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OPATRNÝ,

STA RÝ ZÁ K O N
dyž se lidé rozdělili v národy a každý národ mluvil jinou řečí,
počali se nenáviděti a nechtěli už míti ani společného Boha.
Každý chtěl míti svého vlastního. I učinili si modly a klaněli
se jim.
Žil tehdy muž, jménem Abraham. Měl veliká stáda, která pásal
se svou čeledí. Ode všech náčelníků se lišil tím, že zachoval věrnost
jedinému a neviditelnému Bohu, který stvořil nebe a zemi. Za to
zjevil se mu Bůh a řekl mu:
„Pozdvihni oči své a pohleď s místa, na kterém stojíš, na východ
i na západ, na půlnoc i na poledne! Všecku zemi, kterou vidíš, dám
tobě a potomstvu tvému až na věky. A rozmnožím potomstvo tvé
jako prach země. Může-li kdo z lidí spočísti prach země, ten bude
moci spočísti potomstvo tvé.“
To ještě nebylo všecko. Chtěl oslaviti Abrahama mnohem více.
Dříve však zkoušel jeho věrnost a stálost.
Bylo už Abrahamovi sedmdesát pět let a dosud neměl dětí, když
mu Bůh slíbil potomstvo. A bylo mu téměř sto let, když se jeho ženě
Sáře narodil syn, kterému dali jméno Izák. Když pak tento syn po
vyrostl a stal se již krásným pacholíkem, vzbudil Bůh jedné noci
Abrahama a přikazoval mu toto:
„Vezmi svého jednorozeného syna Izáka, kterého miluješ, a jdi
do země vidění; tam budeš mi ho obětovati jako oběť zápalnou na
jedné hoře, kterou ti ukážu!“
Byl to zajisté rozkaz velmi hrozný. Abraham slyšel, rozuměl, ale
neodporoval. Ihned vstal, dal osedlati osla a nasekati dříví k oběti
zápalné, pak vzbudil Izáka a vydali se na cestu do země, kterou mu
ukázal Bůh.
Cesta trvala tři dny. T u pozdvihl Abraham oči a z dálky spatřil
horu, kde měl obětovati svého syna. I řekl svým služebníkům:
„Počkejte zd e! Já pospíším s pacholíkem tam na tu horu a jakmile
vykonáme oběť, vrátíme se k vám.“
Vzal dříví, které bylo připraveno k oběti zápalné, a naložil je na
záda Izákovi. Sám nesl v jedné ruce oheň, v druhé ruce meč. Tak
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šli spolu, sami dva. A když Abraham nepromluvil, počal se Izák
tomu diviti, ale bál se ho otázati. Posléze nesměle zvolal:
„Otče!“
Abraham odpověděl:
„Co chceš, synu?“
„H le,“ promluvil Izák; „vidím oheň a dříví. Kde však jest oběť
zápalná?“
„Bůh si už,“ odpověděl mu Abraham, „opatří oběť zápalnou, synu
m u j!

I šli a žádný už nepromluvil. A když přišli na místo, které ukázal
Bůh, postavil Abraham z kamení oltář a složil na něj dříví; pak svázal
Izáka, syna svého, a položil ho na oltář na hranici dřev. I vztáhl ruku
a uchopil meč, aby obětoval syna svého.
Bůh pohlížel na to z nebe velmi pozorně. Nežádal od Abrahama
nic zadarmo. A Abraham mu ukázal, že ho miluje více než svého
jediného syna.
Abraham byl jen slabý a smrtelný člověk. Mohl-li obětovati svého
syna Bohu, pak i všemohoucí a věčný Bůh chtěl obětovati svého
božského Syna lidem.
Tak vlastně položil Abraham svého svázaného syna na hranici
dříví, aby ho obětoval za celý svět. A tím, že uchopil meč, aby ho
zabil, zajistil seslání Syna Božího.
Neměl však Izák býti zabit. T o Bůh takto jen zkoušel věrnost
Abrahamovu. Opravdu zabit měl býti teprve Syn Boží, aby svou
smrtí vykoupil svět. I zavolal Anděl Páně z nebe, řka:
„A braham e! Abrahame!“
„ T u jsem,“ odpověděl poslušně Abraham.
„Nevztahuj ruky své na pachole,“ mluvil anděl, „a nic mu již
neudělej! Nyní jsem poznal, že se bojíš Boha a že jsi pro něho neli
toval ani svého jediného syna.“
Abraham zdvihl oči. Uzřel za sebou skopce, který uvázl rohama
v trní. Toho tedy vzal a obětoval jako oběť zápalnou místo svého
syna. A tu zavolal Anděl Páně po druhé z nebe:
„U sebe samého přisahá ti Bůh toto: Že jsi učinil tuto věc a neli
toval jsi pro mne svého jediného syna, požehnám tobě a rozmnožím
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potomstvo tvé jako hvězdy nebeské a jako písek na břehu mořském.
Vládnouti bude potomstvo tvé nad branami nepřátel svých a po
žehnání dojdou v potomstvu tvém všichni národové za to, že jsi
uposlechl mého hlasu.“
Tím to požehnáním, které vyšlo národům z potomstva Abraha
mova, byl Syn Boží. Potomky Abrahamovými byli Židé. Od příchodu
Syna Božího se však Abraham stal praotcem všech křesťanů a ti
jsou vlastně tím slíbeným potomstvem, které se rozmnožuje jako
hvězdy nebeské a jako písek na břehu mořském.
Tak slíbil Bůh Abrahamovi zemi, ve které se měl naroditi Spasitel
světa; i nazývala se ta země zemí zaslíbenou. A vyvolil si národ,
ze kterého se měl naroditi, a proto se tento národ nazýval národem
vyvoleným. Ale jako byla zkoušena věrnost Abrahamova, tak zkoušel
Bůh věrnost svého národa vyvoleného.
Abrahamův syn Izák měl syna Jakoba a tito tři jsou praotci či
patriarchové národa vyvoleného a všeho křesťanstva. Jakob měl dva
nácte synů, podle nichž nazváno bylo dvanácte kmenů či pokolení
israelských. Z těch bylo nejslavnější pokolení Judovo, neboť z něho
pocházeli židovští králové David a Šalamoun a z něho se narodil
i Syn Boží. O tomto pokolení Judově předpověděl též patriarcha
Jakob před svou smrtí:
„Nebude odňata berla od Judy a nebude vzato knížetství s beder
jeho, dokud nepřijde ten, který jest očekáváním národů.“
Tito Židé už nebyli tak věrni. Byli zahnáni hladem do Egypta,
kde potomci jejich se velice rozmnožili. Poznali tam modly egyptské.
Musili snášeti od Egypťanů mnohá příkoří a utiskování. Teprve za
čtyři sta let poslal jim Bůh proroka Mojžíše, aby je vysvobodil.
Jim se však nelíbilo, že jejich Bůh jest neviditelný a mluví jen
z oblaku, kdežto pohané měli modly. Pohané dávali svým bohům
rozličná jména, jen oni tak učiniti nesměli. I tázal se Mojžíš Boha,
jak mají ho nazývati. Tehdy odpověděl mu Bůh:
„Já jsem, který jsem.“
Tim ho poučil o tom, že toliko on jest jedinou svrchovanou bytostí
na nebi i na zemi, kdežto všecko ostatní i s nebem a zemí povstalo
pouze z jeho vůle. A pravil:
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„T o jest jméno mé na věky a budiž připomínáno od národu k ná
rodu!“
Židovsky se toto jméno vyslovovalo Jahve nebo Jehova. Kdykoliv
Židé toto slovo slyšeli, musili padnouti na kolena a klaněti se Bohu.
Aby ukázal Židům svou moc, vysvobodil je zázračným způsobem
z Egypta. Poručil jim, aby se připravili na cestu a večer před odcho
dem obětovali a jedli beránka, který na památku té noci se nazývá
beránkem velikonočním. Beránčí krví měli natříti veřeje a prahy svých
bytů, maso snísti, ostatek spáliti. O půlnoci pak zahynulo v Egyptě
všecko prvorozené mezi lidmi i zvířaty, jen v domech, kde veřeje
a prahy byly natřeny krví beránčí, nezahynulo nic. I nastal křik
a kvílení mezi Egypťany, kteří rychle nutili Židy, aby ze země vyšli.
Na památku této veliké noci vysvobození lidu židovského byla pak
ustanovena slavnost velikonoční s obětováním beránka. A jako be
ránek velikonoční byl obětován za vysvobození Židů z Egypta, tak
Syn Boží byl později obětován, aby svou krví spasil celý svět.
Když se pak Židé, kterých bylo už přes milion, vraceli z Egypta
do země zaslíbené a přišli na poušť, kde neměli co jísti, ukázal jim
Bůh svou moc tím, že jim denně sesílal pokrm, který měl chuť slad
kého bílého chleba a kterému dali jméno manna. A tak jednou i Syn
Boží své tělo učinil pokrmem, aby z něho jedli všichni lidé.
Židé však stále se od Boha odvraceli k modlám a způsobům po
hanským. Když nepomohlo napomínání a tresty, vydal je Bůh do
rukou pohanů. Jejich království bylo zkaženo, oni pak odváděni do
zajetí a když se po mnohých letech opět vrátili do své země, už nebyli
úplně svobodni, nýbrž vládli nad nimi cizí pohané. Tehdy se rozpo
mínali na všecko to, co slíbil Bůh jejich otcům, a počali mu vy čítati:
„Hle, Pane! O jiných národech řekl jsi, že oni nic nejsou a že
k slině přirovnáni jsou a jako ke krůpěji z nádoby připodobnil jsi
množství jejich. A nyní tito národové, kteří za nic počteni nejsou,
počali panovati nad námi a nás zžírati. My pak, tvůj lid, který jsi
nazval jednorozeným, prvorozeným, milým svým lidem, vydáni jsme
do rukou jejich. Jestliže tedy pro nás stvořil jsi svět, proč nevládneme
svým dědictvím na světě? Až dokavád trvati budou tyto věci?“
Nedbal však Bůh lichých nářků. Posílal jim proroky, aby jim před12

