto
jíme zase na pokraji zející propasti.
Byli jsme sprostěni okovů dábel
ských; setřeno jest osidlo a my jsme byli
vysvobozeni:3) a opět úpíme V temném ža
láři a více než kdy jindy tíží nás otroctví
nejukrutnějšího ze všech tyranů.
Rozptýlila se černá mračna, vyjasnila
se naše mysl; nebe usmívalo se radostně

nad námi: a nyní — všechno zase temno,
nová bouře se zdvihá, svědomí začíná se
ozývati, naše duše, opětujíc staré cesty,4)
snížila se a znetvořila nade vše pomyšlení.
A proč jsi se dopustil tohoto neb onoho
hříchu? Nezdá se ti již hanebnym?
Co se změnilo? ——Povaha smrtelného

hříchu nikoli; hanebnost předmětu, 0 nějž
běží, také ne; hořké následky rovněž ne.
Bůh nenávidí hříchu právě tak jako

dříve a též tohoto

hříchu; peklo

1) Luk. 7, 47. — 2) "Řím. 6, 2.
123, 7. — 4) *Jer. 2, 36.

zeje

__ 3) Žalm
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hioznějako dosud; s m r t jest dosud jis t a,

ú p l n ě j i s t a, ——
nejistá jest jen její hodina.
O -—dejme pozor, achhom si svou ne

věrností neshtomaždovali hněvu ke dní od

platyli)
Dejme pozor, aby naše poslední věci
nebyly horší prvních!2)
Dej pozor, abys nebyl spoután svou
bezbožnosti a nezahynul v poutech vlast
ních bezbožností!3)
Dej pozor, aby tě nezastihl Hospodin
horlitel a mstitel: ten, jenž má prchlivost,
mstitel nad nepřáteli svymi a hněvivý na
na protivníky své!4)
Dej pozor, aby na tě neuvrhl ohavnosti

Il. nepostavil tě za příklad35)
Poslyš Ducha svatého: Země zajisté,
která často pije přicházející

na sebe déšť.

a, přece vydává jen trní a hloží, zavrže
na

jest a blízka zlořečení, jejížto konec

jest spáleníe)
Pro ty, již opět a opět do hříchu upadají,

bylo by lépe bývalo neznati

cesty spra

vedlnosti, než aby poznavše zpět se od
1) Rim. 2, 5. —- 2) Luk.
5, 22.

-——:
4) Nahum

1, 2.

11, 26. -— 3) Přísl.

——5) Nahum

3, 6. -—

6) Zid. 6, 7. 8.
615
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vrátili od tohoto svatého přikázání, kteréž
jim vydáno jest. Nebo přihodilo se jim to,
což se říká V pravém přísloví: Pes vrací
se ke svému vývratku &svině umytá do
kaliště

bláta,. 1)

_

Budu- li, co jsem] zbořil opět vzdělá

vati, přestupníkem se piokázuji.2)
synu můj, měl jsi neštěstí, z0 ] si
lo
pádl? Nchřeš jižl3) Spíše hled dřívější zo
napraviti &pros Boha, by ti odpustil.
Od tvého mladého srdce očekává Bůh
nejméně, že jej ještě jednou vyhostí. Buď
šlechetný' Buď citlivý! Bud' vděčný!
Hle, učiněn jsi zdráv: již nehřeš, ahv
se ti něco horšího nepřihodilol4)
V

19. Zvyk.
Běda, kteříž táhnete nepravost za.
, provazce marnosti & jako za
provaz u vozu hřích. Is. 5, 18

Není horších okovů nád poutá zlého

zvyku

Hřích byl spáchán častěji. Mezldobí,
po nichž se vrací, menší se víc a více. Brzo

stane se hřích nezbytným
21,

1) 2 Petr. 2, 21. 22. -_——
2) Gal.
1. ——4) Jan 5, 14.

&nás to k

2, 18. ——3) Sir.

němu táhne násilílm skoro pekelným.
Nějaký hřích může se jaksi státi pod

statným dílem životního

nebo denní

ho pořádku,
——
ano může nás tak spou
tati, že se nám stane nezbytnou potřebou
a náš život stane se nepřetrženým řetězem

hříšných skutků.
Jaký to stav!

Poznání zatemňuje se stále víc a více.
Hříšník může tak daleko dospěti, že říká
zlému dobré a dobrému zlé,1) že se chlubí,
že je mocný v nepravosti.2)

Svědomí

ozývá se již jen slabé a

zřídka.

_

,

Vůle slábne víc a více, až jí konečně
nezbude ani stínu moci.
Koruna klesla s hlavy, žezlo vypadlo
z ruky. Poddaní stali se samostatnými kní
žaty, oblékají si znesvěcený plášť králov
ský a poroučejí pyšně s nabytého trůnu.
Vášeň dá nejslabší znamení, že chce
býti ukojena, a duše se jí poddá bez od
poru. Ano hříšník jde sám nepříteli v u

strety,

nevyzvánvrhá se mu donáručí,

snižuje se tak hluboko, že ho vítá
jímá ho radostně do svého paláce.
_-—._—__—___ _

1) Is. 5, 20. --

2) Žalm 51, 3.

a při

Jaký to stav!
Hříšník ze zvyku oblékl se ve zloře—

čenstvi jako v roucho a vešlo jako voda
do vnitřností jeho a jak olej do kostí jeho.1)
Zlořečenství, neblahý zvyk, obklo
p uj e ho úplně; pohledy, pohyby, reči,skut
ky, —- všechno jest jím naplněno.
Zlořečenství, neblahý zvyk, vešlo do

vnitřností

jeho: do paměti, obrazotvor

nosti, mysli, -——
všechno jest jím naplněno.

Zlořečenství, neblahý zvyk, stal se mu

takořka životním

živlem. Nahrazuje

mu víru, již bylo konečně ustoupiti před
sudkům a lžím vášní. Jest mu jedinou na
dějí, nebot' statků nebeských již dávno se
vzdal. Laska, prava, čista, jediné ušlech
tilá„ laska ke „S.tvořitelif—uhasla a obratila
se ke tvorům.

Zvyk jest jak oděv a jako pas, kterým
se vždycky přepasuje; nechce od tebe upu
stiti, je s tebou jako srostlý.
Zvyk jest jako voda bystřiny, — divo
ký, bouřlivý, všechno s sebou uchvacující.
Zvyk jest jak olej; vždy hlouběji pro
nika a působí skvrny, jež těžko vyčistit-i.

Jaký to stav!

..a—___.—

1) Žalm

108, 18.
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Neustálé, steronásobna, tisíceronasobna

smrU

M r t Vo la stokrát zpráchnivělá, —
hrob, jenž se nikdy nezavíra, vždy se rozšiřu
je a prohlubuje, víc a více peklu se blíží!

A tento stav stal se druhou přiro
z e n o s t í, neboť takový hříšník hřeší n e

us těle a s rozkoší a brzy bez výčitek svě
domí, jako šílený, vzdoruje zjeVně pozna
němu dobru.
Běda! kteříž táhnete nepravost za prova
zec marnosti a jako za vozový provaz hřích !1)

A neroste s počtem

též zloba

hříchu?

I kdyby se totiž předmět nezvětšo
val, zvětšuje se přece ustavičně náklon
nost; slábne vůle v úmyslu polepšiti se;
roste zběhlost
ve hříchu, ——schop
nost spachati ještě hroznější skutky.
Zabil jsi a prodán jsi, abys činil zlé.2)
M iluj eš hřích víc a více a spojuješ
se stvorem úžeji a úžeji, hřešíš prudčeji

a p rudčej 1, -— jako jsi--li ctnostným a
konaš-li dobré, pravě tím rozmnožuje se \
tobě láska k Bohu a ke všemu dobrému.
1) Is.

5,

18.

——2)

3 Král.

21,

1.3). 24).
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Zvyk jest ovšem příčinou, že hříchu
málo dbáme. Slepneme víc a více; nádoby
čejné milosti jsou řidčími, náklonnost ke
hříchu silnější. Avšak — kdo je tím vším

vinen? Kdo se postavil na tento sráz?
Kdo zahalil poznání tímto závojem? Kdo
zotročil vůli? Kdo poručil svědomí, aby
mlčelo? Kdo vzdálil milost a zabraňuje jí
přistoupiti?

A nebezpečenství
tohoto stavu!
Není to pouze nebezpečenství stavu
každého hříchu.
Dosti zlé jest ovšem, že mě ve stavu

i jen jediného
okamžení peklo
Avšak
zelé, ještě
tím, že se
nouti; —'

smrtelného hříchu každé
pohl'titi může.

— mé srdce není dosud zatvr
slyším' výstražný hlas boží, cí
mohu s malou námahou pozved
řekl jsem a nyní jsem zaěall)

býti jiným.
Zvyk však má následek, že otupí

me, že se zatvrdíme,

že vzdoru

jeme Hospodinu, ano že dokonce vyzý
váme hrozné soudy boží.
Ohavný a neužiteěný jest člověk, který
pije ohavnost
1) Žalm

jako vodu!—?)

76, 11. -— 2) Job

1.5, 16.
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A nyní si pomyslí člověka, který již

jako hoch, jako mladík

se zaprodal ty

ranu ze Všech nejhoršímu zlému zvyku.
Pět let, deset let minulo ——
a ještě
není konce. Otrokem pět, otrokem deset,
otrokem, třicet let, ——jaké to ponížení!

Jak může takové otroctví i přiro
zené dobro ve člověku až k nepoznání
zničiti., ——
mysl

znetvořiti, povahu

hyzditi, srdce

zo

otráviti, vyssati, i tělo

hnilobou naplniti a jeho samého učiniti mo
rovou hlízou lidstva!
A pak ——4
jaký to pohled
do tohoto

černéhochaosu nejhanebnějšíminulosti!

Nerozvinutelné klubko! Propast na pro
pasti!

A což teprve na smrtelném

loži!

() mladíku, sm'iluj se nad duší svou!1)
Všechno

v sázce,

všeho odvážiti!

———
jest se tedy

Pane, vytrhni mě z blata, bych ne
uvízl; at mne nepotOpí proudové vody, aniž
pohltí mě hlubina, aniž zavře nade mnou
propast úst svýchlg) () ——nedej tomu!
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20. Odklad polepšení.
Neprodlévej obrátiti se k Pánu,
aniž ;odkládej ';;den ode"' dne.
jsu—. 5, 8.

Co ti snad překáží k Bohu se vrátiti,
jest: bázeň před těžkostmi a lehkomyslnost.
Jak se budu moci zdržeti, pravíš, tohoto
neb onoho hříchu?
Odložiti tento neb onen zvyk?
Je to ovšem' těžké, ——
ale nemožně

to není;

nyní máš ještě kdy

a máš

m i lo s t.
Chceš se uzdravovati, až se rány ještě
více rozšíří?
——Každý nový hřích při

pojuje ke starým ranám novou a obnovuje
staré, činí Vášeň smělejší, žádostivost moc
nější, ——
ulupuje ro z umu stupeň poznání,

vuli stupeň síly, odcizuje ho Bohu více,
spojuje okovy d'&bla a s v ěta pevněji a
úži kouzelný kruh, jímž nás smyslná roz
koš svírá.
Tyto okovy rozlomiti, z tohoto kruhu
uniknouti jest dnes snáze nežli zítra, ——
zítra snáze než pozítřku.
M ů ž eš, ch ceš- li jen. A proč? proto
že m u_síš. ——Bůh chce v každém okamže

ní, aby se'tvůj hříšný stav ukončil, ty jsi
v každém okamžení povinen vrátiti se ku
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přátelství božímu, praoovati o tom, k čemu
jsi určen, dojíti svého cíle.

Chceš-li se Opravdu jednou polepšiti,
vykonej to brzo, vykonej to ještě dnes.
Já pošetilec! Nač spoléhám? ——Chtěl
[bych se polepšiti za rok, za tolik a“tolik
neděl, za tolik a tolik dní a nemohu očeká

vati ani večeradnešního dne!
Chtěl bych se obrátiti na smrtelné.
p os teli a nevím, není-li tímto ložemsto
lice, na níž sedím;podlaha, na níž sto

jím; místo, na něž se dnes večer k od
počinku uložím; silnice, po níž zítra ce
stovati budu nebo po svém zaměstnání pů

jdu; cestovní

vůz nebo loď, jež mne

má někam převézti?
L'řekl člověk! duši své: _Duše,máš mnoho

složeného na mnohá léta; odpočívej a hoduj !1)
Budoucnost je zabezpečena!
Blázne! Této noci požádají duše tvé od
tebe, co jsi pak připravil, čí bude?-“?)

A cojest nejistějšího
při této jisté
jediné smrti než kdy? kde? jak? . ..
Hrozná nejistota! Asi šestatřicet milionů
lidí ubírá se k a ž do ro čn ě s tohoto světa
na onen; tedy asi tři miliony měsíčně,
1) Luk.

12, 19. — 2) Luk.

12, zu.
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100,000 denně, 4166 z a ho din u. ]—já budu

někdy pranepatrným dílkem tohoto mrtvého
čísla. Abych unikl, není ani pomyšlení;

— zvolím n ejjis t ější a budu pohotově.
Budu p o ho to Vě; neboť teprve se p ř í

p ravo vati mohlo by býti pozdě,protože
smrt může náhle překvapiti.
Věř, že jsi ve společnosti smrti, že
smrt s tebou všechno má společné, -— oby
dlí, lože, stůl, pokrm, lázeň, cestu; neboť
uprostřed tohoto osidla chodíš.1)
Jsi ovšem mlád;

ale 'r———
jak „mnoho mla

díků jest mezi těmi šestatřiceti miliony
mrtvol?

—4—
Ai kde jest tento neb oneu ze

tvých mladých přátel?
Kdo ti zaručil, že zmužníš, že do
sáhneš stařeckého věku? Hle, — tvá rakev
následuje tě jako tvůj stín; snad se zavře
již zítra nad tvou mladou mrtvolou.
Ne všechno ovoce uzraje pod blahodár
nýmí paprsky slunečními, ne všechno trhá

opatrná ruka zahradníkova; velmi mno
ho, ještě tvrdého a zeleného, odvěje vichor,

——zapomenuto

leží v prachu a bývá roz

šlapáno nohama mimojdoucích.
O pečuj, abys měl ve své lampě neustále
1) Sir. 9, 20.

“olej, ——lásku totiž; dbej, abys zůstal ve
stavu milosti, aby nepřišel nenadále ženich
á ty, přicházeje pozdě, nebyl vyloučen jak

ony nemo udré p an ny ánebyl odbyt slo—
vy: Neznám tě! 1)
Neříkej: Smilování Páně veliké. jest,
smiluje se nad množstvím hříchů mých.
Neboť i milosrdenství i hněv rychle při
chází od něho a. na hříšníky dohlédá hněv
jeho.

Neprodlévej

obrátiti se ku Pánu,

ániž odkládej den' ode ,dne. Nebo náhle přijde
hněv jeho á v čás pomsty zahubí tě?)

21. Zaterelost

&opovážlivost.
Bezbožný. když přijde na hlubínu
hříchu, pohrzi.
Přísl. 18, 3.

Nechtěl bys se snad proto ještě kBohu

vrátiti, že jest dobrý?

Jak? Že Bůh dobrý jest, směl bych
býti zlým? __ Chtěl bys tedy pohrdáti
bohatstvím jeho dobroty á trpělivosti a

dlouhočekání? Nevíš, že dobrotivost
ku pokání tě vede?

boží

Které zvedené dítě bude zarmucovati
lásku svého otce stále novými urážkami?
Který šlechetně sm'ýšlející poddaný
1) Mat.

25,

12. ——2) Sir.

5, 6—9.
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bude zneužívati milosti svého knížete, jenž
ho tentokráte ještě ušetřil, k nové vzpouře
a odboji?

Protože jest Bůh dobrý, láskyplný,
shovívavý, hotov odpustiti, musím i já býti
dobrý, to jest, musim uměti. oceniti lásku
& chopiti se milosti.
Ty plavíš: Bůh mi již často odpustil;
i pozdeji mne ještě ochotně obejme a pii
tiskne na otcovské srdce.

Zda se, příteli, že nevíš, že ishoví
vavost boží má své meze. V tomto oka
mžení plynou ovšem' ještě hojně jeho mi
losti, neboť hle, ——jak jasný je právě tvůj
duch! Jak se to V srdci ozývá! J ak' tě to
zase

táhne

k Bohu

mladosti

tvé!

——Alr—

p o z d ěj i?

Jako jest Bůh panem času, tak jest i

pánemmilosti.

Jen opravdové

obracení spasí. Ale

k opravdovému obrácení jest potřebí mi
losti boží a to takové, jíž se nejen obratiti
mohu, nýbrž také ——
přes všecky těžkosti

—skutečně obrátím.

A, na takovou hojnou milost měl by
naroky ten, kdo tak často 'a tak dlouho
nedbal výstražného hlasu?
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Jak často stal Spasitel u dveří tvého
srdce, klepaje a volaje, abys mu otevře1?1)
— Ale nikoliv; uvnitř všechno tiše. Ano
někdy se dokonce ozývala hrubá slova, po
směch a pohana. — Ký div, že konečně

odchází,
vola?

neb aspoň slaběji klepe, tišeji

Příteli, ——nemyl se; Bůh nebývá po

smívan.2)

Volal jsem a odpírali jste: vztaho
val jsem ruku svou, a nebylo, kdo by po
zoroval; pohrdli jste všelikou radou mou
a domlouvání mého nedbali jste; protož
i já. také zahynutí vašemu se vysmí
vati

budu.—3)

Hledejte Hospodina, když může nalezen
býti: vzývejte jej, když blízko jestl4)
Choďte, dokud mate světlo, ať vas ne—
zachvátí

tmy.—“')

Vejdi vdobrou vůli s protivníkem svým
_rychle, dokud jsi s ním' na cestě, aby snad
nedal tebe protivník tvůj soudci.6)
Hojili jsme Babylon, ale není zhojen.
1) Zjev.

1, 24—26.

6) Mat.

3, 20. _— 2) Gal.

»— 4) Is. 55, 6.

5, 25.

c, 7. ——3) Přísl,

5) Jan

12, 35_
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své: nebo přišel až k nebesům soud jeho
a pozdvižen jest až k oblakům.1)
Neboť, pravím vám, mnozí usilovati
budou vejít-i, & nebudou

moci.2)

Myslíš snad, že snadno jest každou
h o (1in 11s Davidem mluviti: Zhřešil jsem,3)
a že dosáhneš odpuštění jako on; avšak ne
běží tu o to, abychom to vůbec řekli, nýbrž

o to, abychom' toto slovo dobře a půso
bivě řekli jako David. Pouhé' slo vo ne
pomáhá. Či neřekl to Pharao též? A Saul?
A Antiochus? A Jidáš? Ale jak to řekli?
Nezahynuli přece?
Dal jim Bůh místo ku pokání, a oni
zle ho užívali k pýše.4)
A tak se vyplnilo, že se konečně „zlé

mu srdci

zle stává“5)

——a že smrt

hříšníků jest nejhorší.6)
Nebo jest snad pokání na smrtelném

loži a před tváří smrti spolehlivým?

Ach, velmi často jest samo nemocno a
jest se obávati, že samo zemře!
A ty bys chtěl činit pokání, když již
sotva hřešiti můžeš? Pak ovšem opusti

hříchy tebe, ale ty neopustíš hříchů.

1) Jer. 51, 9. — 2) Luk. 13, 24. — 3) 2 Král. 12, 13.
——4=) Job

24, 23. ——5) Sir.

3, 27. ——6) Žalm

33, 22.

Jaká jest naděje pokrytcova? Zdaliž
křik jeho vyslyší Bůh, když přijde na něho
úzkost?1)
O mladistvá duše, drahý Jerusaléme!
Viz, jak Spasitel pláče; ——
tebe se týkají
jeho slzy! O bys poznalo ity, praví, a to
v tento den tvůj, co jest tobě ku pokojil2)
„„ J erusaléme, J erusaléme, kolikrát jsem
chtěl shromážditi'syny tvé, jako slepice shro
mažďuje pod křídla kuřátka svá, a ty jsi ne
chtěl! Aj, zanechá se vám dům váš pustý.3)

Víš-li pak, že právě tvá
Spasitele

tvrdošíjnost

nejvíce bolí? Zemřeš-li mlád,

nekajícný, musí tě mladého

———

ztratili.

Ziješ-li déle a odkládáš polepšiti se, pozbý
váš mnoho, mnoho času proplýtváš, zne
svěcuješ nejkrásnější díl svého života, mlá—
dí; a tvé obrácení stává se nejistějším, těž—
ším, nezáslužnějším.
Proč vždycky zítra? Jak dlouho to
ještě bude zítra? Proč neuděláš nyn í, proč
neuděláš hned konec svému neštěstí, ne
ukončíš své hanby, neoěistíš se před soudnou
stolicí pokání, nepočneš nového, lepšího živo
ta, nespořádáš uhohěho, rozrušeného svědomí?
1) Jul) 27, s. s). __; 2) Luk.
23,

19, 42. __ 3) Mat.

237.
7
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22. Zlé svědomí.
Zkáza. & neštěstí na cestách jejich a cest-y
pokoje nepoznali,
Žalm 13, 3.

Svědomí není nic jiného než Bůh sám,
nekonečně svatý, jenž se ve vnitřku našeho

srdce vyslovuje pro dobré

zlému.

nebo proti

Jest pravidlo
všeho dobrého,jež v
nás klíčí; jest paprsek
onoho věčného
slunce spravedlnosti, jehož světlo hledí pro
niknouti

——ot'eplujíc a ohčerstvujíe,

jest-li.

přijato, palic a poraňujíc, kdybys je chtěl

odstraniti.

Není-li pravda?

činíš—lidobře, cítíš se

hned v srdci svém odměněn? Jednaš-li však
zle, jest tu hned trest a mučí tvé srdce?)
Není—li zde většího štěstí než klidné,

spokojené svědomí: nenínaopak větší trýz
n ě než svědomí obtížené, vytýkající, žalujíeí.
Není zmije tak jedovaté, není dýky tak
ostré, není jedu tak zžírajícího, jako toto
svědomí, mstíeí se na zločinci, —- jest to

peklo na zemi.

Hříšník myslí ovšem chvílemi, že je

konečně ohlušil

a zcela oněmil: ——ale ni

koliv! Tato neh ona udalost, úmrtí nebo
neštěstí zničí náhle tento umělý pokoj.
1) Gen. l, 7.
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Na nebi zdánlivě ještě jasném přikvapí
náhle temné mračno; na srdce padla tíhoia;
bouřlivá noc stává se trapnější; již padla
přehořká kapka do poháru, jenž právě ještě
rozkoší překypoval; ta tam všechna chut,
sladkost proměnila se v pelyněk; zlato se
již neleskne, sláva již netěší, vyražení ne

rozveseluje.Zkáza

aneštěstí

na ce

stách jejich a cesty pokoje nepoznali; není
bázně boží před očima jejich.1)

Zvuk hrůzy vždycky v uších bezbožného,
a když pokoj jest, on vždycky podezření má
o úkladech. Se všech stran ohlídá se na meč:
děsí jej soužení a úzkost obkličuje jej.2)
Utíká bezbožny, an ho žádný nehoní; ale
spravedlivý je jako lev smělý beze strachu.-'?
Nešlechetnost zajisté bázliva jsouc dává
svědectví (svého) odsouzení: nebo svědomí
zbouřené vždycky prve cítí těžkosti, nežli
přijdou. Bázcň zajisté nic jiného není, než
vzdáti se ipomyšleni na pomoc. [ když
uvnitř menší jest očekávání (pomoci), za
větší se pokládá neznámost té. příčiny, od
níž trápení pochází—J)
1) Žalm 13, 3.-»——
2) Job 15, 21—24.

23, 1. -—*) Maudr. 17, 10—12.

3) Přísl.

Smutný stav, jenž by 'již sám nás
měl přiměti, abychom dali hříchu výhost!
Jak mnohého mladíka činí zlé svědomí
předčasně starým!
Ty tam jsou vděkuplnost a čerstvost;
mladé oko se zatemňuje, oko se kalí, na
lících a kolem úst temná. vážnost. Všechno
ochromlé, slabé, zvadlé; divoká nevázanost
nebo pošmurné rozmary; ani stopy pravé
veselosti, trvalé radosti ; časem ztraci se po
hled v neurčité dálce, ;nebozíra ztrnule před
sebe, ——pak

vyhleda

zase něco, nebo se

zdá, že se ponořuje do vzpomínek.

Jsou to starosti o výživu, jež trápí
toto ramě? Je to domací neštěstí, jež mu
svírá, srdce? Ponořil se do namáhavého
studia, jež ho vysiluje?
Ach nikoliv; z e v n ější nebe jest snad

jasné jako jindy; avšak uvn itř to bouřilo
a způsobena zaviněna spousta jeví se tom
nou važností ve mladých rysech.

Nešťastné

srdce, otrávené zmijím

kousnutím těžkého hříchu!
Což teprve pak, ovinul-li se kolem něho

had hříchučetnými kruhy!

Snad dusíš v sobě tuto bolest, snad hle
díš zatajiti hlubokou, jitřící se ranu svého
srdce, jež hlodá. na mladém semeni životním.
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Snad dokonce jasáš, že se ti podařilo nc

cítiti

ji. 0 úzkostech svědomí a strachu,

pravíš, není ani řečí; žiju klidně; smrti se
nebojím: co [jest.fmípo onom živo t ě!
Ú nejhroznější ze všech stavů! Nešťast
níku, vždyť to jest pravě hrozné ticho hro

bové, to jest mlčení strašnější než pa
prsck blesku a rachot hromu!
Bůh se tedy vzdálil;
neboť ——svědomí jest Bůh,

svědomí mlčí:
svědomí jest

milost.
— Č) modlí se, modlí, aby Bůh
zase mluv il. Bože můj, neodmlčujse mi,
abych nebyl

přirovnan

těm, kteří sestu—

pují do hrobull)
N'c, ——snad

jest

ještě

lépe

s tebou,

drahý mladíku! At' jen tě trápí svědomí
a nedá ti pokoje ve 'dne ani v noci. Snad
si pak řekneš: Tak nemohu 'déle žití; proč
bych také byl sám sobě takovým n ep říte
lcm a setrval v takovém stavu? Není té

bídy ještě dosti? Netrpělojiž dosti muk

mladé mé srdce?
Ano, mladý hříšníku: jak dlouho ještě
budeš těžkého srdce ??)

Setřes těžké břímě! Ulev stísně

1) Žalm 27, 1. — 2) Zalm 4, 3.
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n y m prsům! Vystup z temno ty zachmu

leného srdce na jasné světlo sluneční!
Přibliž se Hospodinu a vzejde ti opět
světlo. Odpočinuti dá tobě Hospodin vždy
cky a naplní blesky duši tvou a kosti tvé

vysvobodí a budeš jako z ahra da svlažcná
"a jako studnice
vod, jejížto vody ne—
vyhynou!1)
23. Dobrý pastýř.
Láskou věčnou miloval jsem tě:
protož přitáhl isem tč, smilovav
se.
Jcr. 31, 3.

Hle, Hospodin chce ukončiti muky tvé!
Znáš dobrého pastýře jenž zanechává
devět a devadesát ovec na horách a jde hle
dati jedné zbloudiléPŽ)

Já jsem pastýř dobrý, praví Ježíš
Kristus, Spasitel náš; dobrý pastýř dává
život svůj za ovce své.3) Neboť Syn člo

věka přišel hledata aspasit, co bylo zahy
nulo. 4) Jáť jsem přišel, aby život měli a
hojněji měli. 5)
O čti v o čich dobrého pastýře něžnou

starostlivost, zármutek, touhu, očekávání!
1') Is. 58, 10. 11. u
10, 11. ——4) Luk.

2) Mat. 18, 12. —- 3) Jan

19, 10. ——5) Jan

10, 10.
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Viz, jak rychle kráčí!

Slyš. jak volá.

jeho hlas.
Tento úzkostlivy

pohled ———
hleda .t e b e:

tyto rychlé kroky s krvavými stopami, jež
v zemi vytlačuje, ——
jsou pro tebe: tento
hlas ——vola tvé jméno. Tebe, mladá
ovečko, chce stůj co stůj dostati!

Jeho ra.—

mena. jsou již přichystána tě přijati.
Nechceš, aby tě našel?
Chceš se dobrému pastýři vyhnouti?

A líbí se ti lépe u vlkův

a dravých

zvířat pouště, než při mírném stádu Kri

stově a v jisté ohradě?

("i jsi se ještě dosti nenabloudil? „\
nejsi ještě syt divoké stezky hříchu?
Nechtěl bys se podvoliti jemnému ná.
.silí toho, jenž tě věčnou laskou miloval?1)
0 ano, Otče mé mladé. 'duše, ——zbloudil

jsem jak ovce, která se ztratila! Hledej
služebníka

svého . . . . !2)
Hotovo srdce mé, Bože, hotovol3)

1) Jer.

107, 2.

31, 3. —- 2) Zahn

118, 176. ——3) Žalm
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24. Milosrdenství boží.

.

Živt;-jsem já, pravi 'Pán Bůh:

nechci smrti bezbožného, ale aby
se obrátil bezbožný od cesty své
a živ byl.
Ezech. 33, 11.

Bůh nezavrhuje žádného hříšní
ka, jenž činí pravé pokání. Jsa všecek
laskal) a netouže po ničem více, než aby
všichni lidé svého cíle došli a spaseni byli,
jest vždycky ochoten přijati na milost ka
jícího
hříšníka, jenž se upřímně polep—
šiti chceš?)

Živt' jsem já, praví Pán Bůh: nechci
smrti bezbožného, ale aby se obrátil bez
božný od cesty své a živ 'byl.3)
Milostivý a trpělivý jest Hospodin, tr

pělivý a velmi milosrdný.4)

Budou-li hříchové jako šarlach, jako
sníh zběleni budou; a budou-li červení jako
červec, jako vlna bílí budou.5)
Bůh ovšem nenávidí zlého a musí ho
nenáviděti, kdekoliv a na komkoliv je na—

lezne; ale kající

blíží se již k Bohu a.

proto se též Bůh blíží k němu

a nabízí

1) 1 Jan 4,16.——2) 1 Tím 2,4. 3)

Ezech. 33,

mu smíření.

11. ———
4) Žalm

144, 8. ——5) Is.

1, 18.

——105——

Jak

dobrotiv byl Pan Ježíš k obra—

cenémucelníkovi! Jak laskav k Mag
daleně, kajícímu Petrovi
a dobrému
lo tru na kříži!
Dnes spasení stalo se domu tomutoU)
Odpouštějí se jí hříchové mnozí, nebot
milovala

mnoho!'—'n

A. obrativ se Pan pohleděl na Petra.3)
Zajisté pravím tobě: dnes se mnou bu
deš v ráji! 4)

Jak mnoho potěšujíeího učil a vypra
voval tento láskyplný Spasitel o lásce své
a svého nebeského Otce ke kajícím hříš
níkům!
A proč ustanovil svatost pokání a dal
svým apoštolům moc odpouštěti hříchy?
Ano: Milosrdenství Hospodinova plna
jest zemělb)

A celé dílo vykoupení,

— každý

krok Bohočlověka V tomto slzavém údolí,
každá kapka krve, každý dech, — samá
svědectví bezměrné lasky, nekonečného mi
losrdenství !
Slitovaní jeho na všechny tvory _ieho!“)
Aby stvořil vesmír, potřeboval Vse
1) Luk. 19,9-— 2) Luk. 7,47.—3) Luk. 22,61.
—-4) Luk. 23, 43.-—5) Žalm 32, f.-—6) Zalm 144,9.
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mohou(í říci jediné: Staň se' '—-—
Ale milost

již hříšník potřebuje, aby se obrátil, jak

draze vykoupil nám ji Spasitel'— A mv
hřešímc tak snadno a zapomínáme na uti
pcní a smrt Bohočlověka.
Abychom však toto moře dobloty jen
poněkud ocenili: považme, kdo jest, jenz

odpouští, a kdo jest, jenž odpuštění

potřebuje

Nám, je často tak těžko na utrpenou
urážku zapomenouti: a jak stojíme přece
blízko těm, již nás sebe více urážejí, při
rozenou rovností všech lidí! ——Ale Bůh
——- a

j a ?

A jak odpouští Bůh? Nejde nam sám
vstříc? Aj, praví Hospodin, stojím u dve
ří a tluku.1) Neodpouští rychle? V témž
okamžení, kdy ho Vážně prosíme a hotovi
jsme vyplniti budoucně ve všem jeho sva
tou vůli.
Řekl jsem: vyznam na sebe nepravost
svou Hospodinu,

-----a ty odpustil

jsi bez—

božnost hříchu mého.3)
A neodpouští-li tak, že ani nejmenšího

později nevzpomina?
Pak-li by bezbožný činil pokání ze
1) Zjev.

3, 20. -— 2) Zahn

31., 5. f*—

všech hříchů svšuh, které činil živ bude
a neumře. Vše
nepravosti jeho, kteréž
činil nevzpomenu. 1)
'
Bezbožnost bezbožného nebude škoditi
jemu V kterýžkoli
hožnosti své/=.
)

den obrati

se od bez—

Jest ovsem psano:Plo odpuštěnýhříeh
nebyvej

bez bazn„ě,3) ale prave

též toto

slovo jest slovo milosrdenství, varujíc nás

přednepravou

jistotou

&povzbuzujíe

nás, abychom dobrými skutky jistý m či—
nili své povolání & vyvolení.*)
Dale: Bůh odpouští ne sedmkrát. ani
sedmdesatkrat sedmkrát, 5; ale kolikrátkoli

hříšník v pravdě kajiene jej vvhledá.
Bůh nejen hříšníkuodpouš tí, nýbrž

odplacímu zlé dobrým, odměnuje ho
za změnu jeho smýšlení: volí si nepřítele
za miláčka, dáva mnohem více, než bylo
žádáno: sebe sama, nebe, věčnou blaženost.
Ano Bůh se dokonce, abych tak řekl,

sn i'/uje

a těší se z návratu nevděčného

tvora. Radujte se se mnou, neboť jsem na

lezl ovci, která se byla ztratilaý)
1) Ezechv. 18, 21.

3) Sir.
22.

5,

22.

5. -—-—
4) 2 Petr.

——6) Luk.

15,

6.

2) Ezech.

1,

m.

33,

12. -——

,— 5) Mat..

18,
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O nepochopitelný, nevyzpytatelný po
klade božského milosrdenství! Kdo tebou
pohrdá., jest nesmyslným

bláznem, ——tvo

rem bez lásky, tvorem nejtvrdším, jehož
země nosi, ——nejhorším

nepřítelem

sebe

sama, ncjzlomyslnějším cpovrhovatelem vše
ho světla,1) všeho tepla., vší lásky!
Kdo tebe odstrkuje, tomu ovšem nc—
zbývá než peklo, jež ani není dosti hlu
boké, aby skrylo takovou nestvůru neci—
telnosti & nevděku.
Šlechetné, mladistvé srdce. ncdojímá tě
nevýslovně láska nejdobrotivějšího ze všech

otců?

O ——vzdej se tedy

této štědrosti,

—

komut' jinému prospěje tvoje obrácení než
t o b ě s a m é m u?

Vždyt Bůh tě nepotřebuje,jsa v se b c

a skrze sobe nekonečněblažen Má, jest

všecka zver lesní & dobytek na. horach;
zlaěním-li, nebudu říkati tobě, nebo muj
okršlek země i plnost jeho.a)
Tedy o tvé štěstí běží, —- () “poklid

tvého srdce zde &tvé nebe onde.

O přistup tedy s důvěrou ke trůnu mi
1) Jan

3, 20. -—-3) Žalm 49, 10. 12.
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losti, abys došel milosrdenství') a stal se
opět dítkem božím!

25. Marnotratný syn.
Jak veliké milosrdenství Páně :1
smilování jeho nad těmi, kteříž
se obracejí

)( ne'-mu.

Sir. 17,28.

Člověk jeden měl dva syny. I. řekl
mladší z nich otci: Otče, dej mi díl stat-
ku, kterýž mně náleží. T rozdělil ,jim'-statek.
A po nemnohý<h dnech shromáždil
mladší syn Všecko & odebral se přes pole

do daleké krajiny a tam rozmrhal statek
svuj, živ jsa prostopášně.
A když byl všecko utratil, stal se
hlad veliký v krajině té a on počal nouzi
trpěti.
Iodešel a přidržel se jednoho měště
nína krajiny té. “[poslal jej do domova
svého, aby pasl vepře.
I žádal naplniti břicho své mlátem,
kteréž vepři jedli, ale žádný mu nedával.
Tehdy přišed sam k sobe řekl: Jak
mnozí najemníci v domě otce mého mají

hojnost chleba, ja pak zde hladem hynu!
s..

1) Žid.

J:, 16.

—»< 110

—

Vstanu & _pnjdu k otci svému a dím
jemu: Otče, zhřešil jsem proti. nebi & před

tebou: již nejsem hoden slouti synem tvým:
učiň m'ě jako jednoho z nájemníků svých.
lvstav šel k otci svému. Když pak
ještě. opodál byl, uzřel jej otec jeho a, mi

lOSIdenstvím hnut jsa. přiběhnuv padl na
šíji jeho & políbil jej.
[ řekl jemu syn: Otče, zhřešil jsem proti
nebi &.před tebou: již nejsem hoden slouti
synem tvým.
'
I. řekl otec služebníkům svým: Rychle
přineste roucho první & obleete jej a dejte
prsten na, ruku jeho a obuv na nohy jeho:
& přived'te

tele

tučné

&.zabte

& jezme—a

hodujme, nebo tento syn muj mrtev byl a
zase ožil: ztlaeen byl &nalezen jest. 1)
Jaký to triumf lásky skoro nepocho
pitelné' dee najdeme na. zemi takovou v e

likomyslnost?

A. přece zůstává

to, co zde vypravo

váno, neko n ečn ě daleko za tím, co ne
výslovné milosrdenství

boží tak č &s t o &

stak mnohými &tak podivuhodné
působí.
1) Luk.

lí),

ll.———24.
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Onen otec očekává

snad vracejícího

se syna, »—Bůh jde za ztraceným. on sám
jej vyhledává a vede zpět.
Onen otec, jenž jest tak laskav není

jako člověk výše nad

Buh

svým synem ale

a ztracený, hříšný člověk!

()nen fotec, jakkoliv dobrotiv ke sw.mn
nehodnému synu, mohl mu darovali jen

po zemské statky,

ale v nebeskémOtci

urazil marnotratný hříšník dobrodince a,
dárce pozemských i nadzemských dober. (0
jsou penívze, pokrmy, šatstvo vvchováni
právo na časné dědictví —--? Co je stvořeni,

zachování, vykoupení, milost, synovství boží.
blažcná

věčnost

»--—?

A. víme, byl-li by onen otec„ ačkoliv
jej vidíme tak laskavého a. dobrotivého, po

druhé, po páté, po desáté

odpustil synu

vždy zase unikajícímu, nevěrnémn? Ach,
»———
snad by byla bývala jeho shovívavostko

nečně vy čerpán

a a brána otcovského do—

mu byla by se nešťastníku n a v ž (l y zavřel-.:.

Naproti tomu _jest článkem
Bůh

nezavrhuje

jenž se v pravdě
eerýeh

poblouzeních

ž á d n ěh 0

kajíeně

víry,

že

h ř í š n i k a,

i po tisi

———
k němu vrací

a po

kání činí.
Vzmuž se tedy, ubohé srdce! Ž í ti máš

& živ jsa. &zd ráv jsa chválu vzdáváti
lásce boží &,velebiti slitovaní jeho'l)
() v pravdě veliké jest milosrdenství
Páně & slitování jeho nad těmi, kteříž sc
obracejí k němul2)
Vstaň tedy, mladíku, & obrať

sc. ——-

Pryč z ciziny, ze země sucha, hladu, chu
doby, otroctví, ponížení!
Nevidíš roztaženěho náručí otcova, s
touhou na tě čckajícího?
Avšak ——vrátě se jednou, z il 3 taň

ko

Bud vděecnym, bud věrným'

Nc

nečně v útulném domě otcovském & nevzdal
se již nikdy!

muč znova lehkomyslností, chladností, Zla
dou milujícího srdce nejlepšího ze všech otců.
26. Obrácení.
Unrvjt-c se, čistí buďte, odejměte
zlost myšleni vašich od oči
mých.
Is. 1, 16.

Jsou obrácení nejrozmanitějšího druhu:
povrchní & důkladná, pomíjejicí & trvalá,
zdánlivá. a, pravá,.
Obrácením není ono tak zvané obrácení,
jcž pocházejíc ?. neušlechtilých pohnutek
1) Sir.

17, 27.

2) Sir.

17, 25.
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aneb nouze, zachovává z evn ě něco, ano
snad ivšechno to, co s pravým obrácením
SOuVISI.

_

Důkladné,

pravé

obracení vyko

nava upřímně a věrně. všechno, čeho ke smí

ření s Bohem potřebí; vrací se ro zho dn ě
k Bohu, c h c e prostředky a p o u ž ív á, jich;
jemu běží především o Vy t r Va 10 st. Od

trhne se úplně od minulosti,
vykoná—
vá, ve přítomnosti,
čeho třeba ku smí
ření s Bohem, ale též budoucnost
tanc
mu ve vší důležitosti před očima.
Ovšem i p o m íj ej í cí obrácení koná.
na okamžení všechno, co je ke smíření s
Bohem naprosto nezbytne; při tom však
zůstává a za krátko klesá opět do přede
šlého stavu. Není tu důrazu.
Jest-lí hřích o d v r a c e n ím od Boha

a návratem

ke tvorům, musí býti prv—

rův a návrat

k Bohu.

ním krokem obracení o d Vr a c e n í ode tvo

Toto odvracení &navrat musí však po

cházeti od celého

člověka:od rozumu,

vzpomínky, představy; od vůle, náklonno
sti.. lasky; ano i od z ovn ěj šího člověka.
tím. že se varuje nebezpečenství, má nu.
uzdě smysly, je přísným proti zkažené při
rozenosti.
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Pravé obrácení nechce však pouze to
činiti, čeho vyžaduje přirozenost takového
návratu vůbec: neboť dbajíc od tohoto oku
mžení jen božího z a l i b e ní začíná tím.
že vyplňuje nejzevrubněji p o (1m i 11k _v, s
nimiž je spojeno znovuzřízeni n a (1p ř ir o—
z e n e h o svazku.
Předpisuji-li
se lé č i V é p r o s t ř e d—

k y, ——
užívá jich: žádá-li se zadostuči
nění,
býtl,

——r
dá je. Chci oživěti, chci zdrávu
———
=mluví

duše

—-—,a chci

příště

živa

zůstati, víc. a více se pozdravovati.
Máš opravdu tako v č obrácení na,
zřeteli?
Jsou pohnutky k němu n a,dp ř i ro z e
n e? Chceš vyplniti věrně po d m i n k _v od
Boha stanovené?
() Pane, ch c i! Stůj co stuj chci zpátky
k tobě. Chci tě míti opět p ř i t e l e m, otcem;

chi býti opět tvým dítkem!

,

Dosti již rozkolu, dosti trpkosti.
Ptáš se, je k imámnyni obrácení začíti?

Predevs1mpohleddosvehonltrq

Zavři oči i uši viz jen Boha u sebe po
slouchej jen milost a svědomí.

Ve hluku světském zanikne výstražný
hlas boží jako lehký šcpot při bouřlivém
vichoru. Raid bych tě kojil mlékem, praví

_- 11.3 _

Pán: proto bych; tě rád vyvedl ná poušť
a mluvil srdci tvému.1)

Duch lítosti
a pokání nemůže ni—
kterak vzniknouti mezi vlnami proudícího

všedního života

Přej si. času a přemýšlej,

času du

chovního poklidu.
Osamělá hodinka s Bohem, ——nebeská
doba milosti! Jak mnoho ti čhce říci ——

(ten, jenž tě tak dobře zná, jemuž jest od
balena tvá minulost, přítomnost ibudouc—
nost, ——
ten,. jenž nemohl tak dlouhostebou

mluviti!

Není příčinou veškeré bídy „to, že vlast

ně nikdy důkladně sebe

neposloucháme?

Slepě jdeme do předu, bez poklidu, bez pře
stávky, — den za dnem. Své ubohé srdce ne

nechámese vzpamatovati:

odcizí se

samo sobě; sotva že samo cití;

nemá kdy,

aby se k něčemu přiznalo. Vždy bez dechu,
„_ vždy bouřlivě!

() ano: Zpuštěna jest všecka mně,
nebo není žádného, kdo by rozvažoval
srdcemÉŽ)

J est nám tak mnoho z a p o m e n o ut 1,
co jsme ve světě poznali.
1) Us. 2. u.

2)'J('l'.

12, 11.

8*
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Ale -——neopustíš—liškoly
jak zapomeneš?

Jest nám tak mnohocítiti,

a učitele,

čemunás

svět 0 tup il, & k tak mnohému tupým
býti, k čemu nás svět pohádal. Ale ——nc

Vzdálíš-li se tohoto záhadného kouzla, jež
tě poutalo, jak potom?
nejtajnějším koutečku svého srdce,
tam najdeš Boh &a s ebc, kdežto na hluč
ném trhu světském nepotkáš ani Boh &,ani

sebe

Proto napomíná,Pán tak důrazně: Beřtc
si to, přestupníci, k srdciII) A: Obrátíte &
spokojíte-li se, spasení budete; v tichosti &
naději bude síla, vaše?)
A chceš znáti stupně pravého obrácení,

vý voj p ro měny svéhosrdce? Umyjte

se, praví Hospodin, očist'te, odstraňte zlost
ná. myšlení svá. od očí mých; učte se dobře
činiti, přispějte na pomoc potlačenému. . .3)
Ano, Pane, řekl jsem a nyní jsem
začalxi)
Pane,

co chceš, abych činu?—")

27. Svátost sv. pokání.
Milosrrlenství a pravda potkaly
se ; spravedlnost. a pokoj po
iihily se.
Žalm 84, 11.

Chceš—
li se opravdu vážně

k Bohu

vrátiti, jest ti vykonati tři věci, spojující

se Vjednom: vzhledemk minulosti

-—

lítost a zadostučinění, vzhledem k bu
doucnosti
—-—
předsevzetí polepšiti se,

vzhledem ku přítomnosti

——
vyznání,

——
to jest vykonati dobrou zpověď.

Tak

nabudeš zevnějším ujištěním též jistoty,

že tě Bůh zase přijal na milost.
Upamatuj se na ono slavné okamžení,
kdy J ez1s, dechnuv na své apoštoly, pravil
jim: Pokoj vámi! Jako mne poslal Otec,
i ja posílám vas. Přijměte Ducha svatého;
kterýmž odpustíte hříchy, odpouštějí se jim;
a kterým zadržíte, zadržány jsou.1)
Z toho vidíš, že je zde ustanovuje

soudci, davaje jim moc odpustiti nebo
zadržeti.
O plná moci, významu v pravdě neko
nečného! O Imoci, vznešena nade všechna

práva pozemska. Duše svázati, duše roz
vázati!

Kdož to může než Bůh sam ——a

1) Jan

20, 21—23.
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ten, jemuž Bůh moc od cvzd al totéž
činiti?
Slyš Syna Božího:._.l)anajest mi všelika
moc na nebi i na zemi.1)
Není—liž hříchy odpouštěti

také moc?

A nevykonával jí Ježíš putuje na zemi?
Ovšem že ji vykonával ——
ku podivu svých
vrstevníků, již (se;vespole1<_;d:aza.,i:Kdo může
odpouštěti hříchy než sám Bůh ?2) A právě
tuto moc, aby nepřestala po jeho odchodu
3 této země, odkazuje svým apoštolům a

jejich nastupcům: Jako mne poslal Otec,
i ja posílám vas. 3)
Ale Ježíš, jakožto Bohočlověk byl v še—

vědoucí,

pravíš; knez, pouhyčlověk,není.

Bude-liž slepě, libovolně vazati, _rozvazo

vati, zavírati, otvírati?

O nikoliv, drahý příteli! Soudce smí

rozsuzovati jen po právu

a svědomí,

dověděv se dříve, jak se věci mají.
A což teprve běží-li o rozsudky, jež

rozhodují o věčnosti,

o nebi nebo pekle

oč svědomitěji jest tu jednati!
Na tobě zavisí umožniti tento svědo
mitý soud ——
zevrubným vyznáním, dobrou

zpovědi
—

\

l:) Mat. 28, 18. —- 2) _Mar. 2, 7.

3) Jan 20, 21.

1m

_—

léž tlcs t, jenž vinníku stihne, nesmí.

býti nepoměíny;

ale jak toho dosíd

nezná- li soudce viny v jejím veškerém roz

sahu? Opět tedy nezbytno úplné vyznání,
upřímná. zpověd.

Zpověď jest tedy božského

půvo

du, protože jedině zpověď umožňuje vyko
návati rozumně soudcovskou moc, kterou
Ježíš Kristus své církvi zanechal. kterou
kněžím

svěřil.—

Uznávám to všcclmo, Bože můj, & po
divuji se tvé nekonečné moudrosti: a, ještě

více

tvé nekonečné lásce!
() jak starostlivá to láska,! Jaké sní

žení ke slabosti ubohěho člověka! Kdyby
nám bylo znesnadněno dosíci odpuštění;
kdybychom nikdy nevěděli, k (1y a, b 11d e - l i

nám vůbec odpuštěno, jak smutně by to
bylo s námi!
Ano, skutečně: vc svátosti pokání po—
tkaly sc milosrdenství a, pravda, spravedl
nost & pokoj políbily se.1) Člověk vyzná
sobě & Bohu, to jest knězi na místě božím
upřímně

svá poblouzení:

——a, již blíží

milosrdenství Hospodinovo kajícímu
mu na jeho stezce obrácení vstříc.
1) Žalm 84, 11.

se

&,jde
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A tam, kde se potkají, v soudně stolici

pokání, nastává smíření:

spravedlivosti

učiněno zadost ——& blážený pokoj nastoupí

na místo trpkého nepřátelství &truchlivě
rozervanosti.

O kéž již nyní neustále živě věříš
v božskost svátostí pokání! Náruživosti
zuří, svět láká; zpověď jest uz dou,kterou
zpěňuje divoký oř.
Proto ta, namáhání 11cv ěry, proto po
kusy snížiti na dílo lidské, na, zemský vy
nález to, co jedině nebeského původu býti

muze.
O božský původce této svátosti smilová—

ní plné, nebyl bys nejtrpčeji uražen, kdy
bych zneuznal tento spasný prostředek, jejž
mi s takovou láskou nabízíš, kdybych jím
pohrdal neb ho dokonce zneužil?
28. Potřeba zpovídati se.
Kdo se skryje s hříchy svými,
neostojí: ale kdož by je vyznal
& opustil,

milosrdenství

(lOJllO.

Přísl. gs, 12.,

Kdokoli měl po sv. křtu neštěstí těžce
zhřešítl, jest odkázán na svátost sv. pokání,

na sv. zpověď jakožto nezbytnou
mínku, aby dosáhl odpuštění.

pod

I je-li někomu nemožno zpovídati sc,

zachráního dokonalá

lítost

jen potud,

pokud má vřelé pláni a pexný úmy sl vy
konati pozdeji to, co mu ny ní nemožno,
upřímně a důkladně se vyzpovídati.

Proto nazývá církev svátost pokání
druhým prknem při stroskotání, druhým
křtem.

Bez tohoto prkna nedostaneš sc,

hříšníku, na břeh věčné blaženosti, — kles—
neš do proPasti věčné bídy.

O jak teprve bych se klamal domní
vaje se, že mohu z nějaké příčiny tuto svá
tost obejíti!
Dávej almužny, ošetřuj ne—
mocné, pochovávej mrtvé, postí se, bdi, modli
se, týrej se, umrtvuj se, plač až oslepneš;
nic ze všeho toho nenahradí zpovědi, jsi-li
:s to, abys tuto svátost přijal.

Zpověď jest potřebná,

neboť Bůh jí

podmínil v novém 'zákoně o d p ušt ěn í.
Od té doby„ co Ježíš Kristus kněžím, ja
kožto svým zástupcům vúřadě soudcovském,
plnou moc odevzdal rozvazovati nebo svazo
vati, nemohou býti uvolněna pouta hříchu bez
těchto rozvazujících nebo svazujících soud

ců. Kdyby nebylo třeba přijíti práv ě k
těmto soudcům,——kdybychommohli býti
i be z n i ch rozvázání, nepřišel by nikdo k
nim, již mohou rozvazovati a svazovati.

__
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Nádármo byla. by pák církev od Boha
kl íčc obdržela, kdyby mohl hříšník jinou
cestou než bránou od ní otvíránou přijíti
do nebeské síně svatební.
Mimo to jsou—lijednou ustanoveni soud

cově, k nimž jistí vinníci odkázáni jsou,
mohou jen t i to soudcové je za nevinné pro
hlásiti. Podobně nesmí nikdo, jenž jest před
Bohem vinen, tohoto kněžského od něho u

stanoveného soudu o b 0h á z e t i.
A konečně Otec veškeren soud

dál.

Synu;1) nelze dosíci odpuštění hříchů nežli
skrze něho. Syn pák odevzdává zase Vše
chnu moc apdštolům &jejich nástupcům
á- posílá je, jako jej poslal Otec;2) není tedy
odpuštění hříchů nežli skrze tyto nástupce
apoštolů, rozdáVáče tajemství božích.3)

A kdyby táto svátost nebyla nez by t
no u podmínkou odpuštění, jak se vysvětlí
skutečnost, že se. lidé. zpovídájí & ode dávná

zpovídáli?
Odmítám tedy všechno, co mi pýcha &.

nepravý cit studu proti této spásné sváto
tosti namítají. A. kdyby mně i bylo těžko
k ní přistoupiti, vidím přece, že ji musí m
užívati.
'
1) Jan

5, 22. '-——
2) Jan

20, 21.

3) l Kor. 1, l.

Mohu-li snad j zi. odstraniti,

co “usta

novil K r is t us? Chtěl bych ja "měniti pod
mínky, s nimiž P an odpuštění spojiti ráčil?
Ten, jenž byl uražen,
má právo pře—
depsati, čím možno dosíci ztracené přízně,

a ne ten, jenž urazil.

Ano, duše má, jdi a ukaž se knězill)
Neprodlévej! Dej mu pohlédnouti na toto
ohyzdné malomoeenství hříchu a rei:
O zastupci Ježíše Krista, božského di
votvoree, — vztahni ruku svou a uzdrav
mě; neboť máš Šmocmě očistitifg) Toliko rei
slovem a uzdravena bude duše mal-3)
O soudce nejmocnější: u tvých nohou

vyznavam, zbloudilý hříšník, svou vinu.

Užij také u mne spravedlivé laska vosti

a laskavéspravedlivosti

toho, jenž

tak často zde na zemi pravil

:

Odpouštějí se tifhříehy tvé, jdi v pokojif
Kdo kryje hříchy své, neobstojí, ale
kdo je 'yyzna'a opustí, milosrdenství dojdeš)
Věřím tomu a proto následují ochotně bož
ského pozvaní.

1) Luk. 5, li.—?)
-— 4) Přísl.

28, 13.

Luk. 5, 1.2.-»3) Mat. 8, 8
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29. Účinky pokání.
\'yznámc-li hříchy své, vř-rnýt
jest (Bůh) & spravedlivý, aby
nám odpustil hříchy naše &
očistil nás od všeliké nepravosti.
I Jan 1, 9

Proč bych nemiloval

toho, co jest po—

třebno, jest-li to zároveň užitočno,
příjemno & útěchyplno?
Rozjímej jednou hlouběji

zpovědi &odkryjcš poklady,

ano

o podstatě

jež všechnu

její zdánlivou trpkost ve 5 l a (1k o s t a r o 2
.k o š promění.
. Což jiného je zpovídati se ze hříchu,

než odkrývati rány?

Z a Vřen é &skryté rány jsou nebez
pečny &hrozí se státi nezhojitelnými. Jed
& hniloba, musi vyjití, ——jen tak možná
nemocného zachrániti. A nebolí—liž takové

rány mnohem více než jiné?
A proto jest zpověd, hojící tyto lány,
lékem duši tak p ř i ro 2 e n ým, že jest nám
uznati samého Stvořitele lidského srdce je
jím původcem.
S d ěl i ti se s někým zvláště'v zármut

ku, jest člověku potřebou.

Co tíží více,

co hlodá ostřeji na nejniternějším

duševním než tajné

životě

hoře, skrytá vina?

Srdce otevříti, veškerou bolest odhaliti, sou
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citu hledati, moci žádati rady,

uleh

ěuj e člověku, a často tak velice, že již "pou

že tím je uzdraven.
A což teprve

jest—li toto sdělení s o

pravdovým uzdravením

spojeno?

Sděl se mnou, že jsi byl uražen, že jsi
někoho ztratil; já s tebou mohu plakati,
ale nemohu odčiniti toho, co se stalo. Sděl
však své duševní neštěstí s knězem: a sdě

lení samo jest uzdravení,

vyplnil jsi hlavní

neboť oním

podmínku

tohoto,

jež pak ihned následuje.
A zaznělo-li skutečně slovo: „Odpou—
štějí se tob'ě hříchové tvoji, .___jdi v po

koji“1) do srdce kajícího: ó jak ožije! jak

proudí do něho út ěcha a mír! jak se zase
vracejí dřívější okamžení nevinnosti!
Již se nám nevznaší nad hlavou meč,
jenž by_mohl na nás každou chvíli i_padnouti,
již se neděsímc oněch hrozných slov, napsa
ných tajemným prstem: „sčctl, zvážil, za
vrhl“2):

——Bůh jest zas otcem, my jsme

jeho lid, nebe jest naším dílem, věčnost po
jištěna. ——Milosrdenství Hospodinovo, že
jsme nezahynuli.3)

A kdyby se isnad právě nyní slzy

..