povídali příchod jediného a pravého krále a Spasitele všeho světa.
Tento Spasitel měl však býti úplně jiný než jak si ho představovali
nevěrní Židé.
Posléze si židovskou zemi podmanili Římané. T i ponechali Židům
ještě jejich krále. Byl to však ničemný lupič, který se sám dal Říma
nům pod ochranu. T u již viděli Židé, že záhy Římané vejdou až do
Jerusalema a už odňata bude berla od Judy, jak předpověděl praotec
Jakob. Ale právě v té době měl přijíti ten, který byl očekáváním
všech národů.

MLÁDÍ M ARIINO
zemi židovské panoval král, který se nazýval Herodes Veliký.
Nestal se králem snadno. Po trůnu toužili mnozí vznešení
Židé a on byl jen synem lupiče z pouště. Rozuměl však ře
meslu lupičskému a věděl, jak si pomoci mečem nebo jedem. Když
pak měl mezi Židy už příliš mnoho nepřátel, dal se pod ochranu
římskému císaři a uznal ho za svého pána.
Císařem římským byl tehdy Augustus. T en také se zmocnil trůnu
způsobem podobným; proto rád potvrdil Herodesa za krále židov
ského a Herodes od té doby mohl dělati v židovské zemi, co chtěl.
Postavil si v Jerusalemě veliký hrad, najal si do služeb vojáky
z cizích zemí a postavil pro ně pevnosti po celé zemi. Už se nemusil
báti. Sháněl bohatství, vybíral si ženy, a když ho omrzely, vyháněl je
nebo zabíjel. Někdy dal zabíjeti i své syny. Měl jich však mnoho
a jeden byl ukrutnější než druhý.
Chtěl, aby ho Židé také ctili a velebili. Proto počal znova stavěti
chrám, který byl ve válkách zpustošen. A tak z peněz, kterých nabyl
vraždou a loupeží, stavěl dvacet let chrám pravému Bohu.
Ale sám v Boha nevěřil a stavěl chrám proto, aby se zalíbil Židům.
I pohanským bohům stavěl chrámy, aby se zalíbil také Římanům.
Židé byli však rádi, že jediný jejich chrám se po dlouhé době třpytí
zlatem, a chlubili se tímto chrámem celému světu.
V krajině, nazvané Galilea, která byla na severu země židovské,
žili tehdy dva manželé, Jáchym a Anna. Měli pole a stáda. Třikráte
za rok chodili na svátky do chrámu jerusalemského, ale toho, co se
ve světě děje, si nevšímali. Prosili Boha, aby se dočkali Spasitele,
ne-li sami, aspoň ve svém potomstvu.
Krátce potom, když král Herodes počal obnovovati chrám, naro
dilo se jim dítě, kterému dali jméno Maria. Když se narodila, měli
tušení, že právě ona se dočká Spasitele, a přáli si, aby mu jednou
sloužila. Proto se rozhodli dáti ji do školy chrámové.
Cesta z krajiny galilejské do Jerusalema vedla přes krajinu samař
skou. V této krajině dlouho žili pohané a smísili se se Židy. Proto
ostatní Židé považovali Židy samařské za nečisté a štítili se jich.
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Za to Samaritáni nechtěli choditi do chrámu jerusalemského a po
stavili si pro sebe chrám vlastní. T o však bylo proti zákonu Božímu,
neboť chrám pravého Boha směl býti jen jediný. I přišli Židé a zbořili
jim jejich chrám. Od té doby pak Samaritáni nenáviděli všecky
ostatní Židy.
Tehdy král Herodes podezříval dva své syny, že chtějí ho svrhnouti
s trůnu. I dal je vězniti v zemi samařské a později zardousiti. V té
době se tudy ubírali Jáchym a Anna, vedouce Marii, aby ji odevzdali
kněžím ve chrámě jerusalemském. Měla zůstati v chrámě sedm let.
Proto vedli s sebou soumary, kteří nesli její výbavu a několikeré šaty
k různým slavnostem chrámovým, i dary pro kněze. Cesta trvala tři
dny a jednou se musilo noclehovati v zemi samařské. Čtvrtého dne
ráno pak spatřili z dálky chrám jerusalemský. Stál na srázné výšině
a podobal se hradu s vysokými věžemi, které byly opatřeny cimbu
řím. Vycházející slunce se odráželo od jeho kovových bran a zlatých
ozdob, které se silně třpytily. Na místě, odkud poutníci nejdříve
spatřili chrám, dávali se radostí do pláče. Vždyť v tomto chrámě
přebýval jejich Bůh a Král.
Maria viděla chrám po prvé v životě. Ucítila nesmírnou radost
nad tím, že tento chrám Boží stane se nyní jejím domovem. Ještě
netušila, že ona sama stane se jednou chrámem živým, z něhož vyjde
Syn Boží.
Příbuzných měli v Jerusalemě i v okolí mnoho. Pocházeli z krá
lovského rodu Davidova z pokolení Judova a právě Jerusalem byl
královským městem Davidovým.
Od časů Davidových ovšem tento rod zchudl, takže nikdo už
o něj zvláště nedbal. Měli však příbuzné mezi kněžími a ti je přijali
s velikou láskou.
Odpočívali v hospodě pro poutníky a připravovali se na chvíli,
kdy povedou Marii do chrámu. Připravili jí slavnostní šaty a v usta
novenou hodinu se vydali na cestu k hoře chrámové, na niž se vystu
povalo po mnohých kamenných schodech. A tu Maria, nemohouc se
radostí dočkati, vytrhla se rodičům z rukou a běžela napřed.
Nahoře už čekali služebníci chrámoví. Hned před ní otevřeli veli
kou a těžkou bránu, na které se leskly pozlacené ozdoby v podobě
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hroznů a klasů. Byla to Zlatá brána. A v bráně ji vítali kněží, mezi
nimiž byl i příbuzný její Zachariáš. T i ji uvedli do chrámu a po
slavnostních obřadech ji přijali do služeb chrámových. Nato se roz
loučila s rodiči a odvedli ji k chrámovým pannám, které bydlily
v malých komůrkách uvnitř chrámu. Tyto komůrky byly uvnitř sil
ných chrámových zdí a každá měla okénko, obrácené k svatostánku,
ve kterém stávala Archa úmluvy. V tom svatostánku byl přítomen
Bůh, zahalen oblakem.
V takové komůrce, která připomínala ptačí hnízdo v dutině stro
mu, bydlila Maria sedm let.
Nebylo uvnitř chrámu vždy příjemno. Jeho zdi byly neobyčejně
silné a vysoké; mezi nimi však byly četné dvory a ty byly úzké, po
chmurné a dusné, zvláště když byly zastavěny lešením. Chrám totiž
stále ještě nebyl dostavěn. Když pak se o svátcích scházelo množství
lidu, nebylo tam nikde hnutí. Tísnivě působily též časté krvavé
oběti, při nichž oči stále viděly jen tekoucí krev zabíjených zvířat