.-„

_. - -

1) Mat. 9, 2. *“ 2) Dun. 5, 25. -—-3) Jcr. pl. 3, 22.
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ronily, kdyby se řinuly vzdechv z prsou,
jež byla ještě předchvílí tak těžce obtížena:
“tyto slzy již nejsou hořké, tyto vzdechy

již nedusí; veškera bolest plyne k l idn ej i

vyhloubeným řečištěm a ve hrazených bře
zích, až konečně. za krátko ústí do proudu
plného útěchy
&.rozhojní se jeho přeslad
kými vodami.
A šmimo neštěstí hříchu nalezají ne

zřídka i jiné bolesti V této svatosti úlevy

apodpory.

Pojdte ke mně všichni, kteří pracu
jete a obtíženi jstell)

Svět netěší; Ježíš Kristus neodkazal
nás k němu ani v našich přirozených

bolestech. Ja vas občerstvim. K sobě nás
pozývá, k sobě též ve svých zástupcích.
k těšitelům & rádeům na místě božím.
Svět obcuje jen se smějicimi se, s bou

řicimi, s divoce se radujieimi; bolest
je
mu příliš pošmurnou od té “seodvrací pmhá
před ní, nenávidí jí. \ne, -—pravě ou jest
to jenž poraňuje, bodá, otravuje. Jeho
nevděčnost, jeho nevěrnost, jeho nesmy
slná pýcha zasazuje nejbolestnějši, nejhlubší.
ranv.
1) Mat.

11, 28.

—= 127

-—

Ježíš jest Spasitel: uzdravuje sám, u
zdravuje skrze své zástupce. Ježíš uzdr'

vuje všechno; Ježíš uzdravuje laska—
vě, Ježíš uzdravuje důkladně, Ježíš u
zdravuje slavně; ——
jizvy ran, jež-za
hojil,

nejsou

ohyzdnými,

——-nacpak

zaří,

lesknou se, voní.
A zahojívši, odstranivši hříeh, chrání
zpověď před n o v ý m i ranami.
Učí člověka, by na sebe dal po ze 1
Spasitelně

ho z a h a 11b u j í e, zdržuje

ho

tím, aby nedal příčiny k novému zahanbení.

Zpověď razí cestu ctnost

i, spouští do

země první a nejpotřebnější zakladní ka

men: pokoru;
samého,

pokoru ——
zpytovaním

pokoru -——
obžalobou, pokoru

—

výrokem rozhodným, ať již rozvazujíeím
nebo svazujíeím.
Zpověď přináší s v ě tr10.
N a r u živ

o s ti

zatemníly

ducha.

———

S v ět k la m e ; pochlebníei a nepraví
přátelé zaslepují. Hříšník se své strany tuto
tmu ještě více zvětšuje, stydě se zvednouti
příkrov s propasti, vyhýbaje se přemvšlení
přehlušuje hlas svědomí honě se ža vyiaže
ním: stále novymi požitky způsobuje stale.
nové kotouče praehu. jež ho 'vív a více jemu
samému zahalují.
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Soudná stolice pokání je hrobem

ná

ruživostí, sídlem nestranné spravedlno

sti, trůnempravdy.

Oněměl svět; jen Bůh, víra a milost
mluví. Na místo lživých přátel nastoupí ne
zištný strážce svatých práv božích a zne
uznané nesmrtelné duše. Mračna se rozpty

lují a kotoučeprachu klesají

dolů. Nebe

a nebeské věci jsou opět viditelny a září
“jasně kolem srdce.
A nejen temné předsudky se vyjasňují,
předsudky, jež převrácené náklonnosti, zlí
lidé a zlý člověk sám si vytvoří: i nevě
ra, nastávající nebo hotová, :bývá zapuzena;
šupiny padají s očí,1) jež vlastní zloba za
halila. Člověk věří 'živěji, doufá, miluje

opět; srdce jest uzdraveno a též duchu

proudí zdraví.

Zpověďsílí.

Náruživosti jsou prudké; jakmile se
zmocnily kolísavého člunku našeho srdce,
kolíbá se neurčitě na pěnivých vlnách a
buď se rozbije na skalisku, nebo se ponoří
do bezedné hlubiny.

A proti těmto náruživostem sílí

dobrá

zpověď: jedny vyhodí úplně přes palubu.
1) Skutky

up. 9, 18.
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jiné podřídí zkušenému a moudrému ná.
mořníkovi.
() ano, — Bůh znal ubohé lidské srdce!
Nabídnutý prostředek je přiměřen jeho s l a

botě

Náruživosti podporuje p ř í le ž it o s t,
——zkažení p ř á telé,
kteří bohužel řečí
neřestnou příliš zběžně mluví, ——spo leč
n o s t i, zasvěceně službě oněch náruživostí.

Zpověď trhá

tato pouta; varuje; na

bízí. ušlechtilejší přátelství, zapřádá požeh
nanější svazky.
Náruživosti daří se ve zmatku roztr
žitosti, bezmyšlenkovítosti, povrchnosti ve

víru všedního

života,

Vtíži obchodu.

Zpověd přivádí člověka zpět k sobě,
uvádí ho do věčných pravd sv. víry, budí
v něm vzpomínky na lepší časy, ukazuje
mu věčnou budoucnost. Zpověď spojuje

tento

bídný život

s blaženou věčno

stí, zastavuje proud neurčitě se ženoucí a

dává mu směr k nebi.

Požehnání zpovědi vztahuje se dokonce
i na jin ě lidi. Zpověď vrací n e s p r a v e

divý

majetek, urovnává spo ry, smiřuje

nepřátele, napravuje daná pohoršení a brání
novým, dělí zlé lidi, chrání majetek, čest
a nevinnost,

sklání

v y 3 o k o m y s 1n é h o
o
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do příslušných mezí, povyšuje s n í ž e n ě h 0.

Do rodiny

přináší věrnost, pořádek,

pokoj a lásku; do státu jistotu, společen—
ského ducha a poddanost; z veškerého člo—

věčenstva činí rodinu kajícníků,

jakou též opravdu jest a býti musí, dokud
jsou Adam a Eva její prarodiče.
O spasný léku, požehnání plný. O kle
notnice nevýslovných pokladův! Ano, vskut
ku: věrný jest Bůh a spravedlivý, aby nám
odpustil hříchy naše a očistil nás od vše
liké nepravosti;1) mimo to nás osvěcuje,
sílí nás, naplňuje nas útěchou, v nabytém
poklidu duševním dává. nam okusiti radostí
nebeských!
Jak by bylo dobře, ubohý hříšníkm
kdybys jednou o těchto účincích důkladně
uvažoval! Byla by ti pak ještě zpověď

mukou? Dovedlaby tě jen rozkazují
cí povinnost
ke svatosti smíření? Děl
by se pak ještě tento svatý výkon s ()(Ipo
rc m? nedbale? povrchně? nebo snad do—
konce se špatným úmyslem?
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30. Zpověď snadná.
Chceš bý'ti zdráv? . . \'staň . . .
a. choď. A hned učiněn jest zdráv
člověk ten. . Jan 5, 6. 8. 9.

Jak sladké jest ovoce, jež nám svatost
pokání ke spáse naší duše nabízí, jak

snadno jest je trhati!

Nevěříš tomu? A přece to musíš vy—

znati, uvážíš—li,co je hřích, co jest Bůh,
co jsi zasloužil, odpadnuv od Boha, jaké
p o d m ín k y byl by mohl mražený Bůh ulo
lžiti, jak trpké kroky je často dělati při

smířenís lidmi.

Spokojí se snad světska spravedlnost pou
hým vyznaním viny, kajicným smýšlením?
Veřejna jednání, pokalena čest, muky,
okovy, vězení, strádání Všeho druhu, provaz

a meč naplňují světské

soudnice hrůzou

a strachem.
Vlekou tě násilně ke zpovědnici? Na

chaziš tam soudce neštěstí věštící? ——Vše
chno \tu V tajnosti, v dobrotě, v lásce; a

po zpovědi žadné výtky, žadné vězení ani
ruce katanské; naOpak jsi zasypán poctami
a přatelstvím, jsi ospravedlněn, ušlechtěn
odchazíš od vyšetřování, při němž jsi byl

Vinníkem, žalobníkem a svědkem

v jedné osobě.
91k
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Ano, jakíý to prospěšný

soud zpovědní!

Žalobníkem

soud, ——tento

jest tu hříšník sam,

——
on jediný a ve své vlastní
zaleži
tosti. ()n jest vyslýchán
a jeho svědec

tví rozhoduje.

Sem nemůže se vtlačiti černé utrhač
ství, trpka nenávist: druh, počet, okolno
sti, úmysly činu, ——jak já to vím a jak
(to skutečně jest, tak se to přijímá; zde
nemůže nikdo nadsazovati, zjinačovati, špat—
ně vysvětlovati; mně se věří. Jednám zde
jen se soudcem.
A tento so ud ce jest mi již od začátku
nakloněn. A jeho náklonnost zvětšuje se dů
věrou, již k němu mám, nouzi, jež mne
svírá. A jeho spravedlnost jest laskavost.
Zástupce onoho, jenž třtiny nalomené ne
dolomí a knotu doutnajícího neuhasí, zajisté
se všemožně vynasnaží, aby mě zase po

zvedl, hasnoueí jiskérku zase rozdmý
cbal. Sam jsa člověk, — jest si lidské
slabosti dobře vědom. ——A též to má před

očima, že jako jeho božský Mistr, tak též
on přede vším jest poslan hledat a spasit,
co bylo zahynulo.1)
1) Luk.

19, 10.
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Jest ovšem soudcem a jest mu se říditi
požadavky věčné spravedlnosti, Nejsprave—
dlivějšího samého; avšak jest-li sebežalobce

kající, jest-li upřímný, jestli tak připraven,
že zaslouží vyroku spásy: pak jest tento
soudce shov1vav y, jeho rozsudek zní:
Život, milost.
Jak nesnadno často bývá dosíci opět

pozbyté přízně uraženého knížete!
Jak
dlouha vyjednávaní! Jaká ponížení! Jaké
důkazy poddanosti a změněného smýšlení!
Nejprve třeba získati okolí knížete. Jen
pracně &pomalu otvírá se cesta ke trůnu.
Jest vyčkávati příležitosti! A pak Snad ve—
řejné zahanbení, kleknutí odprošení, ——a
při tom! všemi —-,výsledek n e j is t y.
A. zde, ——jednoduchý, ovšem vážný

krok ke splnomocněnci božímu nebo spíše
k Bohu samému, o němž již napřed přesvěd
čen býti můžeš, ano musíš, že ti, opravdu
kajícímu, r atd a u pln ě odpustí.
A !kdyby (Bůh ode. mne žádal, abych se

několik roku postil, kdyby žadal, ab) ch pu—
toval do nejzazších končin zeme; kdyby žá
(la! oběti všeho druhu, kdyby žadal za cenu
smíření můj veškerý majetek, moje hodnosti
n. úřady, to, co mi nejdražšího, nejmilejšího:
»—co by mi "jiného zbývalo, než abych vy
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platil tuto cenu a získal tím naprosto
potřebnou
přízeň krale nebes a země?
A hle, jednoduché vyznání, dobrovolné
pokoření!
Upřímně

zadostučinění!

———O Bože můj,

jak jsi mi ulehčil to, co jsi mohl veškerým
pravem tak velice znesnadniti, ——zde, kde
Vlastně o znesnadnění ani řeči býti nemůže,

protože tu běží o urážku

nekonečně ve

likou.
Co jest zpověď ——
proti peklu,
jehož
jsem zasloužil jediným smrtelným hříchem,
z něhož se mam zpovídati, ——
proti stero

násobnému

peklu, jehož jsem zasloužil

stem smrtelných hříchu, z nichž se mi zpo

vídati jest.
Tam

'———
Věčná hanba,

věčné výčitky,

věčné muky, ——
a přece žádného prominutí;

z de, u svatého soudu, krátké. zahanbení.
pomíjející Výtka, obtíž několik minut trva
jící, a pak ——odpuštění,

smíření, útěcha,

radost, mír ——
na vždy,

nepadnu-li opět!

Buďto vyznati,

nebo hořet i: ——

co jest snadnější?

Dům tvůj jest v plamenech. Dejme to
mu, že bys jej mohl okamžitě zachraniti,
ano dokonce poškozené časti opět spraviti
a to něco málo vodou, již by ti bylo z neda
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lekého potoka přinésti a do plamenů vlíti:
——
nebyl by to sn adny prostředek? nebyl
by žádoucí?
Jsi dlužen tolik milionů zlatých. Dejme
tomu, že by ti byla odpuštěna celá částka,

kdy bvs zaplatil jedinou minci, ——již mimo
to máš pohotově. -—-Neby1 by to sn a dn )"

prostředek? Nebyl by žádoucí?
Zpovědí uspokojuješ svého věřitele. je
muž jsi tak nekonečně mnoho dlužen.
Potkal bys v osamělé rokli hrozného
lva; nikde východu, nikde zbraně. Šelma
He již stroji na tebe skočiti. Dejme tomu, že
bys ji mohl nějakým pokynem skrotiti: »—

nebyl by to lehký

prostředek? Nebyl by

žádoucí?
Zpovědí usmiřuješ Boha právem

hněvaného,

roz—
——Boha mocného, v jehož ruce

upadnouti hrozné jestl)

Jsi smrtelně nemocen.

Chceš se uzdraviti?
ti život a zdraví:

Ptají se tě:

Jediné „ano“ daruje

——nebylo by to lehké,?

nebylo by to žádoucí?
A tak ptá se J ežíš tebe, jenž snad již
dlouho nemocen ležíš: Chceš-li zdráv byli?“f)
A ty b_\s nechtěl říci „ano ? Nechtěl bys
1) Žid.

10,

31.

-— 2) Jan

5, b'.
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se zpovídati a uslyšetipotěšitelná.
Vstaň

& choď!1)

zdraviti?

——.a v okamžení

_

slova;
se po—

() jak by to bylo neodpustitelno, tak
snadný prostředek odstrčiti a neehtíti za

tak velikéstatky

něcotak nepatrné.

ho vykonati!
A kdyby i byla zpověď t ě žka, kdyby
i. byla V některých případech hodn ě těž
ká„ -——
můžeš-li žádati,

aby byl lék prost

vší trpkosti?
Jest-li se co divití, že lék jest při
m ěřen nemoci? Každé viny jest nám líto
vati, jest nám ji vyznati, chceme-li si jen
přáti, aby nám bylo odpuštěno.
Kdo odpustí rád, nejsa o to ani žádán?
nepřesvědčiv se, že ten, jenž ho urazil,
činu svého lituje

a že má předsevzetí

ně—

čeho podobného nikdy se nedopustiti?

Nejmen ší, čeho se ke smíru žádavá,
jest zajisté kajicné vyznání.
Ano, zpověď

jest

lé k e m, ——n e b e

s k ý m lékem, připraveným z krve Kristovy.
Lék, — nebeský

svou v š e 0 b e o n o

stí, neboť jest pro každou nemoc duševní,
pro každé stáří, pro každý stav.
1) Jan 5, 8.
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Lék, _ nebeský svými účinky;

ni—

kdy nepozbýva síly osvědčuje se při každé
sebe zastaralejší nemoci.
Lék, ——
nebeský svou jednoducho

stí;

přijdi opravdu kající, žaluj na sebe

upřímně ——a tvoje duševní malomoccnství

zmizi na místě, v okamžení.

Lék, -———
jenž se nám podává. s nebeskou

tědrostoí. Co tě stojí? Tu leží -—-hotov,
připraven. Plyne s kříže Ježíšova. Vezmi
a nakapej do svých ran. Můžeš jej míti,
kdykoliv chceš. Viz, jak mnoho kněží jest
všude! Jak mnoho duševních lékařů jest
'ti n &blízku! Přijmou tě s otevřenou na
ručí, přijdeš-li k nim; přijdou s radostí, za
volaš-li je; vykonají všechno, musejí Vše
chno vykonati pro Krista, pro odměnu v
nebesích, obětujícc sebe samý, vzdávajíce
se veškerého sobeckého prospěchu. ——Jsou

přístupní chudým i bohatým, nízkým i
vznešeným, nevědomým i učeným. Všichni
mají právo na ně a na jejich pomoc.
Kde jsou nyní tvoje omluvy, hříšniku?
chlam se: jen jedno jest vlastně, co
tě od zpovědi zdržuje, co ti ji nepříjemnou

činí; jest ti těžko polepšiti

se, protože

se bojíš změnit-i svůj život.
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31. Pohled do srdce.
Kdybychom sami sebe 'rozsuzovali
nebyli bychom zajisté souzeni.
I Korint-. 11, 31.

Zevrubné a co možná ú p ln é obžalob\ ,
jak ji soud zpovědní nezby tně poroučí, nelžo
si mysliti bez předchozího pcclivého z p v

to vání srdce.

Kdyby mi ušlo při zpovědi něco t ě ž 

k ého a kdyby tím byla vinna trestuhodna

lehkomyslnost, nedbalá přípra
v a: bylo by mi tuto neúplnost za h ř i 0h

počítati a považovati svátost tak přijatou

za zneužitou.

Jest mi tedy Vážně a pilně svědo—
mí zpytovati; jest mi je 'zpytovati s tako
v o u p é č í, jakou mi při každém d ů l e ž i
t 6.m z a m č 5t n a ní předpisuje opatrnost
a můj Vlastní prospěch.

Právě tak vzdálen úzkostlivosti a ma
licherností, jako povrchnosti a nedbalosti,
budu se ke zpovědi tak připravovati, jak toho

žádá, důstojnost

svatosti a užitek,

jehož dosíci hodlám.
Ano, D 11š e s v a tý, tv musíš svymi
paprsky o s v ětl 1t 1 temnotu mého hříš
ného srdce!
() přijď, rozpleť tento uzel rozmanitých

přestupků, jichž jsem se dopustil myšlen
kami, žádostmi, slovy, skutky, opomíjením!
NedOpust', aby se mi tento lék sv. po
kání tak spásonosný proměnil v jed, anebo

nezůstal bez ú činku
neodhalené.

na. ráně neotevřené,

Zapud' pošetilou sebclásku,
zde

která

nejméně jest na. místě. Ukaž mi Inf-.

samého,
jak jsem' byl a jsem, ——i
kdyby byl tento pohled sebe truchlivějši'
Ukaž4mi, pros1m,te nejen má po bl o u

zení, nýbrž dej mi též poznati prame
ny mých poklesku, jakož i souvislost
jedné chyby s druhou a s hlavní chy

bo u, jež mě ovládá,. Smiluj se nad mladosti

mou a pomoz mi prohlédnouti tkaninu
mých náruživostí, jež mě hrozí zadusiti.
Osvěť též kněze, jemuž se svěřím, mého

ducho vního

vůdce,

——
aby nepůsobil

jen jako soudce. nýbrž hlavně a především

jako lékař a dobře činil mé duši.

A. pak, božské světlo milostí, dotkni
se též mého srdce

a, zahřcj,

———
změkčí

jc, zúrodni je, vzbud' v něm kajicnost

& svaté rozhodnutí
vůli boží budoucnř—
věrněji plniti, zlého se varovati, ctnost-ně
žíti, užívati potřebných a užitečných pro

středků.

—-—l40——

Stvoř ve mně jin é, čisté srdce! 0 b
11o v ducha přímého v útrobách mých31)
——Přived' mě. opět do původního směru,

vzhůru

k nebi, k mému Bohu a Stvo

řiteli!
Při zpytování svědomí záleží velmi
mnoho na p o ř á d k u, jenž tak zvané zrca
dlo Zpovědní úplně nahradí, ano není ti
pak ani třeba chyby své 11a p s ati.

Projdi desatero

božíchpřikázá

ní a přikázání církevní. Rozmýšlej při kaž
dém, zdali a jak jsi chybil myšlením, řečí,
skutky a zanedbáním.
Nebo: rozvaž si povinnosti své k B 0 h 11,

k bližnímu, k sobě samému. Zpytuj,
jak jsi u c t ív al Bo h a, jak jsi se choval

k Výše postaveným, sobě rovným,
podřízeným;

jak jsi konal povinno

s ti s v (3h o sta v u a rozličné ctnosti, jichž
Bůh' od tebe žádá:

——čistotu,

střídmost,

počestnost, pravdomluvnost, mírnost, trpě
livost, pokoru.
Anebo »—-a to jmenovitě tehda, jest-li
doba od poslední tvé zpovědi kratší - —pro

jdi v duchu jednotlivé dny,

Viz, co se tu

přihodilo: myslí na místa,

kde jsi byl,

1) Žalm 50, 12.
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na osoby, s nimiž jsi ohcoval, na. pr &ci,
jíž jsi byl zaměstnán.

Hled' vyzkoumati počet

těžkých hří

chů, pokud ti to možná„ o ko l n o s t i, pokud

mění druh hříchu, nebo jej stěžují, úča
stenství
ve hříších cizích nebo příčiny k
těmto hříchům.
Ptej se pak, vykonal-li jsi řádně po

slední svatou zpověď &pokání,

jež ti bylo dáno; vrátil—li jsi, co jsi měl

vrátiti, napravil, co bylo napraviti, varo

val-li jsi se nejbližší příležitosti

k

tomu neb onomu hříchu, použil-li jsi pro
středků, jež ti byly naznačeny.
A toto zpytování konej ve přítomnosti

třikrátsvatého, Vševědoucího,ne

oklamatelného Boha., ve přítomnosti onoho,
jenž zpytuje ledví i srdce,1) před jehož obli
čejem hvězdy nejsou ěisté,2) jenž přehlédá
Jerusalém s lucernami,3) před nímž nelze
ničeho zmenšovati ani zastírati.
Představ si, že stojíš před trůnem v ěě
ného Soudce, jako před ním jednou státi
budeš. Předejdi tomuto strašnému soudu &
otevři nyní dobrovolně & upřímně onu zá
1,

l-l) Zjev.
12.

2, 23.

2) Joh

25, J").

3) Sofon.
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hadnou knihu, v níž jsou zaznamenány vše
chny tvoje myšlenky, řeči a skutky.
V pravdě: Kdybychom sami sebe roz
suzovalí, nesoudil by nás jednou Bůh!1)
Pohled tedy zmužíle do srdce! Nene
chej žádného koutku neprozkoumaného! A

právě ony záhyby, jež se odhalení

nejvíce vzpírají, prozkoumej s n e j v ě tší

pílí.

Buď svědomitým!

Neklam sebe

sam a; ncodvažuj se chtíti klamati Boha.
32. Lítost.

Srdcem zkroušeným a pokorným
Bože, nepohrdneš
Žalm 50, 19,

Nemysli, že hlavní věcí při svatosti
pokání jest zpytování svědomí: nejdůleži

tější jest lítost.

'

V některých případech může lítost i
2 p o v (».d' s a m u nahraditi

a při lítosti

o

pravdu do k o n a 1() jest odp u š t ě n o ka
jicníku d ř i v e, nežli dostal ro z h ř e š e ní.
Bez lítosti n c ní 0 (1p 11š t ě ní. To nám
praví již podstata hříchu; jestiť hřích o d—

vracen ím od Boha a nakloněním

_.-.

.—,._-__.._.

|) ] Korint. H, 31.

k
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tvorům, tedy převrácenost,
řáde

nepo—

Srdce musí se opět od tvorů odtrhnouti
&k Bohu se obrátiti. Toto odlo učni jest
nezbytně spojeno s bolestí;
tohoto o b ra—
tu nelze si mysliti bez ošklivosti k onomu
předmětu, jenž nás Bohu odcizil.

Lítost je tedy bolest

šk 1 i Vo s t

nade

hříchem.

duševní.

p ř á n i,

o—
aby

chom se hříchu nikdy nebyli dopustili, s
p ř e (l s e v z e t i m nikdy

již nehřešiti.

Lítost budiž tedy nit c rn á, jinak není
vůbec b o l e s tí

(1u š e v n í. Musí ti býti

opra v du líto. že jsi měl neštěstí zhřešiti.
8 m _vs l n é bolesti,

bolesti,

jevící

se

sklíčeností &slzami, vyjádřené určitými
slovy, není právě třeba,. Též bez slz &.bez

pout určité formule může býti lítost p r' 
vou. Roztrhnětc srdce vaše, praví Písmo
svaté, & ne roucha vaše, & obraťte se k Ho

spodinu Bohu svému.1)

Užíváme-li urcite lormule jessts! nám
též piičiniti, abjehom to, co iikáme. též
niternň cítili. Pouhé odříkávání nic nepo
lnůžc.
Protože každým těžkým hříchem neb.:
l., Joel

2,

l:;l.
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pozbýváme a peklu se v šane vydáváme,
protože každým hříchem uvážíme nekonečně
Boha, nejvyšší, milování nejhodnější dobro

musí býti naše lítost všeobecná, to jest
musí se vztahovati aspoň na všechny
těžké hříchy.
Kdybys jen jediného hříchu nelitoval,
byla by tvá lítost nedostatečná. Pohnutka,

proč litujeme jednoho hříchu, jest též po—
.hnutkou, proč litujeme všech jiných.

Mohl bys se státi zároveň příte
lem božím a chtíti zůstati jeho nepříte
lem, to jest ještě déle lp ěti na nějakém

hříchu?
Dej tedy přede vším pozor, aby 2 am i

lovaný

hřích neunikl tvé. lítosti.

Lítost musí býti dále po m ěrn a zlobě
hříchu a účelu, jehož lítostí dosíci hodlám.
Čím větší je spáchané zlo, tím větší

musí býti lítost. Hřích jest zlo všech

zel. Nie nepusobí větší škody jako hřích;
proto musí býti též bolest, již pro nej po

citujeme, nade všechno

velká, — áno,

měla by býti, kdyby bylo možná, neko—
ne( ná, jakož i hřích v jistém smyslu ne—

konečné

zlo jest.

Kdo si nezošklivil hříchu jako největ
šího, jediné pravého zla, ten vůbec ani ne
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poznal jeho podstaty, u toho nemůže býti
o lítosti ani řeči.
Tato bolest nade vše velika jest pod

míněna vůlí, ne však samým citem,

ne hlavně jím.

Účelemlítosti jest smíření

ani

s Bohem.

Chceme dosíci opět jeho milosti, jeho přátel
ství; cheeme se stati opět schopnými bu
doucí, věčné, nadpřirozené blaženosti.

Tomutonadpřirozenému

povídá,

nezbytně

jeho

úřeluod—

11a (1p ř i r o z e n _v

prostředek.Lítost budiž tedy nadpřiro
zena; opírej se o milost a vyplývej z

ní; poeházejz nadpřirozených

pohnu

tek, jako jsou: pozbyté přátelství boží, pozby
,té nebe, zasloužené peklo, uražená, velebnost
a laskavost boží.
O Bože můj! Kéž mohu svych hříchů

neustale litovati lítostí doko n a le 11!Kéž
jed 1no u neb aspon hlavní pohnutkou lí
tosti jest láska k tobě! Vím ovšem, že by
dostaěila/ též 11e d o k o n a l a nadpřirozené
lítost, při níž mam“ na zřeteli nebe, nebo
peklo, nebo něco jiného, a ne jediné tebe:
- —ale, 6 největší, milování nejhodnější dobro,

Bože pravdy

a krásy, moci a svatosti,

ohnisko veškeré dokonalosti, ——myšlenka,

že jsem to b ě odpíral, tebo u pohrdl,
10
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tebe urazil, měla by ve mně potlačiti vc
'škeré jiné city! Co jest mé nebe proti tvé
slávě! Ty jediné jsi svatý, ty jediné Pan,
ty jediné Nejvyšší! Mohu-liž mysliti na
svou škodu, běží-li o porušení t v ý ch prav?
O — dej m'i tedy tuto dokonalou lítost

lasky, tuto lítost bez sobectví, __ tuto lítost,
jíž se tak' stanu obětí, že již ze mne ničeho
nezůstane — dle slov tvého pěvce a proro
ka: — „Obět Bohu duch zkmmoucený: srd
cem zkroušeným a pokomým, Bože, nepo—
hrdneš!“1)
O buďme přece pamětlivi, jak důle
žita jest lítost! Vyjadřme při ní též po

hnutky, plynoucí jak z dokonalé, tak iz
n edoko n alé lásky, a předsevzetí pro bu

“doucnost.
Lítost náleží ku p ř í p r a v ě na zpověď;
lozhodně jest nám ji vzbuditi před rozhře
šením a vzhledem na zpověd, již plavě ko

nati chceme,s níž ji vůle spojiti

ma.

Časem zda se nam těžkým vzbuditi
v sobě toto kajícné smýšlení nebo vůbec

lítost vzbuditi. Prosme

o to.

Bůh, jenž chce, abychom se obrátili,
chce též prostředky k tomuto obracení: bu
—„_._._ ___—_.--—

1) Žalm

54). 19.

—— 147

——

deme tedy s to, abychom vzbudili nadpři
rozenou lítost, bez níž není obracení.
A nevzbudí-li vždycky b e z p r o s t ř e d
n č V srdci našem lítosti, dopřeje nám vždy
cky milosti m 0 dl i t b y, již můžeme do
sící milosti lítosti.
Ke kajicnému smýšlení pomáhá velice,
uvažujeme--li n a d p ř i r o z e n é pohnutky, k
nimž přirozené velmi často mohou tvořiti
přechod:

—————
J aka han

hříchu!Jaké nasledky

ba

v tak

mnohém

pro zdraví, ma

jetek, čest! Jaké muky svědomí, jak tížící

Vědomí!Jaká protiva ctnosti, jež nekdy
již zde tak velice býva odměněna. laka
ohavnost v každém hříchu, pokud totiž
vzdoruje řídícímu ro z um u a věčnému z a

konu božímu! Jaké časné tresty. A

smrt
——snad tak blízka! A soud! -— A
věčnost!
-»—Jak hrozné. jest peklo
——

nebo jen očistcový

nebe s věčnou slávou!

oheň! A ztracené
A

s p ole čn o s t

svatých!
——-A Bůh, tato nejvyšší, nej
lepší bytost! Jakou v z p o u ro 11proti němu

jest každý hřích! Jakým n ovdčkem!
Zasloužil

si !toho ode mne Bůh, --——
len,

jemuž za všec h no díky jsem povinen
v řádu přirozeném i v řádu milosti?
„\
10*
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VVI
nejdrazs1srdce
Ježíšovo! A kříž! A
Beránek Boží na oltáři & ve svato
stánku! A nekonečnédokonalosti
boží,

proti nimž stojí mé hříchy jako stíny

pekelnél...

O Bože můj! Hanbím se a, stydím po
zdvihnouti tváře své k tobě: nebo nepra
vosti moje rozmnožily se nad hlavu moji
& hříchy moje vzrostly až k nebill)
Odpusť, Bože lásky, zbloudilému hříš
níku, jenž z celého srdce touží k tobě se

vrátiti!

Ne pouze k vůli peklu, o němž dobře
vím, že jsem: ho zasloužil; ne pouze k vůli
pozbytému právu na, nebe a jeho věčnou
blaženost: ——ach, k vůli tobě, nejvyšší,
nejlepší, milování nejhodnější dobro, Bože
lásky, velebnosti & slávy, ——k vůli tobě
jest mi líto, co jsem“ kdy zlého spáchal
myšlenkami, řečí, skutky! Kéž mohu způ
sobiti, aby se to nikdy nebylo stalo, kéž
mohu svou vzpouru & svůj nevděk svými
slzami, ano krví svou smířiti!
Odpusť, že jsem své mládí tak hrozně

znesvětil &právě ta léta,

mu vlastnímu
1) l Esdr.

9, (5.

na něž k m ě

do hru spravedlivéčiníš
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naroky, tobě

_

a sobě

tak zločinně u

loupil.
Avšak aspoň budoucně budu ti posluš
ným, šlechetným dítkcm. Tobě budiž za
svěcen zby t ek mého mládí a můj veškerý
ostatní život — ve zbožnosti a čistotě, mír
nosti a poslušnosti, pracovitosti a lásce k
bližnímu.
Chci podle sil napraviti, co se stalo;
varovati se příležitosti ke hříchu; použíti
prostředků ku polepšení, jež se mi radí.
——Pane, dej mi k tomu své milosti! Dej,

abych tě od nynějška nade všecko

mi

loval a již nikdy od tebe oddělen nebyl.

——Amen!

Amen!

33. Pevně předsevzetí.
Přisáhl a. uložil jsem ostříhat

soudů spravedlnosti tvé.
Žaln1118,10(»

Lítost spojena jest nezbytně s p ř e d

s e v z e t i m.

Hřích, jehož jsme se dcpustili, nesmí
se již opakovati

——a Vůbec nic, co svaté

vůli boží jakkoliv odporuje.

Tutovážnou vůli musím naprosto

míti, chci-li dosáhnouti odpuštění.

pravdové

nen ávisti

Bez o—

hříchunení od
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puštění a bez pevné vůle hříchu se va—
rovati není pravé nenávisti.
Tuto vážnou vůli můžeme míti přes
0 ba vy, jež snad v našem nitru povstávají,
že snad naše polepšení nebude míti žádoucí
stálosti.
Učiníš dobře, po tlače tuto obavu.
Ano, zapud' ji, 'tu ;myšlenku na opětný pád,
jež vede tak snadno ko zbabělosti. Opětný
pád jest ovšem možný, avšak je tím více
vzdálen, s čím větší důvěrou se vrhneš mi
losti do náručí.
Nezapomínej, že můžeš vše 0h 11o skrze
toho, který tě posiluje;1)- a že tě nikdy
nenavštíví pokušení, jež je nad tvé síly.2)
Tvoje předsevzetí přicházej ti opravdu

od srdce.

Ne slova,

nýbrž vůle roz—

hoduje: Přisáhl a uložil jsem ostříhati sou
dů spravedlnosti tvé.3)

Tvé předsevzetí budiž pevné.

co stůj ——
musím býti jiným

Stůj

člově

kem; toto a ono zvláště nesmí se již státi.
Kdo mě odloučí od lásky Kristovy? zdali
soužení? aneb úzkost? nebo hlad? zdali
nahota?
1)

3) Žalm

či nebezpečenství?

Filipp.

]18,

4,

106.

13.

či meč? . . . .4)

——2) 1 Korint.

-—4) Řím.

S, 35.

10,

13.

——
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Tvoje předsevzetí

budiž V š o o b e o n 6.

\"ztahuj se na hříchy, kterych jsi se do

pustil, jakož i na ty, kterych bys se mohl
dopustiti. Kdybys se i jen jediného hří
chu neodřekl, bylo by tvé obracení kla
mem; právě tak jako kdyby tvé předse
vzetí bylo jen pro určitou dobu, a nc pro
c 010 u budoucnost.

Tvé předsevzetí budiž účinné. Ne
umiňuj si pouze již nikdy nehřešiti, nýbrž

i prostředkův

užíxati, príležito

sti se varovati, napraviti,
co jest na
praviti, vážněvykořeňovati
náruživo

sti a zlé náklonnosti.
Tvé, předsevzetí budiž konečně nad

přirozené,

jakož i lítost, jejímž jest vý

sledkem; pohnutka tohoto předsevzetí bu
diž nadpřirozena. Jest mi především Boha
uspokojiti, svou duši pojistiti; jest mi u

niknouti peklu,
nost

zasloužiti si nebe. V ěč

tane mi před očima, Bože můj! Proč

bych si nečinil malou

chvíli

abych se pak mohl věčně

násilí,

radovati nad

ovocem namáhání své vůle?
Největší obtíž působí ti zajisté tvůj

zamilovaný

hřích. Ty miluješjej a

ano nemožno

vzdati se ho pro celou bu

on miluje tebe. Zda se ti snad těžko,

doucnost. Jen stěží se můžeš odhodlati cho
piti. se všech prostředků, toužiti stůj co
stůj po svém osvobození, vytrhnouti „ko

řeny ze srdce.

A přece musí se tvé předsevzetí týkati
hlavně tohoto hříchu, neboť on pravě jest
řetězem, jenž tě nejvíce svíra.

Malověrný,
proč pochybuješP1)Ne
podava ti Spasitel ruky?
A čeho nezmůže vážná vůle! Kra
lovství nebeské trpí ovšem nasil í, avšak

násilní, ——ti kteří opravdu
jejichžto

chtění stává

jsou též jisti,

chtějí,

se skutkem

že je uchvátí.

Pane, ——chci. Míním to vážně.

———

Spo

léhaje na tvou pomoc zmohu ito, co se
mi vidí nemožným.
Této pomoci však
také očekavám; nebot více než kdy jindy
jsem si v tomto okamžení, v němžto mi
dosavadní život a bídnost má živě před 0
čima tanou, vědom své slabosti. S důvěrou
pozdvihuji očí svých k tobě, ——k horám,
odkud přijde mi pomocl2)

A nyní buď věren svému slibu, jejž
jsi Bohu učinil. Svatým
budiž ti daně
slovo. Řekl jsi: chci. Nuže, chtěj oprav
- ... ...—__.

])

NUM-„_14,

31-

——2) Mat.

1.1,

12.
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du. Přilož ihned ruku k dílu. Dokaž, že i

vůči Bohu dbáš cti ašlcchetnosti.

Bud' zmužilý! Důvěřuj! Hospodin mocností
je s tebou a s tvou dobrou vůlí, tvým o
bráncem bude Bůh J akubův.1)

34. Upřímně vyznání.
Nestyď se vyznati hříchy své.
Sir. 4, 31.

Těžké však jest to přece vyznati se
knězi ze své viny. Rozumím ovšem, že toto
vyznání je nezbytné, ——
protože ty, ó Pane,
ustanovil jsi ho soudcem na místě svém

a on nemůž e souditi, nevyznam-li mu
zjevně a úplně, co zlého jsem myslil, mlu—

vil, konal; avšak má. veškerá, bytost vzpírá,

se tomuto pokoření

a hrozna hanba

zmocňuje se mne.

Drahý synu! Právě toto jest začatek

onoho za'dostučinění,

Podvol se tomuto pokoření

kání; strp tato zahanbení

jež jsi dlužen.
v duchu po

na smířenou

oné n e s ty d a to s t i, .s jakou jsi dříve mým
přikázáním povrhoval. Nevidíš pokušení
zlého ducha? Vrací ti nyní opět to, co ti
*) Žalm 45, 8.

v okamžení tvého padu uloupil, __ stv

dlivost;

nyní však jest to neprava,

: i (,'.ll a stydlivost.
Avšak, ó Pane,

—-—
00 si ten muž, jenž
tu ve svaté soudnici sedí, co si o mně po—

myslí? Ještě tak mlad a již tak hluboko
do veškerého zla ponořen! Zločin za zlo
činem, ——těžké, rozmanité, bezčetné! A ony

tajné hříchy! Ony myšlenky, žádosti a
skutky, štítící se denního světla! O jaké
to ohavné, duše! O v pravdě marnotratný
syn! O suché mlazí, hodne. věčného pekel
ného ohně!
Dítě mé! můj kněz nemyslí nic po
dobného. Snad ovšem ustrne, hledě na tvé
zející rány; snad zasahne bolest tebe pro—

nikající i jeho otcovské srdce: ale—skažv

dou ranou, již mu odhaluješ, roste jeho

soustrast

s chudými,— jeho láska k

nemocným -— a jeho touha zachraniti ne
šťastné. — Hle, já sám jsem poslal tohoto
muže na cestu k Jerichu a dal jsem mu

víno a olej ——
pro tebe. Či snad nevíš,
že jest na místě mém, jenž jsem všecek
milosrdenství a láska a přikrývam hříchy
kajících ?1) Mohl by zapomenouti, že sá m
1) Žalm

8-1, 3.
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jest člověk a že mého milosrdenství tak
často potřeboval a ještě nyní potřebuje?
Jest nějaký hřích mezi těmi, jež nyní tobě
vyznati jest, jehož by se on dopustiti ne
mohl? Nenosí též on svého pokladu v na
době hliněné,
jež je často v nebezpečen
ství?1)

———
To všechno

kněz

ví, to Vše po

bada ho k účastenství, k laskavosti, ke sho—
Vívavosti.

Avšak, ó Pane, kdyby se vy 2 radil
špatný život, jaký jsem až posud žil?

Bojíš se nemožného,

synu můj. Ja,

jenž jsem tuto svátost ustanovil, bdím též

nad tím, aby zůstala možnou. Stala by
se však nemožnou,
kdyby to, co knězi
svěřeno,nezůstalo po h ro beno v jeho srd
ci. Vzpomeň si na svatého mučedníka Jana
Nepomuckého, jehož jazyk až do dneška

čerstvý opěvuje slávu s v ato stní

mlče

liv o s t i. A věř mi, takovych Janů bylo "aby

tolik, kolik je kněží,

kdyby je zločinné

násilí chtělo lakati k zločinnému porušení
tohoto tajemství.
Přistup tedy, synu můj. k tomuto sou
du milosti.
Milost razila ti (,'GSt-U,
milost
1) 2 Korint.

4, 7.
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tě provází, milost tě očekává, milost povede
tě nazpět ospravedlněného, vítězného.
Nestyď se vyznati hříchy svě.1) Tvoje—

vyznání bud' jednoduché,
telné,

pokorné,

n—íkatak

velikého.

srozumi—

——
jako se sluší na vin
Především pak budiž

upřímně a co možná úplné. Udej po—
čet těžkých hříchů, pokud ti to možná;
nczamlěuj okolností,
měnících druh ně
jakého hříchu nebo zvětšujících zlobu jeho.

Vyznej též myšlenky,
hříšné,

————
zlé představy,

dobrovolné, těžce
jež jsi

připustil

a udržoval, žádosti, hříšné plány a roz
hodnutí.
Věz, že prohlédam tvé srdce. Nadarmo

zakrýval bys mi “ten neb onen zahyb,
jestit' otevřen přede mnou.
Neodnášej si místo odpuštění

viny, místo požehnáníkletby,

nové

místo u

pokojeného srdce nové zvětšené muky. Uvaž
n asledky
nevčasné uzavřenosti a sty—
dlivosti: — nový hřích, svatokrádež, pro
měnění léku v jed, zatvrzelost, snad ine—
kajicnost až do konce, hrozné peklo.
Nebo chceš raději, aby tvé nejtajnější

hříchyna posledním soudu odhaleny

a veškerému světu zvěstovany byly? To
by ti bylo milejší než vyznání, jcž kněz
s sebou vezme do hrobu?
Budiž, ó Pane! Povzbuzen tvým slo
vem chci sám na sebe žalovati. Knězi na
tvém místě vyznam všechny své zločiny;
již se mi blíží tvé odpuštění & hřích)r mé,
jsi mi. prominulřl)
35. Všeobecná. Zpověď.
I'řiponninati budu tobě všecka léta
svá \“ hořkosti duše své.
Is. 38, 15.

Jsou rozličné druhy zpovědi.
0 1)y čejn á zpověď sahá až k nejbližší
předchozí platné zpovědi.
Všeobecná, čili gen e r alní zpověď ob—
sahuje buď veškerý posavadní život, aneb
aspoň větší jeho díl.
Víme-li jis t ě, nebo mame-li opráv
něnou obavu, že byly dřívější zpovědi no
platny, m usím e se zpovídati ze všech
hříchův až k oné době, kdy jsme se poprvé
neplatně zpovídali.
N 0 p l a t n o u se strany zpovídajícího
Sv může býti zpověď bud' proto, ž<_2 p _vto
1) Žalm 31, 5.

val s vědomi hříšně povrchně a nedosta
tečně, nebo že neměl pravé lítosti,
jak ji
svátost žádá, nebo že předsevzetí
ne
bylo vážně a pevné,

nebo konečně že za—

mlčel vědomě nějaký hřích těžký.
Trestuhodná nevědomost, nedostatečná
vůle smířiti se s nepřítelem, navrátiti ne
spravedlivý majetek, uloupenou čest, na—
praviti daná pohoršení, přerušiti zlé obco
vání, varovati se nejbližší příležitosti, ne
ustále se dopouštěti starých těžkých hří
chů, dlouhá léta neodkládati nejhorších zvy—
ků, ——to všechno jsou příznaky, z nichžto
právem soudíme na neplatné neb aspoň ve—

lice pochybně

zpovědi.

Dobrá všeobecná zpověď ukončí tento
rozervaný stav svědomí a pojištuje nám,
co se minulosti týče, naši duševní spásu.
Dobrá všeobecná zpověď je tedy velice
utěšující, nebot' zničuje úplně naši hříšnou
minulost a jest hranicí, za níž počíná nový
život.
Dobrá všeobecná zpověď upokojí tě jed

nou na sm rtcln é postel i, protožeočistí
veliký díl tvého života, jenž tě již nebude

(lěsiti.
A nyní pohled na tak mnohé křesťalrv.
Uvaž, jak mnozí po dlouhá léta. se zpovídají
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z přinucení nebo ze zvyku, bez péče a horli
vosti, nehodlajíce se polepšiti.
Řekni mi, nebylo by pro ně na nej

výše spasitelno, kdyby se jednou zasta
v i l i, kdyby se sebrali, rozvázali tento uzel
nakupenýeh přestupků, své svědomí až do
nejtajnějšího záhybu prozkoumali a vypro
sili upřímně od 'Boha, by jim odpustil pře
činy dřívějšího života?
Žádoucí pohnutka k takové životní
zpovědi naskytuje se hlavně tehdy, když

nějaká zevnější
změna, na příklad na
stoupení nového povolání, nějaká vnitř
ní proměna, nebo vůbec nějaká významná
událost vyžaduje, abychom duši svou osvě
žili a svědomí upokojili.
A kdyby ti všeobecná zpověď nebyla
po tře bno u, protože jsi až dosud vždycky
řádně se zpovídal, ——
užitečnou
bude ti
jistě, nejsi-li totiž z těch, již z bezdů—

vodné

úzkostlivosti neustále se strachují

o svou minulost, — duše, jim-ž jest lépe po

slouchati, než generální zpovědi vykonávati.
Dobrá všeobecná zpověď pomáhá velice,
abychom sami sebe lépe Poznali. Zde vidíš,
jak daleko nebo jak blízko jsi od cíle.
co jsi vykonal,

co ti ještě. zbývá,

—jak

se tvé náruživosti vyvíjejí nebo spoutávají,
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s jakým výsledkem nebo jak neužitečně
jsi je dosud potlačoval. Máš snad již veliký
díl svého života za sebou: zde vidíš, jestli
jen tvůj zrak nepodjatý, smí--li zůstati cc
sta, kteiou jsi až dosud kráčel, i na dále

tvou cestou

životní,

vede—li
vzhůru k

nebi, nebo dolů do pekla.
Takový pohled má v zápětí niternější
lítost, protože vidí četnější poklesky; má

za následek pevnější předsevzetí,

pro

tože poznává, jak málo dosud pro nebe vv

konáno; vzbuzuje živější touhu

polepšiti

se, protoze vidí iáný, jež by se mohly ča
sem státi nezhojitelnými; potlačuje lehko
myslnost, protože dojem, jaký všechna tato
bída činí, nemůže býti než vážný
Taková zpověď má za následek, že tě
tvůj duchovní vůdce důkladněji pozná a
může tě pak zdárněji říditi.
Taková zpověď zjedná ti ho j n ěj ších

milostí, protožetě více zahanbuje

spojena jest s větší

lítostí.

V duši do

cela očištěné množí se láska k Bohu, jenž
jí tak
mnoho
odpustil, ———
důvěra se
vzmáhá, víra se posiluje, oddanost- jest

úplnější.
Dostaxí se pokoj a sladkost nikd\ ne
podtěná; člověk jest jako zn 0 v u 2 ro z en.

-—161—

Zmužile začíná nový život věda, že Bůh
vrhl za sebe všecky hříchy jeho.1)
Ptej se zkušenosti. Jak mnohým byla
dobrá všeobecná zpověď začátkem nového
života!
Pravili: Připomínati budu tobě všechna
léta svá v hořkosti duše své.2)
A pak: Řekl jsem a nyní jsem položil
ruku k dílu polepšení.
Ano, jak mnoho jest zbožných, kteří
k vůli užitku, jaký z toho pro svou duši
čerpají, k vůli potěše, již při tom nalézají,
k vůli slávě, jež ztoho Bohu povstává,
čas po čase, na příklad každého roku, ta
kovou mimořádnou zpověd' vykonávají, aby
pak s obnovenou horlivostí na dobré dráze
ku předu spěli!
Chceš-li takovou Zpověďvykonati, jednej

takto:

Vzdal se, jest-li možná, několik dní před
tím v ústraní. Nemůžeš—liprací svého stavu
docela přerušiti, zvol si každodenně jistou
dobu a ve svaté

uzavřenosti,

——s Bohem

a s sebou samým —, modlí se, čti zbožnou
četbu, zpytuj své svědomí.
Rozděl svůj život na přehledné doby
1) 18. 38, 17. --

2) 1.. 38, 15.
1!
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a rozmyslí si, co se tu stalo zlého V myš
lenkach, slovech, skutcích, —protí přikázá
ním božím a církevním, proti povinnostem
tvého stavu a proti ctnostem, jichž Bůh od
tebe žádá.

Přehlédni nejprve“ jen těžké

hříchy;

lehké pak snadno spořádáš.
Jsi—lí s touto vzdálenou přípravou ho

tov, ustanov nějakou dobu bližší,

bezpro

střední. Pověz zpovědníkoví, co zamýšlíš;
popros ho, aby ti pomohl; vyznej nejprve
hříchy, jichž jsi se od poslední platné zpo
vedi dopustil, a pak ostatní. ——kratce,

jak jen můžeš, ale též důkladn

ě, jak

jen můžeš,
v pokoře a kajícností.
Ano, -— v pokoře a kajícností! nebot'
lítost je při zpovědí přece jen nejdůleži—
tější. A. mohlo by se nam nedostávatí lítostí,

když celá, léta

proti nám svědčí?

Proč se bojíš, mladíku, prostředku ku
polepšení, jenž ti bude s nevýslovně vel

kym užitkem?
V'zpírá.se snad tvoje vrtkavost vážností

a trpkostí takovéhoduševního rozhle—
du? O, — pak pravě ho potřebuješ!
Vidí se ti těžkým přehlédnoutí veškerý
život a spořadatí jej? Ale — tys ještě tak
lulad; bude tí životní zpověd snadnější, na
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hromadí-li se ještě mnoho let k tvému
mládí?
Zmužilost! Neptej se, jest—li to těžké
nebo lehké. Je-li toho třeba, je-li to pro
spěšno, proč bys to nevykonal? Proč bys

to brzy nevykonal?

36. Zadostuéinění.
Přestaňte převrácené činiti; učte
jse dobře činiti. . . .

Is. 1,16. 17.3

Jsou nápravy, k nimž nás zavazují jisté
hříchy svou podstatou, — a tyto nazývají
se, ač jen nevlastně, zadostučiněním.
K těmto náleží především navrácení
cizího statku, který jsme si nespravedlivě
přivlastnili, —- povinnost, na níž iroz

hřešení závisí.

Mimo to můžeme býti zavázáni, aby

chomn apravili

dané pohoršení,n ah r a

dili uloupenou čest, — rovněž svaté po
vinnosti, k jejichžto splnění musíme býti
ve všech případech ochotni a V někte

rých

je též vskutku vyplniti musíme.

Kněz, soudce na místě božím, ukládá

nám kromě toho též pokání,
jež se ve
vlastním slova smyslu nazývá svátostním

zadostuěiněním.

Hl“
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Toto pokání přijati jsme povinni,
protože zpovědník má právo, ano jest za
Vá z a n uložiti pokání, aby jednak hřích
p o t r estal jednak ušetřil následků hříchu
a zachoval před opětným pádem.
Pokání náleží dále — 'ne-li ku podstatě

svátosti, aspoň k úp lno sti její; aby pak

zpověď byla úplnou, o to jest pečovati nejen
tomu, jenž svátost u d ě 1uj e, nýbrž i tomu,
_jenžji p ř ij ím á. Proto jest jeho povinnosti
v y k o n a t i uložené pokání.
Ve svátosti pokání proměňuje'Bůh hříš
níkovi divotvorným způsobem v ě čn é tresty

V časné.

Zpověd jest s m i ř e n í. Smiřují- li se

dvě strany, přicházejí si obě v ustrety, coz
jest zvláště očekávati od toho, jenž má úpl
n ě n e p r a v d u. B ů h odpouští věčný trest,
a ty, hříšníku, ——
ty bys byl tak nevděčným

a pyšným a nevykonal nič eho? Ty bys
se zpěčoval přijati maličký trest, jenž ti
jest uložen? Ty bys o (1k lá d al pokání
přijav je, nebo je vykonával p o v r oh n ě
a nedostatečně?
Není-liž nám aspoň po n ěk ud spra
vedlnosti zadost učiniti? Může-liž se tato
spravedlnost vzdáti všech svých práv ——
a vydávati se v nebezpečenství, že bude
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stále více zneuznávána, posmívána, noha
ma šlapána?

Dluhů nezaplatíme tím, že nehroma
díme nových, nýbrž tím, že je opravdu

zaplatíme;

zaplatímepak je skutky

po kán í. Jest nám tedy uložené pokání
přijati a vykonati, ať již záleží v modlitbě
a umrtvování, nebo V jiných spasitelných

cvičbách.
Vykonej tedy pokání d ů k l a d ě a h o r—

liv ě. Co můžeš h n ed vykonati, udělej

hned

aneb aspoň před sv. přijímáním,

abys na to nezapomněl.., ,Vykonej _íolopokání
tím důkladněji,
čím p ů s o b i V ěj i od—

straňuje zbývající ještě tresty za spáchané
hříchy. Pokání působí totiž — měrou Bohu
povědomou — n e 0 m y ln ě, protože jest
uloženo na základě moci 'klíčů, \jež Bůh
církvi odevzdal.

Vykonáváš-li pokání teprve pak, až jsi

Opětve stavu těžkého

hříchu, jest se

velice obávati, že již nevymůže odpuštění
u Boha.

Zadost'učiněním

sluje ostatnětéž

všechno, co hříšník vzhledem ke spáchaným
hříchům převezme, aby po odpuštění věč
ného trestu též zbývající časné tresty od

pykal aspojen se zásluhami Kristovými
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a Všechsvatých spravedlnost nebeského Otce
úplně smířil.

Kristus učinil ovšem za naše hříchy
nadbytečně zadost; ale z tohoto jeho za
dostučinění mají právě jen oni užitek, již
se ho pokáním účastnymi činí.

Kdo s Kristem netrpí, ne'budes ním
oslaven.1) Kristus trpí však též jako ka

jícník. Kristus se kaje — a kaje se za
mne; a já bych se nechtěl káti s ním?

Skrze Krista nabudou naše skutky, jak

záslužé, tak ikajíené, síly. BezKri

sta

nic, ale též bez nás

nic. Bez nás

stvořil nás Bůh, ale bez nás nechce nás
Bůh spasiti, nechce nám dáti ovoce vykou

pení. Jest nám tedy spolu

vati, spolu se káti.

zásluh získá

Připoj tedy ke svátostnímu zadostuči
nění ještě jin é, dobrovolně přijaté, — skut
ky pobožnosti, skutky umrtvování, skutky
lásky,

denství.

— tělesného a duchovního

Abys úp lněji

milosr—

se kál, snášej trpělivě

denní námahy, strasti tohoto života, nepří
jemnosti svého povolání. Zvláště pak se pod
vol velkodušně a zmužile obtížím onoho den
1) Rím. 8, 17.
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ního, ano hodinného boje se svými náruži—

vostmi, se smyslnosti a ctižádosti. s hně
vem a lenosti, s nestálostí a ]ehkomyslností.

Nepřestaňjen převrácené
činiti a
odnauč se tomu, nýbrž nauč se dobře
činiti, konati skutky spravedlnosti, zaslu
hy shromažd'ovati._1)

37. Útěcha dobrého svědomí.
Bezpečná _mysl jest. jako ustavičně
body.
Přísl. 15, 15.

Jak blaze jest mi, Pane Bože můj,
u Vědomí tvého znovu nabytého přátelství!
Cítím, že jsi mi nyní blízko.
Již mi nestojiš Vážné naproti jako
so udce a nestěžuješ si, že jsem zneužil
dobrodiní, pohrdal milostmi, že jsem byl
nevěrným, že jsem tě zradil a vzbouřil

se proti tobě. Jsi se mnou smířen, — to
mi praví srdce, to mi davaji doufati útěchy,
jež jsi mi račil do srdce Vlíti!

Toto srdce pravě ještě tak chudé, a
nyní tak bohaté! Před chvílí tak rozer
vané, tak ro zryyté, tak zničené, — a nyní
_taksjednocené, tak špokojné, tak povznešené!
Před nedávnem tak p r a z d n é, tak osa
1) Is. 1, 16. 17.
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moceně a opuštěné, ——a nyní tak plné,
tak šťastně obcujíc s tebou, jenž mu do
stačíš, jenž je sytíš a působíš, že po ničem

jiném netouží!
O V pravdě,

——(ti, již Boha 'se bojí, na

lézají ho. On se da nalézti

a nalezen

oblažuje, odměňuje oběti, jež jsme snad při
nesli, spojuje duši s sebou a dává nam ovo—
se tohoto svatého svazku, jež jest: pokoj,
radost, blaženost.

Jak veliké je množství sladkosti tvé, Ho
spodine, kterou jsi schoval bojícím se tebell)
Jaka to prOpast mezi těmito tichými
radostmi a oněmi bouřlivými rozkošemi di
vokého světa! A 'oož rteprve ono odporné
sbahno rmutných rozkoší smyslných, — jak
mučí jejich kvašení, jak trpká jejich sse
dlina v srdci, zatím oo prudkost čisté řeky
obveseluje město boží2) a zúrodňuje kolem
dokola.
Ano, — bezpečná mysl jest jako usta
vičné hody !3)
Drahocenné a chutné pokrmy v hojno
ti a Výběru, posluha, příjemná společnost,
_. to Všechno a jestě více najdeme u onoho
1) Žalm 30, 20. — 2) Zalm _45, 5. —- 3) Přísl.
15, 15.
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stolu, k němuž přirovnán býti může stav

pokojného svědomí;

a tato hostina

trvá tak dlouho, jak já sám chci, a jen na;
mně závisí, chci-li ji prodloužiti do věč
nosti. Pokojné svědomí ——ustavičná ra
dostná hostina!