a uši slyšely jen jejich žalostný bekot.
Ale Maria byla zde šťastna. Učila se s ostatními pannami čtení
svatých knih, modlitbám a posvátnému zpěvu. Také se učila tkáti
a vyšívati chrámová roucha a přikrývky. Její učitelkou byla starší, asi
padesátiletá žena, která se jmenovala Noemi.
Musila ovšem konati i práce hrubší a pomáhati při praní a čištění,
ale konala to s poslušností a radostí. Chtěla zde zůstati do své smrti.
Vždyť se těšila na to, že právě tady se dočká velikého Krále a Spa
sitele světa.
Ale na to, že se tu záhy stane králem, těšil se i Herodesův syn
Antipater. I domníval se Herodes, že teď zase tento syn chce ho
zbaviti trůnu. Chtěl ho vsaditi do vězení, ale Antipater včas utekl
před ním do Říma.
T o Herodesa rozzuřilo. Byl už stár, ale ještě chtěl žíti a panovati.
Začal pátrati, kdo ho zradil a kdo varoval Antipatra, aby utekl. Opět
počal vězniti a mučiti mnoho lidí.
Maria tedy chtěla sloužiti v chrámě až do příchodu Spasitelova.
Chtěla zůstati pannou, neboť chtěla sloužiti Spasiteli a proto se ne
slušelo, aby předtím sloužila muži tak jako žena, která je vdaná. Ale
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podle pravidel chrámové školy a podle smlouvy, kterou její rodiče
učinili s kněžími, byla přijata jen na sedm let. Její otec Jáchym zatím
zemřel, její ovdovělá matka se radila o tom s kněžími a ti zase jí
řekli, aby svou dceru zasnoubila. Za největší ctnost se totiž u Židů
považovalo, měla-li žena mnoho dětí, neboť každá žena měla doufati,
že se buď jí nebo některému z jejích dětí narodí zaslíbený židovský
král.
Právě Maria musila poslechnouti, neboť pocházela z královského
rodu Davidova, ze kterého měl Spasitel vyjíti. Proto zvláště kněžím
záleželo na tom, aby i její ženich byl vybrán z rodu Davidova. Vedli
totiž rodové seznamy čili seznamy všech osob každého pokolení
israelského a právě seznamy osob rodu Davidova vedli co nejpečli
věji. I vzkázali všem svobodným mužům z rodu Davidova, aby přišli
do chrámu, a z těch sami chtěli vyvoliti ženicha Mariina.
Maria za těch sedm let rychle vyrostla a dospěla v pannu. Měla
husté zlaté vlasy, jejichž odstín lehce ryšavěl, a velmi vysoké čelo,
pod nímž se též vysoko klenulo jemné, černé obočí. Její oči, obyčejně
sklopené, byly veliké a zastíněné dlouhými černými řasami. Nos její
byl rovný a jemný, brada úzká, ústa ušlechtilá a milostná. Ale mno
hem více než tělesná ušlechtilost působila její duchovní krása, která
pronikala z její bytosti. Byla růžovým keřem, z něhož měl vykvésti
jednou květ nejkrásnější.
Rod Davidův pocházel z města Betlema, asi dvě hodiny cesty od
Jerusalema; bydlil v nejbližším okolí, takže nebylo těžko svolati svo
bodné muže do chrámu. Když se sešli, podal velekněz každému
z nich ratolest či prut s nerozvitými pupeny, každý pak musil svou
ratolest či prut poznamenati svým jménem a nechati v chrámě. Pak
se čekalo, zda některá ratolest vypučí. Komu by ratolest vypučela,
tomu měla Marie býti zasnoubena.
Ale žádná ne vypučela.
T u kněži znova prohlédli seznamy rodu Davidova a viděli, že ne
přišel dosud muž, jménem Josef. T en pocházel z Betlema, ale už
delší dobu tam nebydlil. Poslové musili ho teprve hledati.
Josef sám se narodil v domě, ve kterém se narodil i král David.
Byl to veliký dům s pěkným nádvořím a sloupovým podloubím, který
Z růže kvítek 2
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stál před hradbami města Betlema. Od časů Davidových se ovšem už
změnil. Patřil až do nedávna Josefovu otci, který se jmenoval Jakob.
Josef měl několik bratří. Všichni byli velice pilní a přičinliví.
I Josef byl nadaný a pracovitý, nedbal však o bohatství, vyhýbal se
chloubě, byl mlčenlivý a miloval chudé. Proto rodiče a bratři s ním
nebyli spokojeni. Vyučil se tedy řemeslu tesařskému a odešel z do
mova. Zatím jeho rodiče zemřeli, bratři zchudli a prodali rodný dům
Davidův.
Josefovi bylo už přes třicet let. Chtěl žíti o samotě mezi chudými
lidmi a pomáhati jim svou prací. Když mu poručili, aby přišel do
chrámu, podivil se tomu, ale šel. Podali mu prut, aby jej poznamenal
svým jménem. Byl to prut liliový.
A hle, ratolest rozkvetla. Maria byla zasnoubena jemu.
Zasnoubení ještě nebylo svatbou. T a se konávala až za rok. Po
ten čas měla Maria zůstati u své matky, která byla již vdovou, a Josef,
který byl chůd a měl jen maličkou dílnu, měl prodati svůj majetek
a pak přijíti za nimi. Koupila totiž matka Mariina dům v městě N a
zaretě a tam si měl Josef zříditi dílnu novou.
Tak Maria z poslušnosti opustila chrám i posvátné město Jeru
salem. Vzpomínala na to, s jakou radostí pospíchala před sedmi lety
do tohoto chrámu a po čem ustavičně toužila celých těch sedm let.
T o se teď na rozkaz matčin a na rozkaz kněží všecko změnilo. Vracela
se na statek své matky, aby čekala na muže, kterému ji zasnoubili.
Její matka měla statek asi hodinu cesty od města Nazareta. Měla
více dětí. Proto koupila v Nazaretě dům, který dala Marii věnem,
neboť Josef jako tesař mohl míti svou dílnu pouze ve městě. Do to
hoto domu dala odnésti výbavu Mariinu a dala jí na pomoc služku,
aby nebyla sama. Po této služce jí posílala také živobytí ze svého
statku.
Často Maria nyní mohla vzpomínati na sedm let, která prožila
v chrámě. Tyto vzpomínky byly teď pro ni stále krásnější. Vždyť
bydlila uvnitř chrámu a okénkem své komůrky hleděla na velesva
tyně Viděla všecku nádheru slavností, při nichž se scházel celý ná
rod; slyšela jeho modlitby, plesání i bědování, poznala život chrámu
i život národa. Dosud cítila vůni kadidla, které se zapalovalo na zla18

tém oltáři. Také ji okuřovali kněži kadidlem, když ji po prvé uvedli
do chrámu, aby ji přijali do služeb chrámových. Co však od té doby
cítiti nepřestala, to byla blízkost živého Boha.