Pozemská

hostina začíná hladem a

končí nechutí a nezřídka strpčují ji hádky
a sváry a následují nevole, nelibost a ne—

moc: ale tato radostná

hostina začíná

ctnostným životem, pokračuje vytrvalostí
& končí věčnou blažeností;

začátek jest

láska, pokračování láska,
koruna jest láska.

dokončenía

A byt' ipokojnému svědomí stála po

boku svatá bázeň

boží, neruší nikterak

jeho radostného klidu, neboť právě tato bá

zeň ochraňuje
dobré svědomí. Na ní
vzdělána zůstává naděje naději a nemění
se v nepravou jistotu,
jež dobrému svě
domí zkázou

hrozí.

Pokojné

ustavičná radostná hostina!

svědomí

——

Ano, dobré svědomí obveseluje.
Jest samo soběnejlepším svědkem. Jsem
na dobré cestě k cíli, k věčné blaženosti,
— může-liž býti lepší příčiny k radosti?
Všechny jiné statky jsou podrobeny ze
vnějšim proměnám, nad nimiž málo kdy
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jsem pánem; ale mě svědomí jest moje, —
mohu ho tak stříci, že mu nic neuškodí,
že zůstane dobré a k Bohu obrácené.
Všechny jiné radosti smíšeny jsou vždy
oky poněkud s hroudou zemskou; mimo to

má Vsoběkaždá síměpomíjejicnosti;
dobrésvědomíjest nebeské přirozeno

s t 1; t a to radost jest odleskem trvalé slasti
nebeské. A proto není opravdu většího po
?těšení nad radostné srdce.1)
Dobré svědomí o s vo bo z uj e.

Spravedlivý nezávisí na přízni jiné
ho, aby se mohl radovati, jen když mu jiní
dovolí.
Bůh ——
a jediné Bůh; Bůh, — dárce
řtéto radosti, Bůh, — předmět této radosti,
Bůh, -— cíl této radosti.

Spravedlivý stojí tu ve vznešenosti a
velebnosti; vysoko nade všemi služebníky
nespravedlnosti vznáší se jeho k r á 10 v s k á
hlava a neskloněné čelo. Jediné Bohu se
vzdal; všechny jiné vazby roztrhl jsi, Ho
spodine, — tobě obětovati budu obět chvály !2)
Dobré svědomí se 11e bo j í.

Nebojí se neštěstí aniz t r á t y zevnější,

neboť nosí všechno v sobě a s sebou.
1) Sir. 30, 16. —- 2) Žalm 115, 16. 17.
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Nebojí se lidi, neboť lidé dosahují jen
až k srdci, ale ne do srdce. Nemohou nás
vyrvati Bohu, aniž uloupiti pokoj, jejž nam
daroval.

Nebojí se smrtí,

neboť právě smrt

naplňuje ho důvěrou. Na smrtelném loži,
— ó rcete spravedlivému, že dobře mu
bude !1)Tu teprve zaří dobré svědomí nejvíce.
Velebně a mile zapadá V tomto životě
jako slunce v podvečer, aby v onom životě
op ět vyšlo jako zářící jitřenka. —
Hospodin osvícení mě ,a spasení mé,
koho se budu strachovati? Byt se postavili
proti mně vojenští stanové, nebude se báti
srdce

mě!—?)

A tento poklid, tato sladkost neopouští
spravedlivého ani v nouzi a neštěstí.
Spravedlivému jest mileji vc strastech
nežli bezbo žn ému v bouřlivých rozko
ších nebo při skrytých požitcích smyslných,
od nichž vyžebrava útěchy.

A kdyby spravedlivý všeho

pozbyl,

zůstane mu přece něco, co ;mu nahradí v še—

chno, protoze jest nade všecko: ——Bůh
(a pokoj boží, který převyšuje všeliký
smysl.3)
1) Is. 3,10.——2) Zalm 26,1.—3) Filipp. 4, 7.
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Ano, jako jiskra hozena do oceánu zmizí
každá isebe Větší bolest duševní, padne-li

do dobrého svědomí.

A kdyby spravedlivý nikde útěchy ne
našel, kdyby 'ho zavrhlo veškeré lidstvo:
pohlédne do svého nitra a vidí je bez po
skvrny — a hned zaproudí v něm čistý
pramen nejsladší spokojenosti.
Srdce mé tedy. Opět omladlo,
Bože
můj! O zachovej je nyní svěží a čisté! Ne
dej, aby opět malátnělo a s t a r 10, aby ho ne
otravil hřích, neporanil osten zlého svědomí!
Korunuj příště mé 'mládí život čistý,
svatý a proto též r a do 3t n ý! 'o,—
Požehnaš,
Pane, koruně roku dobrotivosti své a pole
tvá. naplněna budou hojností. Roztuěnějí
krasna místa pustiny .a pahrbkové ple
sáním přepásani budoull)
38. Potřeba pokání.
Nebudete-li pokání činiti, všichni
podobně zahynete. Luk. 13, 5.

Jen dvě cesty vedou do “nebe: cesta n e

Vinnosti

a pokání.

Kdo neputoval

první, jest mu kráčeti druhou; kdo se hrozí
druhé, jdi první.
1) Žalm 64, 12. 13.

_— 173 _

Cesta nevinnostijest nejjistěj si,
pro Boha nejčestnější,
pro nás nej
slavnější;
ale ach, ——
jak málo jich tou
cestou kráčí!

Smyslnost a sebeláska nechtějí
nijak porozuměti, že cesta pokání jest ne
zbytnou pro všechny, již opustili cestu
nevinnosti.
S e b e l ásk a nechce se přiznati k vině,

jíž musí následovatipokání; smyslnost

nechce býti omezena, nenávidí vážnosti, ne
návidí bolesti, jíž člověk sama sebe trestá.
— a to všechno spojeno jest s pokáním.
A přece jest psáno: Nebudete-li pokání
činiti, všichni podobně zahynete.1)
A: Zajisté časy té nevědomosti ,pro
hlídaje Bůh, nyní nařizuje lidem, aby Vši
chni všudy pokání činili.2) '

Bez pokání, pokud jest totiž ctností.

ncodpouštějí se vůbec hříchy, ani ve zpo
vědnici ne. Pokání jest jako peníze, jimiž
splácíme u Boha 'dluh, jest mince u Boha

jediné platná.
Ani pod zákonem Mojžíšovým, ani pod
zákonem přirozeným neodpouštěl se hřích

bez pokání.
1) Luk.

13, 5. -—4—
?) Sk.

ap.

17, 30.
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A nevidíš, že tak býti musí?
Tys urazil Boha, nejvyšší, nejlepší by
tost, — a nechtěl bys se o to dále starat-i?
Nebyl bys proto smuten? Chtěl bys se ještě
smáti, žertovati, hýřiti, rozkošně žití?
Co si to myslíš o velikosti boží?
Netruchliti pro spáchané hříchy zarmu
cuje Boha skoro ještě více jako hřích sám.
Pozoroval jsem, praví Hospodin, a po—
slouchal.
Není žádného, který by činil pokání
ze hříchu svého řka: Co jsem učinil?1)
Urazil jsi Boha, spravedlivého, svatého,
— a nebál
bys se? Viz, ——
ještě se nemě
níš a nebojíš se Boha;2) a přece již vztáhl
ruku svou k odplatě. ——
Není to lhostejnost,

není to vzdor, není to zaslepenost?
Urazil

jsi Boha ——a V tomto

setrváváš před obličejem

stavu

Hospodino

vym? Žádáš od něho, aby se pokojně díval
na neěistou duši tvou a zadržel rámě spra
vedlnosti? Za koho mě máte, praví Bůh,
že mě rovna činíte sobě a jako spoluvinníka
svého ?3)

.

Ostatně nemysli, že se to týká jen
doby, kdy ještě s Bohem vůbec ani smířen
___—___.,

--— -—

1) J.er 8,6.

——2) Zallu54

20. ——3) Is. 46

5.

nejsi. Ano, ——ikdyž

jsi obdržel rozh ř e

šení, potřebuješ pokání.

Prvním těžkým hříchem, jehož jsi se
v životě dopustil, vstoupil jsi do nepře
hledné řady těch, již jsou povinni se káti.
Nevinnost, byvši jednou pozbyta, nevrátí
se již nikdy; a protože se již nevrátí, ne
vrátí se ani její odznak na tvé čelo; znám

ka hříchu trvá stále; ty jsi hříš níkcm,

— i kdyby krásně na milost přijatým ——

a proto jsi kajícníkem

po cely život.

Mimo to uvaž, že odpuštění hříchů jest
milost od Boha pocházející, jež se pouze

tvé duše tyká ačistě nadpřirozcná

jest. O takovém nadpřirozeném účinku ne

můžeš byti nikdy naprosto

jist, není-li

zjeven. Proto máš dosti příčin své pokání

ještě více prodlouž

hojnější

iti, -— protože čím

jest, tím jsi jistější,

ospravedlněn.

že jsi

Ano, — jediné pokání poskytuje nám
záruku, že Lnám vina odpuštěna, protože

právě pokání jest měrou tvé dobré vůle,

měrou vážnosti, s jakou na novou cestu se
obracíš.
Ostatně — i kdybychom se nebyli ani
jediného hříchu dopustili, jsme povinni
se káti, pokud totiž káti se tolik znamená,
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jako: bojovati, umrtvovati se, odříkati se,
zničiti starého člověka.

Kajícníky

se rodíme, neboť se ro

dímejako synové hněvu.1)

Člověk a kajícník

znamenajív

nynějším stavu totéž.
Jsouce údy oné veliké rodiny, jejíž
prarodičové pozbyli boží lásky a s ní také
vznešených darů pro sebe a pro své potom

ky: neseme na svých bedrách společné

břímě smíru a tíži vrozené zkázy, s jejímiž
nasledky jest nam zápasiti.
Jsouce bratry
trpícího Bohočlověka,

mame týž bratrský raz, — musíme
míti, chceme—11
se účastniti

jej

dokonaného vy

koupení.
Právě tyto příčiny povzbuzovaly tak
mnohé svaté ku pokání, třeba nevinnosti
nikdy nepozbyli. Žilo v nich vědomí, že

jsou lidmi;

touha zmenšiti nasledky viny,

jež na ně přešla; touha zadostučiniti za
vinu, jež na nich jako lidech lpí; přání z n i

čiti skoro sebe samy pokáním,ovšem v
mezích dovolených; státi se obětmi, jež
by vznešenosti a spravedlnosti boží spla
t i ly poplatek příslušné úcty.
1) Efcs. z, 3.

Nepůsohí-li si člověk bolesti, nebojuje-li
& n e 0 d ř í k á- l i se, nemiluje vážnosti;

nepo—

zvedá li se á nezápásí &nevrsluje proti
proudu;
nepotláčujc-li převrácené přiro—
zenosti & nepodrobuje ji duchu: — neučiní
ho pak náruživosti netvorem?
Trp & varuj se! zní ono heslo, jež dáno
nám kajícím lidem, nám lidským kajícní
kům. Netrpíme—li & nevarujeme-li se hříchu,

nemáme jistoty, nemáme zásluhy, nemáme
koruny, nemáme nebe.
Trp & varuj se! platí i nevinněmu, nc—

hot lilie jest jen mezi trním jista,.
Káti se, křižovati sebe sama, mrtviti

se, — tvrdé

slovo!

A přece — mus íme je vysloviti &vy
slovíce vykonátl, co jim práveno, neboť:
Nebudeme-11 pokání činiti, všichni podobně

zahyneme

Co zvláště tebe, drahý mládíku, Zá
strašuje, jest vážn á tvář pokání. Vidíš tu
jen přísnost, trpkost, krutost, maluješ Sl
je bledé, hrobové, zastrašující.
Zmoudři! Ano, pokání jest Vážné.

Avšak veškeren

život jest vážný,

oč vážnější tedy život onoho, jenž se do p 11

s t il h ř í ch u?

12
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A hle, na tomto obličeji ctnosti a po
kání, ovšem vážném, zračí se pravá důstoj
nost lidská a nebeský pokoj.
Pokání je ovšem slovo trpké; avšak tato

t r p k a skořápka skrývá sla d k e jádro:'

pokoj, útěchu, záruku.
Čeho se bojíš, ulehčí ti milost, síla
Ducha svatého, pomoc Panny Marie a sva
tých, naděje na věčnou odměnu, pozvolný

zvyk

A dosáhl-li člověk' — po pádu Adamově

—nějakéhostatku'beznámahy

a potu?

— A ony veliké statky: osvobozenu býti
z pout hříchu, pojištěnu býti před novým
zajetím, nabýti opět božské přízně, za(ho
vati ji, rozmnožiti si poklady nebeské, -—

nestály by ničeho?

O— kdyby "byla !dána zatraceným lhůta

ku pokání, jakých divů

kem!

byl by svět svěd

Dopustil—li jsi se i jen jediného hříchu,

jest se ti považovatiza zatraceného:

aspoň jsi zaslo užil pekla a mohl jsi mu
p r o p a d n o 11ti

hned v prvním okamžení

po spáchanémhříchu. Bůh tě zachoval;
dal ti lhůtu, abys činil pokání: a ty bys
nechtěl?
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39. Pravá nenávist hříchu.
Kdo však miluje nepravost, ne
návidí duše své Žalm 10,6.

Jako ne každý, jcnž říká: Pane, Pane,
uznává též Vážně vrchní nadvládu boží, tak
také nemíní to každý Vážně, jenž praví: Od
nynějška nedopustím se již žádného hříchu.

Vážně to míníš,nenávidíš-li

v

pravdě hříchu. Hříchuxvšák nenáviděti zná
mená: varovati se ho všemožně pro jeho
ošklivost & zlobu, jakož i pro křivdu, již
Bohu působí.
N e př i t eli jehož nenávidím, ncpři—
bližuji se, neočekávaje od něho nic dobíého; 
neustále nacházím při něm zlé úmysly plotí
sobě; střehu se ho; vystupují proti němu;
hledím mu škodíti; jsem na, něho rozczlcn;
pronásledují ho.

Jednáš tak se hříchem?

Nemáš &,nemůžeš míti Vě tšího

přítcle

n e

než hřích, — o tom musíš býti

přesvědčen.

Jiní nepřátelé mohou ti konečně jen na
časných, pomíjcjících statcích škoditi, mohou
ti jen po z e msk e Věciuloupiti; ale 111í ch
ti chce uloupití nesmrtelnou duši, n cb e,

Boha.

jen:
H

—
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Nejsi-li dosud přesvědčen, že hřích je.

největším nepřítelem tvým, ano iBoha sa
mého, nemůže býti ovšem o pravé nenavisti
řeči; jsi-li však přesvědčen, ——
pak jej proklí

nej, prchej před ním, bojuj s ním, kdekoliv
.a kdykoliv se s ním utkaš.

Kdo se přílež itosti

ncvaruje, nc

může hříchu nenáviděti; vždyt dobrovolná,
příležitost sama jest skoro hříchem, totiž

podmín ěna, předvídaná,příležitost.
Nemůže nenáviděti hříchu, kdo si s po—

kušením

hraje,

nebojuja proti němu

p 'a.nic anebo jen nedbale.
——
Bojíš se. hada; strkaš si jej za ňadra?
Nemůže nenavíd-ěti hříchu, kdo hýčká.

své tělo, tento troud hříchu, poskytující
nejmenší jiskércc
hojné latky ke zhouh

nému

0 h 11i.

Nemůže nenáviděti hříchu, kdo zaned
bává vložiti spásonosnou uzdu svým smy
slům; neboť skrze tato okna vstupuje smrt
do našeho srdce.1)
Navidíš—lihříchu, nenávidíš Boh a. Ni
kdo nemůže dvěma pánům sloužiti.2) Kdo

není s Bohem,
1) Jer.

11, 23.

jest proti

9, 21. -— 2) Luk.

Bohu.—3)
16, 13. ——3) Luk.
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Nemáš-li v nenavisti hříchu, nenavidíš
sebe, své duše, svého pravého štěstí. Kdo
miluje nepravost, nenávidí duše své.1)
Nemáš-li V nenávisti hříchu, nenávidíš

svého mládí.

Ano, drahý příteli, miluješ-li hřích, vy
davaš mladost v šanc! Přistupuješ takořka
ke stromu svého života, stojícího v lesku
nadějných jarních

květů,

třeseš jím, roz—

ptylíš útlá, poupata, dáš je větrům na po
spas, nebo je zašlapeš do prachu.
Ukrutníku, — ty jdeš ještě dále; ště

pujcš zlé šťavy

na mladé větvičky, jež

přinesou za čas otrávené ovoce.

Ano, — otrávené
ovoce! Místo abys
přivykl dobrému, — kvapíš skoro pekel
ně ke zlému; místo radostnych vzpomí
nek na doby nevinnosti a piatclství bo
žího,— helka žaloba na sebe sama. hlo
dající výčitky pro časnou převrácenosl a
četné plestupky; místo pokojného pohledu
do budoucnosti a na věcnost, — oko zaha
lené až příliš oprávněnými obavami a
strastné očekávání važneho, neshovívavého
soudu.
O hříchu, vrahu mého mladí, V'ahu
1) Žalm

10, G.
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mého života, lupiči mých krásných dnů,
— kletba ti! N yní aspoň odstup na vždy!
Pr0pasti, pohlcující v mladíku všechno
krásné a šlechetné, zavři svoji tlamu!
Hříchu, nenávidím tě, ošklivím si tě!
Budu tě pronásledovati, jiným zošklivovati,
na sobě trestati!

O pokání, pokání! Jediné toto slo
vo mě upokojuje a zaznívá opět mile v pu
sté prázdnotě, již zanechal hřích V srdci
mém!

'

40. Duch pokání.
Protož čiňte hodné ovoce pokání.
Mat. 3, 8.

Hříšník by jednal velmi nedobřc,kdyby
omezoval své pokání tím, co mu ve zpověd
nici uloženo. Jakkoli mají tyto skutky mocí
svátosti zvláštní sílu, přecenevyplníme jimi
úplně slov Krist/ových: Čiňte hodné ovoce
pokání.1)
Zapomínáme velice snadno, že jsme hře
šili a že jsme mohli právem již dlouho v
pekle úpěti.
Zapomínáme velmi snadno, že hřích jest
1) Mať. 3, 8.
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urážkou N eko n e čn ého, — vzpourou, ne
vděkem, zločinem, jichž nemůžeme nikdy

dostinapraviti.

Zapomínáme velmi snadno, že nabyvše
Opět duševního zdraví, tak mnoho ještě
máme dohoniti, co jsme V době duševní nc
moci zanedbali.
O zahanbující horlivosti dřívějších kře
sťanů! Co znamenají ony rozličné stupně ve
řejných k a j i c n i k ů? Co ono rozdělení pla
čících, slyšících, klečících, stojících? Co zna
menají ony těžké, často na několik let ulo
žené cviěby, posty, bdění, bičování — za
hříchy, jež \se teď tak mnohým zvykem

staly?

A přece nezměnila církev ani v nejmen—

ším d u 0h a pokání, jakkoliv změnila s k u t
k y pokání.
Čiňme tedy h o d n ě ovoce pokání! Budiž

úměrno

množství a velikosti našich hří

chů; budiž upřímné, důkladné, jak se sluší

na pravé kajícníky; budiž vytrvalé.

Blaze ti, zastihne-li tě smrt kající—

ho! Tak umřešnejjistěji.

A nebeská sláva, — jak sladkou nám
bude! Již jsme přešliod bolestí pokáníknc
beskému štěstí. Ještě neuschly slzy na tváři
zesnulého a již je dávají andělé, proměněné
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ive drahé kameny, do koruny věčné slávy.

Pokání je v pravdě druhym křtem,

— lázní slz.
Pokání, praví jistý proslulý církevník,

jest ustavičným soudem,
sebe samy!

Pokání jest trestem,

znova sebe samy káráme.

Pokáním odsuzujeme

jímž soudíme

jímž ustavičně

se ke smrti,

již sobě každodenně duchovně působíme.
Pokáním vydáváme se do rukou dobře

ozbrojenvch katanů, jež jsme sami najali.
Pokání jest nikdy neumlkající výkřik
srdce: Více omyj mne od nepravosti mé
a od hříchu mého očist měžl)
Pokání jest smlouvou ve prospěch boží,
abychom jeho práva, jež jsme dříve porušili,

neustále na sobě mstili.
Pokání jest smlouvou proti s m y s l ů m
a tělu: nedám poklidu na této zemi.

Pokání je smlouvou iproti niterné—
m u člověku: vzdalovati od něho každou
útěchu, jež není nadpozemskou, -—smlouvou
ke žlučl a octu, k trní a hřebíkům, ke křÍŽI
a kopí.

Pokánímvypovídáme válku sta

1) Žalm

:")U, 4.

rému člověku — svárem s sebousa
mým, jejž jsme trpce začali, tvrdošíjně ve
deme a vždy znova rozdmychujcme.
Pokání jest svatým h n ě v e m, vynalé—
zavou zuřivostí, ohněm ustavičně rozdmý
chovaným, vodou neustále bouřenou. pora
ňujíeím mečem, jakýmsi peklem, jež jsme
sami vynašli.

O svaté tyranství,

jež jsi bylo při

činou,že sv. Petr z Alkantary umíraje volal:
„O blahoslavené pokání, jež mi dobylo ta
kového nebe!“

Ano, ——
pokání dobývá mám nesčíslných

pokladů!

Pokání jest matkou nejrozmanitějších
ctností! Pokání vede k pokoře a upev
ňuje V ní.

Dcerou pokání jest naděje.

Pokání zapuzujezoufalství.
Pokání pomáhá zničíti a na kříž pří
bíti zápis, o němž mluví apoštol.1)
Pokáním [očiší'ujemeneu stále s-vě d o m i.

Pokání je štítem

proti žádosti očí,

žádosti těla a pýše života.
Pokání

žhoucí a prudké

a d u sí žádostivost.
1) Kolos. 2, 14

o c h 1a 2 u j e

.

_
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Pokání jest hojně tekoucím prame
nem duchovní útěchy.
Pokání přes okovy, jež samo ukovalo,

jest královskys vo bo dno a pohlíží útrpně
na žoldnéře a otroky náruživosti.

Pokání činí mladíka mužem,

hrdinou,

muže

hrdinu pánem nad svůdným

světem, jemuž poroučeti v pravdě jest ví

tězstvím.

Pokání jest

láska, — především mi

lujícíbázeň,pak bázlivá láska.

Pokání plodí lásku. Mokré dřevo ne—
hoří; a láska boží nezaplane v srdci, na
pojeném smyslnosti.
' Pokání plodí přísnost na sebe, laska
vost k jiným. Vyplývajíe z vědomí hříšno
sti, potlačuje tvrdé posudky bližního.
Pokání jest vážné, ale ne zasmušiló;
jest plno. důvěry a proto mysli veselé.

Pokánízveličuje

je chudé.

malé,obohacu

Pokání jest klenotnicí

zásluh.

Pokání jest klíčem

nesčetných

k nebesům. O v

pravdě blahoslavený klíč nebeský, — vše
mohoucí pokání! Železo ovšem praskalo“ ve
žhoueí výhni a pod neustálými rázy kladiv
metalo jiskry “neúprosné pomsty na sobě
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samém; ale nyní, když z něho ukován dra
hocenný klíč, otvírá těsnou branku a jdouc
napřed zvěstuje příchod umdleného poutníka.
Blahoslavení lkajíeí, nebot' oni potěšeni
budou.1)
O pověz, nevinný Aloise, pověz mladí
kům, co jest pokání.

Pověz nevinným, jak pokání chrániti
musí křehké nádoby, již dosud neporuše
nou nosí!
Pověz nevvinným, že pokání jest pá
skou, spojující nádobu nevinnosti, nepozor
ně neb zlomyslně rozbitou, páskou, jež ovšem
slzami setkána býti musí, ale též páskou
ničím nenahraditelnou, nejpevnější.
O “mne změkčilého!
O mne převráceného!

O mne zbabělce!

'H ře šiti jsemmohl,káti se nemohu!

vrhnouti se do propasti pekelné
——byl
jsem dosti zmužilým; přeskočiti však malou
rozsedlinu, slézti několik strmých steziček,
jež přece do 11e b e vedou, — toho se hrozím!
() — běda tobě, Korozaim, běda tobě,

Betsaido: nebot' kdyby v Týru a Sidonu či
něny byly divy, které činěny jsou ve vás,
dávno byli by v žíní a popelu pokání činili.
1) Mat.

5, 6.
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Avšak pravím Vam: Týru a Sidonu leh
eejl bude V den soudný nežli Vam!1)

41. Vytrvalost.
Drž, co máš, aby žádný nevzal
koruny tvé.
Zjev. 3, 11.

O kéž jen V dobrém vytrvam, ó Pane,
a již nikdy se neuchýlim od stezky sprave
dlnosti!
Jistě by mi neprospělo, že jsem dobré

po 2 n al, nějaký čas je konati chtěl,

ano

snad i ko 11av al. Konec dobrý všechno do
bré. Kdo setrvá, až do konce, ten spasen

bude?)
Spíše bych byl

jen 13r e s t u h o d n č j

ší m, kdybych se opět za sebe ohlížel a zpět
kráčel, neboťpak bych nebyl způsobilým pro
kralovstvi boží.3 Služebník zajisté 1011,který
poznal vůli Pana svého a nečinil podle vůle
jeho, bude bit mnohými ranami,4) — a čím
lépe ji poznal, tím je trestuhodnější.
Símě jest ovšem zaseto, slibuje též
dobrou žeň; ale jak, — zničí—libouře všechno?
1) Mat. 11, 21. 22. ___.2) Mat. 10, 2.2. —--3) Luk.

9, 62. — 4) Luk. 12, 47.
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L 0 d' jest ovšem plna zboží; — ale což,
rozbije-li se u samého přístavu?!

Dobrou s te zku jsi ovšem našel a
vkročil na ni; ale což,—opustíš-li ji opět a
zabřcdncš do bahna, jež tě navždy pohltí?

Nadarmo utíká rychle,kdo ustane

dříve, než došel cíle.
Tohoto cíle můžeme dojíti teprve — na
věčnosti.
\
Co nám pomůže to, co jsme vy ko
nal. i, nepřidruží—li se k tomu to, co nám

ještěvykonati jest?
Bez vy trvalosti

— pozbývá po—

slušnost ceny, prokázané služby nejsou spla—
ceny přízni, statečnosti nedostává se po
chvaly; bez vytrvalosti není s p a s i t e 1n ě
h o polepšení, není c h v a l i t e b 11é ctnosti.
Ach, ——Jidáš byl apoštolem Páně, —

začal dobře. A stal se z lodějem, lhářem,
zrádcem, vražedníkem svého Boha, sebevra
žedníkem.

Jidáš má Ježíše učitelem

a duchov

ním vůdcem, žije ve 8 p ole čn o s t 1 Mariině

a ostatních apoštolů, je svědkem

tolika

zázraků, jež mu nedovolují pochybovati o
božství Ježíšově, má před očima nejskvělejší

příklady

ctnosti

Ježíšovy,Mariiny,

učedníků, — Ježíš mu důvěřuje, miluje ho,
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slouží mu, nazývá ho přítelem, — a Jidáš
končí takto!
0, ——kdo se domnívá, že

sto j í, hlediž, aby n ep ad Ill)
O 'vytrvalosti, ko runo všeho dobrého,
bez niž nic dobrého není dobré, protože
nepomáhák tomu, ce jediné a na věky
do bré jest!

O vytrvalosti, úzká branko

nebe

ská, již nelze obejití, již se musím do
nebe vnutiti
přese všecky těžkostílfř)
Blahoslaveni, kteří přebývají v domě
tvém, Hospodine,3)

——kteří již překročili

práh věčného odpočinku!
Zmužilost, duše má! Bud trpělivá a vy

trvalá!

Co 'mi vytrvalost tak často stěžuje, jest
dlouhá řada let, jež snad ještě já, mladík,
žití budu, — .a po všechna ta léta jest mi se
varovati zlého, jež jsem si tak zamiloval,
a 'konatí dobré, jež mi tak obtižno.
Ale což — nejsou snad již moje dny

sečteny?

Kdybych věděl, že již zítra

bylo by mi pak těžkovytrvatí?

_

umru,

přece — — snad!
1) 1 Korint.
83, 5.

10, 12. — 2) Mat. 7, 14. —- 3) Žalm

Aj, přijdu brzo

— praví Pan —, a

odplata má. se mnou jestŠl) Drž, co máš,
aby žádný nevzal koruny tvé.2)

A kdybych i měl dlo uho u cestu před
sebou: — budu důvěřovati a opírati se o
tebe, Bože můj!

Prut tvůj a hůl tva, ty mě potěšilyl3)
Učiň 'jen, abych neopustil oné pastvy, na
niž jsi mě opět usadil.4)
A kdyby mne nedovedla upoutati do
brota, drž mne na uzdě přísnost. Ano, ——

zde pal, zde muč, jen šetří tam na věč

sti!

Dobřepoznávám: vytrvám, jen ch ci-l i.
Prostředků je dosti. Jen vůle budiž o—
chotna.

Zacpu-li prameny,

přestanejed ka

pati. A těmito prameny jsou: přeceňování
tvorů, lehkomyslnost, bázeň lidska.

. A cožteprvenáruživosti!

Kdybych

s těmi vážně bojoval, jak bych byl jist,
že vytrvám!

A pak: kdybych se chtěl příležito
stí rozhodněvarovati; kdybych i malých
poklesků bedliv byl, aby mne nesvedly
1) Zjev.22,12.\—
22, 4. — 4) Žalm 22, 2.

2) Zjev. 3, 11. ——3) Žalm

_m—
k horšímu: nebylo by pak mé. spasení za—
b e z p e č e n 0? A nemohl bych pak radostně

budoucnosti očekávati?

O pomoz mi tedy, Bože můj, svou moc

nou milostí! Doplň mou nezkušenost!

Posilni mou mladickou slabo tu! Mláde
neček jsem já a Opovrženýl) ovšem; a ne
přátelé spasení mého posmívají se mi: proto
budiž ruka tva, aby mne spasila, neboť jsem
zvolil přikázání tvá!2)

1) Žalm 118, 141. — 2) Žalm 118, 173.
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Kniha druhá.

Upevnění

1. Tvory.
Pánu Bohu svému se klaněti &
jemu samému sloužiti budeš.
Mat. 4, 10.

Nejsi snad i ty, mladiku, z velikého
počtu těch, již, zneuznavajíce

účel a PřÍI'O-

zcnost tvo rů, přeceňují je a používají jich

na škodu své 'duše?

Upevniti

se V dobrém není možná,

nepozírame-li správně na tvory a neužívá
me-li správně stvořených Věcí, jež nas ob

klopují.
Peníze a statky, slávu a rozkoš a jak

se nazývají všechny ty tvory,
lesknou, lakají asvadějí,

pouštíme

jež se tu

——my je při

do srdce a stavíme jim tam

trůny a oltáře.

A přece stojí psano: Pánu Bohu svému
sc klaněti a jemu samému sloužiti budešfl)
Není člověk stvořen pro Boha?
Proč se tedy odevzdávati něčemu, co

není Bůh?

Tvory jsou k nám v poměru docela
jiném.
1) Mat.. 4, 10.

\

—G—
Bůh je stvořil proto, že se mu líbilo
uká—zatisvé dokonalosti; odevzdal je králi
tohoto celého viditelného světa, člověku, aby
jich užíval; člověku, jenž pro Boha jest
stvořen, k věčné blaženosti určen, mají na
pomáhati, aby došel svého kOnečného cíle;

ano, mají mu pomáhati Boha poznávati,
Boha chváliti a milovati, jemu sloužiti &
tak blaženosti dojíti.

Tvory jsou tedy prostředkem,

cílem.

ne

\ Jak pošetilé je tedy hledati v nich ně
čeho, čeho nemají a míti nemohou!

Jak nerozumné hledati v nich poklidu!
Jak převrácené, klásti je na místo boží!
Jak jsme politování hodni, upoutáme-li
se k nim, pomíjejícím tvorům!
Jak n eh o dn ě jednáme, majíce tvory
hluboko pod námi stojící za svůj cíl, po
vyšujíce jej tedy nad sebe!
A přece se tak děje a z těchto převráce

ných skutků vzniká všechno

zlo, po

vstává hřích a peklo, časné a věčné neštěstí.
() vy synové lidští, dokavadž milujete
marnost a hledáte lež?1)
1) Žalm 4, 3.

_7_
Bůh mě učinil pánem

jim nad sebou panovatí?

tvorů: dám-liž

Bůh “měučinil pánem tvorův, — avšak

vymínil si vrchní právo a rozkázal mi,
abych jich užíval podle jeho Vůle: mohl
bych býti tak nevděčnýma př i Vl astn ití

si, co mi pouze půjčeno,

a obrátiti proti

němu to, „comi má pomáhati k jeho oslavě?
Poznej pravy pořádek věcí: jediné člo—

věk zde na zemi, rozumná asvobodná bytost
je s to, by sám ze sebe, svou přirozeností
a neprostředně Boha zvelebil. Ostatní tvory
velebí Boha jen skrze člověka a to tím,

že jich člověk užívá jako dobrodiní

a

výhradně jen dle nejsvětějších a nejsprá
vedlivějších úmyslů nejvyššího dobrodince

a Vládce.

Osobuje—li si

člověk

n e 0 d v is 1o s t,

užívá-li tvorů dle své Vůle nebo dokonce

proti

úmyslům božím; připočítá-li si něco

z toho, co má, nebo co jest, nebo čeho si

dobyl, nebo co vykonal, podřizuje-li ko
nečně dárce daru, obrací-li dar proti dárci,
nutí-li tvora, aby se odloučil od Stvořitele,
aby se proti němu vzbouřil, ničí-li tuto
nezbytnou vzájemnost mezi Stvořitelem a

tvorem:jest nevděčníkem,

kem, lupičem

odbojní

statku a cti boží, ano on

—8——

v jistém smyslu i Boha ničí. Namísto boží
staví tvora; tvora činí svým bůžkem, jemu
sype kadidlo, před ním sklání koleno, od
něho žebrá a očekává blaženosti, jíž jen
Bůh poskytnouti může.
O národe zlý a převrácený! Tím-li se
odplaeuješ Hospodinu, lide bláznivý a ne
moudrý ?1)
Ale —- běd-a nám! Jednou budou tato

stvoření osvobozenař)

budou vyrvána

služebnosti hříchu a pak obleče je rámě boží

kkteří
pomstě
jejich nepřátelům, proti těm,
jiehproti
zneužívali.3
O, uč se záhy, díahý mladíku, kde jest

pravá

moudrostýl)

jež v tom záleží,

abychom užívali každé věci podle úmyslu
božího, k čemu tu na světě jest a pravým
zpusobem.
Neptej se: jest to hořké, jest to sladké?
jest to obtížné, jest to příjemné? jest to
tčžké, jest to lehké? ——Vede to k cíli nebo

ne? Chce to Bůh či ne? Chce to tak anebo

jinak? To se ptej a podle
Užívej

nebo

zdržuj

toho jednej.

se něčeho, pro—

spívá-lí ti to ke spáse nebo naopak; uží
1)

5 Mojž.

32,

5.

u.

—- 2)

3) Moudr. 5, 15. — 4) Baruch

Rím.

3,114.

&, 21.
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Vej toho potud

a zdržuj se toho potud,

pokud to právě k cíli vede nebo nevede.

Právě mládež

lehkomyslnosti

zdání

ve své nezkušenosti a

soudívá. tak rychle podle

a vyhlašuje duté za plné, lesknavé

za pravé, lákavé za užitečné.
Vidí—li růže: hned je musí trhati.
Korunujme se růžemi, praví, prve než
zvadnoull)
Perlí-li se víno, voní-li mast: naplňme
se jimi, — ať nemine nás květ času?)
Lakají-li zelené louky: projděme je. a
zaneehejme všude shopy bujnosti své.3) Ano,
pojďte a používejme dobrých věcí, kteréž
tu jsou a užívejme tvorstva jako V mla
dosti rychlet4)

Toto myslili a bloudili:

neboť osle

pila je zlost jejich. A neznali tajemství

božích aniž vzali v soud po etěni duší
svatých, podřad'ujieeje tvorům.5)

Ty tak nejedn3 , synu můj! ——\" zh ů

ru zraky, k Nestvořenén1u!,

Tvor zu

staň tím, čím jest, ——prostředkem a jen

prostředkem! Jedine v nás žije Duch boží;
tvory, ty jsou p ro nas, ne m _vp ro ně.
2,258

1) Moudr. 2,8.

— 2) Moudr. 2, 7.

——1) Moudr.

2, U. — 5) Maudr.

—3) Moudr.
2, 21. 22.
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Jednej tak, aby, ti nebylo jednou vy
znati, a to pozdě vyznati, že jsi chybil.
Minuli jsme se tedy s cílem, my ne
smyslní! Zbloudili jsme s cesty pravdy;
světlo SpravedanSti nesvítilo nám a slunce
rozumnosti nevzešlo nam!1) Což nám pro
spěla pýcha, nebo 00 nam spomohla (chlouba

s bohatstvím?Pominulo

to všecko

jako stín!2)
2. Všechno pozemské jest marnost.
Hle, všecko jest marnost & trápení
ducha.
Kaz. !, 14.

Tvory jsou ovšem dílem božím a zračí
se v nich nekonečné dokonalosti věčného
Tvůrce. V nich jeví dobrotu, krásu a prav
du, osvědčuje moc a moudrost. Avšak jen
měrou nanejvýš omezenou uděluje jim toho,
co člověk měrou nekon ečn o u v něm, Ne
stvořeném, najíti, poznati a milovati ma.

O marnost nad marnosti a všecko

jest marnost!3)
Marnost jsou peníze, marná, jest sláva,
marná vyražení, marně všechno, co je stvo
1) Moudr.
1, 2.

5, G.

—2) Moudr.

5, 8. U.

3) Kaz.
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řeno; marné V sobě, marné pro nás, mar

né předBohem, marné pro věčnost.

Jak řídké jest všechno štěstí pozemské!
Jak málo kterým se ho dostává! Neodcha
zí-li většina s prázdnou?
A V tyto statky, jež nazýváme slávou,
rozkoší a bohatstvím, ——ve statky, jež tak
nestejnvěrozdělil mezi dobré a zlé, ve stat

ky, jež jsou tak omezeny, jež nesahají za
hranice smyslův: očí, uší, chuti, citu a
hmatu, ——
v tyto statky byl by Bůh položil
naše štěstí?
Jak prázdné je všechno štěstí pozem
ské! Nasycuje? Hasí žízeň vyprahlého srd
ce? Podobno vodě mořské jen ještě více

dráždí, pálí a trýzní. Lakomý praví: ještě
více; požitku chtivý: ještě více; ctižádosti
vý: ještě více.
Vhod' do této propasti chtíčů zlato,
stříbro, 'perly, koruny, požitky a radosti:
zůstane přece bezednou a statky nemají ani
výšky, ani hloubky, ani šířky, ani délky,
ani Váhy, ani tloušťky, — marná pěna, pára,
bublina!
.

Jak krátké

je všechno štěstí pozem

ské! Jak nabyto, tak pozbyto! Na několik
let života! A kdyby ipro celý život: ——
není-liž celý život jako sen? Deset let, pa
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desát, sto let: jaká to maličká kapka v moři
věčnosti! zrnko písečné pod nohou Krále
slávy, jenž t'u kráčí obrovskými kroky, svého
věčného bytí!

——Jak-o kdybys

chtěl obe

jmouti a pevně držeti vlnu, jež bouřně na
břeh doráží: tak se ti rOZplyne V okamžení
štěstí pozemské, o němž jsi myslil, že jsi
je k sobě pevně připoutal, a valí se dále,
by, zaplavilo jinébřlehy, a jiná 'pošetilá'isrdee.
Milujeme-li

je, znečišťuje

nás, ——máme—li

je, obtěžuje nás,—ztratíme-li

Tak jedovaté

je, mučí nás.

je všechno štěstí po

zemské! Hlodá svaté kořeny, jimiž dle své
ho původu jsme zakořeněni na onom světě.
A jsou-li tyto kořeny rozhlodány, jsou-li vy
sušeny žárem pozemského blahobytu: padne
strom úplně do tohoto světa, uschne a jest
pak jen p a ] iv e m budoucích pekelnýeh' pla
menů.
O marnost nad marnosti a všecko jest
marnost mimo lásku boží a Věrnost ve službě
Nejvyššího'

Dnes štěstí, sláva, bohatství, zdraví,

blahobyt, —-snad z i t r a již smutek, hanba,
nedostatek, bolest, smrt.
Dnes v paláci, zítra v hrobce.
Dnes na měkkých polštářích, zítra ve

tvrdé rakvi!

Dnes 11bohatého

stolu,

——zítra

tam,

kde pokrmu nepotřebujeme, aniž ho nalez
neme.1)
Dnes obklOpen ;pochlebníky, přáteli, sou

druhy rozkoše a plesu, — zítra venku, osa
mocen, ode všech odloučen, sám s červy v
trouch'nivějícím lůžku.
Dnes žert a smích, ——zítra poslední

slza, skrápčjící žlutou tvář.
Dnes tituly, důstojenství, chvála a hol
dování, ——zítra holý kámen hrobový.
Dnes V kvetoucí kráse; vonící, ozdoben,
oblažující, okouzlující, ——
zítra 'něm, zohyz
děn, zapáchající, ode všech opuštěn, zo

škliven.
Dnes čerstvá [postava mladioká, — zítra
zvadlá mrtvola, zohyzděný obraz smrti, od
puzující kostra.
O marnostnad marnosti a všecko jest
marnost.

Jako když v poli pohyblivé

pa—

ho rk y s místa na místo kvapí a tam pro
hlubně povstávají, kde se právě hory 2 pí
sku pozvedly: tak kvapí statky pozemské
hned sem, hned tam, přicházejí a odcházejí,
plynou a mizí; blažen, kdo na ně ne
1) Sir.

14,

17.

_M—
vstoupí, kdo se jim nesvěří, nýbrž tak stat

Íky tohoto světa proputuje,

že tím ne

ztratí věčných dober!
Pravé a jediné uspokojujíeí dobro jest
jen Bůh; od něho pochazi“ každé konečné
dobro.
To eítí též naše srdce a proto není po
kojno, dokud nenajde poklidu V Bohu.

Ty jsi behat,

ale nemáš-li Boha, —

nemáš-li ho nyní ani na věčnosti, co máš?

Ty jsi etěn; ale není-li nade všemi
těmito čestnými tituly nazev dítka a přítele
božího, pak tě obklopují samé stíny, a sku
tečnost i podstata ti chybí.
Požívaš;
ale není-li cílem &pohnut
kou jakéhokoliv požitku, není-li předmětem
jeho prostředně

nebo bezprostředně Bůh,

chybí plavě to, eo činí požitek pravym,
duše jediné hodným ji jediné uspokoju
jíeím.
Všechno pozemské, od něhož očekáváš

štěstí, není v tvé duši,

jest jí eizím,

nedostačuje jí, — proto ji též nikdy úplně
neuspokojí.
Statky a peníze — jen se k tobě při
blíží; ale kovem, domem a poli není duše
živa, právě tak jako tčlo není živo vzdu
chem.

Rozkbše, — ty vniknou až ke smy
slům; ale vlastního sídla oné bezměrnč
touhy, oné neuhasitelné žízně po blaženosti
nikdy nedojdou.
O srdce pro Boha stvořené, jak lehko
myslně zneuznavame tvou přirozenost! jak
ukrutně přeslýcháme tvé žadosti! jak poše
tile myslíme, že tě nasytíme marnostmi,
jež tvoje vyhnanství zde na zemi ještě ne
snesitelnějším činí, protože svou protivou
pravou otčinu tím jasněji označují!
Ano, drahý .mladíku: tys narozen k
vyšším věcem!
Tyto zemské hříčky nejsou tebe hodny.
Odtrhni nyní srdce své od toho, od čeho
tě dříve neb později odloučí neúprosné, smrt.

Pouta,

jež se. v mládí splétají, jsou

užšími a nesnadno se rozvazují; a proto
jich nesplétej.

Zachovej svobodným

toto mladé

srdce. Blaze ti, zastihne-li tě smrt sgvo

hodného

Nezapomeň toho nikdy: Bůh jedině do
stačuje,

—-——
jedině

011, ale též úplně.

__ ]G—

3. Smrt.
Pamatuj, že smrt nemošká.
Sir. 14, 12.

Ano, smrt přijde a zahalí veškeren ten
pozemský lesk pochmurným, truchlivým za—
vojcm.
Přijde

——a oněmi jásot,

přátelé

upr—

chnou, svět nás opustí, prchavý den po
zemského žití zmizí a nastává, nckoneřný
don věčnosti.

Ano, smrt přijde,

nebo Spíše — my

ji nosíme s sebou; nebot prach jsme a V
prach se obratíme. 1) A odsouzení jsme, ——

dar nesmrtelnosti
smrtí umřeš.2)

bylt' lidem odnat: —

Kdo ji zadrží, tuto nezdržitelnou? Zvý

šený blahobyt?

Právě ten ji často tím

rychleji přivolává. Umění

lékařské? To

jest omezeno a ustupuje bezvládně přemoci
smrti. Uloženo jest lidem jednou umříti.3)
Nevidíš, jak jina pokolení vznikají a
jako putující národové za nimi kvapí? Tlačí.
se do přcdu volajícc: Ustuptc nám! na nás
je nyní řada žití; vyl sestuptc do hrobu &
1)

u, 27.

Gen.

3,

19.

——2) (ron.

2,

17.

—— 3)

Žid.

nezastupujte nám stezky„ na niž my nyní
vstoupiti chceme.
Smrt přijde, — ale jen jednou.
Rozhodný to krok, jejž jen jednou
činíme. J e d en prah, jejž mi překročiti jest,
— a za ním nebo nebo peklo; není stezky,

jež by vedla zpět. Jednou

umříti jest

lidem uloženo.
Ano, jen jednou žijeme; ale právě proto
též jen jednou umíráme. Ať umřeme dobře

nebo špatně, ——při tom zůstane. Zde není

zkoušky.

Smrt Přijde, — ale kdy? ale jak?

O 11ej isto to, — krutější než Všechna
jistota!
Budu někdy já, hoch mladíkem? Zmuž
ním-li já, mladík?
Dostihne mne smrt ještě dnes? Dostihne

mě zítra? . . .

Překvapí mě n ahle? Učiní mi násilí?

Udusí mě V krvi? Ponoří mě do hlubin vod
ních? Shasí světlo mého života pomalu a
klidně?
Blíží se zakuklena jako lupič, nebo se
mi dá, poznati a da mi lhůtu, abych se jí po—
díval do obličeje?

O labyrinte mo žností,

pravděpodo

ností, naději a obav!
Myšlenky & rudy II'.

2

__ ]8 __

I mladíci umírají. Í hoši a děti umírají.
Též oni jsou prach a popel, též těmito pří.

bytky otřásá železná ruka smrti, a shroutiti
je nebude jí nesnadno.
Dnes mně, zítra tobě.
() pamatuj, že smrt dlouho nemeškáU)
Ne dlouho! ——slyšíš?

—

A kdyby meškala deset a kdybyaneška
la dvacet let, ——je to dlouho? Přijde jistě

& vždycky, ještě tak záhy, že ti tvůj celý
život připadá jako sen jedné noci.
A je vždycky lépc pozdě umříti?
Ach, ——
dlouhý život, dlouhá odp 0

vědnost!

dlouhý život není vždycky

lepší život! Člověk ponořujc se jen hlou
běji do kůry zemské, páska hříšné náklon
nosti ovinujc se vždy úžeji a musí býti pak
tím násilněji roztržena.
Ano, smrt přijde; a jak studená jest
ta její ruka! Jak těžce dopadá na víčka na
vždy se zavírající! Jak brázdí nemilosrdně
i nejkrásnější líce!

Smrt přijde; a jak vážn v jest ten
její zjev! Zřid' dům svůj,2) praví. Spořádcj
zevnější své záležitosti, —- ale především
1) Sir.

14, 12.. _

2) Is. 38, 1.

spořádej t_u uvnitř
svůj dům; ——nebot
umřeš & již nebudeš žíti.

Smrt přijde a jak násilně

stoupí!

„:

Smrt olupuje.

vy

.

Zlato astříbro, po

klady, ozdoby, ——niečlověku

nenechá. Chu

dičký oděv iunrlčí & šest prken: A kdyby
i bylo tvé srdce s tvými penězi V jediného
bůžkía, slito: — smirt tě od nich rozloučí,
uloupí ti je, marný všeeek odpor.

Smrt rozlučuje.

Dítky vyrve z ná.

ručí rodičů, rodiče vyrve dítkám, přátele
přátelům: tu nepomůže bědovati, rukama.
lomiti, objílnati, zapřisahati.
Tělo vydá, porušení. Již nyní leží tu
zemřelý, bledý, znetvořený, studený a, bez
pohnutí; &, za. několik neděl tu nezbude
z něho nie než hromada. kostí. Zbytky kostí
a lebka, ———'-t'ot
jest všecka 51:3.sz našeho těla„
———
onoho těla, jež je tak často naším bůž
kem. Viz *.ny'ní, komu jsi se klaněl! ——

Smrt odevzdá. duši Bohu a přivede ji
před soud boží, ——a tu, — ó běda ti, lpí-li

na, tobě vina!
A tento lup, toto rozloučení, toto ode—
vzdání duše tvé Bohu ——
jest dílem jednoho

okamžení.

J ako prchal vidění noční, tak
23
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zmizíš se země .a kteří .těprávě ještě na živu
viděli, budou se ptáti: Kde jest nyní ?1)
To čeka též na te be, — tomu nemůžeš
uniknouti. A to všechno stihne tě snad jako

— mladíka.

— Či to není možno?

4.Soud.
Všecko, co se děje, přivede Bůh
na soud.
Kaz. '12, 14.

Smrt odevzdá, nás do rukou věčného
Soudce a teprve před touto hroznou stolicí
soudnou pochopíme zcela jasně, čím nám
1)y 1y. Věci pozemské la.čím mám býti m ě l y.

Když jsme připutovali ku břehu věč
nosti, bylo nám zanechati vratký člunek.
jenž nás převezl mořem tohoto života: své
zetlelé tělo a věci pozemské.
Nyní jako by nám šupiny sočí spadly.2)
Daleko za námi svět; jeho lákavý zpěv ne—

naraží již na náš sluch, svit zlata neoslepujc
nam očí, jeho radosti nehýbají našimi smy
sly; tyto smysly zmizely, ——
Bůh a věčnost
jest před nami a nic více.
Všechen klam přestal. J asné světlo vni
ká do srdce, jež nyní vidíítak, jak již d a v n o
1) Job

20, 8. 7. ——2) Sk.

ap.

9,

18.
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mělo viděti.

V přítomnostiNejplavdi

vějšího jest mu vyznati všechna ta poblou
zení minulosti, všechnu tu zaslepenost do

brovolnou i nedobrovolnou s jejími násled—

ky, — zatvrzelost, lenost, lehkomyslnost,
bezstarostnost.
Nesoudí tě svět se svými lehkými záe
sadami; není to jeho zákoník, jenž se tu
nyní otvírá, aby potvrdil tvůj rozsudek.
Svatost boží sama, jeho evangelium, -—
zde viz, podle čeho jsi nyní souzen.
O Bože nejmoudřejší! O soudce nejne
úhonnější! ó soudce nejmocnější, jehož ruce
nikdo nemůže uniknouti, jehož _výíoku nikdo
nemůže obejíti, ——
kaml půjdu od ducha tvé
ho a kam před tváří tvou uteku ?1)
Váha i závaží soudové Hospodinovi
jsou?) a zváží se tu všechno; a všechno.
co se děje, přivede Bůh na soud;3) a každá
odchylka se pozoruje, je-li tu něco dobrého
nebo zlého._
Mládíku, co se ti zdá: kdyby ti bylo
nyní., v tomto okamžení, státi před Bohem.
jaký by byl vyřčen rozsudek nad tebou?

Jakého poklesku litoval bys nejvíce?
1) Žalm 138, 7. — 2) Přísl. 16, 11. — 3) Kazat.
12, 14.

Za který sebeklam bylo by ti nejvíce
odpovídati?
Jak jsi užíval stvořenývh včeí? .lak
peněz a statků, pokrmů a nápoje? Jak svého
zdraví a sil tělesných? J ak.sveho mladistvé
ho těla a mladých údů? Jak svých smyslů?
jak vloh? jak paměti, obrazotvornosti, roz
umu a svobodné vůle?
Odvažil bys se omlouvati svou mla
dosti?
Mlad ovšem, ——ale právě proto ješlč

blíže Studnici pravdy, zdroji života, na za
čatku pouti.
Mlád ovšem, — ale [též4ktobě, mladíku.

mluvil rozum

a víra,

též tebe mohly

pozorování sebe sama a zkušenost poučiti
o pravé ceně tvorů, jak jsou tu jen proto,
aby nás přivedly ke Stvořiteli.
O zmoduři! P a d l a—li jedna važka zlého
a jsi-li nalezen lehký, ——ach, pak jest již

pozdě!

A kdybys byl vyplakal proudy

slz: neobměkčíš srdce Nejspravedlivějšího,
jenž. nyní konečně musí býti spravedliv sam
lk sobě, — tyto „Slzyzmizí beze stopy v žáru
“věčných „plamenů, jež ti již z pekelnýeh pro

pastí salají vstříc.

5.Svěh
.-\áboženstú čisté a neposkunčnó
u Boha & ()tce toto iesf:
.
neposkwnčneho se ostříhati od
tohoto měta.
Jak. ], 27.

Svět podle slov sv. evangelia jest seu
hruem hříšníků a všeho toho, co ke hříchu
penouká„
Svět jest souhrnem všech těch. již na
tomto z e vn č j š i m světě se svymi tak zva
nými statky
lpí, ve sm__vsln\"(h věcmh
všechno jsvé štěstí (víndí,pro :uadsmyslne však
nemají smyslu, zanedbávajíee jich n;.ho jimi
dokoneejpohrdajnxa

Svět tedy nenávidí chudoby, utrpení,
ponížení .a považuje je za největší zla, jimž
se třeba stůj eo stůj vyhnouti.
Svět tedy baží po bohatství, blahobytu,
vážnosti a slávě; V tom záleží jeho nebe, a
ehtěje ho dosáhnouti, neštítí se žádných pro—
středků.
Svět nezná nné rawiesti než &%ňž
nabýváme smysly a cestou přirozenosti.
Svět nezná jiné slávy než té, již po—
skytuje slavné jméno, úřady, důstojenství,
vážnost u lidí.

Svět nezná jiného statku

než toho,

jenž se svítí, zvoní, jenž se dá vyjádřiti
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čísly a vyměniti za jiný pozemský statek.
Svět je čas a časné je protivou věč
nosti a věčného.
Svět je tedy protivníkem Kristovým
na zemi.

Svět jest tedy peklem,

pracujícím na

Ký div, že je proklet,

a že jsme pled

zemi o vlastní i 0 cizí záhubě.
Svět je tedy modloslužebnou síní vlast
ního „já“, přirozenosti,hroudy, hmoty, času,
-— se svými kněžími, ctiteli, oltáři, obětmi
'a zvyky.
Ký div, že o tomto světě jest řečeno,
že jest ve zlém postaven 1)

ním nesčíslně varováni.
Ne za svět prosím, pravil Ježíš, ale

za ty, které jsi mi dal, neboť tvoji jsou.—?)
A: Doufej též, ját' jsem přemohl svět.3)

Nemilujte světa ani těch věcí, které
na světě jsou. Miluje-li kdo svět, není lásky
Otcovy

v něm.4=)

Cizoložnící! Což nevíte, že přátelství
s tímto světěm jest nepřátelství s Bohem?
Proto kdokoli chce býti přítelem tohoto
světa,

nepřítelem

božím učiněn bývá.—">)

1) 1 Jan 5, 19. — 2) Jan 17, 9. — 3) Jan
16, 33. — 4) 1 Jan 2, 15. — 5) Jak. 4, 4.
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O — nepřipodobňujte se rtomuto.světull)
Svět pomíjí i žádost jeho, ale kdo činí vůli

boží, zůstává, na věky.2)

Náboženství čisté a neposkvrněné u
Boha a Otce toto jest: navštěvovati vdovy a
sirotky v souženích jejich a neposkvrněné
ho sebe ostříhati od tohoto světa?)
Všecko, co se naplnilo z Boha, přcmálhá
svět; a to jest vítězství, které 'přemáhá,svět,.
víra naše.4)
Když v prvních dobáchkřest'anství vše
chno příkře proti sobě stalo, nebylo těžko

rozeznavati dítky tohoto světa od dítek
božích.
Ale nyní ve všeobecné směsi,
kdy tolik vlažných křesťanů na světě žije,

utvořil se imezi křesťany

svět, a jest

velmi těžko poznati jej ihned jako svět
zlý 'a unik'nouti mu.
Evangelium a duch světský mísí se do—
hromady; nastroje zlého rozsévají símě to
hoto ducha opatrněji; jed zahalují peělivěji,
zahalujíce se ve výklady, a klamné pojmy.
O jaké tu nebezpečenství stati se
potajmu a ponenahlu přeběhlíkem! Jaké tu
nebezpečenství stati se zrádcem evangelia
1,

1) Rím. 12, 2. — 2) 1 Jan
27. _— 4) 1 Jan. 5, 4.