ANDĚL PÁNĚ
těch dnech přistupoval k svatostánku kněz, aby na zlatém
oltáři zapálil kadidlo. Byl to Zachariáš, příbuzný Mariin. T en
vítal Marii ve Zlaté bráně, když ji po prvé přivedli do chrámu.
Byl to již starý člověk s velebnou tváří. Vážně nasypal kadidlo na
pánvici, ze které ihned stoupal vonný dým. Padl na tvář a klaněl se
Bohu.
Hned pak povstal, aby opustil velesvatyni, neboť žádný kněz se
tam nesměl déle zdržeti. T u však po pravé straně oltáře, kde hořela
světla na posvátném svícnu sedmiramenném, uzřel nějakou postavu.
Lekl se. Mimo něho nesměla sem v této chvíli vstoupiti živá bytost
a jistě by se toho nikdo neodvážil. Tak veliká byla bázeň před blíz
kostí boží. A přece ta postava stála tu nepohnutě a hleděla na něho.
Uhodl, že smrtelný Člověk to není. I padla na něho tím větší hrůza.
Posléze uslyšel hlas:
„Neboj se, Zachariáši, neboť vyslyšena jest modlitba tvá!“
Užasl. Rychle si vzpomínal, zač se modlil. Ale nemohl pochopiti
tato slova. T u slyšel však sám:
„Alžběta, manželka tvá, porodí tobě syna a nazveš jméno jeho
Jan.“
Zachariáš zesmutněl. Jistě se modlil o syna, ale tomu bylo již dáv
no. Nyní zestárl on i manželka jeho tak, že by žádná modlitba o syna
už nepomohla.
Ale tajemná bytost pokračovala:
„ I nastane tobě radost a veselí a z jeho narození mnozí budou se
radovati.“
T u se Zachariášovi zdálo, že ta bytost mluví podivně, a nevěděl,
proč ho takto pokouší. Ale už slyšel dále:
„Bude zajisté veliký před Pánem. Vína a nápoje opojného píti
nebude, ale naplněn bude Duchem svatým už v životě své matky.
A mnohé ze synů israelských obrátí k Pánu Bohu jejich. A bude
před ním předcházeti v duchu a v moci Eliášově, aby obrátil srdce
otců k synům a nevěřící k opatrnosti spravedlivých, aby připravil
Pánu lid dokonalý.“

V
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Porozuměl z toho Zachariáš, že se má tento syn státi velikým
prorokem. Ale nevěřil, že by se mohl naroditi jeho ženě.
„Jak mě chceš přesvědčiti?“ tázal se nedůvěřivě; „hle, já jsem už
stár a i manželka má už přestárla ve dnech svých.“
Už však uslyšel toto:
„Já jsem Gabriel, kterýž stojím před Bohem, a poslán jsem, abych
mluvil k tobě a tyto věci tobě zvěstoval.“
Nyní Zachariáš viděl, že něco řekl, co říkati neměl. Byl Gabriel
jedním z nejvyšších andělů nebeských. Už se stalo.
„A aj,“ pokračoval Gabriel, „budeš němý a nebudeš mluviti až do
toho dne, kdy se tyto věci stanou, protože jsi neuvěřil mým slovům.“
Lid venku zatím čekal na Zachariáše a divil se tomu, že tam mešká
tak dlouho, ačkoliv to nebylo dovoleno. Když pak vyšel, nemohl
promluviti a dělal jen posuňky. Z toho uhodli, že měl zjevení.
Poněvadž kněží bylo velice mnoho, sloužil každý z nich v chrámě
jen několik dní a pak se zase vracel do svého domova. Když se skon
čila služba Zachariášovi, šel také domů do městečka Hebronu.
Velice se podivila jeho žena Alžběta tomu, že se jí z chrámu vrátil
němý. Ještě více se však za krátký čas podivila, když poznala, že se
jí v takovém stáří ještě narodí dítě. Pochopila jen to, že jí Bůh pro
kázal milosrdenství tak jako kdysi Sáře. ženě Abrahamově, které též
na stará léta dal syna. Neboť žena, která neměla dětí, byla u Židů
v opovržení. Zachariáš jí však nemohl říci nic.
Uplynulo šest měsíců. Jednoho dne se Maria v Nazaretě chystala
vykonati domácí pobožnost.
Taková pobožnost se konala ve zvláštních modlitebních šatech se
závojem na obličeji a při světle sedmiramenné lampy, která visela
se stropu. Ctla se při tom část Písma svatého, které bylo napsáno na
dlouhém pruhu pergamenu nebo papíru. Tento pruh se jedním
koncem připevnil na hůlku, takže se mohl kolem ní svinouti nebo
rozvinouti; proto se nazýval svitek. Svitek se při modlitbě kladl na
klekátko nebo na stolek, přikrytý vyšívanými přikrývkami.
Vstoupila tedy do komůrky, oblekla si dlouhé modlitební roucho
se širokým pásem a zahalila hlavu běložlutým závojem; postavila
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doprostřed jizby modlitební stolek s dvojí pokrývkou a položila na
něj svitek Písma. Služka jí rozsvítila sedmiramennou lampu a odešla.
Maria poklekla, zkřížila na prsou ruce přes sebe a modlila se.
Zdvihla obličej k nebi a prosila o seslání zaslíbeného krále. Prosila,
aby svou modlitbou urychlila jeho příchod.
A když se nejvroucněji modlila, uslyšela zblízka toto pozdravení:
„Zdráva bud, milosti plná! Pán s tebou! Požehnána ty jsi mezi
ženam i!“
Toto pozdravení slyšela velmi zřetelně, modlitební závoj jí však
zacláněl oči tak, že nikoho neviděla. Nechtěla se vyrušovati v mod
litbě, proto ani neodhrnula závoj. Na toto pozdravení však musila
mysliti i proti své vůli.
Toto pozdravení ji zarmoutilo. Lekla se, že ji někdo pokouší tak,
jako had v ráji pokoušel Evu. Vždyť jí tím lichotil, že s ní jest Bůh,
který ji svou milostí postavil nade všecky ženy. A to se jí stalo právě
ve chvíli, kdy se nej vroucněji modlila o Spasitele, u něhož chtěla býti
pouhou služkou.
Raději neodpověděla. I řekl jí anděl:
„Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha.“
Slyšela nyní, že mluví k ní jménem božím. Tak by nemohl mluviti
z ducha zlého. I přemohla strach a naslouchala pozorně. A tu již
promluvil anděl o věci velmi určité:
„Aj, počneš v životě, a porodíš Syna, a nazveš jméno jeho Ježíš.“
O tom bylo třeba přemýšleti. Ale už mluvil dále:
„T enť bude veliký a Syn Nejvyššího slouti bude. A dá jemu Pán
Bůh stolici Davida otce jeho a královati bude v domě Jakobově na
věky. A království jeho nebude konce.“
Maria žasla. Nepochybovala, že před ní stojí posel samého Boha,
ale nemohla pochopiti, jak by se to mělo státi. Byla přece už na rozkaz
kněží zasnoubena muži Josefovi a za nějaký čas se měla konati svatba.
Jak tedy se mohla státi matkou toho, který měl býti Synem Nej
vyššího ?
Nyní tedy musila promluviti. Poněvadž už věděla, že před ní stojí
posel samého Boha, poodhrnula závoj s obličeje, aby na něho po
hlédla. Tázala se ho:
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Z věstování