2, 17. —- 3) Jak.
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tím, že snažíme se spojiti protivy nesluči
telné, že se pokoušíme sprostředkovati to,
čeho sprostředkovziti nelze!
Tu jest jen jediný spasný prostředek:

iozhodneseodřícísvct

Ano,odííci

se světa., odřící se ho upřímne & pevně; vy

pověděti mu nepřátelství, rozhodnou válku,.
úplně se ho straniti, abychom s ním nebyli

oodsouzenil)
Jest nám v sobě svět ukřížo 'ati.“3)Bu
diž nám nízkým otrokemj, jenž za svou věro
lomnost zasluhuje, aby byl postaven na.

pranýř. Jeho pohledu nenávidím, všelikého
společenství s ním se straním, ,všelikéhoúča
stenství v jeho dílech se vzdalují, -— ne
smím & nechci s ním budoucně ničeho začí

nati; odstup ode mne, satane,3) pokušiteli,
vrežedníku lidský od počátkuH)
Ano, svět. gmLi
budiž ukřižován; vždyt on

ukřižoval též mého Pána, u, Spasitele, proto
že zatratil jeho zásady & trestal jej ze lži,

p1;otože
potíralsměje
jehosevliv.
křižuje Ježíše
z,dosud
mu,On
píonásleduje
ty,
již jsou mu věrni, pracuje proti němu.
Chceš poznati svět? Vezmi do jedné
1) 1 Korint 11, 62. — -\)(..116,1í.
.i,

16. ——i)

Jan

6, .n.

——
3)Mat.

| I

| \;

ruky evnnnelium Jež/,íšovo do druhé

fun

gieliuln tohOto sveta,: srovnej zásadu se zá,

sndou, rudu s radou, skutek se skutkem.

Kdo má,pravdu?

\'líi-li všnkt ten pravdu, jenž jest (i(—sin
boží
:) spásu lidí, Syn boží jedním slovem i(n,
jenž přišel, aby napravil všeckv veci:—)
proč jsmet tak ohojetnými? proč kolísuinn
hned na tu, hned na, onu stranu?
Jest- li Hospodin Bohem, následujtež
.ho; pnkli Bál, následujte toho?) I.)oloviču
pravdu _:Lživot;,l) jenž chce jen slávu

tost jest zde již odpadlietvíln a zradou.
O uč se znáti zlý svět, drahý mladíkuf
IV)se jej znáti; neboť tvé nepodjatosti hrozí
velike nebezpečenství. Uč se jej znáti; nchof
propadne, mu jednou jen poreněn mu unik
neš, neli vůbec unikneš; zubove lvovi jsou
zubové jeho, znhíjejice duše lidské 4)
!

Ano, ——zlý

je svět ' zlyeh ve svých

skutcích. zlý řvesvé sobeekosti, zly ve svých
zámyslech proti tobě.

Pošetilý

je svět přes všechen ten

rozum a. osvícenost, jimiž se stále až k
omrzení honosí.
1) Jun
18,

21.

14,

——-:
4)

6. --— 3) Efes.
Sir.

21,

3.

!,

1.1). ——-3) 3 Krall;
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Není-liž blazen všech bláznů ten, jenž
tvrdí, učí a kona pravě opak všeho toho,.
co tvrdila, učila i konala věčna, nestvořená
Moudrost, jednorozený Syn boží?

Zlý jest svět. Jest podvodníkem.

Nemá,nic a slibuje všechno.

.A to, co chce dáti, což jest to? Nejsou
to statky; neboť co jsou peníze, sláva, roz

koš smyslna? nejsou to statky nasycující
nýbrž n e b e z p e ěn ě. Svět podává, štíra za
vejcc, hada za rybu, kamen za chléb.1)

Svět je z1adcem

Jiné olupuje, by

obohatil tebe, a oloupí tebe, až mu připadne
obohatiti jiné. Ale pak — při smiti? Obratí
se od tebe, zanechá, ;tě v bolestech, vc smrtel—

ných úzkostech a přenechá rameni věčné

Spravedlnosti. Nyní ty viz,-?) praví potu
telně, a zanechaje tě, žije zatím dále v roz
koších a r adostech, až konečně sam.;propadnc
peklu.

Ukrutný

je svět. Není-liž tyra—

nem? Jaká. to libovůle! Jaka panovitost!
Nepožaduje-liž naprosté víry, úplného ode
vzdání, slepé poslušnosti? Nehrozí? netre
sta? nepřipravuje jcdu, nebrousí dyk?

__ Svět je

vražedníkem.

Zde zasadí

1) Luk. 11, 11. 12. — 2) Mat. 27, 4.

svým oddaným“ do prsou hada výčitek svě
domí a tam, ó tam! ——
ptej se zatracenýeh,

kdo je lákal až na pokraj, a když je pojala
závrať, chladnokrevně se díval, jak padají
do propasti!
S nebe dolů a z pekla nahoru zazníva
kletba proti světu.
O prchej, prchej, ——ubraň se jeho la

skaní! Buď spokojenější, jsi-li p(l něho haněn,
posmívan a_pronasledovan, než kdybys pro
padl jeho objetí.
A nechce-li tě pustiti, zažoň jej nási
lím; budiž mu i ty k řížem.1_) Viz dobře,

čeho nemůže strpěti: kříže.
6. Umírání.
() smrti, jak jest; hořká památka
tvá člověku, kterýž. mů, pokoj
ve zhom svém.
Sir. 41, 1.

Tedy i mně udeří ona poslední hodinka,

jíž se končí můj čas.
Leže na smrtelném loži, obklopen bě
dujícími ipřateli, čekám úzkostně na ni.

Již jest mi ohlášena; tě lo Pan ě bylo
mi již podáno na posilu na těžkou cestu,
1) (::.1.

6,

14.

30 -—

svatý olej pomazal mě k poslednímu, roz
hodnému bojí.
Žijte blaze, vy všichni, již jste mi zde
druzí byli!
Blíží se tato poslední hodina. Údy
chladnou. Prsa zdvihají „setěžce. Síly mizí.
A přece neehee se tělo odloučiti od duše, bez
níž klesne v n e živo u li mo tu. Začíná
násilný boj. Plot skrzipi čelo; poslední slz-a.
kane z hasnouc'ího oka..

A ještě jinv boj povstal, boj, jenž j:
znám jediné duši pryč se uhímjíeí. Posled
ního, rozhodujícího útoku odvažuje se ten.
jenž proti ní v životě tak často bojoval.
aby jí dobyl.
Hrozně. obrazy ukazují se duši. Těžkým
břemenem klesá. na. umdlená. prsa vědomí
životu, plného provinění.

Tuk mnoho let! Tak mnoho zlé

li of T a, k 111zl.lo .d o l) r e h 0! M 1 si.d i smutně

prožité! N ev i nn 03 (, záhy pozhylá! Zane

dhanó povinnosl i! Dawnápohoršení!
\ potlnešily pokušílelf jenž drive duší
veliká. plovínění tak nepanlrnvmi líe,il nyní
ji spoutává. &.vnukzl myšlenky neduvěryz
zoufalostí.
Upokojujíeí slova.. jež kněz Páně. šeptá,
vlévají ovšem bnlsíim do trýzněnóho srdce.

Pohled, jejž hasnoucí oko vysila na Ukřižo
vaného, vidí tam ovšem ještě tahy milosrd
ného Spasitele: ale přece — to jest hodina
temnosti,1) na niž již dlouho čekaly. — A
toto poslední okamžení je zde.
Ubírej se tedy, křesťanská, duše, putuj
z tohoto světa ——ve jménu Všemohoucího

() t e e, jenž tě stvořil; ve jménu Ježíše Krista.
Syn a. Boha. živého, jenž za tebe trpěl:
ve jménu Ducha s'vatého, jenž v'tebe byl
vdechnut; ve jménu svatých andělů ' a arch
andělů, patriarchův a prorokův, apoštolů.
mučedníků, vyznavačů, panen, všech sva
tých božích; ještě dnes dojdi na míst-:)

pokoje a ubytuj se na svatem Sioně'

V zchop se, ——jdi odtud.

A chmpot je silnější, hlas selhává.
duch se mate, oko kalí se víc a více. Tento
zevnější svět ustupuje do dálky větší a
větší, ——V nejbližším

lcko zamnou. ,

okamžení

jest již (1a

\lejte se dobře,statky, peníze, draho
kamy, věci, k nimž by 10upoutano mé srdm:
——nemůžete mne nasledovatil

() smrti, jak jas't hořká, památka tvá
má. pokoj na. zboží svém.

člověku. kterýž
1) Luk.

22, 53.
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muži \pokojnému a jehož cesty spravenyí jsou
ve všech věcech a tomu, kterýž může ještě
přijíniati pokrmy !1)——
Umírám. Jsem mrtev.
nyní _tu leží'má. m r t vo la, ——
chlad

ná, ztuhlá, odporná; lidé ji skrovně odívají
a vynášejí pak spěšně a zahrabou hluboho
do země, — a za několik neděl se již o ni
rozdělili červi.

Na zemi jsem však již zapomenut; slzy
soustrasti usehly; moje statky rozděleny.
O marnost nad marnost, a všecko jest
n—iarnost !?)

V temném hrobě připravil jsem si úzké
lože. Shnilině řekl jsem: Otec můj jsi;
matka má, a sestra ma, červům. 3)
Sliboval 1se_msi dlouha léta, a již jsem
vkročil do bran věčnosti, Ještě jsem počínal
býti, .a přestřižen jest jako nit život můjl4)
() smrti, dobrýt' jest soud tvůj!5) Uěíš
nas rozumně souditi. Davaš nám drahocenná
naučení o ceně všeho pozemského, jež zůsta
vá, před hrobem, a za hrobem nic nema.
Ukazuješ nám důrazně na to, eo je
V nás lepšího a šlechetnějšího, protože to

nepomíjí,na duši, jež neumírá,

již ne

1) Sir. 41, l. 2. ——1
2) Kazat. ], 2. — 3) Joh
17, 1:7.. u.
4) Is. 38, 12.
— 5) Sir. 41, &.

-

.
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lze zakopati do země ani vydati porušení.
Uzdravuješ nás od nezřízené ná.k!onno
sti k osobám a věeem tohoto světa. Odtr
huješ nas od peněz a statkův, od slávy a.
lesku, od blahobytu a požitku.

Iednou se musíme loučiti; nač tedy
zapřádati, udržovati a upevňovati svazky,
jež tak bolestně se trhají?

Vybízíš mě, ó sm rti, abych !)d ě ]; nebot
přicházíš jako zloděj vn-oei1) a uehvaruješ
toho, jehož ti Pántpřikazal v_yhladiti z počtu
živých, ——bez rozdílu věku, stavu, zásluh.
O smrti, dobrýt' jest soud tvůj! Uka
zuješ trpícímu, muži obětí ao dříkání, ko—
:ne o jeho strastia začátek odměny. O vitana

smrti, 6 bráno pokoje, bráno vítězná,
prahu štěstí, vykupi'teli, osvoboditeli!
Ukončuješ Všeliké pokušení a odstra
ňuješ nebezpečenství, že Boha opět urazíme.
Vedeš z tohoto slzavého údolí k Bohu,
k Ježíši, k svatým! Občerstvuješ znaveného
poutníka pozemského a korunuješ jeho ná,
mahy; zalidňuješ nebe a_posazuješ knížata
na přichystané trůny! ——

Netřeba se ti bati smrti, drahý mladí
ku! Žij jen bez poskvrny, zarhovej nevin
1) 1 Thes.

5, 2.

MyšlenkyÍaZrady II.

3
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nost, ——a tvoje smrt bude přechodem k
le p š í m u ž 1v o tu. „l)rahat jest před očima

Hospodinovýina smrt svatých jehořl).

N'ynít jest soud světa: nyni bude
kníže tohoto světa vyvržcno \'en.
Jan 12, 31.

Kdo pravdu zná a chce ji pově
d ět i, svědectví jeho nezasluhuje pouze,
(aby bylo známo, nýbrž nemůže býti rozumně
odmítnuto.
Pravděpodobnost nějakého svědectví,
platnost nějakého výroku jest tím větší, čím
více vědomost .a vůle svědkova povzneseny
jsou nad veškeru mo ž n o s t bludu a klamu.
Jak jest nam dTe toho soudiíi o Kristu,.
jak o svatých, vydávají-li svědectví slovem
.a skutkem pro něco a proti něčemu?
Soudím-li já, praví Pan Ježíš, soud
můj jest pravý.2)
A tak to 111
usí býti, drahý Spasiteli
můj, nebot ty jsi Kristus, Syn Boha živého!3)
Ty jsi byl u Otce od věčnosti, jsi téže

podstaty jako on, dělíš sesnímo moc aveli

kost,moudrost a pravdomluvnost!
1) Zahn 115, 15. -——
2) Jan

8, 16.

" 3) Mat. 16,16.

Co ví Otec, víš itý, a z této božské,
vědy čerpal jsi poklady, učení, jež jsi s lidmi
sdělil, a podle této božské vědy zařídil jsi
na zemi svůj život, lidem za vzor.
Bych pak já soudil, soud můj jest

pravý, nebo nejsem sám, ale ja a kterýž
mě poslal, Otec.1) Já a Otec jedno jsme?—')

Jak slyším, tak soudím a soud můj jest

spravedlivý:

nebonehledámvůle své,

ale vůle toho, kterýž mě poslal.3)
V pravdě, Bože můj, svědectví tva jsou
hodnověrna velmil4) Co tý schvalíš, je
dobré; co ty zatratíš, gest zatracení'hodno.

S vatí

——

jsou zjevně lidé, již se Spasiteli

podobným smýšlením & následováním jeho
příkladu nejvíce přiblížili.
Poučen-i jeho slovem, vzdělání v jeho
škole, žíveni jeho duchem, vedeni jeho mi
lostí zobrazují v sobě nejdokonalejším Způ

sobem Nejsvětějšího
všech svatých;
Kristo vo smýšlenístalo se jejich smý
šlením, jeho úsudek úsudkem jejich, co on

schválil nebo zavrhl, schvalují a zavrhují

též oni. Svatí žili, ——
ale již ne oni, nýbrž
Kristus žil v nich.5)
1) Jan 8, 16. ——2) Jan 10, 30.
5, 30. ——4) Žalm 92, 5. —- 5) Gal.

— 3) Jan
2, 20.

3*

Ký div, že jim byl svět tím, čím byl

Kristu; že ioni jím pohrdali,

nohama

jej šlapali & kráčejíce cestou jediné pravé
velikosti, pozdvihli se též k jediné pravé
mu hrdinství, úplnému odloučení od světa,.

Čím byl svět Kristu?

Nyní jest soud světa„ praví Pán; nyní
bude kníže tohoto světa, vyvržcno ven;1)
nyní budou odhalena jeho smýšlení, nyní
bude odkryt, nyní bude započat boj proti

němu.

\lůže- li býti dobré to, proti (emu Kristus
bojuje & k boji vyzývá?
Kristus učí mimo to zásadám, jež na
ukám světským úplně odporují, & uěe jim,
odsuzuje svět a, znamená jej jako plnv bludu
& zkázy.

Svět:

Blažení bohatci, nebot nepot. ebují
si ničeho odepi 1t1 & mohou míti nebo

již zde na, zemi.

Ježíš:
Svět:

1) Jan

Blažení chudí duchem, neboť jejirh
jest království nebeské-?)
Blahoslavení, jimž je dopřáno uspo
kojiti pomstychtivost, nelot' zachrá
nili svou čest & vyhověli \ lastním
citum.
12, 31. -—- 2) Mat.

5, 3.

()*.
".

:Blahoslavoní tiší, neboť oni zemí
vládnouti budou.1)
Blahoslavení, již nevědí o nouzi &
zármutku, o strasti &,práci; neboť
to jest útěchou člověku zde na zemi:
býti vesel & míti radostné dny.
': Blahoslaveni lkajíeí, -nebot' oni po
těšeni budou.2)
Blahoslavení, jimž radosti & požit
ku hojně se dostává, nebot nikdy
nemůže nám toho býti dosti ;posky't
nuto; ——
a život jest tak krátký!
': Blahoslavení, kteří ]ačnějí & žíznčjí
po spravedlnosti: neboť oni nasyce
ni

Svět:

Ježíš:
Svět:

budou.—“>)

Blahoslavení, již umějí sami o sebe
se starati,nel_ioťkaždý jest sám sobě
nejbližší, a, na, cizí pomoc spoléhati
jest nejisto.
Blahoslavení milošrdní, neboť oni
milosrdenství dojdouxí)

Blahoslavoní, již svým náklonno
stem ve všem vyhovují. Požitek a.
uspokojení, —-- i kdyby při tom duše

zahynula!
1)

blat.

5,

5, o. -— 4) Mat.

.4. ___ 2)

5, 7.

Lbíat.

5,

51 —— 3)

Blut.
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: Blahoslavení čistého srdce, nehof oni
Boha viděti budou.1)
Svět Blahoslavení,
jíž stojí na svém pra
vu, byt' inásilím; nebot" upustí-li
od něho, docházejí hanby a škody,
a bližní má, z nás prospěch.
': Blalíoslavení pokojní, neboť oni sy
N<

Pd\

$<

nové boží slouti

budou.—?)

Blahoslaven, jehož lidé na rukou
nosí, jemuž lichotí, jemuž přízeň
prokazují; neboť tak putujemc pří
jemnou cestou a prožijeme pokojné
dny. Blahoslavení, Váží--lí si vás
lidé, chválí—li vás, vyznamenávají,
poctami zahrnují. Závidění hodni
jste, nebot jste dosáhli vrcholku
toho, čeho si jen přati lze, — ple
L.; O
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sejte a požívejte svého štěstí!
:Blahoslavení, kteříž protivcnství
trpí pro spravedlnost: neboť jejich
království nebeské. Blahoslavení
jste, když vám zlořečiti a protiven

ství činiti a všecko zlé o vás lhouce
mluviti budou, pro mne: radujte se
a veselte se, neboť odplata vaše
hejna jest v nebesích! 3)

1) Mat. 5, 8. — 2) Mat. 5, 9. — 3) Mat. 5, lO.—12.

———.')9—

Avšak nejen protivou zásad odsoudil
Ježíš svět: pohled na jeho skutky, násle
duj každého

jeho kroku

zde na zemi, ——

všechny šlépěje ukazují opačný směr.
Jdi do Betléma, kráčej k jeslím, putuj
spolu do Egypta, prodlévej V Nazaretě, plo
putuj zemi judskou, odebci se do zahrady
Getsemanské, vystup na Golgotu, — nc—

potkáváš-li všude chudého

ženého Ježíše, trpícího

Ježíše, pon i

Ježíše? chudé

ho, poníženého, trpícího ——do b ro vo ln ě?

Tak tedy si váží Ježíš pohodlnosti, bo
hatství, cti, blahobytu?
Statky, jež svět až k hvězdám vyvy
šuje, jichž se až k ochraptění navola, k vůli
nimž se až k umdlcní natrápí a naběhá,
D něž se až do krve pře? jemuž, aby jich
dosáhl, žádná cesta není příliš dlouhá, žádná

stezka příliš strmá, žádné namáhání příliš
velké, žádný podnik příliš drzý, žádný pro
středek příliš hanebný?
V pravdě, tenkrá'te byl vyřknut rozsudek
nad světem, tenkráte bylo kníže fmhotosvěta
odsouzeno!

Ježíšovy skutky, trestají svět ze hříchu,
spravedlnosti a soudu.1) A toto odsouzení

___—___—

1) Jan 16, 8.

IO

trvá tak dlouho, dokud tr 'a učení Ježíšovo,
dokud jeho nejsvětější příklad nalézá násle—

dovníků mezi lidmi.

A ——() moci božského příkladu!

celý

oblak svědkůl) jest tu & zastiňuje zemi;
a z něho zaří apoštolové a muředníei, vy
znavači a panny vysoko nad světem, za
lemněným klamem ašalbou ažz mračna duní
odsouzenídolů na ty,kteří byli již od Krisla
tak slavně a důrazně odsouzení, a ozvěna
jeho znídále—stoletími až do konce světa.
A pak ——
na veliký den, na den p ra v.(1y

a svědectví,

potvrdí veškeré nebe, po

tvrdí Bůh, andělé a vyvolení boží rozsu
dek dávno prohlášený,

——všechna lež končí

a jediné. pravda vítězí.
Padl, padl ten veliký Babylon, kterýž
vín-em hněvu smils'lví sveho napájel všecky
národy 33)

Podle úsudku Ježíšova utvoř úsudek
svůj. Jím, světlem světa, nech se osvítítišl)
Jemu věř na slovo; on zná pravdu a ne

chce a nem ůže ti jí zakrývati.
Svět jest zaslepen;
šalba jest jeho

účelem rozšiřuje klam a hledí svůj vlastní
1) Žill. 12, 1.

J: 9

2) Zjev.

H,

8.

3) Jan

ll
blud zakrýti. A zvláště na mladíka má, na
mířeno; jeho by

“zid překvapil,

přilákal,

spoutal, záhubě vydal. Jeho nezkušenost je
mu vítána; jeho citlivost, jeho vědyehtivost,
jeho ohnivý

smysl, jeho žíznivé

srdce, —-—

všechno jest mu vítano, by toho zneužil.
Vystříhej se tedy, aby nebylo svedeno
srdce tvojoll)
Vystříhej se osidel a lzezpečen budešli')
Užívej tohoto světa, jako bys ne

užívallřl)

8.81ep0tm
Synu člověčí. prfkopej tu zed“
. vejdi :: Viv. ohavnosti nuj
horšl.
EZ. S, 8. 9.

Oko duševní může býti právě tak úmy
slně odvráceno nebo zavřeno jak oko tělesné.
Můžeme přehlédnouti to, co by nám
pomáhalo spasiti svou duši, polepšiti svůj

život; můžeme přehlédnouti sobe samy,

zůstati sobě samým neznámými, záhadnými.
zahalenými.
Tato duše vní slepota nebo zaslepe
nost má mnohem větší následky než tělesná.

U sian.1n.m.»-2)ng.1L
3) ] Kor. 7, 31.

m._

_„ 42 __

Neznám sebe sama; budu se tedy p ř e
(_'.(*. ň () V 11. t i.

Neznám sebe sama; nevím tedy, odkud
hrozí nebezpečenství, co třeba odstraniti a
co polepšiti.
Satan rozšiřuje slepotu velmi peclivě,
pracuje bedlivě, aby nás učinil cizinci ve
vlastním domě. Hned užívá, zevnějších roz
tržitostí, obchodův a vyražení, aby naši po
zornost od nás odvrátil; hned sebelasky,
již není nic nepříjemnějšího, než odkryje-liv
nitru našem něco, co nás zahanbuje; hned
falešných přátel, již nam lichotí, již nás
zahalují oblaky poehvalného kadidla, že na
sobě ničeho nerozezname.
Právě z toho jde na jievo, jak nebez
pečná je tato slepota duševní. Podporujeť

záhubu

naší duše a proto ji satan způ

sobuje a udržuje.
A vskutku: neznám-li se, může se mi
náhle stati, co se stává bezstarostnému oby
vateli domu, jenž nalezá. hrob pod pada
jícími troskami, protože nevěděl. že dům jest
již na spadnutí.
Může se mi díti jako neprozřetelnému

rybáři, jenž nepozoruje pukliny,
vniká vlnamořska.

kterou

Může se mi na nejméně díti jako ješit
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nému umělci,

jenž pohrdá každým poučo

ním, jenž nechce hlouběji vniknouti do
umění, nechce pohlížcti na dokonalé vzory,
aby nezpozoroval hudlařství a nedostatků
vlastních prací, aby nebyl nucen toužiti
po zdokonalení. Ovšem, nevíš-li, že ti něco

chybí, a nevíš-li, co a jak mnoho.ti

chybí, nemožná všeliká snaha.
Tak je to pohodlnější. Ale odpovědnost?
Proč nám dal Bůh přirozeného a nad
přirozeného světla v hojnosti, proč nám ho
chce k naší prosbě ještě zvícedáti, ine-liproto,
abychom viděli, čeho se nám ještě nedo
stává,?l)

Proč jsou ita zpytování

před sv.

zpovědí tak. povrchní?
Proč neskládáme nikdy nebo jen málo
kdy pečlivých účtů 0 dni, jejž jsme ztrávili?
Proč v celém roce sotva jedna čtvrt
hodinka uzavřenosti, jež by nás mohla po
učiti, jaké jsou naše vášně, zdali se vzmá
hají, zdali se menší, jak vzájemně souvisí,
jak naši duchovní stavbu podkopávají neb
ohrožují.
Iak mnohý zna důkladně jiné, ví aspon
dosti o jejich povaze, jejich mravech, soudí
1) Žalm 38, 5.
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- -

a mluví o jejich činech; a sám sobě jest za—

halený m obrazem, o němž znamy jsou
mu nanejvýše ncjhrubší rysy!
Není. to hanebné?Pokrytci! Způsob nebe
i země umíte posouditi: proč pak nechcete
viděti, jací vy jste?1)
A pak: co nás zatvrzuje proti bližní
mu? Toto neomezené přoceňování sebesama.
Odtud ty zlomyslné úsudky, hořkost, ne
prava horlivost, jizlivost. Což pak Vidíš

m rvu

v oku bratra svého, av oku svém

břevna nevidíš?2)
I pohanští mudroové považovali zna—
most sebe sama za vrchol moudrosti, odpo
ručovali ji, učili, jak by se v ní člověk
cvičiti měl.
A my, jimž při těchto tak užitečných
poutích v bludišti našeho ubohého srdce zje
vení a milost Vůdcem a světlem býti chtějí,

zůstaneme za pohany?
Ty, drahý mladíku, toužíš po vědě.
Mnoho let se učíš a snad hodlaš ještě něko—

lik let studovati. Kdybys “měl všechnu
vědu, ale známosti sebe sama bys neměl,

byl bys nejnevědomnčjší

Opravněn honositi
1) Luk.

a nejméně

se p ra v ý m v z d (3l a

12, 56. '——2) Mat.

7, 3.

ním. Nejsi-lissám sobě moudívm, co ti
prospěje všechna možná, moudrost?
Ano, ——
kolem dvou věd otáčí sc všccck

n:iš život: Pane, kéž znam tebe, kéž znám

sebe!

Poznani Boha působí bazcň, lásku a
horlivé následování.
Poznani sebe působí spasitclné zahan—
bení, pokoru a pobídku.
Mladiku jest sebepoznání zvláště po

třebí.

V tomto věku vyvíjejí se náruživo—
sti; potřiti je v jejich vzniku, v jejich
prvních začátcích, jest rozhodně důležito.
K tomu však jest potřebí, abych věděl,
zdali se opravdu takové nat'uživosti vy
víjejí a jak s mou povahou souvisí, — a
právě toho dosáhneme sebepoznánim.
Satan se své strany není nikdy čin
něj ším, než pozoruje--1i, že v našam srdci
puči nějaka nova naruživost; pak ji roz
dmychuje, dava jí potravy, přivádí jí spo
lečníky, opatřuje zbraň a náboj. Nemáme—li
se však ustavičně na pozoru, přehlédncmc
tato velcdůžita okamžcní a zlé se v našem
srdci zahnízdilo dříve, než jsme tušili, že
se blíží.
Nuže tedy, synu člověčí, —- prokopcj

__45 _.

tuto zeď, vejdi a viz ohavnosti nejhorší,
které tu sídlí.1)
Ano, pronikni, mladíku, hustou mlhou
dobrovolné slepoty, jež tě zahaluje. Nebuď

si. na dále tajemstvím,

Chceš-li upřímně Víc a více ode zlého

odstupovati a k dobrému se obraccti, musíš

se zn ati. Snaha bez cíle jest neužitečna;
a jen známost sebe sama tě poučí, nač ti
mířiti jest.

Slepý

mladík,

——jaký to srdce

rvoucí pohled! Ncviděti krásného světla slu
nečního, nekochati se skvostností a nadhe
rou barcv přírodních, nemoci ponořiti zraků.
do modrojasného nebe a do zelených luhů,
——a Všechno to u věku, V němž život tak

bohatě proudí! ___-Slepý mladík! Nevidětí

Boh a, neviděti sebe! Zabraňovati přístup
světlu nejblahodarnějšího poznání!
Osvčť, ó Pane, oči mé, abych snad ne

usnul ncznaje sebe sama, jako ve spánku

smrti?)

Osvěť, Bože můj, tcmnosti

mé33) Od

straň klamný závoj sebelasky a onu lenivou
zbabělost, jež nechce viděti, protože nc

chcejednati!

1) Ezech. 8, 8. 9. ——2) Žalm 12, 4. — 3) Žalm 17, 25).

Proč čekati,

až oslepující světlo blí

žieí se věčnosti zalianbí mé dobrovolné telu

nosti a krutě je rozptýlí?

9. Slabost.
.X'ž.dok-uvítal maličcí milovat-i Inulclc

dčtinstvi?

Přísl. |, 23.

Není-liž vůle nejskvostnějším darem,
jímž Stvořitel naši duši obdařil, — talo
vzešená, přednost, 'rozhodnouti se svobodně
pro —-—
nebo proti

něčemu?

Vůli osvěeuje rozum.

Tato pochodeň

poznání ukazuje nám dobré, jež si máme. za
milovati, a dává nám je viděti v lesku ne

beského původu; ona však ukazuje izló
v jeho temné postavě a hrozném příbuzen
ství s peklem, abychom se ho varovali.
Vůle, jako všechny ostatní mohutnosti
duševní, může se vyvinouti u. zdokonalil-i.
ale může se též zanedbati a převrátiti.
Jsou lidé, o nichž se nám zdá, že ne—

mají skoro žadné

vůle.

"i\"lajíťvůli jen

pro Věci přirozené, smyslné; po těch vzta
hují hned své ruce. Co smyslům lahodí, co
se jim líbí, co je těší, ——to chtějí.
To však skoro není vůle, jako spíše

přirozený smyslný

pud, neboť Vlastní
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vule jedna stale spolu s poznáním

a roz

hoduje sc dle něho, ne však dlc zevnější

lákavosti.
Jsou dale lide vclicc sla bé vůle. Pro

ně jest dosažitelno jen to, co leží nejblíže,
věcí nejobyčejnější, nejlehčí.

K tomu, co jest mravně

nesnadno,

co vyžaduje mocného rozběhu & mnžne vy

trvalosti, k tomu se jejich dětinství nevy

šinc.

Tito lidé kolísají od dobrého ke zlému;

dobrého jen se dotknou; povrch

jest vlast

ně jejich zamilovaným živlem; nedosáhnou
vznešeného, nevykonají nic významného.
O takových platí v pravdě: Až doka
vád, maličcí, milovati budete děti.nství?1)
A: nebud'me jako maličká, pacholata, sem
a tam se zmítající, a netočme se každým
větreml2)
.
A takových dětí jest iinczi těmi, již

na poli zevně mravním' opravdu velike
věci působí, nesčíslný počet.
Běží-lí o výzkumy, vynálezy, mecha
nickou zběhlost, o podniky a činnost zev
nější, o ctižádostivé, lakotné, požívavé plá

ny: ——
jsou to vítězní doby vatelě,
1) Přísl.

], 22. ——2) l'ifes. 4, 14.

jimž
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není žádný hrad dosti pevným, žadná zbraň
nepřátelská dosti zhoubnou, žádný odpor
dosti tvrdošíjným.
Avšak

——() viz ty děti! —-- za tak mno

ho let nemohouse vykázati ani jediným

v í t ě z s t v i m nad vlastním převráceným
srdcem!

Nejmenší těžkost zastrašuje tyto zba
bělce; nejnepatrnějšínámahavysiluje tyto
slabo chy; mělký příkop, malý pahrbek
dovede zadržeti tyto h rdin y; nejslabší ne
přítel zažene tyto děti na hanebný útěk.
Jak směšnou jest „tak mnoha z e Vn ě j š í

velikost

a vznešenostvedle této mravní

n i t e rn (: maličkosti!
Tu jde mladík' s čelem vysoko pozdvi
ženým. Považuje se za duchaplného, vzdě
laného, vznešeného, ctihodného; marnivý,
svéhlavý, pánovitý, nepoddajný těší se do—
mnělé nynější velikosti a sní o budoucí; a
——v srdci! porážka na porážce, hanba na

snad

i samé důstojnosti lidské!
Tu hlouba o velikolepých plánech. Nic
mu není po chuti; všechno haní, všude Vidí
jen nedostatky a vytýka nezbytné Opravy;
tak a tak to ma býti, tak to musí býti. Ale

aby spořadalVlastni
Myšlenky a rady II.

nitr o, k tomu se
4
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nemá; tu neučiní přítrž rozličným neřádům.
Až dokavád, maličcí, milovati budete
dětinství! O mladíku! jen ta vůle jest vlast
ně vůli, jež podniká a vykonává věci

mravně

veliké, mravně

těžké; nebot

[k tomu hlavně dána člověku tato vznešená
mohutnost duševní, aby došel svého posled
ního cíle.

Praví-li rozum:

zde něco chybí, zde

jest rána, ——
praví vůle: zde jest potřebí,
aby byl \opomoženo,tak a t.ak A pravíc to,

přistoupiž k dílu.

Viz, jak se neleká překážek! Obtíží jest
hojnost. Snad jest stokrát odražena, ——ale

stokrát žene opět útokem. A s válečným
křikem: Bůh to chce a já to chci, zatkne
vítězný prapor na dobytém cimbuři.
Ještě více. Místo aby se oddala po ví
tězství línému poklidu, zbrojí se poznovu;
kvapí od hradu ke hradu, od tábora k tábo
ru; — a dobyvši vsech tvrzí svých odboj
ných náruživostí, ——ovšem za cenu veliké
námahy a krve -——,
ještě neopočívá: bdělosti
a neustálým bojem opanuje to, čeho dobyla.

pojistí si to, — pořádá, spravuje, vládne.
() všemohoucí vůle mladíkovy'- Ano,
——sp0j111 mladík

se svou vůlí

čerstvost

svého věku, činnost, velkodušnost,
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jejíž seménka puěí V jeho šlechetných prsou,
pak jí nemůže nic odpórovati, ——
žadná ne
řest, i kdyby sebe více zakoreněna; každé
ctnosti, i sebe těžší, může nabýti.
Chci, praví, ——
a jako zdi Jericha při

zvuku trub J osuových, tohoto'hrdiny plného
víry a činnosti,1) padají překážky.
Již jest V jeho rukou to,co chtěl, již
se těšídraho<ennému majetku, drží jej pevně,

zachovává jej a rozmnožuje.
Bez účinné, vytrvalé vule podobá se
mladík kalíšku květinovému, ovšem ]cpému
a ozdobnému, jejž však idosti malý vítr
sklání, rozvane, roztrhá, zatím co mladý
doubec svůj vrcholek neustale k nebi pne.
Nadarmo stěžuješ si, mladíku, do své
povahy, viníš prudkost svých naruživostí;

chtíti

můžeš přece, —-a této všemoci

ustupuje Všech no. Touto mocí můžeš z n i—

ěiti a stvořiti.

Zkus tedy a chtěj!
A protože pravá, síla Vůle záleží ve

dvou věcech,v myšlence

a citu, — v

jasné, živé, mocné myšlence avsilném mvsl
ovladajícím citu, jenž pravě tak zahlv í
vá., jako myšlenka osv ctlujc: vezmi si
1) Žid.

11., 30.
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——

z přebohatého pokladu své svaté víry, z ne
vyčerpatelné zásobyisvého nálmženství tako
vou mocnou myšl—enkua takový nadšený cit.
10. Lehk'omyslnost.
Zpuštěním zpustne všecka země,
nebo není Žádného, kdo by to
rozvažoval srdcem.

Jerem. 12, ]l.

Čím je to, jinoehu drahy, že je v tobě

ještětak málo světla
málo zmůže?

a že tvá vůletak

Není tím vinna tvá mladieká lehkomy
slnost, jež se hledí ubrániti každé vážnější
myšlence .a zmařiti každé pevné rozhodnutí?
Proč je ti mé zjevené slovo zavřenou knihou?
Proč vnikají veliké spasitelné pravdy tak
zřídka ku tvému srdci a skoro nikdy do
tvého srdce?,
Vždy znova vrháš se do víru nejroz
manitějšíeh vyražení, vždy znova dáváš se
unášeti proudem všedního života. Nikdy ne
máš pokoje, nikdy poklidu; žádné zastávky,
žádného přemýšlení!
Tak ovšem nemůžeš slyšeti m n e, svého
Stvořitele, když tě obklopují tisíceré tvory;
nehot já nejsem ve hřmotu a hluku.

53

Tak ovšem nemůžeš patřiti na sebe
sama., míhá.-li se ti množství všelijakých
postav před okem zevnějším _i vniterným.
A kdyby ti někdy měla, připadnouti
spasitelná, myšlenka, jež by mohla míti ve
liké následky pro tvé rubohé srdce: ty se jí

bráníš, ty ji nechášuhesno uti jakoknot.

jenž uhasíná, v la.m*pičce,v níž jest oleje po

skrovnu.
Jsou- liž tyto výčitky tvého Pána &
Boha, bezpodstatny, neopiávněny?
Ano, právě mládí h le v ní ch y bo u
je lehkomyslnost. Pohvblivá, obrazivost,
nezralýúsudek, smysly, ochota přijati každy
dojem, touha, vrhnouti se co nejdříve do
směsi života„ činí mu přemýšlení nesnad
ným, nemilým, obtížným.
A. přece by právě ono potřebovalo tíže,
ježby příliš lehkého člunku chránila. řed tí
sícerými nebezP-ečcnstvími, z nichž jššt jedno
větší než druhé.
Ty se spotřebuješ úplně ve službě ze
vnějšího světa.
Duch .a,srdce se rozloučí v nepřetržitém
obcování s tvory, jimž konečně náležíš více
než sobě.

Tvoje myšlenky se rozptýlí jakojiskry;
nyní se lesknou, v nejbližším okamžení jest
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tma ; pak zasvítí jiné, aby za kratke zase
uhasly.
Proč jich neřídíš častěji k Bohu a k
spase své nesmrtelné duše?
Proč se nezabývaš, aspoň někdy, oněmi
pravdami, o nichž je psáno: Buď pamětliv
posledních věcísvých a na věky nezhřešíš “) ?
Proč sahaš tak zřídka po knize, jež,
obsahujíc moudré nauky, upozornila by tě
na tvé povinnosti a přivedla na pamět spa
sitelné pravdy?
Země, země, země, slyš řeč Hospodi

novu. Toto pravi Hospodin: Napiš muže
toho neplodného, muže, jemuž za dnů jeho
šťastně se nepovede.2)
Nebudeš-li, mladíku, přemýšleti, nebu—
deš pokračovati na cestě spásy; nebudeš

žíti zdárného života duševního, nebudeš
zráti ve ctnosti, nebudeš dokonalým.
Lahkomyslnost rOZptyluje, šlape noha
ma n-ejlepší símě.

\Lehkomyslnost přehléda, necha ujíti
nejdrahoeennější příležitosti k zásluhám.
Lehkomyslnost přeslechne, nedbá napo
mínajíeího svědomí, směje se výstraze,žer
tuje s hrozbou, zneužívá. hlasu a času milosti
1) Sir. 7, 40. — 2) Jer.

22, 29. 30.

Lehkomyslnost přeskakuje hříchy,1)za—

meškává se uzdraviti, rozedíra staré rány.
Lehkomysanst se žene až na pokraj
píopasti, a nepotam11 se pokaždé do hlu
biny, děkuje za to jen zvláštní, nezasloužcnó

ochraně s nebes.
7 puštěním zpustnc všecka země; nebo
není žádného, kdo by rozvažoval srdccmlž
Chceš býti i ty z počtu oněch dítck
pozemských, jež, jak se zdá., ani ponětí ne
mají, jak vážné jest jejich určení, jak vele

důležit jejich život a rozhodnutí o věčno
sti, jež dano do jejich rukou.

Proč bys měl na všechno

kdy, jen

na to ne, abys tu a tam na chvilku patřil
sobě a své duši, abys se poznal a spořádal
důkladně záležitosti svého nitra, nejdůleži
tější zc všech, jež „máš a míti můžeš?

11. Náruživosti.
Při žádostech svých nec-hoď a od
vůle své odvracuj se.
_,
Str. 13, 30.

Nai-uživosti jsou hnutí smyslných ža
dostí, jímiž člověk za spolupůsobení obrazi
vostl, “těla a smyslů buďto k nějakému
1) Přísl. 14, 16. '— 2) Jer. 12, 11.
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dobru přitažen,
odtažzen bývá.

anebod nějakéhozla

Smyslné žádosti vztahují se predkem

jen k tělu, jsou proto, aby je udržely a po—
ěovaly o jeho blaho.

Láska, touha, radost, zášt, ošklivost,
smutek, hněv, opovážlivost, bázeň, naděje,
zoufalost —- se svymi rozličnými odstíny
——
baží po dobru, brání se zlu s větším
nebo menším namáháním, dle toho, jak živé
jsou představy a dojmy.
Tyto náruživosti, rozumem na uzdě

drženy

avedeny,

nejsou samy o sobě

zlé; naopak mohly by nám jakožto nad
obyčejné síly naší přirozenosti V nadobv
(ejných záležitostech pomáhati, abychom do
sáhli nějakého dobra, byt i nesnadnóho, a
odvrátili od sebe zlo velmi mocně na nás
doléhající.
Avšak od té doby, 00 i tyto síly po
pádu našich prarodiču nákazóu síiženy byly,
od té doby, 00 zatemněny rozum a seslabená
vůle jejich přehmatům vydatně pomáhají:
jsou právě tyto síly nejvetším podpůrcem
mravního zla, nejbohatším pramenem hříchu.
Slouží světu a ďáblu hlavně jen body,
na nichž se může zachytit, a byly-li mimo
to nedostatečným anebo převráceným vy

(hováním,

špatnym

okolím & poměry sesí—

leny, poskytuje- li jim letem & duševní směr
potlavy &opory: pak není mravníozhouby,
do níž by člověka, nestrhly.
Ú, v pravdě: Jho těžké stvořeno jest na,
syny Adamovy ode dne, v němž vyšli z ži
vota matky své, až do dne pochování do
matky všech!1)
Ano, — tělo. kteréž porušení béře, ob
těžuje duši,2) a. Vidím jiný! zákon V údeoh
svých, který odporuje zákonu m sli 1116323)
Tyto náruživosti na uzdě držeti, jest
úlohou našeho života.

Jest nám praeovati, aby se nezdvihaly
v n e příhodný
čas, aby .se Il'WObI'aC'Íle
k zlým předmětům, ano aby ani vzhled-c=m
k věcem dobrým moudré míry nepřekra
čovaly.
To jest to bojování () nčž tu běží v na.
šem veškerom pozemském bytí.
Potřeba, tohoto boje jest jasná.

A kdyby byla v člověku jen jedin á,
z těchto náruživostí: oslmžitosí a_boi jsou
nezbytnými. Avšak není tu jedna„ nýbrž
tak mnohé, jež bojují o nás jako divoká
zvířata,.

1) Sir. 40, 1. — 2) Moudr.

9,15. ——
3) Rím. 7, 23.
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Nezkrotí-li člověk těchto náruživostí,
přestává býti člověkem.
Nezkrotí-li jich, nemá pravého poklidu
v srdci, žádného pokoje, žádné rovnosti
duševní.
Nezkrotí-li jich, není mravně Bohu

podoben,

nepoznává věcí vyšších, nemá

plodné vůle.
Proto praví ti ústa Nejvyššího tak dů
razně: Po žádostech svých nechoď a od vůle
své odvracuj sefl)
Pod tebou 'má býti žádost hříchu, a ty

panovati máš nad ním?)
A tento boj vztahuj na všecky své ná
ruživosti. Každá. z nich jest jako jiskra,
jež, zanedbána a nestřežena, nejvelkolepější
paláce v rumy obrací, nejkrásnější a nej
obydlenější města V poušť proměňuje.

Každá z nich jest jako lavina s hory
se valící, jež, stále rostouc, doprovázena tro
skami, v hrozném pádu do rokliny spadne.
—\ tento boj proti náruživostem musí
tívati po celý život.
Dokud jsem poutníkem, jsem též bo
jovníkem.
Dokud prodlévám zde na zemi, nosím
1) Sir.

18, 30. -— 2) 1 Mojž. 4, 7.

__rg__
V sobě tento do utná.k zlého, jehož třeba
neu-stále stříci, neustále jej dusiti a hasiti.
Mládí ovšem jest hlavní doba boje proti
náruživostem a převráceným náklonnostem.
V tomto věku se vyvíjejí, ohlédají se
po předmětu, hledají společníků. Žár mla
dosti, pohyblivá. mysl, zvědavost, nezkuše—
nost, slabost, ——všecko jest jim vítáno.
Mladíku, vstaň! Opaš se!-1) Moeni ne

přátelé obklíčili duši tvou.2) Jako zuřiví
býkově tě obstoupili; jako lvové draví a
řvoucíotevřeli na tě ústa sva, by tě s_polkli.3)

Nej) rodlévej!

Podnikni zmužile

tento boj, ——
jestit' rozhodující.
Dům tvého srdce jest ještě tvůj;

bys jej vydati svým nepřátelům?
Tento boj jest nyni snadný,

chtěl

——snad

nější aspoň, než když se tytéž náruživosti,
sesíleny, pevně usadily a zahnízdilý.
Nebo, pověz mi, ——co vytrhneš

snáze

s kmenem a kořeny ze země: mladou by

linu nebomocnýstrom?

Koho přemůžeš snáze: slabého chlapce
nebo silného muže?

Co zastavíš snaze: malý nepatrný p o
1) Sk.

21,

ap.

13. 14.

12,38.

——2) Žalm

/

m,

9. -——
'3) Žalm

--

tůček

oo

—- _

nebo hlubokou, divoce burácejicí

bystřinu?

1.2. Zvláštní

zlá náklonnost..
\'yplniš—li duši své žádosti její,
učiní tě v radost nepřátelům
tvým.
Str. 18, 31.

Kdyby v tobě nejrozmanitější náruži
vosti jako na bojišti zápasily: jcdn &vyni
ká. zaji-sté nade všechny ostatní & baží po
neomezené vládě.
Ano, každý člověk má, jednu zvláštní

zlou náklonnost, jež mu panuje.

Ona,jest červenou

nití, vinoucíse

celým předivcm životním & barvící je svou
barvou.
()na jest řkolem,ženoucím mnoho jiných.

Jaká jest tvá hlavní náruživost?

Je to lchkomyslnost,

povrchnost?

Je to lenost?
nenávist práce a na—
máhání.?
Je to s m ys l nos t, touha po požitku &
zvířecím blahobytu?

Je to ot 17ados t, marnivost, touha,
zalíbiti se, bázeň lidská?
Je to vlažnost
vzhledemk Bohu a
k věcem božským?
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Je to závist? Je to lakota? Je to zlo
bivost? lživost? neláska? duch ncodvislosti
a odporu?
J 0 to malomyslnost, zbabělost?
Poznáš lehce svou hlavní náruživost,
chceš-li jen přemýšleti.
Jaké jsou chyby, z nichž se opět a opět

při sv. Zpovědi

viníš? Jak se jmenuje

jejich společný pramen?
Co bys si opětně vy čítal, kdy bys měl
chvalitebny a spasitelny zvyk, piehlédnouti
každý večer denní dobu, již jsi prožil?
Co je to, 00 tě nejsnáze rozcilí?
co
ti nejčastěji před duši vstoupí? co tě v myš
lenkách nejčastěji zaměstnává? co na tobě
jiní, již tě znají, jednomyslně h a n í.? oop1 es
nejrozmanitější útvai piece jen na jediny
kořen ukazuje?
Jest velice důležito, bys s touto hlavní
náruživosti bojem se utkal a neustále s ní
bojoval.
Není-liž takořka ohniskem všeho nc
pořádku V tvém nitru?
Není-liž střediskem, v němž se soustře
d'uje všecka látka nemocí tvého nakaženého
srdce, aby pak V jedovatvch ianách tu a
tam se objevovala.?
Kdybys měl tuto náruživost v moci:
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vítězství nad ostatními bylo by nejen leh

čím, nýbrži trvalejším.
Bylo

by lehčím, ——nebot

podařilo-li

se nám dobýti vlastní pevnosti, jak by
mohla odporovati vedlejší opevnění?
Bylo by trvalejším, — neboť je-li hlav
ní nepřítel poražen, chybí spojencům spo
lečná páska, a proto též nemohou spo leč
ně jednati a začíti vážně dřívější nepřá
telství.
Neeháš-li na0pak jen tuto jedinou ná—

ruživost řáditi, staneš se brzy otrokem
mnohých jiných.
Onat' roste, mohutní, ——
vtahuje do sebe

jako jedovatá rostlina všecky zkažené šťávy
tvé špatné přirozenosti; rozšiřuje se, po;
hostuje ve svém temném, hrozně plodném
stínu mnoho jiných špatných rostlin a vy
střelku, chová je poskytuje jim vlastního

kmene, aby se na něj zavěsily;a tohoto

temného kouta proudí zhouba do celého srdce.
Ne, — nenech zvítěziti žádosti své, sice
tč učiní v radost nepřátelům tvym.1)

Jak pravdivé jest, že jediná náruživost
svrhne člověka do nejhlubší propasti, vidíš
na Jidáši, padlém učedníku Ježíšově. Ne
1) Sir.

18, :H.
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zřízená. láska k penězům uěiní ho zlodějem,
zrádcem božím, sebevrahem, nejnešťastněj
ším všech lidí, o němž jest psano: dobré by

bylo jemu, byl se byl nenarodíll)
Obrat tedy od nynějška svou pozornost
na tuto panující zlou náklonnost.
Bděj nad ní pečlivě. Po ní hlavně pá
trej, zpytuje se a připravuje se k sv. zpo
vědí. Pozoruj bedlivě, jak roste a jak je
spojena s ostatními naluživostmi. \ ystupuj
proti ní, obnovuje často svá, předsevzetí. Ze
ptej se duchovního vůdce na prostředky
proti ní.
'
Ci není tvá, duše hodna této nebo
ještě větší péče?
Bylo by lépe, abys jednou v pekle po
celou věčnost volal: má, neláska, ma pýcha.
má, smyslnost,

ma lenost, má. lakota při

vedly mě na tato místa?
() srozumějtež tedy nemoudří/z lidu a
blázni jednou sobě usmysletefí')
13. :Lakota.
Kořen Zajist-r'-všeho zlého jesi
:h'ulostix'ost.
!. Tim. &'.,IH.

Mladík pro svou l(hkomysluost a kratko
zrakosl jež ho nemehaustaíalíse o budouv
1) Mel.. 2-6, 2-1.

2) Žalm

93, 8.

m

_—

nost, a protože obyčejně ještě neběží o jeho

Vlastní majetek, jest ovsemSpíše ro zmari—
lý m, než plíchylným kpenězlim a majetku.
Ale V době, jež tak na vecech pozem

ských lpí jako plávě naše, v níž velky

i malý jen na to pomýšlí, jak by svůj ma
jetek rozmnožil, .a dosti prostredků nalézá,
aby. této touze zadost učinil: nechybí ani

mladých

srdcí, jejichž bůžkem začínají

býti peníze.
Truchlívý to příznak neblahé b 11do 11c

nos t i! Kalný pramen rozmanitých zmatků

v přítomnosti!

Začínáš si. Važíti více než hodno statků
tohoto ,světa, velebíš a za veliké a šťastné
pokladaš ony, již jsou časnými statky po
žehnání; lpíš pevně na svém a rmoutíš se
nesmírně při nahodilé ztrátě; tvé srdce jest
nepokojno a touží po majetku; hledáš cest.
na nichžto bys mohl bohatství dojíti; nepo
vrhuješ méně počestnými, nebo nepočestný
mi, konečně docela zločinnými přostřcdky;
„bohatým stůj oo stůj“ jest konečně tvým
heslem: — a pod nohama otevírá, se ti pro
past nehodnosti.
Kořen všeho zlého jest žádostivostl)
1)

1 Tím.

(i,

10.

_ 65—
Od menších zpronevěření až k podvodu
a krádeži; vykořisťuješ bližního; zadržuješ
majetek neSpravedlivě-nabytý; hromadíš la

kotně statky; jsi zatvrzelým k chudým a
nuzným; jsi špvinavě lakomý k sobě a ji
ným; zapomínaš na nebe, Boha a věčnost
»—pro zemi, čas a peníze.

Kořen všeho zlého jest žadostivost ma

jetku.

A bohatství nadýmá..Zevnější

sta

tek, myslíme, nahradí n i t e rn é dobro. Opí
rame se o pozemské; myslíme, že můžeme
býti bez Pana Boha aza peníze Všeho dosíci.
Ruka naše vysoká„ pravíme ; ne Hospodin,
——my učiníme

všechno. 1)

A vskutku zlatý klíč otevíra vše cký
z amky. Brana všech neřestí zeje dokořan,
jakmile se jí dotknou kouzelné proutky
zlata nebo stříbra.

Když již ti, kdo chtějí

zbohatnouti.

do mnohých osidel upadavají,2) čím Vět
ších vin dopouštějí se „ti,kdo bohatí jso u a

rádi

bohatí jsou!3)

Pověz mi však', mladíku, co jsou bo

hatství?

1) 5 Mojž.
3) Sir. 11, 10.

32,

Myšlenky a rady II.

27.

—

2)

1 Tím.

6,

9.

-—

5
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Nejsou-liž titěrnost a prach jako všec
ko zde na zemi?
Nejsou-liž pomíjející a nestálá?
Nejsou-liž podrobena nesčíslným změnám?
Nebudou-líž nám jednou při smrti jistě
odňata? Blázne, této nocí požádají duše tvé
od tebe; \“topak, cos připravil, čí bude?1)

Bohatý, když usne, nic s sebou nevez

me; otevře oči své, a nic nenalezne. Postih
net' jej jako voda chudoba, v noci utisknc
jej bouře. Vezme jej vítr žhoucí a odnese
ho a jako vichr uchvátí jej z místa jeho.2)
Náhle tedy, neočekávaně,nezbytně ztra
cen bude všechen majetek pozemský.

A jak nešťasten

jest, kdo slouží

této náruživosti!
Jak jest nepokojen, nabývaje majetku

co má starostí, maje jej, co zármutku, po
zbyv ho!
Sčítej bezesné noci lakomců!
Tam plány a obtíže, tu nedůvěra a po
dezření, zde úzkost a bázeň.
Co milujeme, toho vyhledáváme s na
máháním.

Při tom trpí víra;

viděti

neboť lakota chce

a hmatati a počítati, kdežto víra

1) Luk. 12, 20. — 2) Job 27. 19, 20. 21.
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jest pevným podkladem toho, co do u f á m e,
důvodem toho, čeho nevidíme.1)

Při tom hyne naděje:

neboť lakomý

spoléhá na bohatství nejisté.2)
Při tom chladne láska; neboť promě
ní s-e v sobectví

a sama

sebe pase.—“>)

O v pravdě: Lepší jest málo, ale
s bázní Hospodinovou, než mnoho pokladů,
ale bez nasyceníli) — A: přibývá-li Vam
zboží, nepřikladejte k němu srdce35)
Nedávej mi, 6 Bože, žebroty ani bo
hatství; uděl toliko potřebných věci k živ

nosti mé, abych snad nasycen

jsa nebyl

přiváben k zapření a neřekl: Kdo jest Ho
spodin? Aneb abych nouzí dohnán jsa ne
kradl a nepřisáhal křivě skrze jméno Boha
svého.6)
J inoch může však zabřednouti do ne

řesti lakoty ne z lásky k penězům, jako

takovým,

nýbrž proto, že jsou pro

stredk y, jimiž může uspokojiti rozličné
náruživosti.
Chcepožívati — aproto potřebuje peněz.
Chce shromážditi kolem sebe soudruhy
a přátele, ——proto je musí upoutati.
1) Zid. 11, 1. — 2) 1 Tím. 6,17. _- 3) Juda 1, 12. —
4) Přísl. 15,16.—5) Zalm61, 11. ——
6) Přísl. 30,8, 9.
5:0:
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Co je horší: milovati peníze, abys je
zachoval a nahromadil, anebo milovati je,
abys je rozhazel a rozptýlil,'jen abys uko
jil vlastní nezřízené žádosti?
Též tak jest žádostivost dosíci peněz
pramenem rozmanitého zla a nespravedlnosti.
Mladík obelst'uje rodiče a představené,
snad jim i vydírá. to, co si v potu tváře své
vydělali; hraje po uze, aby vyhral; při hře
vyhrava podvodné, klame, žatajuje, odcizuje.
Zkoušej tedy srdce své, jinochu drahý!
Najdeš-li, že miluješ statky tohoto světa
a že na nich lpíš, neodpočívej, dokud této

nezřízenélasky neudusíš.

Žízníš-li po penězích, abys mohl po
žívati a se veseliti, uč se zachovávati míru
a zvykej si odříkati se.

Jsi-li bohat, věz, že i za to děkuješ
Bohu a že ti bude jednou za všechno
účty skladati.
Mimo to věz, že mnozí lidé pro bo
hatství hynou .a že Spasitel sam pravil: Jak
nesnadné jest těm, kteří doufají v peníze,
vejíti do království božíholl)
A proto konej více než jiní s bazní a
třesením o své spasení.2)
1) Marek 10, 24. — 2) Filip. 2, 12.
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Nepřikládej srdce svého k bohatství.
Peníze samy o so b ě nejsou zlými, ale

náklonnost

k nim; ta z nich činí olov

nici, jež nás táhne do hloubky.
Žij stavu svému přiměřeně,ale je dn o
d uše. Užívej svých bohatství mírně apodle

svatých úmyslů

božích.

Miluj chudé a těš se, že tě Bůh učinil

jichopatrovníkem.

Buďk nim štědrým

a vyplň tak' slovo Hospodinovo: Neskládejte
sobě pokladů na zemi, kdežto rez a mol
kazí a kdež zloději vykopavají a kradou;
ale skládejte sobě poklady v nebi, kdežto
ani rez, ani moolnekazí a kdež zloději ani
nevykopavají, ani nekradou. 1)
Čiňte sobě přátele z mamony nepravo
sti!2) — Hleď na sobě zkusiti, že blahosla
veněji je dáti, nežli brati.3)
Dobročinný mladík, — jaké to vznešené
divadlo!
Jsi-li chud, nenaříkej ; spíše se raduj,
že jsi podoben Ježíšovi.
N e z a vin ěn á. chudoba neh'anbí, ano
i zav in ěn a stává se oddaností záslužnou.
Bůh učinil oba: chudého ibohatéhofi)
1) Mat. 6, 19. 20. — 2) Luk. 16, 9. — 3) Sk.
ap. 20, 35. — 4) 1 Král. 2, 7.
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Buď však též chu-dý duehem,1)

není tvá, chudoba záslužnou.

Jen tyto

sice

chudé blahoslaví Hospodin.

Měj důvěru V Boha. On, jenž odívá
lilie polní, že jsou skvělejší nežli Šalomoun

ve vší své slávě, nezapomene člověka?)
Hledej jen nejprve kralovstvi božího a spra
vedlivosti jeho .avše ostaní bude ti přidáno.3)

Nejsi-liani bohatý,

ani chudý, ne

chtěj se znepokojovati. Majíee pokrm a čím
bychom se odívali, dosti na tom mějme.4)
Pryč tedy se vší nespokojeností, pryč
s malomyslností a zbytečnou starosti, s ne
zřízenou touhou!

Jen jednoho

jest potřebí: aby naše

duše nebyla jednou nalezena chudo u.
V ostatnim však uvrz :na H 0 sp o d in a péči
svou a on tě krmiti bude; a nedopustí na
věky viklání na spravedlivého—5)
14. Sobectví.
Samému Bohu čest a sláva. na
věky věkův. Amen. I.Tim. 1, 17.

Bůh jest nezbytně

středem. .eílem a

měrou všeho. On jediné jest skrze

sebe

1) Mat. 5, 3. _- 29 Mat. 6, 29. — 3) Mat.
6. 33. — 4) 1 Tím. 6, 8. — 5) Zalm 54, 23.
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a od sebe; nic, co jest, není bez něho.
Ale člověk, ten bídný tvor, vtírá se
přece do práv božích. Ačkoliv je tak ne
patrným, ačkoliv rozdíl mezi ním a Bohem
jest nekonečný, ačkoliv rozum a víra tak
důrazně na tento rozdíl ukazují: člověk
domnívá se přece, že jest velikým, chce
všechno na sebe vztahovati, požaduje uznání
a lásky všech.
Ve všem zahnízdí se sobectví.
V poměru k Bohu. Ano, i pobožnosti
mohou se nadýmati sobectvím.
Ty se modlíš — skoro ani ne proto,
že tím lBoha ctíš, ale proto, že rti má modlit

ba prospěti,

protože ti přináší útěchu,

protože očekáváš povznášejících citův a po
vzbuzení. To zamýšlíš.
A zdá-li se ti, že se Bůh jaksi vzda
luje, necítíš-li jeho blízkosti, nevyslyší-li tě
okamžitě: zchladne tvá horlivost, tvá mo
dlitba je vlažnější a řidčí, reptáš proti Bohu
a sám se od něho vzdaluješ.
Též ve tvůj poměr k bližnímu vplíží
se neblahé sobectví. Toužímlcpo jeho uznání.
Vážíme si ho nc proto, že představuje
osobu Kristovu, ne proto jsme k' němu la
skaví, šetrni, prokazujeme mu dobré, nýbrž
proto, že očekáváme od něho téhož, čekáme,
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že se nám) ofdplatí, níeb aspoň, že bude laskav
'a vděčen! Nestane- _li se, jak očekáváme,

mizí-li tato naděje: chladneme a přestáváme
býti štědrými.
Ne méně škodí konečně sobectví nám
samým. Ono jest jako mol, jenž nešetří
ani nejdrahocennějších

oděvů, -——
jako červ,

jenž nejkrásnější ovoce zohyzdí

hlo dá.
_

Nemáme ctnosti,

a roz

skutečné ani zdán

livé, jíž bychom se sami nejprve nepodivo

vali; nemáme chyby, jíž bychom nepře
hlédli, neb aspoň neomluvili.
Chválíme se, vážíme si sebe samých,
jsme pro sebe zaujati, vztahujeme všechno
na sebe.
My sami jsme hlavní pohnutkou všech
svých skutků.
Zdá se skOro, jakoby všechno, celý svět,

ano Bůh sám jen kvůli

nám, jen pro

nás byl.
Zabloudí-li mladík na tento sobecký
směr, zahyne všechno, co na něm krásného
a dobrého. Co mu věk a něžná mysl k

ozdoběposkytují,nepodjatost,

prostota,

čerstvost, — všechno zvadne, odumře.
On sám' se stává hladkým, ledoví, tuh
ne; jeho zdvořilost jest upejpáním, láska
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úmyslností, řeč nabubřelostí, jeho veškerá
bytost jest nepřirozenou.
Jest právě tak, jakoby jen sama sebe
viděl a na rtech má. vždy touž otazku:
A já.?
Nestuduje, aby. něco |Věděl,nýbrž abylse
blýskal; jest poslušným a ctnostným, aby.
byl V přízni; je snášenlivým a laskavým,
aby byl oblíben.
Chvála ho osvěžuje, hana ho poraňuje.
Zdar ho nadýma, neštěstí ho sráží k zemi.

Jest vrtkavý, výstřední, hledí vynik
nouti, miluje zvláštnosti.
Sobeckost vede ponenáhlu ke všem
těmto bídnostem. Žije sama od sebe; žije
od sebe, pro sebe, v sobě, s sebou.
A přece, Bože můj, jest všechno od

tebe, pro tebe, v tobě, s tebou; — a tobě,
králi věků, nesmrtelnému, neviditelnému,

tobě,samému Bohu, „příslušíčestachvala
na věky věků!1)
Sobectví jest křiklavou nespravedlnosti

proti Bohu, jehož neomezenému vrchnímu
panství na odpor se staví, jehož slávu zkra
cuje a jeho láskyplné plany maří.

Sobectví jest nepřítelem lidstva;

1) 1 Tím.

1, 17.
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neboť rozštěpuje tuto velikou rodinu, stavíc
prospěchy proti prospěchům, vzbuzujíc ne
důvěru, závist a svár, dcpouštějíc se násilí
a ukrutností
'

Sobectví škodí nesmírně jednotliv
ci, neboť ho odvádí od jediné pravého
dobra, vydává ho všanc prázdnotě, ne
dostatečnosti, nicotě; vrhá jej zlu do náručí,
loupí mu “mír a pokoj.
Odstraň sobeckost a přestanou zločiny,
vrátí se nevinnost, poutník pozemský pu—
tuje klidně ku předu a láska a svornost pro
mění tento svět v ráj.
Odstraň sobectví avšecka snaha lidská
obrátí se opět k Bohu; člověk bude milovatí
Boha, bude mu sloužiti pro n ěho, pro
jeho dobrodiní, pro jeho nekonečné dokona
losti; bude spokojen s každým jeho naříze
ním, ve štěstí mírný, v neštěstí oddaný;
každý vidí ve svém bližním sebe, a místo
by bližního jaksi ksvému prospěchu užíval,
obětuje se všem a slouží všem velkomyslně,
o b ě ta v ě, oddaně.
Pak se vyplní docela veliké přikázání:

Milovatí budeš Pána Boha svého z celého
srdce svého a z celé duše své a ze vší
mysli své. Tot' jest největší a první při

kázání. Druhé pak jest podobné tomu: Mí—
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lovati budeš bližního svého j a k o s e b e s a
m ě h 0.1)

15. Marnivost.
Ne nám, Pane, ne nám, ale jménu
svému dej slávu Žalm 113, B.1.

Člověk jest pln sebe sama. Má-li
přednosti, považuje je za větší, nežli skuteč

ně jsou, nebo je přičítá sobě samému.

Nemá-li jich, přisvojuje si je a sluní se pak
na této vymyšlené slávě a velikosti.
Ubohá srdce lidská, živená větrem a
pěnou!
Jmenovitě mladíku jest snadno v po
kušení přidávati si, čeho nemá.
On to cítí: jeho věda jest ještě kusá,
jeho zkušenost nedostatečná, jeho činnost
málo vytrvalá.
Vidí kolem sebe tak mnohé, již ho da
leko převyšují jak věkem, tak inadáním,
obratnosti, vzděláním, dokonalosti a rozhod
ností. A proto by rád přeskočil mezeru let
a byl by rád již nyní tím, čím. se teprve
státi má, ——
a proto musí zdánlivost na po

moc, musí nahraditi skutečnost.

Zevnější
1) Mat.

*.vlastnosti cení víc než

22, 37. 38. 39.
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hodno: rod, jmění, postavu, tělesnou sílu,

zručnost, slušnost. N iterné

přeceňuje:

vlohy, ostrovtip, pamět, povahu, dobré srd
ce, počestnost, „ctnost.

Tím se stává, že důvěřuje V sebe sama,
neváží si jiných, odsuzuje, pohrdavě mluví,
pánovitě vystupuje, osobuje si mnoho, ho
nosí se.

Své nedostatky zakrývá velmi pečlivě.
Všude chce velikým býti. Oděvem, držením
těla, mluvou, posuňky, podivným chováním,
nebo dokonce umělou skromnosti a licoměr
nou pokorou chce postaviti vlastního bůžka
na
léhotrůn,
světa.s něhož by přijímal holdování ce
Což teprve, musí-li ozdoby a vonné

masti nahraditi niternou cenu!

Směšný a přece politování hodný člo
věče! Co |máš, čeho bys nebyl vzal? Pakliže
jsi vzal, proč se chlubíš, jako bys byl ne
vzal,1) a proč ti to nestačí?
Myslí si něco víc o sobě, závisíš-li méně
na původci svého bytí, jenž ti může ještě

v tomto okamžení odníti,

co nazývaš

s v ý m.

A myslíš, že jasné
1) 1 Korint. 4, 7.

oko Hospodinovo
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neproniká, oblaků kadidla, do nichž se hledíš
zahaliti? že nezná. tvé bídy, tělesné idu
ševní, tak jak jest a jak se jednou před ce
lým světem objeví?
Ty ovšem pravíš, chtěje, aby tomu jiní
věřili: Jsem bohatý a mam hojnost a ni
čeho nepotřebuji, — a nevíš, že jsi bídný a
ubohý a chudý i slepý i nahý' 1)

Před Bohem jsi tím, čím opravdu

jsi; sebe a jiné můžeš oklamati, jeho však
neoklameš.

Cojest slava?
Každý člověk jest narozen k slávě a
velikosti; nebot' každému jest určeno, aby
byl spojen s Bohem.
Bůh jest veliký, protože má, v sobě
všecko a nikoho nepotřebuje; člověk jest
veliký, přijme-li všecko, očekává-li všeho

jediné.od Největšího.

.

Každý přídavek od t vo ra jest slabost
a chudoba. A ty jdeš a žebráš u tvorů ná.
hrady za pravé dobro, jehož jsi hříchem
pozbyl, a za velikost, již \sám v sobě nemáš?

Cojest slava?

Slava jest pravda.
nemůže býti slávy.
1) Zjev.

3, 17.

Ve lži a klamu

__7g.__

Obelhávaš-li sebe sama,

přikládaje

si klamně, čeho nemáš, — klameš-li jiné,
představuje se jim, jak nejsi: možno-li tu
mluviti o slávě? ——Taková slava jest nej

větší hanbou.

Hledej tedy slávy v p ravdě

vévelikosti.

a V pra

Místo abys se jiným vnucoval, jak
nejsi, snaž se Opravdu po tom, co máš

býti

To však, co přeservšecku snahu a dobrou
vůli nemůžeš dosíci, nemůže tě nikdy ha
nobiti.

.

Slabost, nehezké, postava, chudoba, vá
havost ducha, nepříznivé okolnosti — ne
jsou hanbou.
Může nás hanobiti to, co nezávisí na
nás, dosáhneme-li toho, nebo to zachováme?
Právě tak jako nam není ke cti, čeho jsme

nabyli beze vší snahy a zásluhy
Všecko, co jsme, jsme z boží milo
sti, a jako nas i nejmenší věc k díkům
zavazuje, právě tak nemámepříčiny ani nej
většími věcmi se honositi.
Ne nám, Hospodine, ne nám, ale jménu

svému dej slávull)
1) Žalm

113, B. 1.

Vždyť proto jsem na světě, abych tě
zvelebil, a všechny kosti mé, všechna má
bytost volá. hlasně: Hospodine, kdo jest po—
dobný tobě?1)

Ano, ty sám jsi svatý, ty sám Ho
spodin, ty sam nejvyšší! Tobě, Hospodine,
spravedlnost, nám pak zahanbení tvářeEŽ)
Amen! Dobrořečení &, jasnost a moudrost
a díků činění, čest a moc isíla Bohu na
šemu na věky, Věkův. Amen.3)

16. Ctižádost.
Řekl jsi: Bůh já. jsem . . ., adal
jsi srdce své jako srdce l'oží.
Ezech. 28, 2.

Dosáhne-li sebeláska vysokého stupně,
změní se ve z bo žňo vání sebe samé.
Toto praví Pán _Bůh:Pozdvihlo se srdce
tvé a řekl jsi: Bůh já. jsem, a dal jsi
srdce své jako s r d ce bo ž í.4)
To se děje, když člověk Všechno sobě
přičítá, sobě se podivuje, sobě ve svých
vlastnostech se líbí, uznání a slávy ode všech
žádá. a cílem všech svých skutků činí zve

lebení sebe sama.

__.

1) Žalm

34, 10. ——2) Baruch

7, 12. — 4) Ezech. 28, 2.

1, 15. ——3) Zjev.

Bůh, jenž má plnost všeho bytí, jenž
jest pramenem všeho dobra a středem
všech bytostí, musí všechno na sebe vzta
hovati; odpočívát' V sobě, líbí se sobě, žádá
ode všech svých rozumných tvorů chvály a
oslavy. Jinak nemůže činiti, neboť by nebyl
Bohem.
Tvor, jenž chce jednati jako Bůh, Stvoři

tel, osvojujesi takořkasrdce bo ží, jeho
rozum, jeho vůli.

O jak se 'to iBohu nelíbí! Já jsem Ho
spodin, praví; chvály své jinému nedám, ani
slávy své rytinám.1) —- A: kdo jest jako
Hospodin Bůh náš, kterýž na výsostech pře
bývá a na ponížené patří na nebi i na
zemi?)
V jakém odporu je takOvé myšlení a

jednání s naší bídností

a nepopiratelnou

závislostí na Bohu!
.
Ctižádost zaměstnává se hlavně b u

do ucností,

bažíc po chvále a uznání,

vlivu a vysokém postavení.
Přeje si větších schOpností, aby se mohla

vícelesknouti a jiné zatemniti.

Sní o slávě a maluje si obrazy budoucí
velikosti.
1) Is. 42, 8. — 2) Žalm 112, 5.
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Kuje plány a vymýšlí podniky; odstra
ňuje překážky a strojí ces.ty

Odstraňuje soupeře,

jedny zatlačuje,

jiné vzdaluje, tyto zastrašuje, oněm dává
cítiti svou převahu.
M iluj e, co ji cti a podporuje na dráze
slávy; nen á Vidí, co ji přehlédá, přednost
jí popírá., nebo dokonce odnímá.

Touží vždy Výše; žádná mez nezdá se
jí nepřekročitelnou, žádný cíl nedosažitel
ným.
Okamžení, v němž by viděl celý svět
u svých nohou a nic více nad sebou, splnilo
by všechny jeho tužby a sny. -— Řekl jsi:
Bůh já jsem.1)

Jak mnoho lidské krve prolila již lid
ská ctižádost, kolik se dcpustila nespravedl
nosti, lstí, násilí na jednotlivcích ina ce
lých národech!

A ten podkopanýmír duševní!

Též

na cestě ke slávě jsou trny, — urážky,
odstrčení, odpor, zmařené plány, bázeň, žár
liVOst, nepřátelství, pomsta.
A nedojde—li cíle, — jaké to muky!
Tedy takové námahy ——
nadarmo?

A změní-li se sláva v hanbu, nepravá
1) Ezech.

28, 2.

Myšlenky a rady II.

6

sláva vtiskne do ruky i vražednou zbraň
a skončí život, jenž se stal nesnesitelným
břemenem.

Ano, tak daleko může dojíti náruživost,
jež, nemajíc nic společného s t č l e s n o u
n i z k o s t i, často omluvitelnou se nam vidí,
ano někdy se nam zjevuje i V lesku jakési
velikoleposti.
A přece, — rozvažuj p o d s t a t u pýchy
a odkryj V ní převrácenost, jíž jsi snad
dosud netušil.
Vkaždém hříchu jest rozeznávati dvoje:

odvracení od Stvořitelea obrácení k
tvorům.
Obráceník tvorům, jakkoliv špatné, není

ještě na hříchu nejhorší. Co hřích jaksi n e—
k o n e čn ě zlým činí, jest odvracení od Boha,

nejvyššího, nejlepšího, jediného dobra.
Tímto měřítkem jest nam posuzovati
podstatu každého hříchu.
Co se týče obracení k tvorům, tu
ovšem nezdá, se ctižádost neřestí tak ohav
nou jako jiné hříchy, jež se na př. zabývají
statky pozemskými nebo smyslnými rozko
semi, protože slava stojí výše než ony pusté,
pozeinské Věci,a jest, lze-li tak ríci, duchov
ní přirozeností; co však se týče odvracení od
Boha, jest mnohem horší.

Odvracíť nás více od Boha, znepřátelujc
nás s ním, křivdí m'u jaksi v tom, co jest

munejvlastnějšího.

Statky a radosti pozemské jsou úplně
mimjoBoha a jsou jen potud statky božími,
pokud jsou člověku prostředky ke zvelebení
Boha. Slava však, jsouc čistě duchovní, sla

va, vyplývající z uznaní rozumu

a z na

klonnosti vůle, jest jedině zevnější dobro,
jež mohou rozumní tvorové Bohu, svému
Pánu, dáti.
Této slávy zasluhuje Bůh nejvyšší mě
rou a jediné jí požaduje jakóžto poplatku
povinného svě dobrotě a velikosti; jediné ji
zamýšlí a může zamýšleti, působí-li na
venek.
A tuto slávu loupí mu pyšný a činí
se, lze—li tak říci, soupeřem božím.

Proto ta protiva, odvracení — nc snad

jen v křivém, nýbrž v úplně opačném

směru.

To všecko platí

dosáhne-livysokého

o ctižádosti,

——aspoň

stupn ě, odda—lise

jí člověk s úplným vědomím a s veškerou
oddaností vůle své, — neběží-li tedy o pou
hý náběh, nýbrž vypukne—lictižádost ve
zjevný boj proti Bohu.
Mimo to právě ctižádost, družícse kji
6*
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ným neřestem, činí je mnohem hanebnějšími.
A pro tuto pýchu dopouští někdy Bůh,
že člověk zabředne do hanebnýeh hříchů,

hlavně hříchů těla. Tu pak, v bezedné

nízkosti, můžepoznatisvoudomnělou

velikost.
Nedej tedy vzniknouti této zlé rostlině
ve .svém srdci, drahý kladíku! A kdyby se i
pochlebníci, nebo zaslepení rodičové, nebo

špatní učitelé namáhali, aby ji ke vzrůstu
pomohli; kdyby jí sebelaska neustále pokr
mu poskytovala: — bdi, aby se n e da ř ila.
Vzdej chválu Bohu!1) Bud' jist, že Bůh
o tvou slávu tou měrou pečovati bude, jak
ty se jí vzdáváš a o ni nedbáš.
Neoslavuješ-li sebe sama, nebažíš-li po
slávě lidské, pak tě loslaví Bůh. A jaka to
čest, býti oslavenu od toho, jenž si jen toho
váží, 00 skutečně etihodno jest, oo skutečně
.úcty zasluhuje, a na jehož úctě jediné zá—

leží, protože on jest Nejvyšší,

Nejlepší, Nejdokonalejší.

1) Jan

9, 24.

Největší,

17. Závist.
\

Život těla. jest srdce zdravé; ale
hnis kosti jest závist.
Přísl. 14, 30.

Bůh, Pán všech' věcí, rozděluje po svém
nejmoudřejším uznání statky vezdejšího ži
vota, niterné a zevniterné.
Bohatství, sláva, zdraví, krása, vlohy,
povaha, — na všechny, tyto a podobné dary

má neomezené

právo.

Jak neslušně, ano jak osobivě tedy
jednám, nepřeji-li některému bližnímu ta—
kových darů, jaké mu Pán udělil.
Pouhé přání, jež při pohledu na cizí
štěstí povstatí může i v srdci dobře Spořá
daném, přání, radovati se podobnému blaho
bytu, není ještě závistí, jestit' přirozeným
odpustitelným.
Chyba počíná tehda, když začíná vsrdci

nepokoj,

a zvětšuje se tou měrou, jakou

se tato nepokojná žádost vzmáhá, ducha za

temňuje, srdce otravuje, na venek

vystu

puje, v slovo a skutek přechází.

Nešleohetná

neřest!

Závistí ďábla přišla smrt na okršlek
země.1) A ještě nyní pochází všechno to zlo,
jež satan z d0puštění božího ve světě pů—
1) Moudr. 2, 24.

sobí, z jeho z á vis t i. Dábel nemůže strpěti,
že bytosti nižší přirozenosti mají získati
opuštěných sídel andělských V nebi a jednou
jako spoluvládci boží vítěznou nohou šláp
nouti na šíji odpadlíkův. A proto škodí, kde
a jak může, třeba is nebezpečenstvím, že
tím vlastní trýzeň ještě zvětší.
Nešlechetná neřest, — jež mne podob

ným činí ďáblu!

Jednomu nepřeji vloh, chápavosti,ostro
vtipu, paměti, pokroku ve vědách a chvály,
jíž si 'tím dobyl; jinému závidím jeho rodu,
šlechtictví, bohatství, postavy tělesné, příz
ně u představených a přátel, nadějí skvělé
budoucnosti.
Má závist vztahuje se snad ina před.
nosti, jichž si někdo sám dobyl a prací
zvětšuje.
Jeho zbožnost, jeho mravnost, spořá
daně chování ke každému, jeho píle, jeho
slušnost, skromnost, zásluhy, jeho ctnost jsou
mi trnem v očích; sotva se mohu zášti u
brániti a jedovaté pohledy, ostrá slova, urá
žející skutky prozrazují často rozhořčenost

mého srdce.
Nešlechetná neřest! Vyplynuvši

z o
šklivého sobectví, ústí též jen ve vlastním
já, neboť příčina veškeré závisti není v tom,

že jiný

má., nýbrž V tom, že já .ne

m á.m.

Poše tiláí neřest! Závidě bližnímune
osvojíš si nikterak toho, čeho nemáš a co
tě tak užírá., — naopak bortíš ještě jaksi
to, co ty máš, čině se nehodným, abys to
ještě dále měl.
.
Jak snadno mohl bys tím na sebe svo
lati pomstu Hospodinovu!
Tak tedy jdi, nevděčníku, mohl by ti
říci,——
—jdi, žebráku duchem, srdcem, ctností,
cti a penězi, jdi, namahej se až na smrt.
trap se užírej se; já. jsem, od něhož všechno
požehnaní přichazí, ty, však ho již nezaslu
huješ; jdi, — zlořečená, bude země v díle
tvém;1) nebude dávati tobě užitků svých,2)
'a i na tvém duševním poli, rozumu a srdci,

lpěj trestající neplodnost, potru pýchu tvr
dosti tvé; dam ti nebe svrchu jako železo a
zemi měděnou; nadarmo vynaložena bude
prace tva!3)
Poše t ilá. neřest!Promarníš časasíly
a zůstaneš tím dále za štěstím svého bližního,
čím ncpříznivěji na ně pohlížíš.
Proč se skličuješ žalostí ?4) Z ivo t těla
1) 1 Mojž. 3, 17. 18. _ 2) 1 Mojž. 4, 12. _
3) 3 Mojž. 26, 19. 20. — 4) Mich. 4, 9.
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jest srdce zdravé, to jest' štědrost a lásky

plná účast; ale hnis

kosti jest závisti)

Z lá neřest! Olupuje 0 pokoj mysli, za
plétá do bídnosti, vzbuzuje škodolíbou ra
dost, soudí bezprávně, podezírá, utrhá na
cti, nenávidí; ochromuje sílu duševní; za
temňuje srdce, vzbuzuje nepřátelství, roz
plameňuje pomstychtivost, radí k prostřed
kům hrozného druhu; a jak často již brou
sila dýky, připravovala jed a vedla k násil
ným skutkům, loupeži a vraždě!
Vidíš, jak se mladá země po prvé krví

červená? A tato krev — je krev

trská.

\

bra

I rozhněval se Kain náramně, protože
obět Abelova byla Bohu milejší než jeho.
I opadla tvář jeho. A Kain vylákal Abela
ven a když byli na poli, povstal proti ne
vínněmu bratru a zabil jej.2)
Zlá neřest!Závist fariseů přibila Krista
na kříž. Neuznávají času navštívení a

zrakem závistí zahaleným nevidí toho, na
něhož čekala tisíciletí. Závist způsobila, že
již nejsou jeho lidem.3)
Jest tedy pravda, že nešlechetné jest
1) Přísl.

3) Os. 1, 9.

14,

30.

—

2) 1 Mojž.

4,

5. 8.

——
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oko závistivého; odvrací tvář svou a zhrda

dušísvouJ)

:

Mladíku, zavři šlechetně srdce své této
nízké neřesti!
Cokoliv máš, maš od Boha, a máš
tolik, že, působíš--li s tím, úplně to dostačí.
aby tě přivedlo k určenému cíli.
Za to, čeho n em á.š, nejsi odpovědným;
kdyby Bůh chtěl, abys to měl, byl by ti to
udělil, aneb aSpoň cestu ukazal, jak bys
toho sam nabyl. A chtěl bys něco míti

proti, vůli boží?

Příteli! Místo abys mařil čas jedova
tými nepřejícími pohledy, nebo se mučil

hříšnou truchlivostí, raduj se ze svého
a hled' s tím podle sil praoovati. J ediné
z toho budeš někdy účet klasti.
Nejmenší věc s díkem z rukou božích
přijatá. je s to, aby nás nesmírně obohatila
před Bohem a pro věčnost.
O prchej před závistí, touto jedovatou ne

řestí! Vysušujejako žhavý

vítr

přeletěl

by dechzavísti květný luh tvého mladí. Kdy
bys nebranil jeho vanutí, jak snadno by mohl
zkaziti čerstvost tvéhosrdce, tvou nepodja
tost, veselost, tvé nynější a budoucí štěstí.
1) Sir. 14, 8.

A což )teprve později,
běží—lio věci
důležitější, rozhodnější? o úřad, vliv, jmění?

18. Zahálka.
Mnohé zlosti naučila zahálka.Sii.

33, 29.

Zahalí, kdo n i c nedělá,.

Jest však též jiný “druh zahalky: nedě
lati, oo m a m e, a šp a t n ě dělati, co děláme.
Nic nesvědčí mladí méně než zahalka.

lenost.
Vykonal jsi snad v m in 11los ti tolik,.
že máš pravo odpočívati?

A tvá. příto mnost?

Chce od tebe,

od mladíka, vzletu, života, čerstvosti; za
halka však jest předčasnou starobou, umí
ráním, hnilobou.

B u d o u o n o s t — žádá, činnosti. Jest—li

t v á., třeba se starati, a srdce i duch chtějí

býti vzdělany.Není-li tvá a není-li

již pro tebe ča s u,1) musí býti 11y ní něco
vykonáno, abys nepředstoupil před Hospo

dina s p ra zdn ýma rukama nebo jen se

zakopanou

h řivnou,2) jako služebník

nešlechetný.
Zahálka jest :ne v d ěk e m k Bohu, jenž
nam dal síly. tělesné i duševní, abychom

s nimi těžili.
1) Zjev.

10, 6. -— 2) Mat.

25, 25.
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Zahálka jest lupem drahocenného daru
božího, — času.

Zahálka jest křivdou Bohu učiněnou;
nečinnost nás znetvořuje — vůči němu,
věčně činnému — k hanebné nepodobnosti.

Zahálka jest nespravedlnosti.
——
Jsme údy lidskéspolečnosti;
bližní má
právo na naše služby, v rodině, státu a církvi.
Jest nespravedlností hlavně k těm, již

pracně shromáždili,

oo my nečinně

promarníme, a k těm, již by byli s pro
spěchem použili toho, co naší vinou zůstává
neplodným.

Zahálka dává špatný příklad bližn í
mu, lákajíc ho k téže vině. Snad ho přivede
tak daleko, že reptá proti Prozřetelnosti
boží, protože jho pracné námahy tím více
ho tlačí, čím méně muje bližní pomáhá nésti.

A jaká to protiva mezin ero z umnou

přírodou a zahálčivým člověkem: ona —
neustále činna, vyplňuje dopodrobna nezmě

nitelné zákony boží, tento,

— vyhýbaje

se všelikému namáhání, nečinný, neodpo
vídá svatým úmyslům božím.

Zahálka má často v zápětí časno u
š k o d u, opovržení,
__..—

1) Přísl. 28, 19.

ch 11d o b u.1)
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Zahálka hubí síly

duševní.

Jdeš

přes pole člověka lenivého a hle, — všecko

porostlo kopřivami a trní příkrylo svršek
jeho a ohrada kamenná je zbořena.1)

Zahálka kazí srdce

zlosti;2)

duši.

a učí mnohé

jest hříšnou kalužinou naší

Z tiché vody vystupují h n ij í cí p á r y
a z nečinného srdce zahálčivé, nebezpečné,
zlé, ohavné myšlenky, jež se proměňují v

žádosti a mohou se státi hanebnými skutky.

Zahálka změk čuje, seslabuje; loupí

duchu ostrost, povaze sílu, mysli plnost.
Zahálka zvykne hanebným po rá žká'm.
Zahálka dodává odvahy nepřátelům na
šeho spasení, již,vidouce nás bezstarostnými,
spoléhají na naši zbabělost.
Zahálka jest Společníkem všech neřestí,
strojíc jim pohodlnou cestu do zkaženého
srdce.
Zahálka

jest

d o 111y š l i v á.

Osvojo

vání musí nahraditi pravé zásluhy, domýšli
vost vědu, zevnějšek niterný obsah. Zdá se
lenivému, že jest moudřejší než sedm mužů,
kteří mluví moudré průpovědi.3)
1) Přísl. 24, 30, 31. — 2) Sir. 33, 29. — 3) Přísl.
26, 16.
'
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Zahálka jest ne prejici

zdar bližního ji rozmrzují.

blahobyta

Zahálka se ráda ohrazuje n eprav
dou, utíká se ku pokrytectví a klamu.

Zahálka jest často rozmařilá.

A

jak často již vztáhla zlodějsky ruku svou
po tom, čeho nemohla dosíci cestou méně po
hodlnou?

Zahálka nenávidí pohany, nechce býti
vyrušována, jest svárlivá a ráda v zdo

ruje.

Zahálka jedná n e 1a s k a v ě s jinými,
nedůvěřuje a ráda očerňuje.

Zahálka jest zvědavá a má otevřeny
brány všech smyslů.
Zahálka často nemírně jí a pije ahledá
uspokojení a ukráceni času v nízké činnosti.

Zahálkazapomíná

na Boha, neboť

i modlitba, pravá modlitba jest činností
a proto ji namáhá.
Zahálka jest n e s t á lá; lenivému chce
se i nechce.1)

Zahálka jest bázlivá.

Lcnoch říká:

Lev jest vně, na prostřed ulici byl bych
zabit.2)
1) Přísl. 13, 4. — 2) Přísl. 22, 13.

Zahálka.jest'zbabělá;

zabíjejí ho

marné žádosti.1) Ničeho se neodváží pro
nebe; neláká ho žádná zásluha, nenadchne
žádná koruna.

Zahálka činí z ducha tělo a z těla

hnilobu.

Jdi k mravenci, ó lenochu, a zpytuj
cesty jeho a uč se moudrosti.2)
Lenivý mladík, — jaký to zarmucující
pohled! Jaro bez tepla slunečního; žádné
zeleně, žádného květu, žádného poupěte,
žádné vůně, ——
žádné naděje! Fík nekvete a

není plodu na vinicích. Klame dílo olivy
a role neplinášejí pokrmu. 3)
měj se na pozoru a boj se výroku
Hospodinova: Každý strom, kterýž nenese
ovoce, a tož ovoce dobrého, vyfat a na
oheň uvržen bude.4)
19. Požívavost.
Aj, t-atoť)byla nepravost Sodomy:

pýcha, sytost chleba a hojnost.
Ezech. 16. 49.

V úplném odporu s účelem našeho bytí
zde na zemí, s určením tvorů, s vážností

naší úlohy jest žádost pozžívati
1) Přísl. 21, 25. —- 2) Přísl.
3, 17. —- 4) Luk

3, 9.

a vv

6, 6. — 3) Hab.
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užitkovati všeho, co jen možná„ ve prospěch
našich smyslů.

Mírné zotavení

jest člověkupotře—

bo u; duchu i tělu potřebí se občerstviti.
Avšak, ó Bože můj, — kde všechny
činy jen k rozkoším směřují, kde se bez
míry požívá., čeho jen dosíci lze; kde duše

smyslům

k vůli škodu trpí; kdeseobě

tují věci nadpřirozené přirozeným, věčné
časným, nepomíjejíeí nestalým: tu jest p ře
ro čena mez od tebe, ó Bože, tak moudře
určená; odporují tvým nejsvětějším úmy
slům a vydávám se vnebeZpečenství, že má,
výměna bude na nejvýš pošetila a škodlivá.

A právě tato hon ba za požitkem, tato
nenasytnost jest jednou z nejzahubnějšíoh
nemocí naší doby, hlodajíeím červem na—

šeho pokolení.
Požívavost,

zakořeněna ve vlastní

žá.—

dostivosti, vzbuzovaná, vynalézavou nád
herou, pohodlím a svůdnými smysly, živena
změkčilým výchovem, rozmazlovaním a
opičí láskou V lůně rodiny, schválena a ve
l—ebenávšestranným příkladem, stává se čím

dál více panující neřestí u jednotli

jakožiu celéspolečnosti.

Vee

A nemohou-li si oči a uši, chuť a čich.
smysly a údy docela ničeho o d ř i e i, touží-li
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po všem a převlastňují si všechno, čeho jim

lze dosíci:oddávají se smyslnosti,

vzdávají se veškeré vyšší, šle
chetn ěj ší snahy, tím ztrácejí duševní

směr svého života a blíží se žití zvířecímu.
Synu, rozpomeň se, že jsi přijal dobré
věci v životě svém a Lazar zlé; nyní pak
tento se těší, ale ty se mučíš.1)
Pojďtežapožívejme dobrých věcí, všude
pozůstavme znamení veselosti.2) Tak myslili
— a zklamali se h ro 2 n ě.

Pohled'na radovánky,

jimž se svět

oddává a jimž se hlavně mládež do náručí
vrhá: tance, hry, hostiny, maškarní plesy,
divadla: -— kam směřují? Jsou už iteč

nou zábavou, jsou vyražením mírným,

jež jediné užitečným býti může.? Nikoliv,

jsoupožitkem.

Kdyby tomu tak nebylo, neodcházeli by
odtud se srdcem poskvrněným, bez pokoje
duševního, s pobouřeným svědomím, s ne
vrlostí a přece vždy s novou dychtivostí.

H ra, stane-li se zvykem a náruživostí,
Způsobuje nepořádek ve pracích stavu, dává
podnět k rozmařilosti, k hádce a zášti, ke
kletbám a surovostem.

_.—

1) Luk. 16, 25. — 2) Moudr. 2, 6. 9.
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Radovánky divadelní,

nehledíc

ani k nemravnýmx zásadám, jež se nyní
skoro všude přednášejí, ani k hanebným či
nům, jež se jako vznešené oslavují, vtiskují
vlastni svou p rá. zdno tu do srdce diváko—
va, odcizují ho skutečnému životu a jeho po'
volání, zvyšují potřebu smyslných rozkoší.
vzbuzují city podezřelé, ne--li dokonce zlé.
Scenerie, obleky, hudba, lesklé a leskuchtivé
posluchačstvo, všechno okouzluje, všechno
jest na to, by přepjalo ducha, setřclo prav
du, nás pak samy 'vpravilo do nepravdivých
úloh, o jejichž bídném výsledku, bohužel,
příliš často svědčí vinou ztížený život a
beznadějný konec.
Tance, i nejnevinnější, jsou, jak jistý
duchaplný muž praví, jako jedlé houby:

— nejlepší za nic nestojí.

Rozprouděna

obrazivost, touha zalíbi'ti se, zvědavost,
nebezpečně známosti, následující pak roztr
žitost, slabost, nemožnost vážné a potřebné
práce činí tanec pravými osidly nevinnosti a
příležitostmi politování hodných poblouzení.

Čím více se rozčílí

smysly a čím

větší je dojem radovánek, tím méně váž
nosti, tím méně přemýšlení.
Čím více se člověk zaměstnává tím,
co je zevně, čím činnější jsou zcvnější
Myšlenky a.rady

II.

7
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smysly: tím tupější jsou niterné,

tím

hlušší je člověk pro hlas povinnosti, svědo
mí, milosti.

Požívavost oslabuje

srdce a usmr

cuje v nás přímý cit, jenz nás vede k do

brému.

.

Co učinilo Sodomu Sodomou, co svo
lalo na toto město ohnivý déšť? Aj, tatot'
byla nepravost Sodomy: pýcha, sytost chleba
a hojnost, blahobyt, zahálka — a zatvr
zelost.1)

O království nebeské, jenž trpíš ná
silí a otevíráš se těm, kteříž násilí činí,2)
— dojdu tam takovou května-tou cestou a
touto změkčilostí?
Kdo tak věřil a žil dříve, než Syn Boží

na zemi sestoupila křížovou

cestu si

vyvolil, tomu bychom mohli odpustiti. Nyní
však jest to sebeklam, nesmysl, zbabělost.
Kristus ukázal, kde jest spása pro padlé
lidstvo, jak-by mohlo býti opět ušlechtěno,
jak nabýti zásluh a dosíci odměny.

A tato cesta je táž pro mladé

ipro

s ta r e.
Mládež má při tom jen výsadu, že je
n ejp ředn ější v řadáchumdlených pout
1) Ezech. 16, 49. .— 2) Mat.

11, 12.
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níků pozemských, že začíná. boj, že jej bo
juje zmužileji, ——jak se sluší její životní
čerstvosti, jejímu planoueímu srdci a potře—
bě, neztěžovati si pro budoucnost odříkání

a sebezapíraní.
20. Nestřídmost.
Království Boží není pokrm &
nápoj.
Řím. 14, 17.
!

Pokrm a nápoj prodlužuje náš tělesny
život; tak to určil Stvořitel. Kde počína

nepořádek, počíná,téžrvina.

Zajisté, — království boží není pokrm
a nápoj,1) a hledati V tom blaženosti a po
koje, jest převráceně jednati, zapírati důstoj
nost lidskou.

Čím výlučněji

kdo k vůli požit

ku jí a pije, tím' větší jest jeho vina.
J est-li jídlo a pití nemírné, ničí-li naše
zdraví, seslabuje-li naše mohutnosti duševní,
jest-li příčinou, že promarňujeme čas a za
nedbávame své povinnosti: pak jest jakousi
modloslužbou, jejíž obět jest ošklivostí před
Bohem.

1) Rím.

14, 17.
7...
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Kdo takto chodí, jsou nepřátelé kříže
Kristova, jichžto konec jest zahynutí,jichž
to Bůh břicho jest a sláva V zahanbení
jejich.1)

Tato nezřízená,náklonnost k jídlu a pití

jest rozličná,ve svých stupních

a saha

konečně až do bahnité propasti nerozumné

zvířeckostř

Nezřízená touha, labužnictví a vymý
šlivost, nízká radost, přeplnění, ztráta svo—
bodného užívaní smyslů, zatemnění, zotro
čení ducha převahou hmoty, zotročení svo
bodné vůle, — všechno vyšlo z náruživosti,
jež je tím nečestnější, čím více nas ne
lidskými činí.
A přece, — co se týče n a p oje, holduje

mu tak mnohý nerozvážný mladík.
Protože jsou mnozí pití oddáni, pro
tože je mnozí považují za věc čestnou
a protože se skrývá, za společenskou vese

lost: vstupuje též mladík na tuto závrat
nou cestu a snad na ní dokonce touží po

truchlivéproslulosti.

Člověk by myslil, že mladík dobře vy
chovaný nemůže přílnouti k takovému pu
stému řádění. Avšak ——čeho nezmůže špat
1) Filip.

3, 15, 19.
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ný příklad, povzbuzování jiných, zlá ná
klonnost, ncpravá čest?
A tak zahyne na této cestě tak mnohá
výborná mysl, zkazí se tak mnohá krásná
povaha, tak mnohá nevinnost klesne do
hrobu, povstane tak mnohý nebezpečný,
špatný, nemravný spolek, naučí se tak mno
hé rozpustilosti, promarní se tolik od praco—
vitých rodičů těžce shromážděných peněz,
podkopá se tak mnoho zdraví. zkazí se tak
mnohé šlechetné povolání, zasejc se símě
mnohých běd pro budoucnost.

Ano, nestřídmost již mnohé zahubi
1a,1)-——
zvláště duševně
Nestřídmost rOZplameňuje a podporuje

předevšímnečistotu.

Víno a bouřlivéopilství znečisťuj

í;

kdožkoli se V těch věcech kochá, nebude
moudrým.2)

Nápoje rozohňují; čím olej plameni,
jsou ony nečistým náruživostem.
Páry, jež se vyvíjejí, zatemňují ducha
a pak klesají na srdce jako temná mračna.
Ioznání dobrého se zatemňuje, vůle se osla
buje. Opilec, ncSChOpného veškerého šlechet

ného smýšlení, ovládají jen smysly,.
13 Sir. 31, 30.

2) Přísl

20, 1.

Na
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kloněn ke všemu, co zvířecího, svoluje snad

no žádostivosti, k čemu ho pudí, byt ik
věcem sebe hanebnějším. Jaká tu ještě zbývá

obranačistotě, když strážce spí, brá
ny jsou otevřeny, mužstvo

podplaceno

neb odzbrojeno?
Ne nadarmo varuje nás apoštol: Ne
opíjejtež se vínem, v němž jest chlipnost,
ale naplnění buďte Duchem svatým.1)
A což kdyby tě překvapila smrt v tu

chvíli, kdy. jsi skoro jen ještě zevnější

po s ta vo u člověkem?
Hled'te pak, praví Pán Ježíš, aby ne
byla obtížena srdce vaše obžerstvím a aby
nepřišel na vás ten den náhle.2)
Mladík, mladý muž, oddaný této ne
řesti, ——jaká. to ošklivost nebi, jaká oškli

vost všem počestným' lidem! Jakých zvyků
lze tu očekávati! jakých porážek! jakých

z n e u c t ě n í!
A kdo by spočítal všechen ten promar—

něný čas, všechny příčiny hádek a hněvu,
mrzké rozmluvy a ničemné písně, neslušno
sti a hrubosti, jichž jsou pitky původem?
Zde jest potřebí veliké rozhodností,

má-linastatidůkladné vyhojení.
1) Efes.

5, 1'8.- — 2) Luk.

21, 34.
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Jest přemoci bázeň- lidskou; třeba se

varovati příležitostí; býti zdrženlivým a
přísngfm
k sobě se
samému.
nelekej
těchto obětí — ty, jenž
jsi byl až dosud oddán této neřesti! *

Čím siln ěj i vystoupíš, tím ry chle

ji zvítězíš.
Ano, užij násilí! Smiluj se nad svým
ubohým mládím! Nevydávej'ho neřesti, jež

jest mnohohlavou

jako žádná jiná a

sama jsouc nestvůrou, jen nestvůry plodí,
ano z tebe sama nestvůru činí.
Jak se srovnává tato nestřídmost se
žízní ukřižovaného Spasitele, se žlučí a
octem Ježíše pro tebe trpícího?
Jak se srovnává s b í do u tak mnohých
strádajících lidí,spotem úzkosti a s m r t e l
n ým z á p as e m tolika lidí, kteří se v tutéž
hodinu loučí se světem?
Jak se srovnává smukami oněch, kteří
snad právě do pekla ,jsounodsouzeni? se vzdc
chy„ bohatcovými: Muěím se v tomto pla
meni! Otče Abrahame, pošli Lazara, at' 0—
močí konec prstu svého ve vodě a ochladí
jazyk můj!1)

Nyní, kdy snad símě této neřesti ještě
1) Luk. 16, 24.
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mladé jest, není pomoc nesnadné.: avšak ne

snadno jest poraziti kmen a vytrhati ko

řeny, jcž hluboko v zemi vězí a daleko
se rozvětvují!
Procitnětež opilí a plaětež a kviltež
všichni, kteříž pijete víno ve sladkosti: nebo
všecko bude vám od úst odňato.1)
21. Nečistota.
Duši nestydaté & nesmyslné ne
poddávej mne. Sir. 23, 6.

Jsou-li jiné neřesti proudy,

jež mi

lio ny nešťastníků s sebou strhují, jest ne
řest těla pravou p o t 0 po u, jež skor-.) všecko

do zahuby vrhá.
Starci, mužové, mladící potácejí se —
hned blíže, hned dál od břehu — v těchto

nečistých, bouřlivých vlnach,vyno
řují se na povrch,aby zase ihned dolů klesli,
namáhají se, aby unikli, a vydávají se jim
zase na pospas! Někteří dosáhnou břehu a
zachraníse,mnozí se potopí azmizí navždy.
O trpka pravdo! Člověk mohl by bj ti
ve cti, kdyby rozuměl své důstojnosti a
zachoval ji! Avšak' on se raději přirovnáva
I

1) Joel 1, 5.
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nerozumným zvířatům apřipodobňu

je se jim.1) Ano, připodobňuje se jim,

ne

znajícímjiněho lákona nežli svůj pud, kdežto

jeho

má, rozum říditi & na uzdě držeti.
O Pane! Odejmi ode mne žádosti břicha,
a, žádosti ksmilství at' nejímají mne, aduši
nestydaté &nesmyslné nepoddávej mne!2)
Ach, ztělesnělo pokolení naše, odstra
nilo věci duchovní! Tělo podrobilosi ducha:
pamět obrazivost, žádosti, myšlení, vůle,
— všecko jest obráceno k tělu. Tělo pak
samo vydává, se V šane zvířecím rozkoším,
zni—„uctíváse, přivádí se v odpor se svým

llPč(IlÍDl& svatými úmysly božími, olupuje
se o spoluúdství s údy těla Ježíšova, & činí
se zcela, nehodným slavného z mrtvých
vstání.3)
O nejsmutnější ze všech poblouzení, jež
dvojí má, následek: zruší '“všecko vyšší a,

duchovní v jednotlivci

a, zničí veškeré

lidstvo!

Ký div. že Bůh, Pán nebes & země,

hřích nečistoty tak velice si zošklivuje.
N e b es k ý () 't e e zahubil ohněm shůry
pět hříšných měst, oddaných takovým neře
1) Žalm

(i, 15.

48,

13. -———
(Ž,-Sir.

23,

(i.

— 3) 1 Korint.
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stem. Vstup na břehy mrtvého moře s jeho
slanými vlnami, jež jalm'by, se ještě dnes
snažilo zahladiti s povrchu zemského ohav
né skutky nečistého pokolení. —A nemusí-li
míti Bůh v největší ošklivosti neřest, jež
jeho obraz tak zohyzďuje a vytlačuje nej
lepší dílo rukou jeho ze vznešeného kruhu,

jaký mu vykázal mezi tvory?
Sy n Bo ží, “jemužbyla každá jiná po
hana vítána, jenž si dal spílati pobuřovatelů
lidu, opilců, přátel hříšníkův a celníků, ne
d0pustil nikdy, aby. mu sáhli 'na pověst jeho
čistoty.
On, Nejčistotnější, zasnoubil se s námi
krví srdce svého, — a my; bychom byli

tak nevěrnými a trhali tuto svatou pásku a
vydali údy své, jež se staly údy jeho,
hříchu nečistoty?

Duch svatý, jenž se zove popředně
duchem, oškliví si nad jiné tento hřích,
jenž jako žádný jiný člověka, jeho chrám,
znesvěcuje a jej z něho vypuzuje. A proč
jest holubice jeho symbolem, ne-li proto, že
zvláště ona prchá přede vší nečistotou a
hnilobou?

Svatí

andělé, tito pouzí duchové,

hrozí se neřesti, pro niž se hanbí příbuzen
ství svého s námi pozemšťany a pro niž
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pozbývá tolik jejich svěřencův ochranné jich
lásky.

Svatí

v nebesích nenávidí nečistoty

tou měrou, jakou nyní nahoře V nejčistším
patření na tvář boží si zalibují a jakou před
tím zde na zemi proti onomu hříchu vítězně
bojovali, nebo jej na sobě těžším pokáním

pomstili.
Lidé, i kdyby sebe nižšího smýšlení,
cítí přece ošklivost nad oněmi prostOpášní
fky, kteří této neřesti propadli.
Pověz mi: Kdybys vědělo někom jiném,
co víš o sobě, — kdybys znal jeho tajnou
hanbu a nevázanost jeho srdce: neodpuzoval
by tě? A kdyby byl okrášlen všemi ctnostmi
vedle
jediné neřesti nečistoty, zajisté
bys si této
ho nevážil.
Ty sám, nečistotny mladíku, ošklivíš
si sebe sama. Či ti není odpornou tato spousta
hříchu, jež tíží tvou duši? Nestydíš se za
tuto nesmírnou slabost a zbabělost? Za tyto
pády a opětná povstání, povstání a opětné
pády? Za toto nevýslovné otroctví zvyku?
Nehanbíš se, že jsi tak hluboko do nízkosti
klesl? Nemučí tě rozervané svědomí? Ne
hrozíš se této hrozně vyhlídky) na věčnost?
A této ohavné neřesti jsou bohužel od

dáni n es čís lní mladíci — v myšlenkách,
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řečích a skutcích, sami a spolčení s cizí

zvrhlostí!

Této neřesti propadají svou neprozře
telností, Opovážlivou zvědavostí, nevázaností
Oči, uši, rukou, četbou špatných knih, obco
váním se špatnými lidmi, smyslným přátel
stvím, zahalkou, změkčilým životem, odlou
ěením' od Boha.

Jak mnozí mladíci byli by dobří a šle
chetní, ano skoro bez chyby, nebi rozkoší
církvi útěchou, statu a rodině nadějí, kdbe
jich nehyzdila pravě tato ncřest, ——
bud je
dina, jež je ovlada, nebo i jiné, jež ji ná
s l e d uj i!
Ach, rozbořena je hradba kolem tohoto
nejdrahocennějšího dílu církve svaté a sbí
rají ji všichni, kteří jdou mimo cestou! Ne
řest, vzteklé, jako vepř z lesa, rozryla ji
a spasla ji nestvůra žravá a zuřivafl)
Kdo dá hlavě mé vody a očím mým
studnici slz, abych dnem inocí oplakaval
zbitých lidu mého ?2)
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22. Zhouba nečistého hříchu.
Oheň jest to až do zahynuti zží
tající &všecky plody vvkořeňu
jící.
Job 31, 12.

Hrozně jsou spousty,

jež způsobuje

neřest nečistoty.

Oheň jest 'to až do zahynutí zžírající
a všechny dobré plody vykořeňující.1)

Ani tělesné zdraví nezůstane ušetře
no, zvláště u mladíka,
oddaného tako
vým skutkům; promarněné síly, .otravené
šťávy, zmařený vývoj, předčasné staří., zkrá
cený život jsou nezřídka hroznými následky
časné znemravnělosti.

A není-li nic krásného,

oo není či

sté, a jest-li čistotou člověka jeho oudnost:
mohou zdobiti necudného mladíka líbezná,
čerstvost, zdravý květ, opravdová spanilost,
pravá- šlechetmost? A jest-li svatá, eudnost
druhem nebeské květiny, jež svou vůní
naplňuje veškerý pozemský dům lzdského
těla: může-liž Opačná neřest nebýti ošklivou
jedovatou rostlinou, jejíž jedovatý dech od
puzuje, omamuje a hubí. všechno, co jen se

jí přiblíží?
1) Job

31, 1:3.
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Nečistota často zohyzďuje

a zname

ná veškerý zevnějšek známkou hrubé zví
ř-eekosti neb odporné změkčilosti.

Mimo to trpí škodu nezřídka i duševní
mohutnosti: pamět se otupuje, jest linou.
nejistou; chápavost se menší.
Pravá, čistá Věda nezdobí duchů neči—
stých. Ne, ve zlovolnou duši nevejde mou
drost, aniž bydleti bude v těle, kteréž pod
dáno jest hříchům.1) A běží-li o n eb esko u
vědu, o znalost věeí božských: může-liž
býti přístupnou nečistému? Neodluěují-liž
převrácená -— a čím více pak nečistá —
myšlení od Boha?2)

Povaha z ak rňuj e. 00 na ní krásného
a šlechetného, ponenáhlu hyne; nestálost
vítězí, sprostota převládá. Jak mnohá po
vaha, sama o sobě výborná, zdivočí násled—

kem této hrozné náruživosti a zvrhne se
konečně úplně!

Vůle slábne. Odvraeí se vždy víc od
dobra, vyžadujícího námahy, — zatvrzuje
se ve zlém, k němuž ji přirozenost mocí
za nedlouho neodolatelnou táhne.
Duši loupí tato nečistá neřest svatou
b á ze ň bo ž í.
1) Moudr. 1, 4. — 2) Moudr. 1, 3.
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Podkopává V ní dobré n ák 10 n n o s t i,
jež jí ještě zbyly.

Zošklivuje jí ctnost

a působí, že si

znelibuje všechno, co svatého a spasitelného.

Modlitba jí nechutná, pak ji nudí; proto
ji zanedbává, neváží si jí, pohrdá jí a ko

nečnějí nenávidí. Sv. svátostem

se vy

hýbá, nebo jich (zneužívá; stalyt' .se jí mukou
nebo předmětem posměchu a potupy. Slo
vo bo ží jest jí nesnesitelným, do 1)r o u

knihu si oškliví,pobytna svatých

mi

s t e ch jest jí odporný.
Cítíš tento oheň až \do z ah y n u tí zží

rající? všechny dobré plody vykoře
ňující ?1)

Člověk, j—enžse stal zvířetem a úplně
ztělesněl, nechápe již věcí, které jsou od
Ducha sv.2)

V í ra klesá; povstávají pochybnosti;
toto náboženství, jež neustále pobádá, by
každý čistým zůstal a žil ve svatosti a po
ctivosti,3) — toto náboženství stává se ne
pohodlným; začíná k němu býti chladným,
pak úplně studeným, pak se mu po šmívá. a od
loučí se od něho úplně, níterně asnad izcvně.
1) Job

Thes. 4, 4.

31,12.

— 2) 1 Korint.

2, 14. -——
3) 1
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Milosti již člověk neslyší, ——
odrazí

se

od zatvrzelého srdce. V duši zahnizd'uje se

větší a větší slepota,

— zlé zdá se jí

dobrým a dobré zlým.
Hřích již neleká; člověk pije nepravost
jako vodu.1) Vůle, již dávno seslabená,stanc
se brzo. bezmocnou; svědomí jest ohlušeno.
Necudný zatvrzuje se všem napome
nutím zevnějším initerným; duše zmocnil
se klam, zpupnost, šílenost. Uslyší-li roz
mařilec slovo moudré, nebude se mu líbiti
'a zavrhne je za hřbet svůj.2)
Neštlastník zatvrzuje se čím dál více.
Hříšná záplava stoupá; neřesti všeho druhu
se zmáhají; nečistota sama stává se neu—

stálým

hříchem, — úplná to zkáza, vše

obecná záhuba.

A nyní — nekajicnost,

tato hrozná

brána do pekel, v nichž očekává nečistého

zvláštní

věčnýtrest!

Jak mnohé překvapí smrt uprostřed
jejich neřestí! Jak mnohé zničí, nepřejíc
jim času k vážnému, důkladnému pokání!

A jak mnozí z těch, jižbyli

oddáni

těmto šeredným hiíchům od časné mladosti,

nechtějí

se ani obrátiti; ZOllfajÍCO.

1) Job 15, 16. _

2) Sir. 21, 18.
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so b ě vydali se úplně V nestydatost, v pá
chání všeliké nečistoty, prodali se svému
hříchu.
Zahubeno tedy i símě n adě j e, símě
lásky, — vykořeněno úplně. — Oheň až
do z a h y n u tí zžírajícíll)
A nyní zahynou v porušení svém jako
nerozumná zvířata, vezmouce odplatu své
nespravedlnosti.2)
'
Mladíku, jenž jsi propadl tak hanebné,
zžírajíeí neřesti, ——
ubohý, politování hodný!

Kdy bude konec této bídy?

V mužném věku? Ale ——bude tě
cudnost zdobiti m u žn ého, když prosto
pášnosti všehodruhu zneuctívají m 1a dík a?
Ve stáří, — kdy žár uhasne a hrobo
vá chladnost tě ovívá? O, ——i pak mohou

ještě jiskry vyskočiti; a mimo to 11edo

po uštíš -li se hříchu, nemaje k němu
p ří le ž i to s t i, a když síly vůli sloužiti
nechtějí, nemáš též zásluhy.
A nebojíš se opravdu smrti? Což kdyby
tě překvapila uprostřed smyslných rozkoší?

Jaký to odchod! Což kdyby krátce

po

to m, — bez zpovědi a pokání? — ó hrozná
.vččnosti!
1) Job

31, 12. -— 2) 2 Petr

Myšlenky &rady II.

2, 12. 13.
8

—114—
A neostýcháš se pranic vševědoucího
oka Hospodinova? Dívat se do noci, vidí
tě ve světnici, pozoruje .tě V odloučenosti! ——

Mníš se býti sam? Blazne! Kdy a
kde bys mohl býti sam?

Hle! pravě nyní V tomto okamžení hří
chu a hanby patří na tebe, ——jeho blesky

mohly by tě probodnouti!