Jakým způsobem se to stane? Vždyť muže nepoznávám.“
A tu řekl jí anděl:
„D uch svatý sestoupí v tebe a moc Nejvyššího zastíní tě. Proto i to,
co se z tebe svatého narodí, slouti bude Syn Boží.“
Tim ji upokojil. Otcem jejího syna měl býti nikoliv člověk, nýbrž
sám Bůh. T o bylo štěstí, jakého ani celý svět nemůže pochopiti.
Věřila, že se to může státi, ale bylo to štěstí příliš veliké a náhlé,
takže se divila. Aby jí tedy ukázal, že Bůh již počal opravdu či
niti divy, pravil:
„Aj, i Alžběta, příbuzná tvá, i ona počala syna v starosti své. A toto
jest již šestý měsíc u ní, která slove neplodná. Neboť nebude u Boha
nemožné žádné slovo.“
Nyní odhalila závoj s hlavy úplně a jasným hlasem oznámila andělu
své rozhodnutí:
„Aj, já dívka Páně! Staniž mi se podle slova tvého!“
Tim svolila, aby s ní Bůh činil, co chce. Vtom okamžiku počal klí
čiti v jejím těle život samého Pána a Spasitele světa. Stala se chrámem
a svatostánkem, ve kterém přebýval Bůh. Nyní se anděl před ní po
klonil jako před královnou a odešel.
35 J

Slyšela tedy od anděla, že její teta Alžběta bude míti syna. Znala ji
dobře z Jerusalema. Alžběta i Zachariáš ji měli velice rádi a Zachariáš
jí dal tenkráte otevříti Zlatou bránu, což bylo veliké vyznamenání.
Jak asi se radovali, když na stará léta přece se mohli těšiti na d ítě !
Vždyť jediným, za to však velikým zármutkem jejich bylo to, že ne
měli dětí.
Narození prvního dítěte se v židovských rodinách radostně oslavo
valo. Přicházeli rodiče a příbuzní, z blízka i z daleka, zvláště ženy, aby
posluhovaly matce i dítěti.
I Maria spěchala k Alžbětě, aby se spolu s ní radovala z toho, co
zvěstoval anděl, a aby jí pomáhala jako starší ženě až do narození
dítěte. Byla v Nazaretě sama se služkou, i Josef se zdržoval dosud ve
svém domově, mohla tedy svůj domek svěřiti matce a odejíti na
návštěvu.
Došla tam pátého dne. Vstoupila do domu kněze Zachariáše a spa25

třila Alžbětu. Byla to stará, prošedivělá paní a žena starého ctihod
ného kněze. Maria pak byla mladičká a teprve nedávno zasnoubena
jen chudému tesaři. Proto vstupujíc do domu, učinila Maria Alžbětě
poklonu a pozdravila ji.
I stalo se, jakž uslyšela Alžběta pozdravení Mariino, že zaplesalo
nemluvňátko v životě jejím a naplněna jest Alžběta Duchem svatým.
A zvolala hlasem velikým:
„Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého! A od
kud mi to, že matka Pána mého přichází ke mně ?“
Stará žena ctihodného kněze považovala tedy za nesmírnou čest,
že k ní přichází mladičká příbuzná, zasnoubená chudému tesaři.
Poznala, že to jest vyvolená matka Boží. Maria se podivila, odkud to
ví. T u Alžběta pravila:
„Jakmile zazněl hlas pozdravení tvého v uších mých, zaplesalo
radostí nemluvňátko v životě mém. Blahoslavena jsi, že jsi uvěřila!
Neboť vyplněny budou ty věci, které jsou předpověděny tobě od
Pána.“
T u poznala Maria velikou moc Boží, i počala plesati a chváliti
Boha:
„Velebí duše má Hospodina, a duch můj zplesal v Bohu, Spasiteli
mém, že shlédl na poníženost dívky své, neboť aj, od této chvíle
blahoslavenou nazývati mě budou všichni národové!“
Zůstala pak u Alžběty asi tři měsíce.
Když se Alžbětě narodil syn a uslyšeli to sousedé a příbuzní její,
přišli, aby se radovali s ní a chválili Boha za milosrdenství, neboť
zbavil ji pohanění, že je bezdětná. I radili, aby se dítě jmenovalo
Zachariáš jako jeho otec. T en dosud byl němý. Proto požádal o ta
bulku a napsal na ni: Jan jest jméno jeho. A v té chvíli se mu vrátila
řeč i opakoval slova ta nahlas, čemuž všichni se podivili. A tu počal
hlasitě velebiti Boha a vypravoval, co mu anděl zvěstoval u oltáře.
Bázeň pojala příbuzné i sousedy jejich. Pozorně o tom přemýšleli
a srovnávali si, jak se to stalo.
Byl tu starý a ctihodný kněz. T en měl ženu. Mnoho let oba toužili
po dítěti, Bůh však nedal, takže Alžběta byla v opovržení pro svou
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bezdětnost. A když zestárla tak, že už nebylo možno, aby dostala
dítě, zjevil se Zachariášovi Anděl Páně. Ale nezjevil se mu někde na
samotě nebo ve světnici jeho domu, nýbrž na místě nejsvětějším.
Tam se postavil po pravé straně zlatého oltáře a v záři sedmiramenné lampy a v dýmu a vůni kadidla obětního zvěstoval mu, že se
jeho ženě narodí tento syn. A on zůstal němý až do toho dne, kdy se
to vyplnilo.
I říkali lidé mezi sebou:
„Kým myslíš, že toto dítě bude? Jistě ruka Páně jest s ním .“
A rozhlásilo se to po všech horách judských, takže všichni lidé si
zvědavě všímali dítěte a myslili na to, co z něho bude.
Zatím co narození Janovo bylo oslavováno tak okázale, Maria se
vracela domů. I jí bylo zvěstováno, že se jí narodí syn. Zvěstoval jí to
týž archanděl Gabriel, který se před tím byl ukázal Zachariášovi. Jí
však to zvěstoval jen v komůrce jejího chudého domu v městečku
Nazaretě. A jen Alžběta poznala z vnuknutí Božího, co jí zvěstoval.
Tehdy Josef přišel z Betlema do Nazareta, aby zřídil novou tesař
skou dílnu a přichystal svatbu. Když dostal zprávu, že se Maria
vrací, šel jí naproti na půl cesty. Uviděl ji. Nic nemluvila o těch
věcech, neboť patřila Bohu. T en ji požádal skrze archanděla, aby
se stala matkou jeho Syna, ten tedy pečoval nyní i o ni. Měl-li se Josef
o tom dověděti, bylo spravedlivo, aby mu to oznámil Bůh sám.
Když Josef viděl, že Maria očekává narození dítěte, nevěděl, co by
měl učiniti. Dosud nebydlil v Nazaretě, neboť byli jen zasnoubeni.
Ještě nebyla svatba. Myslil, že se musí s ní rozloučiti. Ale poněvadž
ji velice miloval, nechtěl, aby se mluvilo o tom mezi lidmi. Proto
uvažoval, jak by to učinil, aby se lidé o ničem nedověděli. A tu se
mu zjevil Anděl Páně.
Zjevil se mu nikoliv ve dne, jako Marii, nýbrž ve snách. A pravil:
„Josefe, synu Davidův, neboj se přijmouti Marii manželku svou!
Vždyť to, co se z ní svatého narodí, z Ducha svatého jest. Porodí pak
syna a nazveš jméno jeho Ježíš. T en zajisté vysvobodí lid svůj od
hříchů jeho.“
Povstav pak Josef ze sna, učinil, jakož mu přikázal anděl. Nyní
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věděl, že Syn Boží se má naroditi jen jako chudé dítě, o němž nikdo
neví. A on, chudý tesař, měl před lidmi zastupovati jeho otce,
který přebývá v nebi.
I šel do Nazareta a vystrojila se svatba. Chtěl pak v jejím domě
pracovati jako tesař a tak živiti sebe, Marii i Syna Božího do té doby,
než se ukáže světu jeho moc.