Mějtese na pozoru,Obílení hrobo

vé! Zevně krásní, zevně čistí, zevně po
čestní, všecko dobře zahaleno; uvnitř shnilí,
oškliví, uvnitř zápach hniloby a hromada
červů!1)

Jedno

oko proniká, tímto hladkým

mramorem a před ním jsou zjevný všechny
tajné skutky, oné hanebné neřesti. — ()
soudný dni, — jaké to odhalíš ohavnosti!
jaké opravíš klamy! jaké odkryješ neřesti!
Ubohý mladíku, kdy se obratíš? D 11es

ještě ne? Bude to zítra

snadnější? Bude

to po týdnech snadnější? Kamen padá a jeho
pád je vždy silnější; proud zlých náruživo—
stí roste a jeho běh jest čím dále prudčí.

Jsi šťasten?

Jak bys “mohlbýti! Nc

nasycuje-li nic zde na zemi, protože to není
Bůh, — čím méně to, fooíjep ro t iv o u Boha!
1) Mat. 23, 27.

-—115—

Jak je ti k mysli po těch okamženích
divého víru smyslného? — O jak pusto!
ó jak prázdno!

——a ten osten hluboko

V

srdci! Ach, — bída! vždechneš pak a máš

pravdu.
Ubohý mladíku, jaké to vzpomínky bu
dou kdysi mučiti duši tvou! Na sm rteln é
posteli budeš viděti duševním okem tato
léta mladosti, jež nyní tak bídně znesvěcu
ješ; budeš patřiti na tyto a ony skutky,
hroziti se onoho nesčíslného množství, jež
sand již nyní duši tvou tíží.

Poznáš,

chtěl,

že jsi mohl, kdybys byl

— poznáš, že jsi mohl, protože

jsi m us el. A J(oto tělo, ——
ach, toto hříšné
|tělo skoro se již rozpadá před tvou smrtí;
— zmučené, zraněné, zvadlé, odumřelé tu
leží, k ničemu nejsouc dobré než k muce.

Kde jest nyní ro zkoš? Co z ní zbylo?
Či snad neurychlila právě ona tvé smrti?

— Velice možná.
Zmoudři, drahý mladiku, a varuj se ne
řesti, jež znamená tvé mládí nejhanebnější

známkou, otravuje

a zničuje símě
plodů.

ti nejkrásnější dny

drahocenných a sladkých
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23. Duch nezávislosti.
Kdo zamítá kázeň, pohrdá duší
svou

Přísl. 15, 32.

Svoboda jest mohutnost sebeurčení. Cí
lem tohoto sebeurčení má. však býti dobro.
a čím méně se může od dobra odchýliti, tím
jest dokonalejší.

Svobodatak zvaná.společenská

zá

leží V tom, že lze každému bez překážky

vykonavati příslušná mu práva.
Neprávem nazývají svobodou odtržení
od každé isebe oprávněnější autority.
Bůh, Stvořitel a nejvyšší Pán, ředitel
všehomíra a každého jednotlivce, ma na nás
p ráva, jež ke společnémuanašemu vlastní
mu dobru jiným

vskutku

lidem uděliti m ů ž e &

též 11(1č l i l.

Již stupně věku

způsobují po dř i

z e n o s t. Protože každé následující pokolení(
vstupuje do šlépějí předchozího, musí téz
býti od něho vedeno, poučovano, vychová
váno a vzdělávano, a k tomu je třeba pod
řízenosti, učelivosti, poslušnosti a podda
nosti.
Rozdílnost s t a v ů, rozmanité rozděle
ní s t a t k ů pozemských, společenské p o
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s t a ven í, Vliv, jejž má, zevnější moc, spo

jena smravní silou, na spolužijící; obratnost,
duševní převaha. jsou novými prameny vza
jemné podřízenosti, ——prameny,
původ svůj v p ř i r.._oz e n o s ti

jež mají
lidské a

jejím pozvolném vývoji, jež vznikají ze
s p 01 e čn o s t i, utvořené z rozmanitých

jed

notlivců.
Žádati tedy svobody, jež by zname
nala tolik, jako vybaviti

se ze Všech vza—

jemných závazkův a povinností, jest nesmy
slno, pošetilo.
Rodičové a dítky, knížata a poddaní,
představení a podřízení, bohatí a chudí,
mocní a nepatrní mají vzájemné zavazky,
mají práva a povinnosti, jež jsou od Boha
ustanoveny a původ mají v přirozenosti.

Tato vzajemna vezdej sí podřízenost,
jak ji působí věk, stav, společenská místa,
vliv duševní a pozemské statky, je spojena

též s niternou,

to jest s poddanostívůle

ve všem, co mravně dovoleno.

Odstraň tuto podřízenost, roztrhej tato
pouta rozumné závislosti a slušné posluš
nosti: a lidé budou na zemi pobíhati jako

divá. zvěř; jednotlivci, pokolení a náro
dové se vyhubí; celá. přirozenost se zvrátí a

—
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?

ro z um'n é tvorstvo poskytne ti podívanou,
jaké nikdy nespatříš ve tvorstvu nero z
umném, kde závislost, pořádek, spolupů
sobení a vzájemná podpora jsou hlavním
rysem veškerého společného bytí.
Zachovávati tuto niternou podřízenost,

založenou v přirozenosti a spole čno sti
lidské, přidělil Bůh jako po vinnost

mravní svobodě naší, a proto ji zne

už i v ámc, toužíce po zevnější svobodě, jež
ani není v plánu božské Prozřetelnosti, ani
se nesrovnává s naším stavem, jakožto lidí
a údů společnosti.
Horuj tedy, mladíku, po svobodě, jak

jí Bůh nechce a jak sama v sobě nc

mozžno u jest, — ale věz, že budeš tím n e

svo bodnejs1m

čím více se vzdaluješ

od rozumné podřízenosti.

Kdo zamítá všelikou

kázeň, ten

Opravdu pohrdá duší svou,1) — ten ji vrhá
do okovů, ten ji vydává do otroctví, neboť
Za to, že není poddán a poslušen oprávněné
vrchnosti, jak to Bůh nařídil ,2) upadá do
pout hříchu a ďábla a kopá si v pekle pro
past, jež se za ním navždy zavře. Ano, jen
se rozvášňujte, vy falešní bojovníci svo
1)- Přísl.

15, 32. — 2) 1 Petr

2, 13.

body! Třeba byste na chvíli zvrátili po
řádck věcí, nezmůžete ničeho proti tomu,
jenž i krale prutem železným trestal) a roz—
třišt'uje, kdy chce, hlavy, mnohých na zemi.2)
Ubozí vy mladíci, jež zlovolní těší
sladkým slovem „svoboda“'
Pcpuzují vás proti rodičum,pobu1ují
proti učitelům; učí vas pohrdati vrchností,
o všem souditi, všechno zavrhovati; mluvi
s vámi zvonivými slovy o velikosti lidské
a sebevědomí: — Kam to všechno vede?
Dostanete se jen pod metlu pánů daleko

tvrdších,

— zlých lidi a divokýchnaru

živostí, jež vas opanují jako bezvolné stroje.
A kdyby se dokonce podařilo dostati
vas pod štítem svobody a bratrství do
jistých spolků, jejichž snahy pečlivě se za

krývají, jejichž pravé
tají,

——do spolků,

stanovy a cíle se

jež církev

již dávno

zatlatila, kletbou a duchovnímitresty stihla,
——ach, pak by vám bylo teprve vyprázd

niti kalich svobody až na krvavé dno a hroz
né Vp řed bylo by vám pak nemilosrdným

tyranem.— Skutky a události

ví hlasitě,

slyš.3)

mlu

——kdo má. uši kslyšení,

1) Žalm 2, 9. — Žalm 109, 6. — 3) Luk. 8, 8.
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Ne ten jest svoboden, koho lidé osvo
bodí, nebo osvoboditi předstírají, nýbrž koho

Syn Boží osvobodí,

právě svoboden

jest.1)
Syn Boží však' osvobozuje svým.\svatym
slovem, svým příkladem a svou milostí z

pout hříchu, ďábla, náruživostí.

Tohoto ducha

času, ducha nezávi

slosti a neporozumněné samostatnosti jest

se ti, mladíku, ze všech sil vzdalovati;
jest ti s ním bojovati,
kdekoliv a na
komkoli jej nalezneš, ——ve škole, v rodině,

v obci, ve státě, v církvi. J estit' nepřítelem
tvého a cizího pokoje, obmýšlí zmasti a
zahubiti jednotlivce a veškeré lidstvo.
A nezjedná-liž itobě někdy věk, stav
a zkušenost vyššího místa, jež ti podřídí
jiné? Budeš si pak přáti úcty či ne?
Budeš žádati poslušnosti či ne? B udeš,

musíš. Uč se tedy poslouchati,
nezasloužíšnikdy poroučeti.

Sobečtí lidé! Od jiných žádají,
sami nekonají.

Tedy jediné

boda a rovnost?

jinak
čeho

jim má, prospívati svo

O svatá aslavná svobodo synů bo
1) Jan 8, 36.
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žích,1) — tak rozdílná. od té, již svět až

do nebes velebí.
O svatá svobodo synů božích, povzne

sená nade všechna

pouta,

všechny ža

láře, všechno zevnější otroctví!
O svatá. svobodo synů božích, jež za

ležívnevýslovné přednosti,byti do brým

a moci konati aspoň v nitru srdce tolik
dobrého, kolik milo!
() svatá, svobodo synů božích, jež vy
plývá. z pořádku
a přináší onen pokoj
duševní, který převyšuje všeliký smysl?“f)
svatá, svobodo synů božích upro

střed nejsvědomitějšíposlušnosti,

jež ve

všech Oprávněných představených vidí Boha
samého!
A — B oha poslouchati není jistě hanbou.
O svatá, vobodo synů božích, povzná

šející nevinného mladíka

vysoko nad ne

řestného muže a starce a nahrazující mu ne
beskou moudrosti, čeho se mu na letech nc

dostáva!
O svatá, svobodo synů božích, bydlící
všude, kde jest Duch Páně,3) duch lasky v
plném smyslu!
1) Rím. 8, 21. — 2) Filip. 4, 7. — 3) 2 Korint.
3, 17.
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Ano, jsme povoláni k svobodě, ale tak.
abychom jí neužívali ke příčině těla, ale

posluhovali

sobě vespolekskrze lasku

ducha.1)

24. Duch lživosti.
Ústa, která lhou, zabíjejí duši.
Moudr. 1, 11.

Stvořil jsi, ó Pane, ducha mého ku

p ravdě.

Pravda jest mu potřebou,pravda

životem, pravda jediné jej uspokojí.
Pravdu kup, synu, a neprodavej mou

drosti.2)

Važ si pravdy a hled jí všemožně. na
býti. Přijímej jen to, 00 je pravdive, věř
jen tomu, co pravdivo: ve vsem svém zkou
mání touží jen po pravdě; sud' teprve tehda,
až jsi Věc poznfal; ——
to jest prava moudrost.

Jednaš-li jinak, klameš sebe sama, jsi sám
sobě lhářem.

Ale též jiným

podávej jen plavdu.

Kdo lže, prodává moudrost, vydava ji v
šanc, neváží si jí.

Nejsi-liž, mladíku, obrazem božím,

jenžjest pravda sama?3)

1) Gal. 5, 13. — 2) Přísl. 23, 23. — 3) Jan
14, 6.
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Ze jsi obrazem božím, toť tvou největší

ozdobou; nehyzdi ji lží. A kdybys zahalil
nepravdu sebe krásnějším oděvem: přece ti
nesluší, hyzdí tě a zneuctíva.

Jest lež mysli,

lež úst a lež ži

vo ta ; myšlenky, řeči iskutky mohou býti
lživé; n ej ro zšířevn ější jest však lež

úst.

Lež se zakládá. skoro vždycky na sa

m o lá, s c e.

Chceš se líbiti a býti příjemným? Prolo
lichotíš: mluvíš o bližním a ke bližnímu
jinak, než myslíš. Nadsazuješ a ozdobuješ
svou řeč na útraty pravdy.
Chceš býti vážen? Vymýšlíš sobě před
nosti a vydáváš je u jiných za pravé.
Chceš zakrýti svou vinu a zablaniti,

abys nebyl pokořen?Převratíš

skutek

a hledáš v nepravdě východ.
Chceš ma bližním něčeho získati? Ne-.
dopustíš, aby se uznaly jeho dobré vlastno—
sti, zvětšuješ jeho chyby, přidávaš mu jich;
sebe sama však vyvyšuješ, sebe osprave
dlňuješ na újmu pravdy.
Jsou ovšem lidé, považující lež za chy
bu ze všech nejodpustitelnější; a nejsou-liž

dokonceitakoví, již vyhlašují, že lháti

náleží k potřebám vezdejšího života? Na
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zývají lež jednou politikou, jindy opatrno
stí, nezbytností.
Ale jak smýšlí spravedlivý, opravdu
svědomitý?
Spravedlivý v ohavnosti má slovo
lživé.1) Vít' dobře, 'že ústa, která lhou, za

bíjejí

duši.2) V tomto přesvědčeníne

zviklá ho nikterak vědomí, že lež jest ne

řestívšeobecnou.

Ano, oblast lži jest velmi rozsáhlá.
Lež všude, kam se jen ohlédneš, a pravda

vyvažuje se zlatem.

Lže dítě skoro již

v kolébce, lže hoch ve škole, jinoch mezi
svými druhy, muž ve svém povolání, slu—
žebník, řemeslník, obchodník, vysoký a níz

ký. Není již pravdy na zemi;3) dána jest
v zapomenutí.4) Jen tu přednost má naše
pokolení, že vybroušená forma & omítka
jemnějšího života mu usnadňují, jak by lež

zakryla

A jakkoliv záplava lži tak veliká, jak
koliv převrácený svět jest pro ni, — jak
smýšlí o ní Hospodin, ten, jehož pravda
zůstává na věky ?5) Pravdu přemýšlí hrdlo
mé, praví Bůh, a rtové “moji v ohavnosti
1) Přísl. 13, 5. ——2) Moudr. 1, 11. — 3) Os.
4, 1. —- 4) Is. 59, 15. —- 5) Zalm 116, 2.
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mají, 00 bezbožného jest; spravedlivé jsou
všecky řeči mé, není v nich nie nepravého
ani převráceného; cestu nepravou a ústa

dvojího jazyka

vohavnosti mám.1)

Jen jednu váhu má Hospodin a nezná

dvojího závaží; váha falešná

ohavnosti

jest Hospodinu, ale závaží pravé jest vůle
jeho.2)

A v tom podobá se muž čestný,

—

jenž jím Opravdu
jest, ——Bohu.
Jak myslí, tak mluví; jeho řeč zní:
jest, jest; ne, ne; on ví, že 00 nad to více
jest, od zlého jest.3)

Nepoví ovšem vždycky

veškeré

pravdy, protože ví, že i mlčeti v pravý čas
jest moudré;

ale co poví, jest ——po jeho

soudu '— v sobě a před Bohem tak, jak
to praví, a jeho úmysl jest čistý.
A jest-li mu trpěti pro pravdu, raduje
se a trpí a čeká. Ví, že pravda, podobajíe

se paprsku

slunečnímu,

přecejednou

zvítězí a dráhu si proklestí a že bude aspoň

v den soudný

jistě

všeobecněaroz

hodně uznána.
A dejme tomu, že by pravda žádala
1) Přísl.

3) Mat.

8,

5, 37.

7. 8.

13.

* 2) Přísl.

1.1. 1.

—
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obětí:

— nejsou-li právě tyto

šleehetnější & nejzáslužnější?

oběti nej

NáOpák', zí

skáti lží statků &slávy, jest škodou, ztrá
tou & hanbou.

——

Víš, kdo jest otec lži?1) Slyš: NíkOli
smrtí nezemřete, — budete jako bohové,2)
praví ďábel Evě. Toto Všecko tobě dám,
jestliže pádná budeš mi se klaněti,3) praví

ďábel Ježíšovi.

Lež &,zase lež. Dábel obelhává

toho,

jehož pokouší ke zlému. Ano, lucifer vzal
s sebou do pekla předsevzetí klamáti & lháti
napořád & lží připraviti Stvořitele o jeho
slávu,
pak o protivou
poslední boží;
jejich Bůhj
(íl. Ěá13
bel jesttvory
ve všem
plávdá, dábel lež. Když mluví dábel lež,

z vlastního mluví.4)
V jaké to příbuzenství

s dáblem

plivádí Jlež! Jaké to účastenství v j(ho zká
ženosti & žádosti zkazití jiné! —

Jsou lháři z přenáhlení.
Jsou lhářize žvatlávosti.

Jsou lháři ze zvyku.
Jsou lháři ze zlomyslnosti._
Jsou lháři z řemesla.
1) Jan
3) Mat.

8,

44.

—

4, 9. ——4) Jan

2)

1 Mojž.'

8, 44.

3,

4.

5.
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Lze-li ony omluviti a nejsou-li svou pr
chavou myslí člověčenstvu na škodu, nýbrž

spíše k necti; jsou tito údy veliké lživé
rodiny, jejíž hlavou jest sám zlý duch,1)

a jsou opravdu dítkami

lži, hodnými

opovržení a kletby, veškeré země.
Ano, lež jest ohavností před Bohem;
lži nenávidí všichni lidé, již ještě dbají
cti a svědomí; lež odporuje účelu, k němuž
byl člověku udělen dar řeči; lež, ničíc vza
jemnou důvěru, hubí též lidskou společnost.

Lež však hubí též povahu

a má, za

následek rozmanité zvrhlosti. Nebot' zvyk
ne-li si kdo lhati, stane se dvoujazyčným a
lstivým, bude se ustavičně přetvařovati,
bude nevěrnym danému slovu, bude se za
klínati a křivě přisahati a tuše v každém
podobnou nectnost, pozbude důvěry k bliž
nímu.
A přece, — jak málo jest mladíků,
jimž jest pravda skutečně drahou? Od na
vyklého nadsazovéní, jež se sotva zpozoruje,
od žertovné lži a nepravdivé omluvy, až ke

lži škodlivé

a rouhavému zaklínání: ——

jaká. to řada hříchů proti pravdomluvnosti!
Z d r žo va ti se řeči,míti se na pozoru,
1) Jan 8, 44.
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mužné, často obnovené předsevzetí,
pravdě vždycky a ve všem věren zůstati,
jsou nejúčinnějšími prostředky napraviti ja
zyk lži zvyklý.
Ano, — vystříhej se lži,1) drahý mla
díku!

_

Nedej mysli své směru křivého, zka

ženého a nevnucuj svému duchu obludy,
jíž se hrozí.
Modli se často: Marnost a slova lživá
vzdal od mne, Bože,2) pravdu však mi
oznaml3) Miluješ spravedlnost a chceš, aby
byla i mně drahou!4) () kéž jsem dosti obe
zřetným a mam dosti zmužilosti, abych se
nikdy nevzdalil od cesty pravdya'5)
25. Duch nelás'k'y.
Ústům Qvým udělej dveře a zámky.
Sir. 28, 28.

Příčinou nelasky jest druhdy po vaha
od přírody trpká., — obyčejně však má
původ svůj v p ýše apřcceňovaní sebesama.
Převaha vědy, obratnost, bohatství,
vznešený rod, zvyk na chválu a pochleb
nictví stávají se snadno prameny této ne

ctnosti, jež hlavně mladíka
1) 2 Mojž. 23. 7. _— 2) Přísl.
50, 8. ——4) Žalm

118,

133.

velice hyzdí
30, 8. —- 3) Žalm

——5) Žalm

118, 30.
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a špatně ho připravuje na budoucí vztahy
ku poddaným, k stejně a výše postaveným.
U mnohých, již se zabývají duševními
pracemi, druhdy právě toto jejich zaměst
nání budí, nebo podporuje V nich ducha ne
laskavého.
Touha věděti více než ostatní, přání
skvěti se a vyniknouti, jakási vítězná pý
cha nebo též nepřízeň, závist, tajný hněv
proti těm, jichž práce je žehnána zdarem.

zatvrzují srdce, loupí zraku nepředpoja
tost, jazyku přívětivost, ruce ochotnost k
bratrské obětavosti a oddaností.

Jiný pramen jest sám duch časový.
Osobivost od nejrannějšího mládí pěstovaná
a přeceňování sebe sama přinášejí ovoce:
nerozvážně úsudky, ducha odporu, zatvr
zelost, prudkost, náruživost. Stejně posta
vení i představení pohánějí se bez rozvahy
na soud vlastního rozumu nebo nerozumu a
odsuzující slovo vyřkne se bez rozpaků; a
jakou měrou dáváme vlastnímu rozumu prá
vo nade vším, jakou měrou sami sobě se po
divujeme 'a sami sobě důvěřujeme, takou též

posuzujemebližního aneb poh rdáme

jím.

Zlovolné úsudky, pomluva, trpkost, po
směch, urážka, nesmířlivost, zášt — otra

vují ducha isrdce.
Myšlenky a rady. II.

9
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Zapomínáme, že bližní má též vyšší

vztahy k nám a že představuje osobu

Kristovu.

A kde zůstane přikázání Spasitelovo,
abychom bližního milovali jako sebe samy ?1)
Alespoň ústům svým udelej uzdu a
_slovům svým udělej váhu. 2)
Ústům svým udělej dvéřc a zámky a
pozoruj, abys nepoklesl jazykem.—3)

bráno,

jíž těžko střežiti! Nemohu

jinak než často ji otevříti, a jak snadno
vyklouznou pak p ř e v r á c e n ě řeči zároveň—

s dobrými!

V pravdě: Kdo ve slovu neklesá, tent'
jest muž dokonalý!
Užitek, potřeba a
slušnost mi ukládají, abych často mluvil!
— jak mi jest dávati pozor, abych tuto
bránu v příhodný čas 0 te v řel a v pří

hodný čas zavřel!

Není-li tu bohabojných s tr á ž ců: mou
drosti a víry plné lásky,
' '

pořádek,

vyběhne,

co nemá, — sahá

se na čest bližního, zasévá nesvornost, budí
a rozplameňuje se pomstychtivost.
O Bože můj! Jak málo se snažím o
1) Mar.

28, 28. 30.

12, 31. _— 2) Sir.

28,

29.

-— 3) Sir.
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brátíti na sebe slovo: Co nechceš, aby od
jiného dalo se tobě, hled', abys ty nikdy

jinému nečiníl!1)
Jak lehkovážněa opovažlivě soudím
často o svém spolubratru!

Jak nešetrně o něm mluvím!

Skoro

jen on jest předmětem mých mzmluv, pře

padamho, odkrývám jeho zlé vlastnosti,
dobré zakrývám, dobré zmenšují, zle
zvětšují, přisuzují mu zlé úmysly, dobré pak
překrucují; skutečné zlo rozšiřují dále a
vymýšlím nové.
A přece stojí psano: Ohavnost u lidí jest

utrhač.2)

A jinde: Had, uštkne-lí tajně, nic méně
nemá, nežli ten, kdo tajně utrhá.3)

A tak těžko jest napravíti

škodu,

již zlý jazyk způsobil!
Synové lidští, zuby jejich jsou zbraň
a střely a jazyk jejich meč ostrý!4)
Pane, jediné ty víš, jak nczhojítelně
jsou často rány, zasazené takovými střelami!
Proto polož, Hospodine, stráž ústům
mým a dvéře vůkol rtům mým; ncnachy
luj srdce mého ke slovům zlosti25)
_—

1) Tob. 4, 16. ——2) Přísl.

10, 11. -— 4) Žalm 56, 5. _

to

4, 9. -— 3) Kazat.

5) Žalm 140, 3. 4.

9*
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Ale též uši mé oplet trním, aby nesly
šely jazyka zlého!1)
Uděl mi síly, abych zrakem smutným

a vážným chováním

umlčeljazyk zlý..

neboť tak se zažene utrhačnost, jako déšť
větrem severním.2)
Když již p 0 h a rev 0 dy, ve jménu tvém
bližnímu podaný, tak bohatě odměňuješ,
Bože můj: jak bych nečekal tvé přízně a od
měny, chráně cti bližního, nebo jinak mu
na těle i na duši dobře čině?3)
26. Pohoršení.
Aj, hříšníci natáhli lučiště, při
pravili střely své v toulu, aby

stříleli v tomu
srdcem.

na upřímné

Žalm 10. 3.

Jsou lidé, již nejsouce spokojeni stím
že sami špatní jsou, chtějí i jiné svou zlo
bou nakaziti.
Jest V povaze neřesti, že hledá, spo
lu v inníků, a tím podobá se zkažený člo
věk divému zvířeti, že jest k rve la čným

a vychází na lup. A ze lvíčete

udělal

se lev, kterýžto chodil mezi lvy a naučil
se bráti loupeže alidi žrati avdovy činiti.4)
1) Sir.

28,

28.

——2) Přísl.

10, 32. — 4) Ezech. 19, 6. 7.

25,

23.

——
3) Mat.
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vati

Takto úmyslně neřest rozšiřo
nazýváme pohoršením

V užším

slova smyslu.

Čím Výslovnější a vědomější

jest úmysl jiným na duši škoditi, tím d'
b'e l š t ě j š í jest pohoršení.

Dávati pohoršení znamena tak mlu

viti, tak jednati,

že se jiní od dobrého

odchylují, nebo dokonce ke hříchu nakloňují.

Dávati pohoršení znamená tedy sva
děti, znamená. činiti dobré špatnými a
špatné ještě špatnějšími.
Dávati pohoršení znamena škoditi d u š i,
sahati na majetek boží.
Nač má. Bůh Větší pravo než na duši
lidskou? On ji stvořil, on ji.zachová.va, on
ji vykoupil a posvětil.

Duši lidské vtlaěil svůj obraz, Ježíš
ji vykoupil svou krví, na křtu sv. byla
posvěcenana chram Ducha sv.

Dávati pohoršeníznamenavražditi

duši bližního, bráti jí život milosti, svr
hovati do pekla, nebo jí tam kopati ještě
hlubší hrob.
Vražditi duši! Čím jsou všechna tě
lesa, čím" celý svět se vší svou slávou a

svými poklady proti jediné duši!
Vražditi
duši! Uloupiti jí tedy Vše—
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ehny dosavadní zásluhy, učiniti ji neplod
nou, vyrvati jí mír, vydati ji věčným mu
kám, jež stihnou nek-ajieníka v onom oka
mžení smrti, které přichází jako zloděj
v noci.1)

A tato vražda jest úkladna,

nebot

vražedník duší jedná, obyčejně podloudně,
často dlouho číhá., všechno si rozmyslí, snad
se iblíží V kůži beránčí.
Nebo aj! hříšníci natáhli lučiště, při
pravili střely své v toulu, aby stříleli v
temnu na 'upřímné srdcem.2)
A tato vražda má. zřídka jen jednu

obět. Ze svedených stávají se obyčejně
zase svůdníei,
a tak zhouba pokračuje,
vražedná, ocel jde z ruky do ruky, mrtvoly
se hromadí & veškera země stava se jediným
hrobem hříchů.
Tu leží pobiti a z jejich mrtvol vzehazí
puch a hory rozplý'Vají se krví jejich.3)
Ale — běda vražedníkům! Běda člově
'ku tomu, skrze něhož pohoršení přichází!
Lépe by 'bylo jemu, aby zavěšen byl žernov
osličí na hrdlo jeho a byl pohřížen do pro
pasti mořské !4)
1) Zjev.

16,

34, 3. — 4) Mat.

15. —- 2) Žalm

18, 7. 6.

10, 3. -—- 3) ls.
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Dávatí pohoršení jest tedy dílem d'a—
belským: neboť ďábel jest vražedníkem od
počátku.1)

Jaká to odpovědnost!

zboříti dílo

boží! zničiti dílo vykoupení! překážeti Du
chu svatému v jeho působení! vydati duší v

zahynutí! zavražditi bratra!
Jak, muž bratra svého na smrt loví?2)
Krev bratra tvého Abela volá. 0 po

1nstu!3)

A krev J e ž íšo va? Hřešíce proti bra—
třím a urážejíce svědomí jejich mdlé, hře

šíte proti Krístu.4) — Zahubiti bratra, jehož
Kristus krví svou vykoupil!
Jaká. to odpovědnost! Místo abych se
kal za své" vlastní těžké viny, místo abych

vlastní

hluboké rány ošetřoval a hojvil,

ponořují ruku svou do cizí krve, jsem pří—
činou cizích hříchův!

A jaké to vzpomínky — na smrtel

n é m lo ž i!

A před so udem! — Žádám krve jeho
z ruky tvé!5)
A v pekle — vlk a beránek, svůdník &
1) Jan 8, 44. ——2) Mich.
4, 10. ——4) 1 Korint.
8, 12.

7, 2. ——3) 1 Mojž.
——5) Ezech. 3, 18.
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svedený! Běda tobě, kterýž loupíš; ty sám
budeš oloupen!1)
Běda těm, kteří kráčeli cestou Kai

novou))
Jděte, mstitelé, a bijte; neodpouštěj
oko vaše, aniž se slitujete; ioko mé neodpustí,
aniž se slituji, neboť Všechno, oo zlého uči

nili, na hlavu jejich obratím.3)

A jak těžko je napraviti

dané po

horšení! Jed vnikl do nejskrytějších žil:
kdo jej tam najde, by; jej mohl zase od

straniti?

A přece stojí psano: Duši za dušiA)
O modlí se, modlí, aby ti Bůh odpustil,
aby vzkřísil duši, kterou jsi zahubil.

Modli se a pracuj nyní v opačném
směru: zachraňuj
duše, hled' přivésti
zbloudilé na pravou cestu ——
slovem a
příkladem; rozšiřuj dobré, bud' apoštolem
nebes, zalidňuj město boží!
Ano, — střez se, abys nebyl příčinou
zlého!
'

Jest již dosti zla na naší zemi, kletbou

stižené; — nerozmnožuj

ho. Jest již

dosti lidí, již se minou s posledním cílem
1) Is. 33, 1. — 2) Jud.
5.

10.

——-4) 3 Mojž.

24,

18.

11.

3) Iizcc'h. 9,
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svým: nezvětšuj

počtu těchto nešťast

níkův a nevrhej se do dvojnásobné záhuby.
Roi raději: Vyučovati budu nepravé cestám
tvým a bezbožní obrátí se k tobě.1)
O mladíku,

— pu'tovati životem s vě—

domím, že jsi jednou v mladické náruživosti
duši zabil, učil ji zlému, vydal nečistotě neb
odcizil náboženství, — že jsi učinil lidstvu,
rodině, státu, církvi jeden úd škodlivým,
neužitečným aneb asPoň méně užitečným,
— jaká to trpkost! Jak hlodavá výčitka!

Uše tři si jí!

Měj se však též sám na pozoru před

Vlky.

Jsou-li ti víra a mravnost drahými,

bud'Opatrným.

Beznáboženské projevy, necudné řeči,
lrzé počínání, dotěrnost, nebo lstivě po—

chlebnictví, smyslná důvěrnost, tajnůstkář
ství a touha po samotě prozrazují vlka.
Vyhni se mu, prchej; nemůžeš-li, hledej po
moci, volej pastýře, braň se.
Bude—li kdy spolek míti

ránkem,

vlk s bc

tak hříšník se spravedlivým.

Ale jaká jest společnost svatému člověku
se psem?)
1) Zahn

50,

1:3. »— 2') Sir.

13, 21. 22.
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27. Svátosti svatokrádežně přijaté.
Proto jsou mezi vámi mnozí
nemocní a mdli a mnozí umírají.
I. Korint 11, 30.

Něco jiného jest nemíti ze sv. svátostí
všeho prospěchu a užitku, jaký bychom míti

mohli, a něco jiného svátostí zn e u ží v ati
a je znesvěcovati.
Svátost sv. pokání a nejsv. Svátost
oltářní jsou svou přirozeností prameny ne

výslovného po ž ehn ání. Podle toho však,
blíží-li se jim člověk s nádobou ú zko u
neb o bjemnou, podle toho, jak opatrně
hledí zachovati to, čeho nabyl: čerpá z nich

mnoho nebomálo, požívá užitku delší
nebokratší dobu.
Délka přípravy
nerozhodujeovšem

o prospěchu, jaký ze sv. svátostí máme.
protože tu více Váží duch, touha a n i t e r n á
způsobilost; avšak svatost a důležitost Věci
varuje přece před ch vatem a zběžností.

Povrchnost

a zběžnostpři tak sva

tých úkonech byly by hodny přísného po

kárání.

Srdcenezměkne;

rosa nemůžepro

niknouti; blahodárná vláha nemůže se roz
šířiti. Jak by tu lbyla možná ú ro da?
Tu především platí slovo: Co děláš,
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dělej, -— to jest: vykonávej to pilně, svě

domitě, dokonej vážně

Velice škodí též nedostatečné díkůčinění
a malá horlivost po přijetí sv. svátostí;
zvláště pak škodí chvat a touha po vyra
žení, s nimiž se Opět vrháme do všedního
života.
Bohužel rOZptýlí se shromážděné t e p lo
až příliš brzy; otevřeš-li však dvéřeaokna,

by měl ostrý průvan volný přístup: ztratí
se teplo za okamžení a vnikající chladno je
tím citlivější, tím škodlivější, čím bezpro
střednější je změna dvou teplot.

O — kdybychom znali dar božíll)
Kdybychom byli hodně proniknutí velikou

přízni, jíž se nám jmenovitě V nejsv. Svá
tosti oltářní dostává, — cenou daru, půso
bením, jaký mají svátosti hodně přijaté na

náš duchovní

pokrok a na věčnost!

Bohužel však si jich neumíme vážiti,
schází nám láska, vroucnost!
Oheň nez-ahřívá, světlo neosvěcuje, lék
nehojí, přebytek neobohacuje, síla nesílí.

Pozemský

chléb, jakkoliv hrubý a

smyslný, působí vydatněji na naše tělo nežli
tento n eb esk ý chléb na naši duši. Požívá
1) Jan 4, 10.
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me ncživého

chleba z prachu a země a

naše tělo vzrůstá a sílí přes všecky nemoci

a smrti; chleba. živého však požíváme,
přijímáme Spasitele a Bohočlověka Ježíše

Krista s veškerou mocí jeho božství,

se

všemi zásluhami a poklady jeho svatého

člověčenství,

— a náš duch zůstává

slepým, chromým, ztuhlým, nečinným, naše
vůle pozemskou, rozdělenou, zbabělou, bez

mocnou!
Jak často jsi již byl u sv. zpovědi &

svatého přijímání?

Je tvé srdce čistější?

Je tvá horli

vost větší? Je tvá vůle silnější?
polepšenítrvalejší?

Je

Srovnává se pokrok tvého duševního
života 3 po čtem dosavadních zpovědí a
přijímání?

Hleď,aby tvá lchkomyslnost

iv

těchto posvátných věcech mnoho nepokazila!
——
Zpytování povrchní, lítost povrchní, ob
žaloba povrchní, díkůěinění, pokání povrch
ní; roztržitost mezi zpovědí a přijímáním,
kvap před přijímáním, roztržitost při při
jímání, kvap po přijímání, ani stopy duševní
odloučenosti ve dny sv. přijímání, ——
ó drahý
mladíku, co bude z tvé duše, nepřičiníš—li
se, abys jí tyto duchovní pokrmy náležitě
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podával, dobře jich požíval a zdárným po
klidem užitečnými učinil?

A což teprve nehodné

přijímaní ncj

světější Svátosti! Onot' jest hlavní příčinou,
že jsou tak mnozí nemocní a mdlí a že tak
mnozí umírají.1)
A jest svatokrádež řídkou mezi mla—
deží?

Viz, jak tak mnohý je přinucen
anebo jen tak ledabylo sv. svatosti přijímá!
Tu není úcty, není lasky, není niterného
popudu — a proto není též p é če, není hor
livosti, není vroucnosti.
A tato ledabylost klesá, ponenahlu ke

lhostejnosti,

k neúctě,ano k opovr

ž ení a ku pravé zlobě proti Bohu a věcem
božským.
Kdo se blíží ke stolu Páně, jsa si vě
dom těžkého hříchu, jehož nelitoval a z ně
hož se nezpovídal, sahá, násilnou rukou na
Spasitele, zacházeje s jeho nejsvětějším tě
lem a krví jako s obyčejným pokrmem, a
svolává, na sebe boží odsouzení.3)
Ze zaviněné nedbalosti nezpovídal jsi
se z těžkého hříchu, zatajil jsi úmyslně,
— z nepravého studu nebo ze zlé vůle —,
1) 1 Korint.

11, 30. — 2) 1 Korint.

11, 29.
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těžký hřích ve zpovědi: přistoupíš-li v tom
to stavu duchovní smrti k oltáři, zdvojná
sobňuješ, zmnohonásobňuješ svou smrt.
Nejsvětější Svátost oltářní jest svátost

živých.

Jest pokrmem,

a pokrm ne

může nikdy prospěti mrtvým.

O jaký to hrozný

zločin, — nehod

né přijímání!

Spasitele, N ej čistšího,

nutiti, aby

bydlil V nejnečistějším srdci!
Jest-li bezprostřední rouhání se Bohu,
uvažujíc je samo v sobě, n e j t ě ž ší ze všech
hříchův, a jest-li pak hřích Židů, kteří J cží
še ukřižovali, nejbližším stupněm V řadě vc—

likých zločinů: řadí se bezprostředně k těmto
ohavnostem nehodné přijímání, zneuctívajíc

skrytého Boha.

Bůh chce, abychom si vážili všeho
svatého,
——
i šatů, nádob a budov, zasvě
cených bohoslužbě. Pravít' sám: Nedávejte
svatého psům.1)
Co však jest světějšího než tato nej

světější

Svátost,

jež jest cílema sou

hrnem všech ostatních svátostí?
Co jest světějšího než tělo a krev Je

žíšova,Nejsvětějšího,
1) Mat. 7, 6.

jenž nyní v ne
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besích slavně panuje a jednou souditi bude
živé i mrtvé?
A mohou se J ežíš sBelialem sblížiti?1)

A ke zneužívání

přistupujezrada

a p ok ry te ctví. Nehodně přijímající za
haluje se škraboškou přátelství, blíží se jako
Jidáš.
Zdánlivá zbožnost musí zahaliti zlobu,
pokrytecká uctivost vzdor, přátelská tvář
násilnictví.
A tak splácí se milování nejhodnějšímu
Spasiteli jeho štědrá dobrota nejhrubším ne
vděkem. Lide můj, co jsem ti učinil, — od
pověz mi!2) O vinice má vyvolená, kteraks
mi se proměnila ve zlé, vinice cizí33) Bara
báši dáváš přednost přede mnou a mne,
svého Spasitele, křižuješ!
O neblah ý čin ! Nehodně přijímající
připojuje ku přešlým svým hříchům nový..
ještě hroznější: člověk sahá násilnou rukou
na svého Pána, tvor na Stvořitele, vykou
pený na svého největšího dobrodince; spa
sitelný lék proměňuje se v jed, požehnání v
kletbu, krev smíření v krev pomsty; svato

krádce požívá svého vlastního soudce
1) 2 Korint.
2, 21.

a

6, 15. — 25 Mich. 6, 3. -— 3) Jer.
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s ním též soud, budoucíhosvědka,
lobu, odsouzení, zatracení.1)

ža

Ký div, že se Bůh vzdaluje takového o
havníka, jenž zneuctil, nohama šlapal ——
ne snad jen milost, nikoliv, — původce mi
losti a života.
Srdce následkem svatokrádeži je čím
dále lhostejnější, zatvrzelejši, chladnější ke
všemu božskému.

D0pustivše se jednou hříchu tak ve
likého, proč ne ještě jednou? proč ne
častěji?

Zaslepenost rostea zatvrzelo

sti přibývá; uvnitř hrobové ticho, zevně
pokrytectví; duše otrávena, lidé oklamáni,
Bůh zrazen.

A nejen duchovní

hniloba„duchovní

slabost a mnohonásobné, duševní smrt jsou
nezbytnými následky nehodného přijímání:
i tělesné bolesti, soud boží, hrozna smrt ob
jevily se již častěji zde na zemí jako poslové
pomsty boží, jež bude na onom světě mno
hem hroznější.
Bylo by. možná, abys se tak mlád do
pustil ohavnosti tak hrozné? —
O mladíku, jaká. to budoucnost!
1) 1 Korint. 11, 29.
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Chceš otupěti pro všechno dobré, vzne—

šené, šleehetné, zacinaje n ej h o r ším?
O ——vyhasla—li V srdci tvém laska ke

Spasiteli, odeizilo-li se mu srdce tvé tou

měrou, že ho zraditi

můžeš — chladno

krevně, s rozvahou: — čeho pak nejsi
schopen?
Příteli, políbením zrazuješ Syna člo
věka
?1) — Toho si Spasitel tvůj od tebe ne
zasloužil!

Neehcesli se přičiniti a připraviti Nej
čistšímu čis t y stánek ve svém srdei, raději

ho ani 11e z v i

Buď poctivý! Neříkej: Nejsem hoden,
abys vešel pod střechu mou,-?) — nýbrž:

N eehei

býti hoden. Pak uráží ovšem ve

liee tvá, lehkomyslnost tvého Spasitele, ale
tvá. o p o Va ž liv o s t neznesvěeuje Nejsvě
tějšího.

O nejtrpělivější Ježíši! Jak d r a zí jsou
.ti asi tvoji vyvolení, že jsi k vůli nim usta
novil svátost, v níž se zlým lidem' tak hojná
poskytuje příležitost, aby. se ti co nejhaneb
znějíposmívali, aby, tě eoinejukrutněji týralil

1) Luk. 22, 48.
Myšlenky & rady IIv

2) Mat. &, s.
10
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28. Bázeň lidská..
Kdo by se styděl ze mne a. za
řeči mě, za toho se bude styděti
i Syn člověka.5_..__ Luk. 9, %.

Člověk by se měl vlastně jen za jedno
styděti: za zlé, ——že je páchal a dosud

páchá.
Zatím

však,

——což jest ovšem

bídné —, stydí se často za opak:

varuje

zlého, že koná dobré.

(losti

že se

Znepokojujeť ho myšlenka, že, by se mu

snad jiní posmívali a jej haněli; ta ho mate
a zastrašuje, tak že jedná proti lepšímu pře
svědčení; přeslýehá pobídky k dobrému, za
nedbává příležitostí k dobrému, — brzo jest
přemožen, svědomí, ctnost a Bůh obětovány
bázni lidské.
Mladí lidé stávají se snáze než jiní
obětí tohoto nepravého studu, této pošetilé
bázně, — a to proto, že jich obrazotvor
nost tak mnoho na ně působí a jejich mysl
všem dojmům velmi přístupnou jest.
Jak mnoho obrácení, od zlého k dobré
mu, od dobrého k lepšímu překazila bázeň

lidská! Co zlého způsobila, co dobrého

zmařila!
Co si o mně jomyslí?!,\Co tomu ieknou?
Budou se mi smáti, budou mě haněti.
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Jak se odloučím od toho, jak od onoho? Jak
se vzdám té neb oné věci? Budou mně míti

za zlé, bude jim to nápadné!
Celý svět jest pln takovýchotrokův

a často jsou právě ti, již se nejvíce honosí
nezávislostí, nejubožejšími sluhy takové
bídnosti.
Čest, ——zneužívané slovo! Záleží-liž
ve zbabělé povolnosti? v ochotnosti více
než nevřasné? Zachovámc-liž ji vzdávajívc
se toho, co V nitru svém dobrým, užitečným,
ano potřebným uznáváme? Obětujíce své
správné přesvědčení?
Má-liž ten ještě čest, jenž z bázně

sebe sama zapírá? jenž se vzdává pro
jediné slovo, jediný vtip, jediný posměch?

Zbabělče,

— neboť tím jsi a za to

tě považují i oni, jimž se poddáváš, — zba
bělče, proč se tedy dáváš otročiti?
Jsou-liž ti, jichž se tak velice bojíš,

tvými přirozenými pány

a vládci?

Jediné Bůh je tvým přirozeným vládcem
a pánem. Od něho máš své bytí, on ti je
může vzíti, kdykoliv chce. On tě bude jed

nou souditi,ne oni. Jeho zalíbení

platiž ti více než nepřízeň lidská, a n e
libosti
jejich nevyváží veškerá přízeň
jejích.
10*
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Nestrachujte se těch, kteří tělo zabíjejí,
a potom nemají, co by více učinili. Ale
ukáží vám, koho se máte báti: bojte se toho,
kterýžto, když zabije, má moc uvrhnouti do
pekelného ohně;1) ano, toho se bojte!
A jaké k ř i Vd y dOpouštíš se vůči Bohu,
dávaje lidem přednost před ním! Ty se

tedy stydíš za Bo h a!
A přece, -——
co může býti čestněj

šího, než sloužiti Bohu, plniti jeho vůli?
Není-liž králem nebe i země? Není-liž Nej
krásnější, Nejleps1 Nejvyssi ?
oož, — bude-li se Bůh jednou za

tebe styděti? Dá-li ti zahynouti V onen
den hrozného soudu? Zapře-li pak on tebe,
jako ty nyní jeho zapíráš? Nebudeli tě
chtíti znáti?
Kdo by se styděl za mne a za řeči mě,
za toho se bude styděti i Syn člověka, když
přijde v slávě své,2) praví Hospodin a do
stojí svému slovu.

A koho se stydíš?
Zdali dobrých, ctnostn ých? Zdali

těch, již jednou se svatými s nebes přijdou
a souditi budou svět?

Nejsou-ližto hříšníci,
1) Luk.

12, 4. 5. ——2). Luk.

převráce
9, 26.
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ní, 1)lá zn i, jichž se bojíš? Ano, — blázni!
Blázni, praví P ís mo svaté, V ohavnosti
mají ty, kteří utíkají od zlého.1) Ano, —
hříšníci! Hříšníku ohavnosti jest pocta boží.2)
A jinde: Kdo chodí přímou cestou a bojí se
Boha, pohrzen bývá. od toho, kdo chodí

z10pověstnou-

cestou.3)

J 'si-li tak citliv pro uznání lidí: proč
si nehledíš získati úcty l e p šíc h mezi nimi?,

A.cčtuběží?Proč sebojíš?Je ctnost

něco hanebného? Co má. cenu, ne-li právě

ona? a jediné ona?

Bohatství pomine, slava zajde, rozkoš

přestane,— ctnost,

cennasama o sobě,

uznána od Boha, vykonávána od lepšího dílu
člověčenstva, předmět závisti i z lých' lidí,

— ctnostzůstane, sahá.ina onen svět.
trůní, vládne na věky.4)

Stydíš se snad i za svou přirozenost,
za svou bytost, za své určení?
——
Neslý
chano! Stydí se pták, že lítá. ryba, že plove?
A není služba boží tvou přirozeností, tvým
živlem, tvym cílem? Boha se boj a přika

zání jeho ostřihej, neboť to jest všeliký
č l o v ě k.5)
1) Přísl. 13, 19. _— 2) Sir. 1, 32.
11, 2. — 4) Dan. 12, 3. _- 5) Kazat.

3) Přísl.
12., 1:3.
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Bojíš se, že tě budou míti za podivína?
Ale což nevíš, že ctnostným jsa, budeš

vždyckytéž podivuhodným?
Chtíti

zlých

nebýti podivínem ve smyslu

lidí, jest tolik, jako vz dáti

se

ctnosti.
Nekráčeje širokou cestou, lišíš se od
ostatních; putuješ malou stezičkou, hledáš
úzké brány ——a proto se odlučuješ od ve

likého množstva, musíš

se odlučova'ti.

O Zůstaň jen podivín-3m v tomto slova
smyslu! Podivíni přijdou do nebe, obyčejní
světáei zůstanou venku.
Pověz, drahý mladíku: kam bys došel,
řídě se zásadami a skutky jistých soudru
hů? chvále, eo oni chválí, — haně, co oni
haní, — jednaje, jak oni jednají?
Nejdou—ližhoufně pohodlnou cestou smy
slného a hříšného života?

Ne; ty máš své svědomí, své zása
dy, jež jsi čerpal z evangelia; po dl e nich

jednej a po jiném se neptej.

Jest čas, abys zmužněl.

Mluvíšnebo

sníš tak mnohoo samostatnosti;
nuže, kde jest?

—

—
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29. Škodlivost bázně lidské.
Kdo se boji člověl—a, brzo padne
“

Přísl. 29, 25.

Kdo se bojí člověka, brzo p adn e.1)

Bázeň lidská škodí stejně

všem

našim povinnostem.

Trpít' jí povinnosti k Bohu.
chnější bohoslužba se buď úplně za
nedbává,
nebo se jí nedostává oněch
zna k ů V ú cty, jež velebnosti boží právem
přísluší.
Viz onoho mladíka, jak se stydí modliti _
se před jídlem apo jídle, kleknoutivkostelc,
poznamenati se sv. křížem, pokropiti se svě
cenou vodou, V úctě míti obrazy svatých,
osoby a věci Bohu zasvěceně, chovatí se
zbožně, skromně a pokorně v kostele a při
modlitbě!

Kdyby byl sám, snad by to vykonal;
— ale — nebesa! nechci, aby se mi vysmáli.
A proč je ho viděti tak zřídka u soudné
stolice pokání? u stolu Páně?
Obou je snad potřebí; — ale ti lidé!
Budou mi Spílati pobožnůstkářů!
Nepronikne tato chladnost, na začátku
1) Přísl. 29, 25.
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snad jen strojen

á, za krátký čas až k

srdci? Co bude z ubohé duše, nebudeš-li
srdce častěji očištovati a síliti je božským
pokrmem?

Bídné zaslepenosti! N estydíme

se

lidem čest prokazovati, zdvořilými a úsluž
nými býti, závoditi v poklonách; nestydíme
se ucházeti u mocných .abohatých lidí o jejich
přízeň a náklonnost; nestydíme se vyhověti
potřebám tělesným pokrmem anápojem, od
počinkem a zotavením; ty však, ubohá duše,
můžeš strádati, tobě jest se vzdáti nebeského
chleba, protože hrozí — ne právě proná

sledování,
ale posměšné slovo, jizlivá
potupa; tobě, ó Bože můj, jest přijmouti
poctu nejskrytější, jež před lidmi rozhodně

skryta

býti musí, protože přiznati se k

tobě veřejně a nepokrytě vyžaduje šlechetné
mysli.

A ty, církvi

svatá, — jak se ti

povede, napadnou- li tě před mladíkem tak
zbabělým? Vysmívají se ti; on mlčí. Hyzdí
tě; on mlčí. Vrhají na tebe hanu; on mlčí.
Výhledávají předsudků všeho druhu; on
mlčí. Spílají kněžskému stavu, posmívají se
svatým obřadům, překrucují události a vy
mýšlejí lži; on nemá slova, jímž by tě hájil;
najednou stal se nevědomým, on mlčí. Hle,
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jak se dokonce brzo s ostatními posmívá,

s ostatními spílá, s ostatními kamen uje.
Zpověď, odpustky, papežství, celibát, cír
kevní řády, pouti, zbožná zřízení, — Vše
chno smějí před ním napadnouti: bázeň lid

ská již dávno zbabělceodzbrojila;

—

ano, on napadá s nimi a bije, ó hrůza, svou

vlastní matku v tvář.

Zdá se dokonce, jakobyjen ještě na
jedno čekal: na příležitost, až by se mohl
zeptati: Co mi chcete dáti a já vám jí
zradím,1) ——svou víru, své n ábo žcn
ství, svou církev. svého Spasitele?
O nehodnosti takového jednání! 0 té
nízkosti! O té nečestnosti! Což snad žijeme

za časů Neronových,

Diokletianových,

Julianových? Jsou rozžhaveny rožně? Řvou
lvové? Blýskají se meče? Hučí kolem nás
zuřivé davy lidu?

O té bídnosti! Můj Spasitel

se ne

stydí obnažen, posmíván, opuštěn, mezi
dvěma lotry ve dne, před celým J erusalé
mem za mě na kříži viseti:
a já se neod
važuji dáti mu sebe nepatrnější veřejný dů
kaz lásky!

Církev

se nestydí mne nezdárníka

1) Mat. 26, 15.

ošetřovati, od kolébky až ke hrobu mateř
ským požehnáním mě doprovaZ3ti, nechává
i hříšníku a marnotratnému synu jméno kře
stana a katolíka, ——
podava mně nečistému
ruky, abych povstal a vtiskl jí polibek
smíření: a z mých úst nevyjde ani slovíčka,
jímž bych hájil jejích prav, její důstojno
sti, její cti, její velikosti, její krasy. ——

Syny

jsem vychovala a povýšila, oni pak

pohrdli mnoull)

Neméně trpí i bližní

bazní lidskou.

touto bídnou

Běží-li 0 Výše postavené?

Zbazně

lidské zanotíme též nesmyslný křik svo
body a rovnosti. I těm se vzpíramc, jimž
po Bohu za všechno děkujeme.

A což teprve. učitelé!
Těch nešetří
ani břitký jazyk ani hrubost, již od jiných
se naučili. Mučitije, povrhovatijimi, ponižo
vati je a křivditi jim všemožně, — to vy
chvalují ostatní jako dobrý mrav. Povoliti,
poddati se, býti poslušným, — bylo by
nečestno. Na všechno se sapati, volati vše
chno před soudnou stolici vlastního rozumu,
věděti, proč se to a ono stalo, a stůj co stůj
nepoddati .se, ——
patří k duchu času, je
1) Is. 1, 2.

—--

In:)

-—

znamením osvícenosti: — kdož se tu odváží

jinak mysliti a jinak jednati?
Necitelnost a nevážnost k stejn ě po

staveným;

tvrdost, vysokomyslnost,pa

novitost k mladším a nižším ——
považují se
skoro za ctnosti. To jest sebevědomí, pevná,
povaha, mužnost.

Běží-li o zásady?
Nejvolnější převlá—
dají; těm se holduje. Jaké to pojmy o cti!
Pomsta, souboj, sebevražda, — dovolené neb
aspoň omluvitelné skutky. Jaké to pojmy o
mravnosti! Jen když se varujeme nejšpatněj
šího

a

ujdeme

Veřejným

pomluvam;

——

oostatně zaslouží lidska slabost shovívavo
sti; nejsmet andělé.
Zde se promluví dvojsmyslné slovo:
mlčíme. Tam zase nehezké, my ho nepoha
níme. A tam sprosté; my se mu smějeme.
A abychom zapudili sebe menší podezření
úzkostlivosti, přizvukujeme, přichvalujeme,
přidáváme,

převyšujeme,

——ano brzo i z a

vodíme s nejhrubším druhem v nečistotě
a zakupujeme si tím u mladých, zpustlých
a nízkých lidí smutnou pověst dobrého spo
lečníka, — mladého muže, jenž umí žíti,
jenž ž1je a nechá.žíti, — svobodomysl—
n ého, nenuceného, jenž se raduje ze života.
Ponenáhlu sdílíme jejích po j my o
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ctnosti

.a neřesti.

Opilství — odpu

stitelno; zahálka ——nezbytný odpočinek;
nekonečná, bohužel až příliš často náruživá
hra — ukráeení času; četba smyslných knih
— vzdělání, znalost světa; rozmařilost —
štědrost; marnivost ——slušnost; pochlebnie
tví ——zdvořilost;

lež ——nevyhnutelná

zdr

ženlivost; dvojjazyčnost — opatrnost; ne
počestnost — chytrá vypočítavost.
O ——běda

vám,

kteří

říkáte

zlému

dobré a dobrému zlé, kladouee tmu za
s v ětlo a světlo za tmu, pokládajíee hořké

za sladké a sladké za hořké1)— k vůli

lidem!

Otrok bázně lidské podobá se loutee
na drátu, jež dělá všechno, co chceme.

Bídn—áto úloha,

— nehodná zvláště

mladíka, jenž by měl své vznešené, svo
bodné čelo výše nésti a netrpěti na něm
známky bídné služebnosti lidské!
Zlí druhové se posmívají, že konáš po
vinnosti svého stavu? že studuješ, praeuješ,
času dobře užíváš? Odpověz: Vím, co jest
mi činiti.
'
Lákají tě k pitkám, nebezpečným zá

bavám? Řekni: Nechci.
1) Is. 5, 20.
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Chtějí mermomocí zvěděti, proč jsisvůj
život změnil? Rczi To jest ma starost.
Posmívají se změně tvého smýšlení. *

Nech je se smátí: tupé hroty

neraní.

Smějí se tvé s v ě do m i to s t i? Polituj

jejich nesvědomitosti.

Odporuj, kde

toho třeba; vystup; braň se! Zde je v z do 1
místný.
Nejhorší, co tě potkati může, bylo by
zde nejlepší: že se tě budou takoví lidé

straniti

O jaké to štěstí, zbaviti se takových
převrácených přátel a moci konečně jednou
opět svobodně dýchati!
O Hospodine, roztrhl jsi vazby mé, tobě
obětovati budu obět chvály,1) — tobě budu

sloužiti,

poněvadž musím, tebe milo

va ti, poněvadž a pokud mohu, tvou svatou
b á.z ní dam se říditi, poněvadž jen tebe bati
se mám!

30. Zlé příležitosti.
Kdož miluje nebezpečenství, za.
hyne v něm.
Sir. 8, 27.

Marně poznávaš ohavnost jednotlivých
neřestí a zošklivuješ si je, jak toho zaslu
1) Žalm

115, 16.

-—158—

hují: když jsi poznal jejich ohavnost, jest

se ti též va ro v ati příležitosti knim, jinak

zustane všechno jen při rozumovém poznání
a odpovědnost bude tím Větší.
V s e l 1k e m u nebeZpečenstvíhříchu ne
lze ti ovšem zde na zemi uniknouti; neboť

pln léček

je svět, jenž jest všechen ve

zlém postaven, 1) a nejhorší ze všech nebez
pečenství nosíš s sebou a v sobě,
tělo n 'n.

ruživosti. Ale velmi mnohých příležitostí
ke zlému můžeš se zcela dobře varovati.

Příležitosti ke hříchu jsou rozmani
té, jako životní poměry jednotlivcův, &
skoro každý člověk, každý věk, každýstav

má své.vlastní.

Nejbližší

příležitost

znamená,

zovn ěj ší poměry a vztahy, jež někoho
obyčejn ě k pádu přivádějí, bud' již toho
příčinou jeho vlastní křehkost nebo síla,
jakou na něho působí.

Pro jednoho jest jistě místo,

pro jiné

ho jistá osoba skoro pokaždé příčinou
pádu, — jinému jest takovou příležitostí
jisté zaměstnání, opět jinému nějaká zá.
bava, hra, kniha nebo něco podobného.
P rvní ze Všech předsevzetí, jež mi
1) 1 Jan 5, 19.
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činiti jest, chci-li se upřímně k Bohu obratiti

a toto obracení upevniti,

záleží právě

v tom, že jest mi zcela vážně se varovati
takové nejbližší příležitosti. Bez tohoto předi
sevzetí nemůže býti o pravém a trvalém
obracení ani řeči.
V nejbližší příležitosti m 0 h 11opět pad
nouti a hřešiti.
Či již nejsem týž slabý, křehký člověk

jako jindy? Přestala již mo ž nost, protože

se má. vůle na okamžení k dobru naklonila?
V nejbližší příležitosti padnu opět, což

je velmi pravděpodobno. Kdo miluje

ne

bezpečenství, zahyne v něm,1) — a to to
nebezpečenství miluji, protože se ho nechci

vz (laliti, ačkoliv mohu a mám.
V nejbližší příležitosti musím,

abych

tak řekl, opět padnouti. Či nevolam skoro
hříchu a nevyzývám Boha, by mi odňal
svou milost? Či jest Bůh povinen udělovati

mi neobyčejných,

silnějších a proto

účinných milostí, protože se mi zalíbilo

býti pošetile

smělým a vydávati se

dobrovolně v nebezpečenství, v němž oby
čejné milosti nedostačí?

Nebudeš

1) Sir. 3, 27.

pokoušeti

Hospodina,
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Boha svého;1) nemáš mu
aby na tobě konal divy
vydávaje se v nejbližší
Tu vzplanou novou

ukládati povinnost,
milosti. A to činíš,
příležitost.
silou zlé náklonno

začíná opět, Vůle kOllSá.,náklonnost ke hří
chu sílí, Spasitelná myšlení ustupují do po

zadí, dábel nabývá víc a více pudy, — již
jsi Vlastní vinou příliš sláb, abys odolal ná
tlaku pokušení, — potácíš se, padá š.

Tak se muselo státi; proč jsi nastou
pil na cestu pádu, — nedbaje výstrahy

Ducha svatého a svého svědomí: Cestou
pádu nechoď a neurazíš se o kameníl2)
Dosti možná, že ti nesnadno roztrhati
jisté svazky, jež tě tak pevně spoutaly.
Vzdáti se tohoto obcování! Varovati
se oné společnosti! Nevstoupiti do toho
domu! Odříci se této zábavy! Spáliti onu

knihu! — Jak nepříjemno! Jak těžko! Jak
n e m o ž n 0!

Ale probůh, drahý mladík'u, — měj sli
tování se svou nesmrtelnou duší!
Tam se mluví“ špatné řeči; slyšíš ne
stoudné rozmluvy; tvé srdce začíná. se zneči
šťovati; mluvíš též; labyrint jistých poblou
1) 5 Mojž. 6, 16.

2) Sir. 32, 25.
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zení tobě dobře známych, zauzluje se víc

a více. — Zachraň

se! Spěchej,prchej,

nevrať se již nikdy!!
A ona společnost, jejíž pusté řádění a

nízké požitky již dávno se ti zoškliviti měly,
společnost, V níž vládne nestřídmost a spro
stota, — nedáš-li jí výhost? — Ale viz,
čemu jsi se tu již naučil! Počítej rány, jimiž
tvá duše již poraněna na bojišti, jež sám jsi
vyhledal! — Pryč! Prchejl Zachraň svou
duši!

A což teprve ona hladká

zmije..

jejíž půvaby, snad oslňují tvé oko! — Omla
díku, — ty.? — tak blízko? Ty, tedy nevíš,
že víno a ženy přivádějí moudré k pádu a
svádějí k činům trestuhodným?1) — Veli
ký trpiteli,

——tyÍ čistý muži předkřesťan

ské doby, vstaň a uč tohoto neopatrného
mladíka, by učinil smlouvu s očima svýma,

by “aninemyslil

o panně!2)

O varuj se všech těchto mládenčích žá

dostí a následuj raději spravedlnosti, víry,
lásky a pokoje s těmi, kteří z čistého

srdce vzývají Pánal3)

Spasitel praví: Pohoršuje-li tě oko tvé
1) Sir. 19, 2. -

2) Job 31, 1. — 3) 2 Tim.

2, 22.
Myšlenky a rady II.

11
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pravé, vylup 'jea vrz od sebe. A pohbršuje-li

tě ruka tvá. pravá, utni ji a vrz od

sebe,1) a ty, bys nechtěl roztrhnouti svazků.
jež nejsou daleko tak pevny a jejichž roz
tržení ti způsobí mnohem menší bolesti?
Ano, drahý mladíku, ptej se před obli
čejembožím, není--1iti rozlomiti n čj a k'y ch
pout, jež ti brání dojíti věčného cíle.
Nečekej;
tuhnouť Víc a více, Vždy
úžeji tě obkličujíee. Každé okamžení je ztráta

časua přinášís sebounebezpečenství

s m r ti.

Ty se chceš polepšiti a V dobrém upev
niti, — a nechtěl bys se varovati nejbližší
příležitosti?
0 zmoudři, neklam sebe sama tak u
krutně! Neolupuj seo plody namáhavé práce,

již jsi vykonal, abys unikl věčnému o
troctví!
Povstaň, vzmuž se, rozvaž svazky
hrdla svého, jatá dcero Sionskál2) Uchop
zbraň a štít, vypustí kopí a vyjdi proti ne
přátelům své spásyl3)
___—„___—....—

1) Mat.

34, 2. 3.

5, 29,

30.

-———
2) Is.

52,

2.

——3) Žalm
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31. Obcovňní.
Synu můj, jestliže by tě lákali
hříšníci, nepřivoluj jim,
Přísl. 1, 10.

Žádný věk nežije tak málo p ro sebe.
odloučen od ostatních, jako mladí.
Ve veřejných učilištích, v ústavech vy
chovávacích jest mladík ustavičně s jinými.
Mladistva živ o s t, p o t ř e b & připojiti se

k jiným, sděliti se; vědomí nedostatečné
zkušenosti, po cit slabosti v 'samotěpoutají
ho k vrstevníkům a dospělejším.
Ký div, že právě s této strany hrozí

mladíkunejvětšínebeZpečenství!

Obcování ponenahlu s p o d o b ň uj o.

Mravy a řeč velice působí; m yšlen
ka přítelova, již se mnou slovy sdílí, stane

se lehce mou, jeho způsob

jednaní

mým. Přirozená, líbeznost, vznešené posta
vení, podoba povah zvyšují tento vliv; ob
cování je vroucnější, brzo napodobuje jeden
druhého, přítel přechází v přítele, je s ním
za jedno, žije s ním a v něm.
O jak často je tu mladický sp čch po

litování hodně překvapen! Jak hrozna osidla
připravuje si tu často mladické. leh ko my
s lnost, jež nezkouší, nýbrž kvapí a rychle
se chápe.

.

m
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Podobná povah'a, jakási vábnost, bujný
vtip, rozmar, hbité, řeč, ano často ipouhá,
postava V přátelství často rozhodují a na
plétaji svazky více méně úzké a pevné.
Ale “ach, není všecko zlato,
00 se

třpytí!

Nevěř hned každému, zkoušej bedlivě,
komu svěřuješ své srdce.
Totéž pravi Písmo svaté: Podle mož
nosti své šetří se bližního svého a s mou

drými

a opatrnými jednej.

Běží-li o všední obcování, o pomíjející
styk s jinými mladíky, jenž jest V obyčej
ném životě nevyhnutelný: budiž tvou zá,
sadou nemíti p ran i o Společnéhos mladíky

podezřelými

nebo dokonce s těmi, již

jsou známí jako špatní, nemravní, bezbožní.
Obcuj s nimi jen potud, pokud toho na—
prosto vyžaduje křesatnská, láska, nebo ra
dí-li k tomu 0 s v i (:en á. horlivost pro spásu

duší, — a iv tom případězdrženlivě

a velmi opatrně.
Jsou mladí lidé, jižto neumějí skrývati
své převrácenosti.
Tato uzavřená. bytost, toto snění, tý
frivolní rozmluvy, pohrdavé řeči o nábo
ženství, kněžství, zbožných zvycích, vrch
nosti a řádu.; tato nelibost k domu božímu.
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k bohoslužbě, ke slovu božímu, ke sváto
stem; to sprosté utrhání všemu dobrému a
všem dobrým; to vilné a drzé oko, tato
smyslnost v chování ipostavě, tato rozpu
stilost, tato záliba V pití, hře, pustém řá
dění; tato nesmírná poživavost, tato odpor
ná marnivost, ta chvástavost, panovačnost.
odsuzování, osobivost, neláska, maření času,
úplné zanedbávání povinností, — příteli.

věz, že blízko

tebe dlí smrt! S takovym

člověkem neměj Spolku; chodíš uprostřed
osidel.1)
Ani nesoudě pošetile, můžeš za mno

hých těchto úkazů poznati, kde a jak veliké
hrozí nebezpečenství. Měj se na pozoru!
Odejdi! Vystup svo bodn ě, kde se ti vidí
potřebí a s užitkem. Každým řádem však
se střez, abys takových lidí nechválil; tak
bys pozbyl pomalu své nezávislosti. A —
jaká to hanba, svíjeti se pod nohama tako
vych lidi! —
Mimo 'to jsou mladíci, kteří nejsou ani

s tud ení, ani t eplí, ani velmi převrácení.
ani dobří, — jistě neškodné osoby, jež
i jiní za nuly považují.
U takových ti ovšem nehrozí jisté ne

___—___;—

1) Sir. 9, 20.
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bezpeěenství,
čemu dobrému

ale také se od nich' ni—
nepřiuěíš. Zde ti poví

láska k bližnímu a slušnost, jak jednati
třeba.

Jsou i dobří mladí lidé, vzorné píle,.
zbožnosti a mravnosti. Milují modlitbu a
sv. svátosti, ve chrámu Páně chovají se
uctivě a zbožně; a jakkoliv jsou veselí a
čilí, přece viděti ve veškeré jich bytosti ja—

kousi vážnost a líbeznou zralost; váží si
představených, konají svědomitě povinnosti
svého stavu; neeudné slovo neposkvrní ni
kdy jejieh úst;

v obcování umějí se opa—

novati a zachovati slušnost, což zpříjemňuje
velice styk s nimi.
Těch 'se drž; s nimi obcuj; haj jich
a povzbuzuj je, budiž k nim zvláště přívě—
tivým a laskavým; I pomíjející styk s nimi
bude ti na prospěch.
Běží-li o pravé obcování, o ten vrouc
nější styk, kde se vzájemně vyhledáváme,
jeden ke druhému se družíme, důvěrné roz
mluvy zapřádáme, myšlenky a city vymě
ňujeme, Všelico společně podnikáme: — tu

hleď nabytí jistoty, že ten, snímž se
hodláš spolěiti, jest opravdu
dobrým a
etnostným, že zdání odpovídají sk'utk y,
že obstojí při zkoušce bedlivého pozorování,
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žeti zdenejennehrozínebezpečenství,
nýbrž že se ti lze nadíti opravdového pro
spěchu.

Pryč se všemi, již ti při důležitém díle
vlastního posvěcení překážejí.
Pryč s těmi, již tě chtějí zdržeti od mo
dlitby, již tě svádějí, abys nepřijímal sv.
svátosti, — již jen svět velebí, jeho požitky,
jeho radosti, jeho cti, ——již nic jiného ne

znají. než hledati jen v tom své štěstí a
svou ú t ě ch u, jimž je všechno nadpozemské
blážnovstvím, jejichž srdce, hlava i ústa
plna jsou jen radovánek, pošetilostí a my
šlenek, jak by si čas ukrátili, ——již jsou
'akořka nesch0pni vyšších pojmův o úloze
tohoto života. Hodí se ti lidé pro tebe, —
pro tebe, jenž jsi až příliš nakloněn zneu

znávati vážnost života?
Pryč 'se zloději drahých dnů, se žva
tlaly, lenochy, — s lidmi, již povinnosti
svého stavu sami nekonajíce, nevidí rádi.
že jiní je svědomitě konají. Radi by, abys
i ty tak jednal. Nepozorovaně táhnou tě

do svého kouzelného středu, připoutají tě
ke hře, ničemnému maření drahého času,
společnostem, divadlům advojsmyslným V5;
nazemm.
A je-li na tom dosti? zůstane-li při tom?

—168.—

Nech 'je kráčeti jejich cestami, ncch je
plesati, nech je vyprazdňovati poháry, po—
nech jim, aby si učinili ulice a veřejná
místa fsvým zamilovaným stanoviskem, aby
se'dívali a nechali se dívati na sebe: ——
ty máš něco lepšího, “vážnějšího na práci:

spasiti svou duši, Bohu sloužiti, nebo
si dobýti
Od těchto lidí nelze se přiučiti ničemu

dobrému, nýbrž jen zlému nebo tomu,
co ke zlému vede; tobě však jest se učiti
do b r e m u. Není-li ti užší styk ku pravému.
prospěchu, 'je “ti jistě ke škodě.
Kdo se dotýká. smoly, zamažc se od ní;
a kdo obcuje s pyšným, obleče se V pýchu.1)

A to platí o Všech neřestech.

Nenech se svésti: porušujít' zlá. r'oz

mlovuvání

dobrémravy.2)

Chraň se a sluchem svým pilně pozorui;
jsi- na podvrácené cestě, na níž můžeš pad
nouti. 3)

Kdo chodí s moudrými, mo udrým
bude; ale přítel bláznů
podobný jim uči—
něn bude. 4)
N echteJ býti

přítelem

1) Sir. 13, 1. — 2) 1 Korint.

13, 16. _

4) Přísl. 13, 20.

člověka hněvi—
15, 33. ——3) Sir.
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vého, aniž choď s mužem prchlivým, abys
snad nenaučil se stezkám jeho a nevzal po
horšení “duši své.1)

Nekochej se na stezkách bezbožníkův,
aniž 'se tobě zalibuj cesta zlých. Vyhni se
jí anechoď po ní: uchyl se od ní aopust' ji.2)
Synu můj, kdyby tě lákali bezbožníci,

nepřivoluj jim.

Kdyby řekli: pojď s námi, nechodiž

s nimi, zdrž nohu svouod stez ek jejich.
Nebo nohy jejich ke zlému běží.—“*)

Ale což, ——byl-li

jsi tak

nešťasten,

že jsi se spolčil s bezbožnými?

0, pak — prchnirychle z Babylon

a!

Utec od Chaldejskýchl4)
Vyjděte z prostředku Babylona, lide
můj, aby vysvobodil každý duši svou od
hněvu prchlivosti Hospodinovy25)
A přišel-li jsi do styku, jenž napřed

nebyl zlý, a pozoruješ,že ti nyní ško dí.

buď že přítel na zlé cesty přišel, nebo že
přátelství vůbec z pravých mezí vybočuje:
přeruš jej — rychle, rozhodně, úplně. Jen
tak je možná uchrániti se vzájemně zkázy.
— ——————
—

.“

1) Přísl.
3) Přísl.

51, 45.

22, 24. 25. „_ 2) Přísl.

1, IQ.—16.

——4) Is.

48,

riliš

4, 14. 15. -—
20.

——5) Jer.
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32. Knihy.
Od nepřátel svých odděl se a.
přátel svých šetř se. Sir. 6, 13.

Jsou také neživí přátelé, jižto rovněž
velice“působí, ——
knihy.

Také zde je velmi úzký styk.

My

šlenky a city se vyměnují; čtenai si zami

luje knihu a stává se jí podobným.

Zvláště na mladíka, jenž je tak citliv
a tak velice pod panstvím obrazivosti, pů
sobí knihy velikou měrou.
O drahý mladíku, zde teprve se měj na
pozoru!
Vědychtivost pobádá, tě ke čtení. Chceš
se vzdělati a víš, že knihy k tomu přispívají.
Mnohé prázdné okamžení vyplnil bys
rad četbou.

Svět jest zaplaven knihami. Všude na
skýtá se příležitost k četbě: domací knihov
ny, veřejné čítárny, zapůjčné'knihovny, bro
žurky, čas0pisy.
Dávají ti knihy do rukou, vnucují ti
je, radí ti to neb ono, tvá. studia žádají snad
též sečtělosti.
A mezi všemi těmi knihami —- jak

mnohojedovatého!

Jak mnohosmrtící

ho! Zde se zvláště osvědčuje slovo: Peklo
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rozšířilo duši svou a otevřelo ústa svá

beze Všeho koncell)
Nápisy zvědavost vzbuzující, krásná ú
prava, lace, — množství to léček! A k to
mu nezkušenost mladíkova, slepota mnohých
rodičů, zla rada jiných, všeobecný příklad.
Má-li živá řeč mocný vliv, jest i moc

psaného

slova

neobyčejněveliká,.

Ona zaniká, toto zůstane; ona jest Vět
šinou tvorbou okamžení, toto pak dobře pro
myšleno, Spořádano, uhlazeno, okrášleno:
onu slyšíme jen jednou, toto můžeme čísti
tisíckrate; ona působí na omezený počet
posluchačstva, toto může mluviti k milio
nům současného ipozdějšího věku. Do nej
rozmanitějších řečí přeložena pronikne kni
ha, 'zvláště nyní, —- kdy je spojení tak
rížasně snadné a rychlé —, do Všech zemí
L 'dílů světa, způsobí požehnání, nebo je
příčinou spousty, postavuje, nebo poráží.

Kniha 'má.tisíc

jazyků;

mluví od

;rdce k srdci a vniká. tím hlouběji, čím osa
mělejší je čtenář, čím méně je rozdělena
pozornost.

Z účinků poznej moc špatných knih:
zmatené pojmy, bezzásadnost, nepravé. mou
1) Is. 5, 14.
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drost, převrácené vzdělání, převrácení všech
práv, odpadnutí od Boha, porušení mravů,
pohanství.
Mnoho se ovšem označuje jménem o
s v i c e n o s t i! ale,“ ——ó pekelné

světlo, ty

svítíš k věčné noci! Čmoud jsi, ohavný
ěmoud “u přirovnání k čistému božskému

slunci pravdy!
Přede vším mírní, drahý mladíku, svou
četbýchtivost. Co k tvému stavu patří, to
víš, můžeš věděti. Chceš-li důkladně ko
nati tyto povinnosti, nezbude ti jistě mnoho
času k četbě lehkovážných knih. Rozhodně
však se naučíš tomu, čeho ti ve tvém povo

lání třeba, skrovnější

četbou, — a to

četbou užitečných knih —, jednáním a
cv í č b o u lépe, než přeplníš-li se p ř e d s ta

vami a předráždíš cit.
Mimo to nechápej se neopatrn

*

každé knihy, jež se ti namane.
Měj se na pozoru i při knihách, jež
tě připraviti mají k budoucímu povolání.

Umíš-li tu věc draho cenno u odděliti od
chatrné, jsi v pravdě jako ústa boží, —
osvícený, moudrý.1)
Rozhodně však budiž vzdělání, poněmž
1) Jer.

15, 19.

—173—

toužíš, pravé; vzdělánína útraty srdce
je však převráceným
vzděláním,je po
šetilostí , je zahubou ducha isrdce z a r o v e ň.
Co jest platno člověku, byt' - všechen
svět získal,1) — ale na škodu své ubohé
duše? Co jest platno mladíku, kdyby všc
('hno znal, všechno věděl, — kdyby byl
sečtělý a vzdělán ve všem, co jest kla

sické, nebo klasickým sluje: a na duši
své škodu trpěl? Ukrutný ohni pekelný.
rozdmychovaný a živený nezničitelným pa
livem zkazonosných spisů!

A z kalných pramenů chtěl bys čer
pati čis té vzdělaní?
Co se týče vlastních knih ke čtení,
počínej si právě tak jako při volbě přátel.

_ Především buď ostražitým.

Neo

klam tě žádný, sebe lákavější napis, žádná
sebe skvělejší úprava, žadné sebe slavnější
jméno.
Též odporučení jiných dbej jen po—
tud, pokud bys ho dbal vzhledem k svému

duševnímu Spasení.

Řekne-li ti tněkdo:Aj, tutot' jest Kristus
aneb tamto: nevěř. Nebo povstanou f aleš

ní Kristově
1) Mat.

a falešní prorokovéa činiti

16, 26.
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budou divy veliká a zázraky, tak že by
v blud uvedeni byli (kdyby možné bylo) i
také vyvolení.1) O mnohé knize se praví:
ta je hezká„ ta je neškodná; ale buď přece
opatrným
Co chceš dáti na svědectví oněch, již

snad ani svého vlastního

spasení vážně

nedbají? Kdo jest ze země, ze země jest a
o zemi mluví a myslí.
Zavrhni, co církev čísti zapovídá.. My
slít' s tebou dobře; majíc na tebe moc,
“může a musí od tebe žádati, abys hájil oo

nejsvědomitějijejí cti a své spásy.

Zavrhni, o čem sam víš, že je špatně
nebo dvojsmyslné. .Špatnou jest každá 'kniha,

jež buď víru, nebo mravy, neboobé za
roveň přímo nebo oklikami
napada.
Zavrhni vše, čeho se ti právem obá
va ti jest. Zde zko u š et i, bylo by nejméně
nesmyslnou smělostí. A nevíš-li si sám rady,
poraď se svého duchovního vůdce.

Zavrhni vše, cožkoli změkčuje.

Ne

zabývej se ani knihami, jež ti ani nepro
spívají, ani rozumného vyražení neposky
tují; ——nechtěj tak mařiti času až příliš
drahého.
1) Mat. 24, 23. 24.
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Pak: Uměj se Opanovati.
ěta nějakou

víru,

Najdeš-li,

knihu, něco, co uráží tvou

tvůj stud,

— pryč s tím hadem.

Kdyby byl jed sebe sladší, kdyby
se ti nabízelo zlé hezky okrášleno a rýmo
váno, v ozdobě nejkrásnější řeči: — jest

přecejen zlé, jest jed, působí

jako jed.

Odděl se od nepřátel svých, a šetří se i těch,

již se zdají býti tvými přáteli.1)
Mimo to: Četbychtivost neupoutej tě
tak, že již nejsi sebe mocen, vystupuješ
ze skutečnosti a jsi pro ní na čas ztracen.

Nečti příliš mnoho; sice zvodnatí

tvůj duch a stane se nepravidelnou prací
mosaikovou, na níž rozeznáváme jen barevné
a mramorové dílky, ale nevidíme základní
myšlenky, určitých kreseb.
Tuto neurčítost v nás způsobiti, vyvo

lati jisté snivě nálady, vylo uditi nás ze

skutečnosti vážného života, předrážditi nás
a pák zvodnatiti, jest jednou ze smutných

výsad románů,

této potopy s jejími na

bubřelými slovy, jejími žvasty, spoustami
citů, její pěnou, jejím vlnobitím, jejími tro
skami a mrtvolami.
Vidíš onoho mladíka, jenž do půlnoci
1) Sir. 6, 14.
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nad Svou k'nihbu vysedává? Již nevidí, ani
neslyší; pohlcuje a bývá sám pohlcen. Jaké
to účastenství! J aká chtivost! Všechny tý
vášně, jež jsou v knize činny, vniknou k jeho
srdci, vniknou do něho. Láska, nenávist,
ctižádost, závist, pomstychtivost, zuřivost.
zoufalost, — jaký to chaos citů! Jaké ho

rečně rozčilení!

Jaký to hon nejrozma

nitějších obrazů! Jaký to svět, zcela jiný
než ten, jenž jej obkličuje!
A jest--li román necudný, jaké to phavné
páry. vdechuje pak ubohé srdce mladíkovo!
Jak se znečist'uje tvoje obrazivost! Jak
to proudí v žilách! Jak doutná již ta zlá
jiskra, hrozíc co nejdříve vzplanouti jas

ným plamenem!

Ach, — snad již nej

bližší okamžení jest svědkem bědného pádu
aneb aspoň odhodlání k bědnému činu!

Může-li člověk skrýti oheň do klína
svého, aby roucho jeho nehořelo?1)
Jak přece ten člověk své duše nenávi

dí! Vědomě a samochtě

vrhá se mezi

meče a oštěpy, přenechávaje slepé náhodě,

aby ji mezi všemi těmi smrtícími nástroji
zachovala neporušenou!
Máš dosti práce, mladíku, abys se ubrá
1) Přísl. 6, 27.
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nil sobě samému a přemohl zpupnost—do
tíravych vášní. O nepřidávej jim spojen
cův! Ustaň! Zachraň svou duši! Věř těm,
již s tebou dobře myslí!
33. Pokušení.
V ohni zkoušena bývá zlato a
stříbro, lidé pak příjemní v peci
ponížení.
Sir. 2, 5.

Jest pravda, ó Pane, že život člověka

na zem1jest bojovaní.1)

— Dabel, svět,

tělo, náruživosti, mladicka bouřlivost, —
jací to protivníci! Nepřátelé viditelní, ne
přátelé neviditelní, nepřátelé uvnitř, ne
přátelé zevně, nepřátelé chytří, neúnavní,

zarytí!

Neboj se, synu můj! Mocnější než oni
všichni jsi ty a moje milost. — Kdybys
věděl, jaké poklady. skrývají V sobě po

kušení, jaké máš prostředky,

abys je

přemolil, — nikdy bys si do nich nestěžoval.

Ale vždyť mne hledí zahubiti,

ó

Bože můj! Zapřisahli se proti mně a chtějí
mě mocí svrhnouti do propasti pekelné.
Odevšad povstali proti mně a hledají
duše mé.2)

A kdyby ihledali

zkázy tvé, synu

1) Job 7, 1. .-- 2) Žalm 53, 5.
Myšlenky &rady II.

12
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můj, -— já, d0pouštěje to, chci jen tvé dobro.

Nepravá

jistota

“bylaby ti nanejvýše

nebezpečnou. Tato neustálá pokušení při
pomínají ti ustavičně tvou křehkost, udr
žují tě bdělým a působí, že toužíš po mě
pomoci.

Ještě horší bylo by uvolnění

svaz

ku mezi mnou a tebou.
Tato pokušení mohla by tě ovšem ode
mne odděliti; zatím“ však tě jen ještě úžeji
ke mně připoutávají; dávají ti cítiti, že

jsi odkázán na mne a že beze

mne ni

čeho nemůžeš činiti.1) Pak pozdviháš bezdě

ky zraků svých k nebi, tvá

ruka hledá

muky mé, tvé srdce lne k mému.
Pokušení mají ještě jiný prospěch, při

pomínajíce ti, že zde nemáš otčiny. Tvou
otčinou -— země bídy, boje, nebezpečenství?
Tu začínáš řikati: Běda mně! Proč se pro

dlužuje putování mé zde na zemi?2)
A: — Dny. putování mého jsou zlé;3)
kdo mě vysvobodí z těla smrti této ?4)
Hle, to je dobře; nejlepší a nejpožeh
nanější cit, jejž člověk míti může, je touha

nahoru
1) Jan

47, 9. _

15, 5. »— 2) Žalm

4) Rím. 7, 24.

119, 5. ——3) 1 Mojž.
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Pokušení poskytují ti příležitosti k ati
se. Nehledíc ani k tomu, že mají často svou
příčinu právě ve tvých dřívějších zlých
zvycích a v 1ehkomyslnosti,s jakou jsi se

jindy vrhal do náručí hříchu: zah an buj 1
tě spasitelně, pokořují tě, odkazují tě, abys

se umrtvoval a ovládal, ukladaji ti pří

snosta

odříkání.

,

Pokušení tě 0 či š 15uj í. V ohni zkušeno
bývá. zlato a stříbro, lidé pak příjemní v

peci ponížení.1)

Tu se odstraní veškery nešvary. Tu
se dělí, co mě a co tvé jest. Zde se potírat

sebeláska, sobectví a marniva spokojenost
s sebou samým. Stáváš se lhostejným k
věcem tohoto světa, ano ponenáhlu jich ne
návidíš jako prostředků ke hříchu svádě
jících. Probouzíš se ze své nečinnosti, ostru

ha pobádá, byť i bolela.
Pokušení, synu můj, nejsou znamením

mé nelibosti.

Nebyl-liž Tobiáš služeb

níkem věrným? Nesloužil mi věrně aveliko—
myslně? A přece víš, že jsem mu vzkázal
po andělu svém: že jsi mi byl p ří j emn ý,
potřebí bylo, aby pokušení zkusilo tebe.2)
__ Ano, sesílám-li soužení, jest často zna
1) Sir. 2, 5. — 2) Tob. 12, 13.
12*

-—180—

mením mé zvláštní

lásky. Poskytuji pří

ležitosti, osvědčiti věrnost, získati si zásluh;

není to láska, není to odměna?

Pokušení tě sílí. Přemohouc ono po
k'ušení,nabude vůle no vě síly, tím zvýší se
mohutnost určovati se k dobru. A není-liž
ctnost, jež žádné zkoušky neobstála, ctností
slabou, pochybnOu? Kdo není zkušen, co
umí?1) Bylo by ovšem snadno a pohodlne,
kdybychom mohli nabýti svatosti bez ná
mahy, bez boje.

Pokušení povyšují

vzdy tvůj trůn

v nebesích, okrašlují jej, rozmnožují pro
celou věčnost tvou slávu, tvou blaženost.
Zvítězíš ——a hned se ti určí odměna; zví

tězíš stokrát a stonásobná tě čeká odměna.
A ty, bys si chtěl ještě do pokušení
stěžovati?
Měl bys ovšem býti tak pokorným,

abys jich nevyzýval,

ale měl bys býti

též tak horlivým a pokroku žádostivým,
abys se jich nebál.
Avšak, ó Pane, — já padnu! Jsem
ještě tak mlád, tak nezkušen, tak sláb!
Neboj se, maličké stádce; neboť se za

líbilo Otci vašemu dáti vám království.2)
1) Sir.

34,

9. ——2) Luk

12, 32.
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Deuíejtež, ját' jsem přemohl svět.1)
Máš zkušeného velekněze, synu můj,
jenž zná nesnáze vezdejšího života;—C3)
jak by

neměl slitování s tvou slabostí; jak by ne
byl hotov ke všeliké podpoře?
Znám slcpcní své, jež vyšlo z ruky mé.3)
Znám, mládíku, tvou nezkušenost, pod
lost tvých nepřátel, moc tvých planoucích
vášní; má pomoc bude přiměřená tvým
p o t ř e b á m.

0 dráhé dítě, ——,hlezapsal jsem tě na

lukou svých; tvé spásení mám vzdycky
před očimál4) Ano, nád tebe u, dláhý mlá—
díku, bdím se zvláštní péčí.

34. Klamy &chyby v pokušeních.
Věř Bohu a. opět přijme tě.

Sir. 2,6.

Mládíká zvláště potkává mnoho klá
m uv a. chyb v pokušeních, nebot veliká
jest lest hádOVá, jehož uštknutí jest se nám
chrániti.
Dobro, jehož se nám má hříchem do

státi,

maluje nám veliké velmi. Obrázi

_1) Jan 16, 33. — 2) Žid. 4, 13. — 3) Žalm"
102, 14. — 4) Is. 49, 16.
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vost se rozohňuje, Vášeň se rozplameňuje.
O jak milý bude ten hlÍCh! Jak sladký onen
požitek! A naproti tomu jak těžký odpor!
Jak nesnadno toto nedělati, ono konati!

O dpuštěn

1, jehož po padu potřebu

jemo, představuje nam ďábel v čas pokušení
s na dn 0 dosažitelným. Vždyť se mohu zase
vyzpovídati! Vždyt' mohu činiti pokání! Jen

ještě tentokrat

— a pak již nikdy!

Jest- li hiíeh spaohan, líčí nam dábol

polepšení,

k němuž nás milost i po opě

tovaných padeeh ješte povzbuzuje, skoro
jako 11emo žn é. Již nemohu! Zlo se již Plí
liš hluboko zakořenilo! Pokušení jsou sil
nější než ja; vydam se v šane.

To jsou hrozné klamy, — klamy, jež
mají přesmutné nasledky a jsou pravými
spojenci pokušitelovými.
Z odporů poznaš nejlépe ducha lži, jenž
tu řádí.
' Ano, —-—
lež nad

lež.

Není pravda, že je hřích sladký.
Sladké bylo by, proti čemu se ozývá svě
domí, oo provazí poblouzení, po čem na

sleduje hanba, zármutek, výčitky?
NaOpak, odporujeme-li a zvítězíme, cí—
.tíme v nitru „pochvalu,útěchu, pokoj, radost.

A kdyby ihřích rozkoš přinášel, — ona
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zmizí

skoro dříve, než jsi sobě vědom,

že jsi jí požíval;osten však zůstane

a

páli tě a tíží.
Není pravda, že jest obrácení tak
snadné. Není-liž dílem předcházející mi
losti? Nemůžeš-li při skutku náhle umříti?
aneb okamžitě po něm? aneb aspoň dříve,
než na obrácení vážně pomysliš? A kde jest
pak lítost? kde zpověď? kde pokání?

A tento šepot ďáblův není pouze lží,
— on tě chce svésti i ke hrubému n e vdě
ku vůči Bohu, radě ti, abys jeho dobrotu
splatil zlobou.
Není pravda, že povstati po pádu, ano
i po mnohých pádech, jest úplně nemo ž
n o. Tedy před tím ještě tak snadno, a 11y_ní
a později tak těžko, tak nemožno?

Jak? zlý zvyk byl by nezhladitelný?
Polepšení nedosažitelno? Vítězství
bytelno?

nedo
'
V pravdě, dábel je lhář a otec lži. 1)
Varuj se, drahý mladíku, všech těchto

k lamů.

Vidíš, jak jsou klamny takové

přeludy. "Před hříchem — boj se, — po
hříchu ——
důvěřuj; toť jest pravda.

Jest seti však varovati též jistých' chyb.
1) _Jan 8, 44.
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Nebuď hned 11e t r p č liv, přijdou-li po
kušení, nebo trvají-li déle.
Diviti se, že přicházejí pokušení, zna
mená špatně se znáti nebo žadati výjimky,
jež nebyla dcpřana ani svatým. Spíše synu,
——zvláště

ty,

boží, připrav

jenž vstupuješ

do “služby

duši svou k pokušeníl)

Trvá-li pokušení déle, nepozbývej trpě
livosti ani mysli. Trpělivá. vytrvalost po
jišt'uje ti duši tvou.2)
Jak, ty bys chtěl již zoufati? Kdo jsi
ty, že bys Hospodina tak pokoušel? Není
to řeč, jež by vzbudila milosrdenství, ale
spíše kteráž by ke hněvu popudila a pr
ohlivost podpálila. Proč ukládati Hospo—

dinu čas ksmilování aporouěeti

mu,

kdy nám pomoci má?-3)

Což pozbyla milost vítězné moei své?
Jest ukráeena ruka Hospodinova ?4)
0 ne, ne, synu můj! Doufej v Boha
a on Všechno Spraví.

Kde je nouze největší,

božínejbližší.

tam pomoc

A — měl-li jsi neštěstí a padl jsi, ne
1) Sir. 2, 1. _

2) Luk. 21, 19. — 3) Judith

8, 11. 12. _13. __ 4) Is.

59,

1.
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mluv s tolika pošetilými mladíky: nyní je
Vše ztraceno.
Taková řeč je často spíše vyznáním

zbubčlosti

než bezvlády.

Jak, ty bys chtěl ipříště pokušením
povoliti?

Ty bys ohtčl odhoditi

vzdáti se?
Kdyby, vojínové tak

bylo vítězství,

zbraně?

jednali, kde by

kde čest?

Buď mužem, neboj se, buď sil-en. Vítě
zem učiní tě Hospodin proti vsem nepřáte

lům, potí kterým ti bojovati jes
t. 1)
O nikoliv, — jen zbraní neskládati!
A kdybys1melnestest1anehbil se Bohu, čin
rychle pokání, ale nerozpaluj ještě více
hněvu Hospodinova. Pros ihned, aby ti od
pustil. Sáhni ihned k meči & bojuj boje Páně
& zasazuj se mužně o duši svou.2) Ano, po
rážka, již jsi utrpěl, učiň tě tím statečnčj
ším, neboť nyuní jest ti se za ni po

mstíti.
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35. Jak se ch'ovati v čas pokušení.
Odpírejte ďáblovi a uteče od vás.
Jak. 4, 7.

Rozličná jsou pokušení u rozličných
osob. Čím blíže je totiž člověk dobru, nebo
čím více jest od něho vzdálen, tím prudčejí
nebo mírněji, smyslněji nebo duchovněji,
otevřeněji nebo skrytěji dorážejí na něho po
kušení.
Obyčejně dráž-dí pokušení člověka, před
stavujíce mu nějaké dobro, po němž smysly
touží.
Osob si je, plaví mu; dovoleno ncdo
voleno, — jen vezmi a požívej.
Proto běží predevším o to, aby se člo
věk dobře ozbrojil a aby rozum a víra pa

novaly nad smysly.

Tedy bdělost;
nesmíme tedy smy
slům potravy dávati, nýbrž naopak jest
nám je omezovati a na uzdě držeti.
Mimo to mějme vůbec nitro tak uspo

řádáno,abychomzpozorovali
pokušení; jest nám bdíti.

blížící se

Jest—liv srdci pustý zmatek,

je-li

tam všechno převráceno, honí-li pošetila
lehkomyslnost mysl tvou jako V kruhu ko—
lem dokola, rozšiřují-li kolem tebe před
sudky všelikého druhu hustou mlhu: není
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o bdělosti ani řeči. Nezpozoruješ, že se blíží
nepřítel, jenž se usadí V hradě tvého srdce
dříve, než se ohradíš, usadí se tam pevně,
přemůže tě a spoutá. okovy.
Ještě důležitějším jest, abychom nepo

skytovali pokušením pražádného místa, na

němž by se mohlonějak zachytiti.

Ale jak pošetile bychom teprve jednali,
jakou odpovědnost bychom na se uvalili,

kdybychom pokušení lákali,

kdybychom

mu ukazovali slabé místo ve svém srdci,
kdybychom je zvali, ruky mu podávali!
A to se děje, nevyhýbáme-li se příležitosti
ke hříchu.
Jest- li již pokušení zde, nechtěj mysliti,
že bys ho nemohl překonati.

Vern yt jest Bůh, ktcrýž nedopustí

vás pokoušeti nad to, což můžete snésti,
ale učiní s pokušením také prospěch, abyste
mohli snésti,1) ——
uděluje nam svou milost,

s níž můžeme zvítěziti.

Nesmíme však též býti Opo važli

vými

a důvěřovativlastním

silam.

Tedy místo abys na sebe spoléhal a chtěl
přemocipokušení jen p ř iro zen ým i zbra
němi, pozdvihni očí svých k horám božím;
1) 1 Korint.

10, 13.

—188——

odtud přijde ti pomocl) — Je-li kdo z Vás

v zármutku a nouzi, at' se modlí.2)
0 ano, drahý mladíku, modlí se, jak
mile přikvaěí pokušení! Spoj se okamžitě

s Bohem, nejlepším, nejmocnějším, nejvy
trvalejším, nejpotřebnějším spojencem. Vzý
voj Ježíše. Porouě-ej se ochraně Mariině.
Požehnej se znamením svatého kříže. Vy
slovuj mocná a sladká jména Ježíš, María.
J oscf. Přidrž se pevně Boha, jako ten,. jehož
divoké Vlny Spláknouti chtějí se záchran

né skály, které se právě zachytil.
Ale nejdůležitější jest, drahý mladíku,

abys ihned, okamžitě

odporoval.

Nedej pokušení ani sebe menšího mí
stečka dobýti.
Zpozorovati je a odporovati mu, budiž
dílem jednoho okamžení.

Odpírejtery chle a rozhodn ě ďáblu

a uteče od Vás.3)

Ach, — zde jich nejvíce chybuje! Nc
chají nejprve pokušení dorážeti, téměř nc

činněse dívajíce, a zahrávají

si s ním;

a již stojí na kraji propasti; mocně táhne
je to dolů, pojímá je závrať, poznání se
zatemňuje,

Vůle kolísá, ——ó bědný tu již

1) Žalm 120, 1. — 2) 'Jak. 5, 14.
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pád, ——
ale pád, jejž mohli předvídatif Kdo
miluje nebezpečenství, zahyne v něm.1)

Nechce-lí pokušení ustoupiti, doráží-li

prudčeji:připomeňsi spasitelné
dy sv. náboženství.

Bůh mě vidí!

prav

Kterak mohu takové

zlo učiniti před jeho očima?)

Čeho tím dosáhnu? Krátká
věčná. trýzeň!

rozkoš,

Co jsem slíbil Bohu, když mi ještě před
nedávnem tak ochotně odpouštěl? A ten
by byl dík za, boží dobrotu?

A — kdyby přikvačila smrt

— při

skutku, nebo po něm? 0 věčné, hrozné

peklo!

Čeho se chci dopustiti? Hříchu.

A

hřích jest jediné, největší zlo, nepřátelství
s Bohem, smrt duše, ztráta, nebe, otroctví
d'áblovo!

A Boha, bych měl uraziti, Boha., jenž
mi jen dobré učinil? Boha„ Nejsvětějšího,
Nejvyššího, Nejlepšího?
Svého Stvořitele, svého Otce?
Kde jest můj kříž? O dej mi pohléd
nouti do svéhio okla, můj umírající, za, mě

krvácející Ježíši! A tobě bych se tak od
p_latilů
1) Sir. 3, 27, _- 2) 1 Mojž. 39, 9.
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Ne, Bože můj, ——raději umříti

hřešiti!

než

'

Nechci. Odstup ode mne, satanell) =
Myslíš, že bx takové myšleky neúčin

kovaly?
Výborným prostředkem je též obrátiti

hned pozornost na něco jiného. Čti něco;
mluv s někým; myslí na jiné Věci. Ale ni

kterak nezpytuj pokušení

samého; (lo

staěiž ti věděti, že je to pokušení.
Velmi dobře bys jednal, učině poku
šení podnětem k dobrému. Nic nezahanbí
zlého ducha více jako právě toto.
Vykonej

tedy, můžeš—li, ctnostný

sku—

tek, jenž jest protivou onoho zla, k němuž
tě pokušení nabádá.

Takto p'orazíšzléhoducha jeho Vlast
ními zbraněmi a pokazíš mu navrat; ne
budet' se mu zajisté chtíti podporovati tvoji
s p a s u.

V oněch pak dnech, ve kterých jsi více

pokoušen,modli se víc a horlivěji:

čti

nějakou dobrou knihu; umrtvuj se ; vykonej
nějaký dobrý skutek.
Zvítěziv nad pokušenímděku j Boh'u.
Raduj se *zopětného pokoje. Zbraní však
1) Mat. 4, 10.
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neodkládej;
neboť pokušitel odejde od
tebe jen do času.1)
Dlouho, pečlivě a namáhavě cvičí se
mladý bojovník ve zbraních; a přece běží
tu jen o boj, rozhodující jen o časných stat
cích: krátce trvající prospěch, pomíjející ko
runy, — ejhle, cena pracné snahy a krva
_vého zápasu. Ale du cho vní bojovaní2)

jest veškerý náš život; zde běží o
duši, o věčnost.
Jak velice by ti prospělo, kdybys se
v této službě vojenské cvičil již od ranného

mladí; kdybys se zah y naučil s pokušení

mi vítězně se utkávati'!
A jak je důležito již v mládí nepříteli
nepodléhati a nedati si vpáliti hanebnou
znamku otroctví na schýlenou šíji!
, Slabým jino ch em překonán a s han
bou odražen bude se ďábel 111už e spíše bati
a nechá. ho na pokoji, a to tím spíše, protože
mu zralý věk poskytuje nových zbraní,
zkušenosti a síly.

1) Luk.

4, 13. -— 2) Job 7, 1.
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36. .Všední hřích.
BláZen posmívati se bude hříchu.
Přísl. 14, 9.

Pevnosti svého srdce nemůžeš nikdy

obehnati dosti silnými náspy.
Nenávist a odpor před každým těžkým
hříchem, svatá bázeň boží, útěk před pří
ležitostí ke hříchu, statečný boj proti řečím
a skutkům lidským“ a proti niterným úto

kům, — to jsou jaksi nezbytné

valy a

h ra (1byl ubohého srdce lidského, jež jest
neustále v tuhém boji a odevšad nabádáno,
aby zrušilo věrnost Bohu, svému Pánu.

Ale dokudse nám zdá v šední hřích

maličkostí, nejsme ani dost málo jisti.

Rozhodnutí, varovati se i toho to, po
kud ovšem při lidské slabosti možno, jest
jako p ř e d n í n á s e p/a na nejvýše potřebná
obrana duše, zde zadržíme dorážející ne
přátele, již poznají vážný náš odpor a po

ch0pí, jak velice si vážíme p evno sti

s a m ě.

A proč bych se nechtěl rozhodnouti,

že se budu varovati ivšedníh'o

Či není ion urážkou

vděk'em? Odporem proti Bohu?

hříchu'ň

Bolfa? Ne

Nebyla-ližkrev Kristova i za něj
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prolita,

by bylo i za něj smíření do

saženo?
Možno-li si — mimo smrtelný hřích —
mysliti větší zlo než Všední hřích?

Zkoušeli svatí,

co je smrtelný a co

všední hřích, či se spíše veškerou silou své
duše snažili varovati se všeho, o čem věděli,

že se Bohu nelíbí?

Všední hřích! Ovšem se nám snaze od
pustí nežli smrtelný; ovšem jej mohou v_v

hladiti dobré skutky, modlitba, svátostinj,r
a není potřebí zpovědi, aby nám byl od
puštěn: avšak — co vidím? Vidím, Věrou
osvícen, místo hluboké a hrozné &naplněné
mukami všeho druhu, místo, jež ncukojená.
a přece nejhoroucnější touha patřiti na tvář
boží, jakož ilítost, že jsme vlastni vinou
pošinuli začátek své věčné nekonečné. blaže
nosti daleko do budoucnosti, činí místem
očišťování a nevýslovných muk.

Ano, —-—
nic neposkvrněného
nc
vejde do království božího;1) jen úplně.

čistí, jen ti, kdo jsou srdce neposkvr
něného,

mohou vstoupiti na horu Ho

spodinovu, mohou stati
místě?)
1) ZÍPV-

21,

Myšlenky & rady II..

27.

—-—2)

na jeho svatém
Žalm

23,

3.
13
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Všechny nešvary duševní musejí býti
odstraněny, a kdyby i 0 h 11ěm; jen ry zím
zlatem smějí zářiti stěny, nebeského dvoru,
jen vybroušené drahokamy smějí se lesknouti
u trůnu Nejvyššího.
A nyní taži se sebe sama zcela upřím
ně: Jak jsem si počínal až dosud vzhledem
k všednímu hříchu?
O kdož by je spočítal, — všechnu tu
méně nebo více dobrovolnou roztržitost v
modlitbě, neúctu v obcování s Bohem a na
svatých místech, nelaskavé smýšlení a úsud
ky, ostré a trpka slova, nerozvážně, urážli
vé žerty, menší, ale přece vědomá. zaned
bávání povinností, nadsazovaní a poklesky
proti pravdomluvnosti, nestřežené city, sa
molibé, vychloubavé rozmluvy, smyslné před—
stavy a žádosti, chyby, vyplývající 2 ne
střídmosti v jídle a pití, špatně potlačené
výstřelky rozmanitých vášní!
Jaký to řetěz pokleskův a chyb! A jak
m 1110se snažím je odstraniti!
O Bože můj, jak otrocky si ještě po
ěínám ve tvé službě!
Zépasím tedy pouze s peklem,
——

abych jemu

unikl, abych nezahynul na.

věky! Ale tvé lásce, — jí nedovedu
přinésti žádné oběti, p ro ni nejsem schopen
\
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ani sebe nepatrnější velikomyslnosti, jí si
nevážím, ji zarmucuji.
O mladíku, zachovej své svědomí ci

tlivé,

nebo otupělo-li, učiň je opět citli

vým! Tobě zvláště přísluší citlivost svě
domí; a nezjednáš-li si ho nyní, jest velice
pravdě nepodobno, že ho nabudeš později,
an se svět tak' velice namáhá, aby tě se
hříchem spřátelil.
Nedbej tohoto ducha světa a jeho ne
japné řeči, s níž je vždy, pohotově: vždyť
je to jen všední hřích!
Jest ovšem pravda, že ani tisíc všed
ních hříchů neučiní ani jediného smrtelného,
protože smrtelný hřích liší se podstatou
svou od všedního: avšak itento jest a zů
stane hříchem, to jest přestoupením p ř iká

zaní

božího,

urážkou Boha; i všední

hřích vystupuje nepřátelsky proti svatosti
a velebnosti boží, i kdyby[ ne tak zlomyslně
a odbojně jako smrtelný.
Jen blazen posmívati se bude hříchu,1)
— ten, jenž nerozumí, nebo nechce rozuměti,

co znamená.uraziti Boha.
Ten, kdo v pravdě moudrým, má
na zřeteli jediné zalíbení boží a snaží
1) Přísl. 14, 9.

13*
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se mu učiniti zadost ve věcech malých i
velikých. Jemu jest Bůh králem, pánem,
otcem, přítelem; jemu jest svatým přání
boží, boží přikázání jest mu jediným mě
řítkem, boží láska hlavní pohnutkou vc
škerého jednání.
Ty. jsi mi zákon uložil, ó Bože, tak
praví, a žádným způsobem neuchýlím se od
soudů tvých. Kroky, mé spravuj podle řeči
své, ať nepanuje nade mnou žádná nepra
'vost.1)

37. Nebezpečenství hříchu.
Kdo pohrdá malými věcmi, pomalu
zhyne.
Sir. 19, 1.

Kdo se nerozhodl varovati se s boží
pomocí i všedního hříchu, aspoň do bro

volného,

jistě neoškliví si smrtelného hří

chu tak, jak by, měl, jistě se nestará o svou
věčnou spásu tou péčí, jak mu přísluší.
Je snad ve všech případech tak snadno

rozeznati, kde přestává lehký a začíná
těžký hřích? Ci není naopak velmi často
zcela nemožno poznati, na které z obou
těchto území jsem vstoupil?
1) Žalm 118, 102. 133.
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Lehkým jest hřích proto, že předmět,
o nějž běží, jest nepatrný, že poznání a
svolení jsou nedostatečná. .Všechno to však

není vždy přesněohraničenoya jak
nebezpečnýbyl by zde každý omyl!
Jisto jest, že mnohý lehký hřích je
těžkému velmi blízek. — Kračiš na kraji

propasti;
povolí-li ti pod nohama jen
jediná,vrstva, —-nejkrajnější,
jež tě
nese, jsi ztracen. A které, je tato nej

krajnější?

'

Jako chce nemoc ponenahlu duši od
těla odloučiti: tak i lehký hřích připravuje
duši smrt.
A právě V tom spočívá nebezpečenství
lehkého hříchu. Čím více lehkých hříchů se
dopouštíš, tím blíže jsi těžkému padu.
Čím bezstarostnějším jsi vzhledem k
lehkému hříchu, tím spádnější je stezka do
propasti, tím volnější je vrstva na kraji
propasti.

Všední hřích zmenšuje v nas lásku,
-——
i kdyby ne v její podstatě,

aspoňv její činnosti.

přece

Stavame se lhostejnějšími ke hříchu
vůbec, zvykneme si na něj. Dostaví- li se
nějaká zvláštní příležitost, těžké pokušení,
— neobstojíme.
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Všední hřích zarmucuj

e Ducha sva—

tého,1) ničí jeho působení v nás, uhašuje
plamen božské lásky V našem srdci. Milostí
'je méně, zvláštní pomoc se zmenšuje tou
měrou, jakou se množí naše nevěra.
Zlý duch je smělejší; pozoruje, že si
se hříchem zahráváme. Udržuje tuto bez—
starostnost, ukolébá nás V ní; my usíname,
až nás konečně probudí hrozně ohromující
_pád.

Viz, tak jest pravdivo: kdo pohrdá, ma
lými věcmi, pomalu zhynelg) A: kdo v

male

jest nepravý, i ve větším

nec

pravý jest.3)
Pro lenost nakloní se krov a pro lenost
rukou kapatí bude do domu.4)
Malé hříchy jsou ovšem jen kapkami
deštlovými: ale tyto malé kapky zničí zdi
a trámy a mohou výstavné palace promě
niti v hromadu kamení.
Nikoliv, ani maličkostí nesmíme pře
hlédnouti. _
V pravdě rozumný člověk dbá, jich i
v obyčejném životě, věda, že na nich mohou

záviseti veliké věci.

1) Efes. 4, 30. — 2) Sir.
1:6, 10. — 4) Kazat. 10, 18.

19, 1.

3) Luk.
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Zdaž pečuješ, aby se na tvém těle

hojily jen Vel iké rány?

Umývašsi na obličeji

za—

jen veliké

skvrny?
Všímaš si na svém oděvu jen veli
k ý ch dčr?
A není duše mnohem více než oděv
a 1;č 10?

M il uj e š - li Opravdu svou duši, varuj
se všedního hříchu.
Viz, i on na tobě hyzdí obraz boží

a zatemňuje jej. Duši poskvrňuje ohavným
malomoeenstvím a ohavnými puchýři.
Všední hřích neodvraci ovšem poutníka
pozemského od jeho určení; ale vede ho
oklikami a překáží mu V díle věčného
spasení.

Všední hřích zatemňuje
poznání,
oslabuje
_Vůli,p ro bo u zí náruživosti,

otupuje

svědomí,s'ílí zlé zvyky.

Všední hřích činí nás neschopnými vy—

konávati dobréckutky, vyhlazuje naše dobré
zvyky a obrací naše mohutnosti ke zlému.
Všední hřích znešvařuje naše do bré
skutky; podobá, se žravému červu na břečta
nu Jonášově, jedovaté mouše na červeném
plodu, zvadlému listu na spanilém kalíšku
květinovém.
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Všední hřích činí Boha méně štěd—
1 ým a potlačuje projevy jeho lasky knam.
Jeho duvěrnost mizí, jeho útě<hy se menší,
popisky jeho milosti řldnou a slabnou.
O mladíku, ——
na všechno to jsi ve sve

lchkomyslnosti ještě nikdy nemyslil. A není
to vskutku pravda? Učí tě víra něčemu
jinému?

Uč se tedy i malých věcí dbáti.
Uspořadej
svou duchovní domac

nost; zamez každou možnou škodu,

ne—

propas žádného možného zisku.
Boj se uraziti Boha — v malých 1
velkých věcech; neboť kdo se Opravdu bojí
Boha, n í č e h o nezanedba.1)
Miluj Boha a buď mu věren v malo

i ve větším; vždyt' on jest neustále týž
dobrý, velký, milování hodný Bůh, neko
nečně hodný naší služby a oddanosti.
38. Modlitba.
Bez přestání se modlete. Ze všeho
diky čiňte; neboť. to jest vůle
Boží v Kristu Ježíši o všech
vás.
I. Thess. 5, 17, 18.

Kdo se umí dobře modliti,
dobřez“ít i.
1) Kazat. 7, 19.

umí i
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Modlitba
Modlitba
Modlitba
Kdo se

n eumí

pomáhá z e hříchu.
v z d a l u j e hřích.
p ů s o b i ctnost.
tedy 11e umí dobře modliti,

ani dobře žíti;

čím méně umí

tedy ten dobře žíti, jenž se v ů b e e n e

m o d lí!
Beze mne tnemůžete ničeho učiniti, praví

Ježíš Kristus. Já jsem vinný k men, vy
ratolesti;1)
ode mne a jediné skrze mne
dostává se vám šťávy a zdaru.
Ze sebe n emáme ničeho a ze sebe 11e
můž eme ničeho činiti. Chudí jsouce a po
třebujíce pomoci, závisíee úplně na tom,
jenž vše eh n 0 do b r e v sobě obsahuje,

protožejest sám nejvyšší

dobro: jsme

odkázáni na mo d l i tb u, jež jest klíčem od
klenotnie našeho nebeského Otce.
Bez boží pomoci není spásy, bez mo
dlitby. není pomoci a proto bez modlitby

neníspásy.

Bůh uděluje ovšem n ěkteré a zvláště
p rvní milosti, aniž jsme o ně prosili;
avšak d a l ší milosti závisí na modlitbě,
poněvadž máme o své spáse sami spolu

působitL

1) Jan 15, 5.
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Čím“v i ce jest nám boží pomoci potřebí,
tím horlivěji jest se nám modliti, a proto
jest se nám zvláště v pokušení k modlitbě
utíkati. Proto jest zvláště mládež na mo—
dlitbu odkázána, ——
ana jí hrozí tak mnohá
nebezpečenství; mládež, jež je tak slabá
a potřebuje pomoci, jíž nastává setba, na
níž závisí rozhodující žeň.
A vytrvalosti, konečného dosažení cíle,
dostane se jen těm, kdož o ni Boha prosí,

neboťzasloužiti

pouzevymodliti.

si jí nemůžeme,nýbrž

Avšak, 'ó Bože můj, což mě pohne k mo

dlitbě pouze nezbytná potřeba, pocit vše

stranné bezvlády?
Což nemá býti každému největší ctí,
nejsladší ro zko ší, může-li se ti blížiti
a s tebou mluviti?
Modlitba je totiž pozdvižení mysli k'
Bohu, buď abychom ho ch Válili, nebo

mu děk'ovali, neboho o pomocprosili.

Boha chváliti, jemu se klaněti, jemu,
svému Stvořiteli, patřičný hold prokazo
vati, — může-liž býti něco vznešenějšího,

něcovíce oblažujícího?

Přijatá dobrodiní 11z n a t i, dluh s p 1a

titi,

lásku vzájemnou láskou odměniti, _
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'V'
může-libýti něcopřiro zen ějs1ho, chva
litebnějšího, sla d š ih o ?
V nouzi a souženi lkajícího povznésti
hlasu, stisněnému uleviti srdci, ž d a ti o
pomoc před nebezpečenstvím duševním i těles
ným, ——může-liž něco více prospěti,

víceupokojiti?