V BETLEMĚ
talo se v těch dnech, že vyšlo od císaře Augusta nařízení, aby
popsán byl celý svět. Při tom byli sčítáni lidé a vybírány daně.
V zemi židovské vykonával to syrský vladař Cirinus. T en také
tam poslal své písaře, úředníky a vojáky. Z toho poznali Židé, že jejich
král Herodes ničím není, neboť nemohl proti tomu nic učiniti.
Podle tohoto nařízení se měl sepisovati majetek všech lidí. Proto
každý se měl hlásiti tam, kde byl usazen, a ten, kdo neměl majetku,
musil jíti tam, odkud pocházel. Josef byl chůd. Nebyl v Nazaretě
dosud usazen a domek, ve kterém bydlil s Marií, dosud patřil Mariině
matce. Byl tedy v Nazaretě jen přistěhovalým cizincem, proto musil
k sčítání do Betlema.
Pro chudé lidi byla to veliká obtíž; musili na mnoho dní opustiti
svou práci a putovati v deštivé zimní době do svého rodiště. Proto
chudý lid reptal.
Když měl Josef jíti do Betlema, viděl, že se Marii narodí dítě už
velmi brzy. Ale sčítání lidu trvalo v každém městě mnoho dní. Písaři
sepisovali všecko důkladně a každého volali k sobě několikrát. Proto
vzpomněl si nato, že má v Betlemě příbuzné. Doufal, že přijmou jeho
i s Marií do svého domu a že budou přátelsky opatřovati i dítě, které
se jí narodí. A také si vzpomněl, že podle proroků se má Spasitel na
roditi právě v Betlemě. Proto nereptal jako jiní, ale těšil se na cestu.
Ale počasí bylo mlhavé a deštivé, v horách poletoval sníh a cesty
byly rozmoklé a kluzké. Lidé chodili v pláštích, přehrnutých přes
hlavu. I viděl Josef, že by Maria nemohla cesto váti tak rychle jako
jindy, zvláště když se jí už brzy mělo naroditi dítě. Musili však přijíti
do Betlema co možná nejdříve, aby se snad dítě nenarodilo už na
cestě. Proto vyšli z Nazareta ihned, takže Maria si mohla vzíti pro
dítě jen šátky a pleny. Josef vzal s sebou osla, na kterém Maria seděla,
když byla unavena.
Jindy taková cesta trvala tři dny. Nyní však jim trvala pět dní.
V krajině samařské nebyli přijati dobře, neboť Samařští nenáviděli
ostatní Židy. Josef těšil však sebe i Marii, že budou za to tím vlídněji
přijati v domě Davidově.

S
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Přišli k Betlemu.
Josef spěchal do domu Davidova, který patříval jeho rodičům.
Domníval se, že Syn Boží se má jako nejslavnější potomek krále
Davida naroditi právě v tom domě, kde se narodil král David. Velice
byl však zklamán, když přišel a viděl, že právě v tom domě se koná
sčítání lidu. Bylo tam plno lidí a v domě bydlili písaři a úředníci
i pohané. Také tu ovšem bydlili i příbuzní Josefovi, kteří koupili
tento dům od jeho bratří. T i však se chovali k němu jako k cizímu.
Viděl, že musí hledati nocleh ve městě.
Ale když přišel k bráně, stála tam stráž. Po dobu sčítání nesměl
nikdo vstoupiti do města bez dovolení úředníků.
A tu Josef, potomek krále Davida, musil opět jíti do domu Davi
dova a jako žebrák prositi o dovolení, aby mohl jíti s Marií do města
svých předků. Posléze přišel do Betlema.
Viděl, jak ho odbyli jeho příbuzní v domě Davidově, proto se bál
jíti ještě k příbuzným v městě. Ale všecky hospody byly už přeplněny
lidmi, kteří přicházeli k sčítání lidu. Musil tedy přece k příbuzným.
Chodil od domu k domu, ale marně. Když slyšeli, že má ženu, které
se má už v těch dnech naroditi dítě, všude se vymlouvali, že nemají
místa.
Smuten a utrmácen se vracel k Marii. Věděl, že hodina narození
dítěte se blíží i musil ji zavésti aspoň do nějakého útulku pro pastýře.
Už se blížila noc. Takhle si narození Syna Božího přece jen nepřed
stavoval.
V údolí betlemském byla pastýřská jeskyně; před ní stál přístřešek,
totiž rákosová střecha na dřevěných sloupech. Tam nyní zavedl
Josef Marii. U vnitř nalezli jen několik otepí slámy, kamenný žlab
a jesle. Nablízku neviděli ani človíčka.
I připravil Josef lůžko ze slámy a přikrývek a pospíchal, aby na
koupil potřebných věcí. Nikdo mu nic nedal zadarmo. Musil koupiti
i svítilnu a olej, ba i pánvici žhavého dřevěného uhlí, aby mohl rozdělati oheň. Když se vrátil, byla již úplná tma.
Maria zatím bděla na modlitbách. A o půlnoci se narodilo dítě,
které sama ovinula plenkami, položila do jeslí a pak radostně se
klaněla narozenému Bohu.
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Asi tři hodiny cesty od jeskyně stála na návrší věž pastýřů. Tam
ponocovali strážci, kteří hlídali stáda a v čas nebezpečí dávali
pastýřům znamení.
A aj Anděl Páně ukázal se vedle nich a jasnost Boží je obklíčila,
takže báli se velmi. I řekl jim:
„Nebojte se, neboť aj, zvěstuji vám radost velikou, která nastane
všemu lidu. Neboť narodil se vám dnes Spasitel, jenž jest Kristus
Pán, v městě Davidově. A toto vám bude znamením: Naleznete
nemluvňátko plenkami ovinuté a položené v jeslích.“
A hned s andělem bylo množství rytířstva nebeského, které
chválilo Boha slovy:
„Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle!“
Jakmile andělé odešli do nebe, poradili se pastýři mezi sebou
a spěchali k Betlemu. Došli tam za svítání. Znali pastýřské jeskyně,
věděli, kde jsou jesle, proto nalezli snadno matku i nemluvňátko.
I přinesli jim dary a poklonili se Bohu.
Tak byl Syn Boží po prvé v životě uctěn od lidí. Ale nebyli to
jeho příbuzní, ani krajané betlémští. T i ho nepřijali. T i mu nechtěli
dopřáti ve svých domech místa, kde by se narodil. Nyní spali a nad
jejich městem byla tma. Za to pozval anděl cizí pastýře, kteří při
cházeli sem v zimě z pouští za Jordánem. Tito pastýři měli nejdříve
ze všech viděti Spasitele.
Této noci bylo však narození Syna Božího oznámeno ještě jinde.
Daleko od Betlema v zemích na východě žily pohanské kmeny,
které vzdávaly úctu hvězdám. Pozorovali, jak se hvězdy pohybují,
a domnívali se, že hvězdy jsou písmem, kterým Bůh píše po obloze
a dává tak znamení lidem na zemi. Proto pilně je pozorovali. Měli
hvězdárny v podobě věži, s nichž pozorovali hvězdy dlouhými tru
bicemi. Kdo uměl čísti ve hvězdách a hádati z hvězd, byl nazýván
mudrcem. Tito mudrci se navštěvovali nebo si o svém pozorování
posílali zprávy.
T é noci se ukázala na nebi hvězda, kterou zpozorovali tři m udr
cové. Každý ji zpozoroval v jiné krajině. Byla to hvězda, jaké dosud
nikdy neviděli. Večer druhého dne byla zastřena mlhou, pak se vy
jasnila, a zářila velice mocně. T u si vzpomněli na proroctví, že taková
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hvězda bude zvěstovati narození velikého krále, který vyjde z po
kolení Jakobova. A opravdu postupovala tím směrem, kudy se od
nich šlo do země židovské. I poslali si o tom zprávu a rozhodli se,
že se vydají společně za touto hvězdou.
Nejdříve ovšem si musili připraviti potřeby na cestu, která vedla
přes velikou poušť. Vzali si potravu i vodu, šaty i lůžka, velbloudy,
koně a lidi. Musili se též všichni tři sejiti na jednom místě a kdo tam
měl nejblíže, musil čekati na toho, kdo tam měl nejdále. Pak se báli,
že ztratili tím mnoho času a že hvězda se přestane ukazovati. Proto
velice pospíchali. Cestovali nejen v noci, jak to na poušti bývá zvy
kem, nýbrž i ve dne.
Měli široké, dlouhé pláště, na hlavách vysoké čepice, pestře vyší
vané a upevněné bílou páskou, na bosých nohou opánky, jejichž
řemeny ovíjely se kolem lýtek. Jedli a pih z nádob, posázených draho
kamy, většinou rubíny. Seděli na dvouhrbých velbloudech, kteří
místo sedel měli krásné čabraky se zlatými řetízky a hvězdičkami.
Přátelé jejich jeli na koních. Sluhové pak vedli osly, na nichž nalo
ženy byly stany, potrava, nádoby s vodou, píce pro zvířata i jiné věci.
Ať však spěchali sebe více, nedorazili na místo dříve než za
třiatřicet dní.
Osmého dne po svém narození každý židovský hoch musil podle
zákona Mojžíšova býti před svědky obřezán. Při tom se dávalo dítěti
jméno, které se zapisovalo do knih. I bylo dítěti dáno jméno Ježíš,
jak byl přikázal anděl. Písařům se to nelíbilo. Věděli, že je to jen
dítě chudých lidí, které se narodilo v chlévě. I zdálo se jim, že je
pro ně škoda tak vznešeného jména, které znamená tolik jako Zá
chrance nebo Spasitel. Ale posléze svolili.
Když se sčítání lidu chýlilo ke konci, pomýšlel Josef na návrat do
Nazareta. Ale vzpomněl si na to, že podle zákona Mojžíšova každý
prvorozený syn má čtyřicátého dne po svém narození býti obětován
v chrámě. Bylo to na památku toho, že Abraham měl obětovati
svého prvorozeného syna a že Bůh místo něho se spokojil kozelcem.
Proto každý prvorozený syn musil býti přinesen do chrámu a tam
místo něho byl obětován kozelec nebo beránek. Chudí lidé mohli
místo beránka obětovati pár hrdliček nebo dvé holoubátek.
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Tři k r á lo v é od Východu

Aby Maria nemusila s dítětem konati v zimě tolik dlouhých a ob
tížných cest, zůstali zatím v Betlemě, neboť z Betlema měli do Jeru
salema jen dvě hodiny cesty. Teprve potom se chtěl Josef vrátiti
z chrámu přímo do Nazareta a zůstati tam. Nevěděl ještě, že se do
Nazareta vrátí až teprve za několik let.
V těch dnech už k nim přicházeli i někteří příbuzní a známí
a z milosrdenství jim pomáhali. Poněvadž Josef byl tesař, spravil
dveře, zrobil lůžko a všelicos přihotovil, takže to nebylo v útulku
už tak bídné jako první noc, když přišli tam po prvé. Také přicházeli
k nim zvědavci a brali dítě do rukou. Ale dítě už tehdy poznávalo,
jaké jest srdce každého člověka. K některým se důvěrně přitulilo,
od mnohých se však odvrátilo s pláčem.
Když mu bylo čtyřicet dní, nesla ho Maria do chrámu. Tak konal
jako chudé dítě v náručí chudé matky svou první pout k Otci. Nikdo
z lidí ho neznal a nikdo nešel mu naproti.
Přišli k chrámu. T en právě byl zhanoben tím, že dal Herodes
postaviti nad branou orla, který byl znakem pohanských Římanů.
Židé proti tomu reptali, ale Herodes tak chtěl a Římanům se to
líbilo. A teď sem byl nesen Syn Boží. Ale ani jeho nebeský Otec ho
nepřijal jinak, než jako nejchudší z lidských dětí. I za něho musila
matka přinésti aspoň dvé holoubátek.
Ale přece se ukázalo, že to jest Syn Boží. Nemělo se to ukázati
kdejakým zvědavcům, ani takovým lidem, jací byli v Betlemě. Bylo
to zjeveno pouze vyvoleným.
Žil v Jerusalemě stařec, jehož jméno bylo Simeon, člověk spra
vedlivý a bohabojný, který očekával spasení lidu israelského a Duch
svatý byl v něm. T en dostal přípověď od Ducha svatého, že neuzří
smrti, leč by prve uzřel Krista Pána. I přišel, veden Duchem, do
chrámu. A když přinesli dítě a rodičové jeho přinášeli za něho oběť
podle zákona, vzal dítě na lokty své, velebil Boha, a řekl:
„Nyní propustiž, Pane, služebníka svého podle slova svého v po
koji! Neboť viděly oči mé spasení tvé, které jsi připravil před obliče
jem všech lidí, světlo k zjevení národům a k slávě lidu svého israel
ského.“
Byl to stařec, který se těšil již na smrt a nepřál si nic jiného než
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viděti Spasitele. I obrátil se k rodičům jeho a svolával na ně po
žehnání. Pak podal Marii dítě a pravil:
„Aj, postaven jest tento k pádu a k povstání mnohých v Israeli,
a na znamení, jemuž bude odpíráno. A tvou vlastní duši pronikne
meč, aby zjeveno bylo smýšlení srdcí mnohých.“
Tak předpověděl jí protivenství, kterých se dočká. A Maria uložila
ta slova v svém srdci.
Žila v chrámě též prorokyně, jménem Anna. Bylo jí čtyřiaosmdesát
let. T a už nevycházela z chrámu, sloužíc Bohu posty a modlitbami
ve dne i v noci. Ještě před dvěma lety vídala také Marii sloužiti
v chrámě. Poznala ji a přišla, aby velebila Syna Božího, a vypravovala
0 něm všem, kteří ještě s důvěrou očekávali vykoupení lidu israel
ského.
Zatím mudrci od východu přešli poušť a octli se u Jordánu.
S údivem hleděli Židé na tak nezvyklý průvod, který přicházel z kra
jin dalekých. Ptali se jich, kam jedou, co chtějí, co nesou. Cizinci
byli štědří a nabízeli odměnu každému, kdo by jim řekl, kde najdou
novorozeného krále.
Židé byli tím překvapeni. O ničem takovém neslyšeli, ani nespatřili
takové hvězdy, o jaké vypravovali tito cizinci. T i tedy přenocovali
blízko brodů a hledali hvězdu. Nebe však bylo zastřeno mraky.
1 obávali se, že se zmýlili nebo zabloudili. Nemohli uvěřiti, že by
v zemi, kde se narodil tak veliký král, nikdo o tom nic nevěděl. T u
se mraky náhle roztrhly a opět spatřili svou hvězdu tak jasnou a veli
kou, jako by se vznášela blízko země. Vyběhli ze stanů, vzbudili
Židy a ukazovali jim hvězdu. Židé se dívali, jedni kroutili hlavou,
druzí reptali proti cizincům, ale všichni šli spát.
Poslali je do Jerusalema, aby se zeptali na to krále Herodesa nebo
kněží. I jeli. Když však nastával večer, hvězda se neobjevila. Za to
se objevili celníci, prohlíželi jim všecky věci a vybírali z nich clo.
Rozložili se před hradbami a vstoupili do města. Tam se počali p tá ti:
„K de jest ten, kterýž se narodil, Král Židovský ? Viděli jsme hvězdu
jeho na východě a přijeli jsme klanět se jemu.“
O tom roznesla se zpráva po městě, ale nikdo tomu nevěřil. Když
však to uslyšel král Herodes, zarmoutil se.
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Věděl, co to jest Král Židovský. T o neměl býti jen takový král jako
on, nýbrž mocný prorok a král, který vysvobodí a oslaví národ.
Dosud ovšem byl tady králem on a nemohl dovoliti, aby někdo jiný
chtěl býti králem místo něho.
Bál se však nebezpečí, neboť měl mnoho nepřátel. I zarmoutil se,
a všechen Jerusalem s ním.
I shromáždil knížata kněžská a učitele lidu a tázal se jich, kde by
se měl naroditi Kristus. Oni pak řekli jemu:
„V Betlemě Judově. Neboť psáno jest skrze proroka: A ty, Betle
me, v zemi judské, nikoliv nejsi nejmenší mezi městy judskými, neboť
z tebe vyjde vévoda, který by spravoval lid můj israelský.“
Ani knížata kněžská, ani učitelé lidu už tomu nechtěli věřiti. Zdálo
se jim, že čekali na Spasitele příliš dlouho a že ho už nepotřebují.
Herodes chtěl však míti jistotu. I povolal mudrce od východu
a přikázal jim:
„Jděte a ptejte se pilně na dítě, a když naleznete, oznamte mi,
abych i já přijda poklonil se jemu!“
Chtěl takto je oklamati, aby tím spíše mohl zabiti dítě.
Mudrci přislíbili a vyjeli k Betlemu. Dokud byli v Jerusalemě,
hvězda nesvítila. Už se domnívali, že byli oklamáni, že jdou marně.
A aj, hvězda, kterou byli viděli na východě, opět je předcházela.
Uzřevše ji, zaradovali se radostí velmi velikou. Byla stále jasnější,
větší a bližší, až se posléze zastavila nad místem, kde bylo dítě.
I všedše do domu, nalezli dítě s Marií matkou jeho, a padše, klaněli
se jemu. A Otevřevše před ním poklady své, obětovali jemu dary,
zlato, kadidlo a myrhu.
Nedivili se, že nalezli nemluvňátko v chudém příbytku pastýřském.
Chtěli se potěšiti jen pohledem na Spasitele, o němž se dověděli
z hvězd, aby se pak mohli až do smrti těšiti z toho, že ho spatřili
vlastníma očima. Nic jiného nežádali. Jistě blaženě uléhali té noci
k spánku.
T u se jim ukázalo ve snách vidění. Slyšeli napomenutí, aby se
nevraceli k Herodesovi, ale jinou cestou aby se navrátili do svých
krajin. A tu pochopili, proč jim nesvítila hvězda nad Jerusalemem.
Rychle vstali a dříve než se rozednilo, nebylo už po nich ani stopy.
37