Ty, Božemůj, jsi ovšemv šev ědo ucí.
Ty znáš dobře všechny mé potřeby, Všechnu
mou bídu lép e než já,; ty je znáš dříve
než já pomyslím, abych k tobě povznesl
hlasu svého a přednesl ti prosby své.

Ty jsi ovšemtéžNejdobrotivější,

neustále ochoten mi pomoci; ty jsi nanejvýš
laskav a p ř e d e h a z i š veškeré tužby mé,
— nicméně však ti mil-o, abych vyznal
sobě i tobě, že na tobě zavisim, že potřebuji
tvé pomoci, přeješ si, abych sáhl k'u pro
středku, jenž mi dává. naději, že nejen budu
vyslyšen, nýbrž i mnohými podařen zá,
sluhami.
Amimo to, — což není vůle tvá apřika
zani tvé, abycli se modlil? Cojsi nám opako

val častěji, jasněji, co důrazněji?

Potřebí jest vždycky, se mo dliti a
neustávati.1) Bdětež a modlete se.2) Bez

_—

1) Luk.

18, 1. _- 2) Mat. 26, 41.
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přestání se mod lete, ze všeho díky ěiňte.
neboť to jest vůle boží v Kristu Ježíši o
vás všech.1)

A jaké to mno žství

věcí, jinochu

drahý, o něž ti prositi. jest!

O modlíse, aby Bůh osvítil život
ní stezku tvo u, na jejímžzačatkupravě
stojíš, jež však již hrozí zahnouti do neji
stého okolí!

0 modlíse, aby tě Bůh podporoval,
tebe slabého, aby, tě vedl, nebot hle, stezka
jest již příkřejší a na obou stranách zejí
bezedné propasti!

O modlí se, aby tě Bůh chránil;

žízniví nepřátelé strojí se proti tobě a chy
stají ti všechno zlé.

Jsi-li mrtev,

mrtev hříchem, ó modlí

se. — O dej jedinou tuto znamku naděje
na možné vzkříšení; nebot ačkoliv modlitba
tvá, v tomto případě není vlastně živo—

tem, jest jistě aspoň jiskrou,

od níž se

život opětně vznítiti může.

Jsi-li nemocen

a sklíčen, modlí se.

Modlitba hojí, modlitba sílí, modlitba po
zdvihuje,modlítba obnovuje dřívější činnost.
1) 1 Thess.

5, 17. 18.
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Jsi-lí znaven a sklíčen,

modlíse.

Modlitba hojí, modlitba povznaší, modlit—
ba povzbuzuje.
O modlí se, příteli drahý, abys nc

pozbyl díahocenného pokladu své nevin
nos tí! A jest-lí tí již uloupena, leží-li
lístky čanokrasné kdysi lilie na zemi zvadlé,
poskvrněné: ó modlí se, aby všemocným
slovem modlitby nejspanilejší ze všech kvě
tín k novému zkvetla životu! Hle, vždyť
již opět pozveda kalíšku svého, vydava opět
vůni líbeznou ——
Bohu a andělům k radosti:

ano, modlí se, aby srdce í mysl tva zůstaly
čistými, neb opět čistými se staly, aby tělo
tvé bylo důstojným stánkem Ducha sva
tého a údy tvé jednou hodnými byly věčné
oslavy a jasu nebeského.
Modli se, aby. tě neoval nakažlívý dech
zpustlého světa.
Modli se o světlo,
aby-s viděl a po
znal léčky zlého ducha, o o s t r a žito s t,

abyssejím vyhnul,o sílu, abys je roztrhal.
Modli se, aby péče o blaho
duše
tvé byla tí vždy na srdci.

Modlise o zmužílost

lidské.

proti bazní

Modli se, abys mohl dostati věrně ane—
ohroženě všem povinnostem s v ě h o s ta v u.
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Modli se o pokoru,

o mysl poddanou

& poslušnost, ozdoby to tvého jinošství.
Modli se, aby Bůh odvrátil od tebe

těžkápokušení.

Modli se o milost zvoliti si dobře bu

doucí povolání,

jež tak velice rozhoduje

o veškerém tvém životě, časném ivěěném.

Modli se, abys dospěl V muže, jenž
by prospěl lidstvu, byl ozdobou církvi,
příbuzným radostí & útěchou.

Modli se za, své rodiče,

představené,

dobrodince, přátele, ——za všechny, již pe
čují o tvou spásu & jichž srdce vřele pro

tebe tluče.

Modli se za své nepřátele

& od

půrce.
Modli se za, všechny, již nouzi trpí &
potřebují pomoci. Těm, za, něž se modlíš,
prospějcš, &neméně prospěješ isobě sa
mému; ——neboť milosrdní dojdou milo—

srdcnství.1)

Ano, — pros &bude .ti dáno; hledej
& nalezneš, tluc

& bude ti otevřeno.-?)

Modli se úctyplně,

modli se po

kor n ě, modlí se s důvěrou; modli se ve

jménu Ježíše
1) Mat.

Krista,

5, 7. — 2) Mat.

modlise ho

7, 7.
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roucně, modlí se, vytrvale, modlí se
oddán do vůle boží, modlíse mnoho,
— ano, '— modli se, modlí se!

Vždyť nehledíe ani k mílostem,
jichž modlitbou dosáhneme, má modlitba
svo u po dsta to u, jakožto rozmluva s Bo—

hem, obcovánís N ejvyšším, Nejčist
ším, Nejlepším velikou moc posvě

cující

Mojžíš mluvil jednou s Bohem na hoře
Sinai a prodlel u něho velmi dlouho; když
se zase vracel, sk v ěla s o jeho tvář jasný
mi paprsky, stopami společného ro z mlo u

v ání s Bohem,

tak že se báli synové

israelští.1)
Není možná, abychom, obcujíce s někým
duvěrnějí po delší dobu, 11eos voj i ll si

něčehoz jeho mravův

a smýšlení

A děje-lí se to obcováním s lídm í,
proč by, se to nemohlo státi obcováním s

Bohem?

Bůh je duch, nejčistší duch; čím více
s ním v modlitbě obcuji, čím více na něho
myslím, po něm toužím, k němu prosebně

vzdychám: tím více se o d ušev ň ují, tím
více čerpám z jeho čistě duchové bytostí
1) 2 Mojž. 34, 29.
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a potlačují všechno, co ve mně tělesného a
pozemského.

Převaha

ducha zapudí tuto těžkou

hmotu tělesnou.
A naopak: čím méně jsem s tímto du
chem spojen; čím řídčeji, čím vlažněji sc
modlím: tím více se ve mně vzmáhá tělo,
země a zvířeckost.
Duch, osamocen, vzdálen od svého pra
mene životního, v šanc vydán aopuštěn,
úpí pod tíží nízké přirozenosti, jež ho hledí
potlačiti, zbavití duchovosti, ztělesniti.

Hle, jak velice tí ulehčí

modlitba.

_tnhý boj proti nízké přirozenosti!
Modlitba očišťuje a osvěžuje, ona jest
vyprahlému srdci tvému libým vánkem,
blahodárnou roscu.
Modlitba vzdaluje nás z víru všedního
života a unáší nás do končin nebeských;
modlíce se účastníme se zaměstnání nebešfa
nů, velebíme Boha a klaníme sc jemu.
() nejsladší Spasiteli můj, zapal srdce

mélaskouk

modlitbě! Naučměse mo

dlítill) Přiviň mě k sobě a přítul ke svému
srdci!
1) Luk.

_11, 1.
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Co bude ze mě, jinocha slabého, ty-li

mne nebudeš podpírati, síliti, vésti?
O té smělosti, sebeklamu a pýchy, je
diné vlastní silou chtíti dojíti tak vzneše
ného

cíle, ——blaženosti

dobra,

nebe,

největšího

——Boha!

Ach nikoliv, Bože můj, ——
jediné skrze

tebe a s tebou dojdu cíle, — tebe sama!

Tobě se odevzdam! K tobě se vinu! Tebe
se nespustím na věky! Amen.

39. Častá Zpověď.
Ochrana

před úrazem

& pomoc

v pádu jest ten, kterýž povyšuje

duše a. osvěcuje oči, dava zdraví
a život i požehnání.
'

Sir. 31, 20.

Některých svátostí nemůžeme příjmouti
než jednou, nebo nanejvýše v několika říd
kých případech, protože vtiskují duši naší
nezrušitelné znamení, nebo mají takové ú—
činky, jež v duši jistou měrou i na dále tr
vají, a protože stanoví mezi námi & Bohem

trvalou vzájemnost.

Jsou však' jiné svátosti, jež podstatou
svou určeny. jsou k' tomu, aby, nás pozem
ské poutníky, putující do nebeské otčiny.,
Myšlenky a_rady II.

14
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neustále sílily a osvěžovaly, a tyto sváto
sti můžemepřijmouti vždycky, kdykoliv toho

vyžaduje prospěch

anebo potřeba.

Jak velice a jak často potřebujeme
očisty!
Jak velice prospívá spojiti sc často s pra
menem všeho života!
I na duši nejčistší zalétne každodenně
nějaký prášek z vírů pozemských.

I u duše nejhorlivější uvolní

se až

příliš snadno nadpřirozená páska milosti,
spojující jisBohem, atřeba ji opět upevniti.
což teprve u člověka tak v pravdě

pozemského,

u něhož následuje pád za

pádem a pokleslost do věcí pozemských
hrozí neustále ještě více rozevříti propast

mezi ním a Bohem?
'
Chtíti se jen v dobu velikonoční zpoví

dati apřijmouti nejsv. Svátost oltářní zna
mená konati pouze to, čeho n ez by tn ě po
třebí, znamená spojenu býti s církví sv.

pos lední slabou nitkou.
Jak

mnozí vydávají touto vlažností

spásu své duše ve veliké nebezpečenství!
Jest ovšem možná, že jsou j ed n o t 11v
ci, již o vášních skoro ani nevědí a neznají

těžkých pokušení; ale v ět s in ě lidstva na
skýtá se .velmi často, ano .můžeme říci každo
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denně příležitost ke hříchu, ve většině lid
stva bojuje tělo a přirozenost proti duchu
a milosti tak urputně, že si nelze mysliti
trvalého Vítězství bez 11a dp řiro z e n ě, ne—

ustále znovu přicházející posily.
Padneme tedy opět; k prvnímu pádu

přidruži se jiné, — vždy po menších a
menších přestávkách; zvyk se již opět za
hnízdil a řádí paklibovolně až do veliko
noční zpovědi. A pak' se zpovídáme,
ale jak, kdož to Ví? Snad se vůbec ani

nezpovídáme, — jsouceodstrašení

množstvím hříchů a snad jsme již opět od
cizeni službě boží. —
Jinoch, jenž se jen jednou nebo málo

kdy zpovídá a přece do bře žije, jest oprav

du divem

Není-li zkažen, vydává se, málo kdy
se zpovídaje, v nebezpečenství skoro jisté,
že ho zkáza V krátce zachvátí.
S lety vzmáhají se náruživosti. Vždy
víc a více je potřebí pomoci s hůry. Hoch,
mladík měl by býti poučován, varován.
——
a to častěji,
protože těkavá mysl jeho
opět rychle zapomíná dobrá napomenutí:
do tohoto Víru bouřící přirozenosti, rozpě
něně krve, lákající zvědavosti, svádícího
světa, lehkomyslných přátel, zlých příkladů
14—
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měl by zazníti častěji hlas s vyššího
světa; svědomí mělo by býti podporováno,
svatá bázeň boží upevněna, dobrá vůle po
silněna, klesající mysl oživena.
Kde se to stane, ne-li v milostiplné
svátosti pokání? K do to vykoná, ne-li muž,
jenž tak jasně pozoruje v mé duši spoustu
nepřítelem způsobenou a zná nebezpečné
místo, jež si onen netvor zvláště vyhlédl?
Dobrá Zpověď zachrání často nešťast

néhojinochana kraji

zkázy, ano i upro

střed pádu. Zadrž, — volá na něho zástup
ce boží u soudné stolice pokání, — tvá duše!
Věčnost! To, co činíš, je zlé, to vede ke

zlému! Hle, tak bys skončil!
Prchni! Bojuj! Zachraň se!
Toto neštěstí, — stihlo-li konečně přece
—, není zajisté n e z h o j ite 1no, udrží-li
častá zpověď svědomí citlivým a poskytu
je-li mu horlivé obcování s osvíceným vůd
cem duchovním spolehlivé podpory.
Jest-li však mladík zkažen,
ach, —-—
pak se nespasí, nebude-li se často zpovídati.

Nespasí

se, — jaké to slovo hrozné!

Rídk'é výjimky, jež tu a tam vidíme, jsou
skoro diVem. Ptej se zkušeností, — snad své

vlastní,

a uvidíš, jak pravdivá to slova!

A ten, kdo opět a opět hřeší, hříšník
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ze zvyku,
< ědi.

potřebuje nad jiné časté zpo

*

Chceš se polepšiti? Nuže, odstraň nej
prve rumy, neboť na zříceninách nevystavíš
nového domu.
Chceš svrhnouti libovládu svých zlých
zvyků? Jen častými a silnými údery roz
biješ tyto tvrdé okovy otrockě.
Chceš uhasiti žár svých rozpoutanýeh
náruživostí? Nic neutlumí této Výhně lépe
jako častá zpověď.
Či nestěžuji ti polepšení hlavně sle

pota rozumuaslabost

vůle?

Častá zpověď osvěcuje náš ro z um víc
.a více; hřích poznáváme

lépe; pochopuje—

me, jak jest ošklivý, zhoubný, nebezpečný;
vidíme jasněji léčky světa, ďábla a těla:
přesvědčujeme se, jak nicotni jsou tvorové;
poznáváme lépe samy sebe; všímáme si dů
kladněji prostředků k polepšení; mizí mla'
dieká lehkost; Bůh, náboženství, povinno
sti našeho stavu tanou nám opět na mysli.
Vůle sílí Víc a více; působit na ni
nejen svátostní milost, nýbrž i rozhodné vy
stupování proti nám samým ji sílí, zvyká
ji přemáhati sebe samu. Mizí lákavost hří
chu. Zakusivše častěji oblažujícího klidu du
ševního, toužíme, aby, trval neustále; svědo
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mí nabylo znova někdejší působivosti; ctnost,
služba boží staly se nám opět drahými.
() drahý

jinochu,

kéž si umíniš,

——

ty, jenž jsi snad až dosud úpěl v poutech
bídného otroctví, kéž si umíníš, často a pra—
vidclvč sc Zpovídati, — pak bys byl spasen.
A což, kdybys se dokonce odhodlal,
že nikdy nepřipustíš, aby zapadlo slunce
nad těžkým hříchem, jímž bys se někdy po
skvrnil, ——pak bys byl mnohem jistějším

přednasledky n ahlé smrti,

ano ve tvém

srdci nezahnízdil by se nikdy zlý zvyk.
Zapomínáme velmi snadno, že se nám
ve svatosti sv. pokání nejen hříchy od—

pouštějí,
nýbrž že se nam dostava těž
milostí, jež nas ch ra ní před hříchem.
milostí

přiměřených věku, stavu,

stem a nevyhnutehiým
kterých žijeme.

okolno—

příležitostem, ve

A právě častá zpověď usnadňuje

zpověď!
Čím řidčeji se Zpovídame, tím pracněji
jest nam hledati svých chyb, tím neobrat
něji a nezkušeněji si při tom vedeme; ——a

dej Bůh, aby tato neobratnost a nezkušenost
neměla na smrtelné posteli hrozných ná.
sledků!
.

Zkus“ to. Zpovídej se častěji,

—
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.

aspoň jednou za měsíc. Uvidíš, že to bude
vždy lehčí.
O Bože můj! Tak' často běduji a naří

kám si na nevýslovnou slabost a vrtka

vos t svého srdce! Bez útěchy a skoro zou
fale pohlížím do propasti, na jejímž pokraji
mě sem a tam pohánějí vášně a neřesti, a

mám se “zaztracena. "Nechám se odnésti bouř

livými vlnami a vydám se v šanc!
Pošetilě to stížnosti, zbabělost, neroz
um! Vždyť mohu tento proud zastaviti a
vlny utišiti, ——
me ovšem, budu-li se jen ne
činně dívati a rukama lomiti, budu—li se

nemužně vzdávati, nýbrž užijí-li věrně oněch
prostředků, jichž mi poskytuje nejlepší

znatel

lidského srdce, Stvořitel můj.

Mohu uniknouti záhubě, — avšak jest

mi opět a opět jíti k tobě, ó Bože můj,
opět a opět k tobě se přivinouti.

Ty jsi ochrana před úrazem a pomoc
v pádu; ty povyšuješ duši a osvěcuješ
oči, dáváš ' zdraví a život ipožehnání.1)

___—__

1) Sir. 34, 20.

_m—
40. Zpověď z pobožnosti.
Neostýchej se až do smrti spra
vedlnosti nabývati. Sir. 18, .22.

Dime-li, že nemáme hříchu,

sami

se svádíme a není V nás pravdy.1)
I spravedlivý padne, padne sedmkráte,
padne často, ——ale hned zase povstane.2)

Každému člověku jest se tedy očišťovati

——a často se očišťovati.

Tato očista duše naší děje se hlavně
ve svátosti pokání. Zde, kde viditelnému
znamení odpovídá neviditelná milost, jsme
touto očistou jisti, kdežto od modlitby,
užívání svátostin, vykonávání dobrých
skutků, — což ovšem všechno má za násle
dek odpuštění menších chyb a předchází od
puštění

větších

-——,
můžeme

se oné očisty

pouze n a d i ti a mimo to'neznáme důkladně
jejího rozsahu.

Vlastním

předmětem zpovědi jsou

ovšem jen těžké hříchy,; z těch se musí
me vyznati, ——vzhledem k nim je zpověď

nezbytnou.

Jest však velice prospěšno, vy

známe—lise i z chyb netěžkých,
1) 1 Jan

1, 8. — 2) Přísl.

24, 16.

po pří
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padě jen

znich,

nedopustili-li jsme se

jiných těžkých.
Takova zpověď nazývá se, na rozdíl od

zpovědiz povinnosti,

těžké hříchy zavazují,

božnostL

kníž nas totiž

— zpovědí z po

I těm, již jen zřídka těžkých hříchů

se dopustí, itěm, již se jich nikdy ne
dopustí, jest velice prospěšno často se
zpovídati.
Ty bys se chtel zřídka zpovídati, pro
tože nejsi velikým hříšníkem?
Dej pozor, abys se jím nestal, aneb
abys se jím opět nestal, — právě proto,
že se zřídka zpovídaš!
Zpověď jest jako čerstvý prnvan, jímž
časem provětrávame a čistíme zavřený po
koj, aby tam nebylo dusného a nezdravého
vzduchu.
Zpověď jest jako jemný olej, jejž časem
kapemc na tuhé latky, by, se tak snadno ne
lámaly a neprýskaly; jest jako žírava teku
tina, jež odstraňuje rez a zachovává, kov
lesklým.

Zpověď udržuje naši horlivost,

——

jednak proto, že se nám dostava nových
popudů milosti, jednak proto, že nás poba
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dají obnovená předsevzetí a napomínající
slova zpovědníkova.

Zpověď zvětšuje naši silu, abychom
se udrželi ve stavu milosti.
Zpověď jest výborným prostředkem

proti pokušením.

V houští a pod kamením číhá had; od
kryj

jej a uprchne.

——Nečekej, až tě po

kušení poraní, ale přijímej lékařství před
neduhem.1)

Zpověďnám usnadňuje

Zpověď spojuje

ctnost.

nás vroucněji

s Ježíšem; odstraňuje překážky, zjednává
nám hojnějších milostí, rozPlameňuje lásku,
rozproudí život duševní, oživuje naše skut
ky, činí je záslužnějšími a krášlí nám ko
runu v nebesích novými drahokamy.
Nic není záhubnější, nic nám nevadí
více na cestě pravého pokroku, jako pře

ccňujeme-li

se, vyvyšujeme-li se, má

me-li jakési hrdé sebevědomí, jako bychom

se nyní sami

mohli na vrchu udržeti a

nepotřebovali Boha. O neostýchej se až do

smrti spravedlnosti nabývati.2)
Pravíš, že jsi do b rý; ale kdo v pravdě
dobrý, ten "je též ho rliv ý, a kdo horlivý,
1) Sir. 18, 20. __ 2) Sir.

18, 22.
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dokazuje svou horlivost sk utk y. Možno—
li
si myslíti horlivost, nedavame-Ii jí na jevo

a nemame-li prostředků,

jež by ji pu

sobily? A jak ji můžeme dáti na jevo lépe,
než přijímáme-li sv. svatosti? Mohou-li býti
lepší

prostředky

než

sv. svatosti,

sto a dobře přijaté?
O té nevděěnosti!

—<—
ča—

Tys mě vyvýšil,

ó Bože můj, z bahna mých hříchův a svá—

tostí užil jsi jako páky;

a nyní bych byl

tak lhostejným k tomu, co mi bylo tak
spasítelným?

O té slepoty!
oživující

síly,

Ve svátostech je tolik

——sám jsem toho zakusil;

a nyní bych se nesvěřil této síle, aby mi ži

vot, k němuž mě vzbudila,

sílila,
vala?

víc a více

zvyšovala a zdokonalo

Pravíš,

že bys mohl zpovědi snadno

Všeho

můžeme zneužítí. Ty však čiň

z n c u ž í t i.

jen, co na tobě jest, a Bůh li nebude jistě
vyčítati, že jsi zpovědi zneužil.

Či se bojíš, že budeš- li se časteji zpo—

vídati, nebudeš míti upřímné lítosti?

Zahrň ve svou zpověď některý těžký
hřích z předešlého života,

z něhož _jsi se

již Zpovídal, a nebude se ti jistě nedostá
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vati opravdové lítosti. Jmenuj jej výslovně
s jinými chybami a budeš míti látku, jíž
je potřebí k rozhřešení.
Jen tehdy bylo by se bati, že zpovědi
zneužívaš, kdybys se zpovídal jen z e

zvyku

a tak povrchně,jak vykonavaš své

každodenní prace. Avšak dobrý zpovědník
a vůdce duchovní, ——a po takovém jest Se

poohlédnouti každému, komu záleží na Věčné
spáse —, jistě tomu zabrání; bude tě říditi.
bude tě povzbuzovati, bude tvé horlivosti
pomahati radou a skutkem.
A zpovídaš- li se vskutku často, nezpy—
tuj příliš dlouho svého svědomí. Nezabývej

se malichernostmí.

Vyber jen to,(eho

jsi se dopustil vědomě a s rozvahou. Odluč,
co jistého, od nejistého. Najdeš-li jen málo

chyb, polepší se v těchto a budeš pak
jistě svatě žíti.
Pravíš, že nechceš vzbuditi po zo r

ností

Velmi dobře. Přijímáš-li tedy sv. svato
tosti, nestav toho 11a p o div. Ostatně starej

se jen o sebe sama. Tvé duševní blaho a
pokrok v dobrém je tvou starostí.
Zde dbej každý o sebe.
O ——
toho nepravého studu! Jak mnoho

mladíkům braní přijímati častěji svaté sva
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tosti, ačkoliv cítí, že jich potřebují!
Světu se nikdy

nezavděčíš, příteli

drahý. Čekal bys, až co on ti schválí? -—
——Pak bys přišel po zdě.
Ano, — svět & ďábel našepl—ávají mla—

dík'u množství příčin, aby. nepřijímal tak
často sv. svátostí. Dnes není dobré mysli.
——zítra, není dobře připraven, — tentokrát-c
je to obtížno, ——jindy není kdy.
Ale kdy, se konečně odhodláš? ——Já,

ch ci. Dnes je vhodný den. Nyní toho potře
buji. Budiž; půjdu.
41. Chléb života.
.Tát jsem chléb života.

J an 6, 35.

Zpověď & přijímání, — dva nejlepší

prameny

milosti

v Novémzákoně.

My ubozí lidé s veškerou tou h říšno
s tí, ——co bychom—'si počali bez této svátosti

očistné!

My ubozí lidé s veškerou tou

s lebo to u, — co bychom si počali bez této
svátosti silicí!
Hospodin ví dobře, čeho potřebujeme,
& přichází nám na pomoc.
Postara.l-li se conejštědřeji o naše 1:č lo:
čím více bude pečovati o naši duši, jež jest
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docela, duchová, nadpozemská á nebeská &.
proto též nekonečně dr-áhocennější než tělo!
Ano, i jí udělil — v Novém zákoně mi

losti — potravy, — potravy přiměřené
její podstatě, jejímu určení, její vznešené du—

stojnosti, jejím mohutnostem á její činnosti.
Touto potravou nemůže býti nic jiného
než jediné Bůh sám; neboť duše žije nád
přirozeně jediné u Boha, á jediné o n ji může
uspokojiti á nasytiti.

Tentopokrmjest Svátost oltářní;

neboť zde jest Ježíš přítomen — s Bož
stvím & člověčenstvím, s tělem a krví, v
právdě, skutečně

&,podstatně,

——týž, jenž

slavně vládne v nebesích, sed'ě ná pravici
svého Otce.

,

Ját' jsem chléb života,.l) Jako mě
poslal živý Otec á já živ jsem pro Otce,
tak' i ten, kdo jí mě, živ bude pro
m č.2)

Ježíš ve Svátosti oltářní zacho Vá—
v á život náší duše. — Vyšší, nadpřirozeny
život duše náší jest milost. Ježíš jest život
á milost iprámen všech milostí. A v této
Svátosti přijímáme Ježíše, požíváme ho, on
přechází v nás.
1) Jan

6, 35. — 2) Jan

G,“58.
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Ježíš ve Svátosti oltářní ro zmno
žuje život naší duše. — Kdo hodně přijí
má, roste, mohutní, prospívá ve ctnosti, na
bývá síly a vytrvalosti; nebot' život, jehož
se nám znova dostává, rozmnožuje ten,
který v nás již byl, a činí jcj schopným
k větším, nadpřirozeným skutkům.

Ježíš ve Svátosti oltářní n ah raz uje

život naší duše. ——Jako tělo škodlivým vli

vem ztrácí a musí tuto ztrátu potravou a
posilou zevní opět nahraditi: tak trpí i duše
působením zlých náklonností a lákadly smy
slného světa a nabývá náhrady a uzdravení
jen ve věčně působivém, věčně plném životě,
s nímž se spojuje ve Svátosti oltářní.

Ježíš ve Svátosti oltářní potěšuje.

-——
Abychom na škodu svého těla nezaned

bávali požívati hmotných pokrmů, zpří
jemnila nám Prozřetelnost jejich požitek,

ano chtěla, aby se právě po žitkem

jejich

lákavost ještě více zvětšovala; a právě tak
požívajíce těla a krve Kristovy cítíme ne
výslovnou ro z ko s; při přijímání máme po
cit duchovní chuti, po přijímání pocit du
chovního nasycení, jenž niterného, vyššího
člověka nanejvýš osvěžuje a přenáší ho ta
kořka pro tato okamžení do šťastných sborů
hostí nebeských.
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Chléb nebeský dál jim, mající v sobě

všechnu sladkostl)
Jen ten, kdo přesycen požitkem pozem
ským, nechce cítiti této nebeské rozkoše.
O chlebe života! 6 posilo & občerstvení!
ósládkýíléku! ó podivuhodná proměno V J e—

ž/še Krista!

Ano, ——
V pravdě proměňujcmc

se

V Ježíše, Boha, živého & vše oživujícího
Kdo jí mé tělo &,pije mou krev, ve

mně přebývá a já v něm.-?)
Tedy: vše, co může býti společného, pře

chází z Ježíše

ve mě a ze mne v Ježíše,

spojuje se zde podivuhodným, nepochopi
telným způsobem.
Tedy —-jediné hřích & co s ním sou

visí, zlá žádostivost, nemůže

býti 3 Je

žíšem; vše ostatní; může jím,býti proniknuto.
My žijeme v Ježíši &.Ježíš žije v nás.
Myslíme, cítíme, jednáme jako Ježíš.
——
ovšem jen „tou měrou, jaké je každý scho

chce, aby se (to dálo.
Kdo tedy hodně přijímá, proměňuje se
v J e ž í š e a každé přijímání přispívá něčím
k této proměně.
1) Žalm

77, 21. ——2) Jan

6, 57.
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Tento lidský

obraz podobá se víc

a více obrazu Ježíšovu;
vše, co na něm
pozemského,
ponenahlu mizí; co ne
beského, stává se znatelnějším a ze vší
té lidskosti začíná pomalu svítati božskost.
O té moci lásky a Spojení! Živ jsem,
——ne já, ale žije ve mně Kristusl)
Hle, jinochu drahý, k jaké výši se mů
žeš povznésti, požívaje tohoto chleba života!
A působí-li oheň na měkký již vosk

tak rychle: jak snadno by s sebou stavila
žhoueí laska tvého Spasitele tvoji mladou
mysl vtéto svatosti, jen kdybys mu dovolil,
aby na tebe působil veškerou svou činností!

Avšak—ty prchaš; ty se nepoddavaš:

spalující, vysušujvící lasce světské vyhýbaš
se mnohem méně než zjasňujícím, blaho
dárně zahřívajícím paprskům božské lasky,
jež by. se na tebe ze svatosti tak rady.

sklonily!
A tvé srdce cítí potřebu milovati, spo
jiti se! A této prázdnoty v něm nemůže
vyplniti nic jiného než to, co nadpozemské,
božské.

1) Gal. 2, 20.
Myšlenky : rady II.

15
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'42. Nejúčinn'jší protijed.
Ve mně jest všeliká naděje života
& ctnosti.

Sir. 24, 25.

Svátost oltářní, obsahujíc v eškeré
m ilo s ti & požehnání. jest nejúčinnějším
p r o t ij e d e m proti žádostivosti.
Tohoto jedovatého kořene nemůžeme
ovšem nikdy úplně vytrhnouti; neboť dokud
jsme syny Adamovymi &poutníky pozem
skými, bude V nás Vždycky doutnáti ne
bezpečný troud.
Nicméně však můžeme tuto žádostivost,
jež se neustále hýbá, aspoň p o t 1a čo v &ti

& otupiti

smrtelný její osten.

A nejúčinnějipomáhá nám při tom přijí
mání nejsv. Svátosti.
Ježíš chce se tu s námi spojiti; á spo—
juje se s námi tím vroucněji, čím více mizí
vše, co tomuto spojení překáží. Ježíš ve
svátosti musí tedy více nebo méně, podle
rozličného stavu duševního toho, jenž ho
přijímá, žádostivost oslabovati, její vliv po
tlačovati & nižší díl lidské přirozenosti vyš—
šímu podřizovati.

A v pravdě, — čistá, panenská duše
J ežíšo Vá, spojená s duší mou, nemůže
než očišťovati ji.
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Čisté, panenské t ě 10 J e ž í šo v o, jehož
požívám, — lmusí učiniti přítrž mé smy
slnosti.

Nebeský pokoj a mír, jejž mi Ježíš
v nejsv. Svátosti přináší, mus í ut1s1t1bour1
mych náruživostí. O ano, — přehojny proud
míru nebeského obveselí město boží á Nej
vyšší posvětí víc a více stanu svého, duše.1)
Tělesnou smrt zadržují dvě věci: po
krmy a léky, působící na 11i tro, a ochrana
i obrana zbraněmi na z e V11ěj š e k.

Svátost oltářní je duchovním po kr—

mem a duchovním lék'em, jest však též
zbraní
a jsouc znamením a památkou
smrti Kristovy, zapuzuje nepřátele našeho
spasení.

Ano, — Ježíš, jenž jest jediné život,
bojuje proti smrti, kdekoliv ji najde, a pro

následuje ji až k nejvzdálenějším jejím pří
činám.

Ježíš nenávidí

všeho, co odporuje

životu milosti; tuto svou nenávist dělí i
s námi, kdykoliv nám uděluje sebe sama.
Ježíš si přeje zůstati v srdci, jež ho
právě tak hostinně přijalo; jediné hřích ho
zatlačuje, — a ke hříchu láká žádostivost.
___—___

1) Žalm 45, 5

15*
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Ježíš ve svátosti bojuje tedy proti žádo
stivosti. Pozdvihuje člověka k sobě, hledí
ho uvolniti z tisícerých pout, jež ho vážou
ke hříchu, sílí jeho vůli, dává mu do rukou
zbraně proti společnému nepříteli a nabízí
sebe samaqza nejmocnějšího spojence. Ve mně
jest, dí, všeliká naděje života a ctnosti.1)

A tuto niternou

působivost nejsv.

Svátosti oltářní rozmnožuje ještě více po
třebná k ní příprava a zvláště hodné při
jetí svátosti pokání, jež sama o sobě již
tak mocně bojuje proti hříchu a proti všemu,
co ke hříchu vede, tak že jí mnozí úplně
byli zachráněni.

Hle, jinochu drahý, jak snadný, ano
jak sladký, líbezný tu máš prostředek
ve Svátosti oltářní, abys přemohl ony vášně,
jejichž burácení přivádí tě tak často na

kraj propasti!
Stěžuješ si do mocné žádostivosti, bě
duješ, jak tě to táhne k věcem smyslným,
jak se bouří tělo a stahuje tě neustále do
nízkosti: nuže, — místo abys bědoval —,

užívej. Zkus toho!

Zůstal kdy nějaký mladík bez poskvrny
na duši ina těle, nebyl-li přítelem panen
1) Sir. 24, 25.
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ského Ježíše? neodpočíval-li často na jeho
prsou?

nevážil—li často a hojně z této nej—

čistější studnice? nepil-li z tohoto vína pan
ny plodícího?1)
Ano, užívej, ——ale. dobře a často
a v y t r V a l e!

43. Svaté přijímání.
Povězte dceři Sionské: Aj, král
tvůj béře se k tobě tichý.

Mat. 21,5.

Dobře Vím, ó Bože můj, že se nemohu

nikdy

připraviti ku přijetí tvého svatého

těla a tvé svaté krve tak, jak toho žádá

vznešenost

této svatosti.

Neboť ——
kdo jsem já bídny, jenž mám

ve svém srdci tobě připravíti stanek? A kdo
jsi ty, jenž se chcešsnížíti a zavítati ke mně?
Co mám více mimo svou do bro u
vůlí? Ale zda se s ní spokojíš, ty Nej—
světější, Nejčistší, Nejvznešenější?
Tož se tedy především vynasnažím,
abych připravil ve svém srdci co nejpo

třebnějšího.
Zkusím

sebe sama; odstraním těžké

hříchy lítostí a zpovědí.
1) Zach.

9, 17.
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Kdybych toho neučinil, — 6 pak bych
špatně rozsuzoval tento pokrm nebeský od
obyčejného pokrmu pozemského a jedl a pil
bych sobě odsouzení ,1) z n ěs v ě t il

Nejsvětějšího

bych

a d0pustilbychse lou

p eže, neOpravněně přisvojuje sobě, nečisté

mu, Nejčistšího
Vynasnažím se však též, abych své

srdce příslušně

ozdobil

a okrášlil.

Této přípravy vyžaduje jednak tva vzne
šenost, jednak tvoje snížení se ke mně ubo
hému, — svaté úmysly, jež máš se mnou.
a ovoce, jehož se mi v této svatosti dostane.
Budu tedy hleděti oěistiti srdce své

i od hříchů všedních.

Hlavně však se

vynasnažím, abych odstranil úmxslnou a
vědomou náklonnost k jakémukoliv hříchu.
Př1ěiním se, aby mne pronikla ona živa
víra, jež mi dava patřiti na Pana nebes
i země pod nepatrnou rouškou chleba a vína.
Zapudím ze svého srdce veškeré ne

laskavé

smýšlení

o svémbližním.To

též tělo Kristovo živí mě a všechny ostatní,
— jak bych se tedy, směl o dd ě 10 v a-ti od

těch,'jižto jsou se mnou tak těsně spoje
n i? Pod jednou hlavou, tak milou, tak něž
1) 1 Korint.

11, 29.
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nou, — mohou-liž býti údy navzájem se
nenávidějící ?,

Uznám svou nehodnost a vyznam: Pane,
nejsem hoden, abys vešel pod střechu mou,
ale — toliko rci slovem a uzdravena bude
duše má.!l)
di

Budu se blížiti s pokorou.

Pokorné

mysli potřebuje naprosto ten, kdo hodlá při
jati Boha, jenž sebe sama takořka ničí.

Rozplamením se svatou lásko u. Tato
laska jest plna žádosti atouhy. Kdy přijdu
a ukáží se před tváří boží?2) C), — jako

jelen dychti po studnicích vod, tak dychtí
duše má po tobě, Bože!3) Tato laska hledi

ozdobiti srdce skuth nejrozliěnějšíchctno
sti. Má horlivost muže svatební roucho4)
posvěcujici milosti jestě více okrašliti ioz—
manitými ozdobami a zvýšiti jeho lesk &.

nádheru perlami a drahým kamením.
Kam se poděla víra, již jsem měl při

svémprvém přijímaní?

Kde jest ona

touha a vroucnost toho svatého dne?
Ach, bohužel, jsem nyní tak povrch
nim a proto zanechávají též má sv. při
jímáni jen slabé stopy po sobě! Působíť
1) Mat. 8, 8. — 2) Zalm 41, 3. — 3) Žalm
41, 2. —' 4) Mat. 22, 12.
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každá, příčina podle rozličného stavu a ja.—
kosti onoho předmětu, na, nějž působí.

O té těkavosti

mého'mladistvého

věku, jež se mísí i do Věcí nejdůležitějších,
nejsvětějších !

Tuto trestuhodnou lehkomyslnost mohl
bych však odstraniti, — jen kdybych chtěl.
'Mohl bych se již několik dní před sv. při
jímáním sebrati, přemáhati se; mohl bych
na ně mysliti, modliti se horlivěji, vykoná
vati svědomitěji své denní práce.
A dobu mezi zpovědí & přijímáním
mohl bych, více nebo méně, posvětiti zbož
ným cvičením. Vždyť službě s Vě tské obě
tují dosti času: proč bych tedy nedaroval
časem též Bohu několik hodin?

Mohl bych čísti nějakou zbožnou
knihu, navštíviti V_.
kostele nejsv. Svátost,
mohl bych si uložiti nějaké malé skutky,

odříkání.

A první myšlenka, v den sv.

přijímáni budiž: blízký příchod velikého
& dobrotivého krále.
Hle, duše má, král tvůj přichází; béře
se k tobě tichý.1)
Nuže, vzhůru! Spěchej mu v ústrety!
Ověť se, Jerusaléme, neboť přišlo svět
1) hIat. 21, 5.
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10 tvé

a sláva Hospodinova nad tebou

vzejde.1)

Veliké jest dílo toto; .nebot ne člo vě

ku připravuje se příbytek, nýbrž Bohu?)

Opravdu? Smím-li tomu věřiti? Bůh
bydleti bude s lidmi?3)
O Bože můj, ty sám mi pomoz, abych
tě hodně přijal!
Pln svaté to uhy, odeberu se pak do
chrámu, modlím se, rozjímám, vyznávám,
lituji, slibuji, miluji, toužím, ——Spěchám
konečně k o 1t a ř i, pokorně, skromně, v Boha
ponořen.
A nyní jsem ho přijal ——a nikdy ho
nepustíml4) KLaním se mu, děkuji mu, chva

lím, velebím ho, prosím za sebe iza jiné.

Zevn ějšímu světu nepřístupen,žiji do
cela svému Bohu, jehož jsem právě přijal,
a bavím se, jak 'mi srdce velí, se svým Spa
sitelem, s miláčkem své ubohé duše.

Draho cenná

to okamžení,jichž mi

„jest použíti! Dokud nejsou způsoby poru

šeny a dokud trvají, je též Ježíš Kristus,
Syn Boží, v pravdě a podstatně ve mně

přítomen; já jsem živým stánkem

bo

1) Is. 60, 1. — 2) 1 Paral. 29, 1. — 3) 2
Paral. 6, 18. — 4) Pís. Sal. 3. 4.
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žím a zavírám V sobě toho, jehož nemohou
pojati nebesa, skrze něhož králové kralují, 1)
jenž obohacuje a poklady naplňujez) ty,
kteří ho milují.
O Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade
mnou!3)
O smiluj se nad mou mladosti! Přispěj
mně slepému, nezkušenému, slabému! O ty
nejčistší, jenž tak .rád se paseš mezi liliemi,4=)
“zachovej mysl mou, zachovej tělo mé čisté

a neposkvrněné

a hodnětebe! Ochrán

ce můj,5) ó Ježíši, útočiště moje, shlédni
na mě, ubohého mladíka, a posilni mě V boji

proti světu, proti tělu a krvi, proti všem ne
přátelům mého spasení! Ježíši, tobě žij i;
Ježíši, .to b ě um í r a m; Ježíši, — tvůj jsem

v životě a smrti!
Blažen svým pokladem prodlím nejmé
ně ještě čtvrt hodiny ve chrámu Paně a pak
se odeberu klidně do svého příbytku ke své
praci denní, pevně odhodlan, že již neroz
trhnu lehkomyslně této pásky_ nejsvětějšího
spojení s Kristem.
A tento celý den bude mi dnem bo
1) Přísl. 8, 15. _— 2) Přísl. s, 21. _ 3) Luk.
18, 38. — 4) Pís. Sal. 2, 16. — 5) Žalm 83, 10.
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žím. Ještě častěji přijde mi toto jitro na
mysl a dá m'i podnět k novému díkůčinění.
Tento den posvěcen jest Hospodinu,
Bohu našemu! Pryč se vším zármutkemll)
Pryč však též s veškerou lehkomyslno
stía nepatřičnoumztržitostí! Čím déle držím

se Ho spo din a, tím déle bude se on držeti

mne; ó — kéž se od něho již nikdy ne
oddělím!
441.Časté přijímání Svátosti oltářní.
Pojďte a. jczte chléb můj & pijte
víno, které jsem nalil vám.
Přísl. 9, 5.

Kdyby, bylo dobré v nás stálejší a kdy
bychom s milostmi horlivěji spolupůsobili:
byly by též požehnané účinky sv. svátostí

trvalejší.

O jak jsme přece jen těkavi a proměn
liví! Nejlepší dojmyl rýchle zmizí a z nej
větších milostiplných darů božích zůstanou

za krátký čas jen nepatrné zbytky!
Kdybychom však této proměnlivosti a
slabosti chtěli pomOcinad míru častým

a málo pečlivým

přijetímsv. svátostí,

jmenovitě však nejsv. Svátosti oltářní, jed

1)2Esdr.,8 9.
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nali bychom právě tak opovážlivě jako bez
vysledně.
Přispíváme-li jí však tím, že obnovu
jeme často přijaté milosti aosvěžujeme dobré
dojmy, jež na nás dříve působily, pak nejen
že nejednáme lehkomyslně a opovážlivě,
nýbrž naopak počínáme si moudře, znajíce
své potřeby, a řídíme se podle svatých úmy
slů božích.
O jdij en hodně často ke stolu Paně,
mladíku drahy, — tak často, jak ti zpověd

ník radí, — ale jdi hodně,

přípravě a s nejčistším

po příslušné

úmyslem

Nikdo není tak nestaly jako ty; od—
nikud nezmizí balsám pobožnosti tak rychle
jako z tvého srdce; nikdo nemá vydatné a
trvalé pomoci více potřebí jako ty.
Se všech stran hrozí nebezpečenství:

posilní

se hodně a často tímto chlebem,

jenž dodává. síly.1)

Svět tě laka a chce tě upoutati: při
v i ň s e hodně často ksrdci svého Vykupitele.

Naruživosti se vyvíjejí; nabývají hrozné
tvářnosti a myslí o záhubě tvé duše: spo j

se často s Ježíšem, jenž jest apůsobí
život.

1) 3 Král.

19. s.
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Hodné přijímání je Bohu kveliké cti.
Proč bys mu ji tedy neprokazoval častěji?
Hodně p11J1m3]1C8používáme

dobře do

brodiní, jež nám Buh tak štědře podává.
A používajíce dobře a často dobrodiní, či
níme dárci nemalou radost.
Hodné přijímání je skutek pobožnosti

a horlivosti.

Láska

vede nás k oltáři a lásky na

oltáři hledáme; tedy z lásky, s láskou, pro
lásku. Proč „bychomtedy tako vého 'činu často
neopakovali?
Ve svatém přijímání .toužím spojiti se
8 Ježíšem.
'
Čím častěji po tom bažím, — ačli jen
upřímně: tím milejší a příjemnější jest to

Ježíšovi.
Přijímaje často, vyplním nejvroucnější
p řání Ježíšovo. — Proč se nám tu podává.
pod Způsobami chleba?

Pokrmů

požíváme často a mezi po

krmy nejčastěji chleba.
A nejen pouhým znamením, nýbrž mno—
hem jasněji vyjadřuje Ježíš přání své:
Pojďte, jezte chléb můj a pijte víno, které
jsem vám nalilll)

.—

1) Přísl. 9, 5.
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Jaké to naléhavé
A J ežíš hrozí

pozvání!

nám: Nebudete-li jísti

těla Syna člověka a pití jeho krve, nebu
'dete míti v sobě života. 1) Ovšem nám tu
popředně jen přikazuje, abychom ho 11ěk dy,
požívali: avšak příčina, proč nám' těla a

krve Kristovy n ěkdy požívati, jest, je táž,
proč ho máme též častěji požívati: tento
požitek je totiž přeúčinným prostředkem,
jímž zachováváme ta rozmnožujeme život du
ševní.
Kdo často přijímá, jedná v duchu

církve

svaté.

První věřící přijímali

často; učitelé církevní, ano isbory církev
ní napomínají nás důtklivě, abychom často
přijímali. A ještě nyní vybízí nás neustále
církev svatá ústy svých služebníkův, aby;

chom přistupovali hodně často ke stolu

Páně. A. církev ani nemůže jinak jednati.
Nebo může po něčem více toužiti, jako
aby věřící s Ježíšem, svou hlavou, co nej
vroucněji byli Spojeni, aby z něho čerpali
plnost svatého .života?
Snad se však bojíš řečí lidských. —

Hroz se raději poho ršení, jež dáváš, při
stupuješ-li zřídka ke stolu Páně. Kdo se
1) Jan 6, 54.
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často účastní této nebeské hostiny a jehož
život jest proniknut zbožnou horlivostí, jež
ho u stolu Páně rozplameňuje, ten jest krás
ným vzorem veškeré osadě; potěšuje dobré,
zahanbuje špatné, svým domácím dává do
brý příklad, sv. náboženství zjednává úcty,
vlažné a líknavé povzbuzuje k horlivosti.

— Prospěch

pak, jehož v této svátosti

nabý váš, převyšuje vsechny zdánlivé ná
mitky.

Jest-li již jedno hodné přijímání tak
prospěšno a blahodárno, spojujíc nás s Je
žíšem, pramenem všech milostí: což teprve
způsobí v tobě několik mnoho dobrých a
horlivých sv. přijímání?
Zlé nemá již skOro ani kdy, aby v tobě
vzklíčilo; mdloba brzy pomine, niterné ob
novy a obrody následují rychle za sebou.
Spasitelná cvičení se opakují: zpytování,
lítost, žaloba, 'dostiuěinění, — a všechno to
jest jen vzdálenou přípravou; a pak teprve
bližší: víra, naděje, láska, touha, prosba,
slib, díkůčinění.
V pravdě, — veliký jest užitek častého
přijímání!

"Jdi aptej se nedbalých.

Vede se

vám lépe bd té doby, co chodíte zřídka ke
sv. přijímání? Žijete horlivěji, ctnostněji,
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vzorněji? A kdo jsou vůbec ti, jižto zřídka
s_v.svátosti přijímají?

Ptej se horlivých.

Nemají-ližvšeho

od chleba života, jehož tak často požívali?
Větší nevinnost

a menší chyby,

jsou za to díkem povinni?

Ptej se oněch svatých,

——komu

oněch mužů

duchovních, již častější sv. přijímání tak
vřele odporučovali: zda nemluvili ze zkuše

nosti? Zkroušenýmhříšníkům

radili je

jako prostředek proti opětnému pádu, sla

bým jako posilu,spravedlivým

jako

občerstvení, všem jako podnět k všeliké
ctnosti, jako mocný osten k dokonalosti a
svatosti.
() kéž žijeme tak, abychom zasloužili

býti připuštěni každodenně

ke stolu

Páně! Jdeme zřídka ke sv. přijímání, —
snad-též tak žijeme, že nezasluhujeme častěji
se blížiti ke stolu Páně.
A což povím o útěše, již se nám od
Ježíše ve svátosti

dostává! O duše má, ——

té sladkosti, již, dobře jsouc připravena,
při této nebeské hostině zakoušíš: — této
útěchy nedopřál bych ti tak často, co nejča
stěji, když je to v mé moci?
Víš, jinochu drahý, proč se opět a opět
stáváš obětí klamného lákání podvodného
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světa? Protože se talk snadno vymkneš z

objetí Ježíšova,

protožese tak zřídka

vracíš do jeho náručí. Zapomínáš brzy na
sladká okamžení, “jež jsi s Ježíšem ztrávil,
a místo abys si jich opět dOpřál, hledáš
jinde náhrady a útěchy.
O vrať se tedy často ke stolu Páně.

Okus a viz, jak libý jest Hospodin!1)

A pokaždé, než se po skončeném díků
činění potěšen a posilněn ze chrámu Páně
odebereš, slib Spasiteli,=že se b r zo navrátíš.
— za několik *neděl,za tři neděle, za čtrnáct
dní, za týden, ba ještě dříve!

45. HosPodin — můj pastýř.
Já pasti budu ovce své a já. způ
sobím, aby (bezpečně) léhaly,
praví Pán Bůh. Ezech. 34, 115.

Ze smrti hříchu k novému vzkříšen ži
votu všemohoucností a milosrdenstvím svého
Boha; chován a pěstován od něho s láskou
v pravdě otcovskou, povýšen až k srdci svého
laskavého Vykupitele: jsi vděčností zavá
zán, aby do těchto dobrodiní hlouběji vnikl,
abys o nich pozorně přemýšlel a uměl si
jich vážiti, jak toho zasluhují.
1) Žalm 33, 9.
Myllonkya rady 11.

„i
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V pravdě můžeš nyní s královským

pěvcemzvolati: Hospodin

jest mým

pastýřem anic se mi nebude ne
dostavatUU
Ano, — mým pastýřem jsi, ó Ježíši!
Pln jsi byl péče, bdělosti, něžnosti. Všechno
jsi učinil, co jsi učiniti mohl, — a k čemu
nejsi ještě ochoten?
Ty jsi mým pastýřem, ó Ježíši, — ty
jsi Pan můj a Bůh můj,2) veliký, vznešený
nekonečný! Ty se ke mně snižuješ a jsi mi
vůdcem a průvodcem, živitelem a vycho
vatelem. Oko tvé Spočívá, na mně, ruce tvé
mne chraní, ramena tvá. mne nosí.
Smím se nazývati ovečkou tvou, ó pa
stýři nejlepší, — sebe, ubohého tvora, jenž
ze sebe nic nejsem a nic nemám, — sebe
slabého mladíka, potřebujícího pomoci, ještě
úplně neužitečněho, nevzdělaného, nevycho
vaného!
Avšak ty jsi, ó Bože můj, právě proto
mým pastýřem, abys obohatil chudobu mou!
Raduješ se, že mne můžeš obohatiti, abych
měl nadbytek ve všem, abych neměl nedo
statku v žádné milosti.3)
1)

Zalm

Korint. 1, 7.

22,

1.

—

2)

Jan

20,

28.

——3)

1
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Na místě zelené pastvy usa

dil mě pastýř můj.1)

Svatá víra se svými nauka-mi, slovo
boží, spasitelná vnuknutí, příklady dobrých
lidí, obyčejné a zvláštní milosti, jmenovitě
sv. svátosti, tyto prameny nesmírného po
žehnání: nejsou-liž to v pravdě rozkošné pa—

stviny, jež nám byly ve Starém zákoně
slíbeny, — pastviny nekonečně drahocen
nější než pozemské pomíjející úhory?
Pravdivá to slova, jež psána jsou: Na
pastvách přehojných pásti je budu a na ho
rách vysokých israelských budou pastvy je
jich; tam odpočívati budou na bylinách ze
lených a na pastvách tučných pásti se budou
na horách israelských. Já pásti budu ovce
své a způsobím, aby bezpečně léhaly,praví
Pán Bůh.2)

Nad vodou občerstvení

vycho—

v a l m č.3)

Co jsou všechny požitky světské proti
čistým radostem dobrého svědomí, proti
sladké útěše ve tvé službě, nejdobrotivější
Bože, ve tvém obcování, ó nejlíbeznější Vy

kupiteli?

1) Žalm 22, 2. — 2) Ez. 34, 14. 15). — 3) Žalm
'22,

“2

16*
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Vy kalné toky babylonské, znichž jsem
bohužel i já zaslepený mladík tak často
pil bahnitou vodu,1) — tečte jen dále svým
řečištěm! Již mi nikdy neznečistíte rtů, jež
nyní okusily sladkých darů nebeských2) a
osvěžily se z křišťálového potoka vody ži
vota!3)

Duši mouobrátil. Provedl mě
po cestách spravedlnosti, pro

„jméno své.4)

Jak často opustil jsem, nevěrná ovečka,
bezpečné stádo, zdravou a bohatou pastvu,
čistý pramen, laskavého pastýře a hnal se
.slepě na poušt' a zabloudil V neschůdné, bez
vodné zemi a poraňujicich křovinách.
A dobrý pastýř truchlil nad mým útě
kem; moje zaslepenost ho bolela, mé ne
štěstí zranilo jeho soucitné srdce; povstal
spěchal za mnou, volal, lákal, úpěl, hrozil;
nedopřál si poklidu, až jsem se, láskou jeho
přemožen, opět vrátil a nastoupil znova na
cestu spravedlnosti.
A všechno to činí z lásky, pro svaté
jméno své, aby. se na mně osvědčilo slovo:
Kde se rozhojnil hřích, tu se více rozhojnila
1) Jer. 2, 18. -— 2) Žid.
22, 1. —- 4) Žalm 22, 3.

6, 4. _-

3) Zjev.
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milost;1) a ono: Darmo, nedostavše za to
ničeho, byli jste prodáni do otroctví; darmo,
velikomyslnou štědrosti, budete opět vy
koupeni.2)
A jsa nyní opět u svého pastýře a
stáda, čeho bych se bál?

Nebo kdybych i chodil upro
střed stínu smrti, nebudu se bati
zlého: neboť ty se mnou jsi. Prut
tvůj a hůl tvá, —ty mě potěšily.3)

Obklopují mě ovšem, slabého nezku
šeného mladíka, tisícera nebezpečí a hrozí
duši mé smrtí: d'abel chodí kolem, svět
jest ve zlém, tělo a náruživosti bojují bez
přestání proti mně; avšak přitulím se těsně
k tobě pastýři svému; zůstanu-li na po—
žehnaných pastvách, jež mi ukážeš, neu
niknu-li tvému pastýřskému prutu a pokoj
né ochraně tvé pastýřské hole: jsem jist,
netřeba se mi bati zlého, — mohu říci
s důvěrou: Kohokoli ruka nechat bojuje proti
mně, jen když ty. mě podle sebe postavíš,
ó Bože můj !4)

A — dobrodiní nad dobrodiní, — př i

pravil jsi před obličejem mým
1) Řím. 5, 20. -22. 4. -— 4) Job 17, 3.

9) Ls. 52, 3. -— 3) Žalm
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stůl proti těm, kteří sužují mě.
Pomazal jsiolejemhlavy,mé a ka
lich můj opojující jak znamenitý

jestU)

O té svaté hostiny, při níž požívame
Krista — silného a mocnéhol2) Budu se
třásti, když jest Ježíš se mnou? At' krouží
kolem mne vlci draví; z ruky pastýřovy
nevytrhne nikdo ovečky,3) — on sám to
pravil, mocný pastýř.
O toho výborného kalicha, naplněného
krví Kristovou!
O toho spásonosného oleje milostiplných
účinků božích, jenž pronika veškeru bytost
mou, osvěžuje mě ztrnulého, uzdravuje mě
slepého, sílí mě slabého, zvětšuje mou sílu
mladistvou, činí mě obratným k boji se
světem!
Nyní rozumím, proč se ďábel, svět a
vlastní ma zkaženost tak pracně namáhají,
aby mě vzdalily od stolu Páně!
Dobře vědí tito nepřatelé mého spasení,
že jen tehdy nade mnou něco zmohou, až
mě odlákají 5 této cesty života, až mě vzdálí
z ochranné přítomnosti pastýřovy, až mi
1)

10, 28.

Zalm

22,

5. ——2)

Ls. 28,

2.

—

3)

Jan
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odejmou sílící potravu, povzbuzující útěchu,
poučující napomenutí, povznášející příklad
nejvýbornějšího pastýře.
Nikoliv, — to se jim nepodaří. Zahan—

beni budou a opět obraceni, již hledají duše
mě!1) Tebe se přidržeti, ó Bože můj, dobré
mijest; sladké, skladati v tobě naději svou22)

A — milosrdenství tvé nasle

dovatimě bude po všechny dny ži—
vota mého a přebývati budu v do
mě Hospodinově za dlouhé časyl3)
Ano, Ježíši můj, kéž nikdy neskončí ra
dostné povstání, jež mi způsobila pastýřska
tvoje péče! Kéž se nikdy neroztrhne toto spoje
ní, jehož jsi mě ve svatosti účastným učinil!
Ať trva zde na zemi až do posledního
vzdechu věrné ovečky tvé a pokračuje na
onom blaženém světě po celou věčnost, tam,
kde vždy zelené pastviny na pahrbcích, ple
saním zaznívajících, 4) pastýře a stado ne
rozlučně spojí.
O jaký to pokoj, jaka to radost! Tam
nebude lva a zlalzvěř nebude choditi;5) klid
ně budou tam kráčeti, již vykoupení jsou
od pastýře a biskupa svých duší!6)

..I

1) Zalm 34, 4. — 2) Žalm 72, 28 ——3) Žalm 22, 6.

— 4) Zalm 64, 13. — 5) Is.35,9.10.—

6) 1 Petr 2, 25.
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