Když odjeli, aj, Anděl Páně ukázal se Josefovi ve snách a řekl:
„Vstaň, vezmi dítě i matku jeho a utec do Egypta! A zůstaneš tam,
dokud opět neřeknu tobě. Neboť hledati bude Herodes dítě, aby je
zabil.“
Vstal tedy Josef, vzal matku a dítě, a ještě té noci spěchal na poušť.

V EGYPTĚ
esta do Egypta vedla krajinami pustými a nebezpečnými.
Často trpěli hladem a žízní. Když byla unavena, jela Marie
s dítětem na oslici, kterou Josef vedl z Betlema s sebou.
Někdy potkávali také lupiče, kteří přepadávali v poušti pocestné.
Když se blížili k Egyptu, viděli tu a tam zpustošená města, kde
uprostřed zřícenin bydlili lidé v bídných chatrčích. Přišli k řece.
Viděli všelijaká šeredná zvířata jako veliké želvy, které se plazily
k vodě, ohromné ještěry i hrochy. Ale tato zvířata jim nedělala nic
zlého, pouze dobrácky po nich pokukovala. Za to lidé byli ne
milosrdní a zlí, takže jednou se musili před nimi skrýti a přenocovati
v dutém stromě. Posléze přišli k velikému městu. Po velmi dlouhém
a vysokém mostě přešli Nil a vstoupili do brány. Ve městě bylo
mnoho zřícenin, zbořených chrámů, věží i hradeb. Na stavbách bylo
pak z kamene vytesáno mnoho postav, podobných ležícímu psu
s lidskou hlavou.
Jakmile vešli do města, zřítila se před nimi modla, kterou Egypťané
velmi uctívali. Egypťané si toho dobře všimli a od té chvíle jim ne
důvěřovali. Jen neradi jim dovolili, aby se usadili ve starém zpustlém
domě.
Židů bylo tam málo. Bydlili kdesi daleko za městem, ale byli už
smíšeni s pohany a neměli ani modlitebny.
Josef zřídil si dílnu a pracoval pro Egypťany. Maria tkala koberce.
Živili se dosti nuzně. Později postavil Židům malou modlitebnu,
tam pak chodila i Maria a dítě.
Zatím v židovské zemi nastávaly věci zlé.
Král Herodes nejprve čekal na návrat mudrců. Čekal dosti dlouho
a domníval se, že ták vytrvale hledají dítě po celé zemi. Zatím se
upokojil. Měl též starosti jiné.
Jeho syn Antipater chtěl ho svrhnouti s trůnu a když se to pro
zradilo, utekl do Říma, kde chtěl císaře popuditi proti němu. Dlouho
se Herodes namáhal, aby ho vylákal z Říma. Zval ho, nabízel mu
odpuštění i svůj trůn. Posléze Antipater uvěřil jeho slibům a vracel se.
I přemýšlel Herodes, jak by ho zajal a uvrhl do žaláře.
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Když se však mudrci nevraceli, zmocnil se ho strach. Nejdříve
sám nechtěl věřiti tomu, že by se v jeho zemi narodil předpovídaný král
židovský. Ani Židé tomu nevěřili. Ale očekával, že přijdou a budou
mu zvěstovati, že dítěte nenalezli. Ale dlouho se nevraceli. Už mohli
dávno projiti celou zemi. Dal je hledati, ale nikdo o nich nevěděl.
Zmizeli tedy tajně.
T o byla pro Herodesa těžká rána. Už nepochyboval, že ho pod
vedli tak, jako on chtěl podvésti je. Jistě nalezli dítě, které hledali,
a jistě se dovtípili, že on je chce zahubiti. Ani v Betlemě nevěděli,
kam se poděla rodina, která bydlila v chlévě.
Toto dítě však chtěl zabiti za každou cenu. Snad se skrývalo
mezi jinými dětmi. Pak tedy musily zahynouti všecky děti až do dvou
let. Domníval se Herodes, že pak některá žena přece jen zradí toto
dítě, aby zachránila své dítě vlastní.
Dříve však musil oklamati matky. Poslal vojáky do městeček, těm
však neřekl nic. A když už tam byli dosti dlouho, takže nikdo se od
nich už neobával něčeho zlého, vydal rozkaz, aby všecky matky
přinesly své syny, kterým nebylo více než dvě léta. Matky nic ne
tušily. Ustrojily děti do svátečních šatů a nesly je na radnici. Tam
jim sluhové Herodesovi vzali děti a nesli je na dvůr.
Když však i matky chtěly za dětmi, zadržely je. Nyní poznaly,
že se chystá něco nepravého. Nastal křik. Už však vojáci podřezávali
nebo probodávali přinesené děti a mrtvoly jejich házeli na hromadu.
Ženy křičely hrůzou a rvaly si vlasy. Žádná nemohla však pomoci
svému dítěti. Žádná nevěděla, kde jest novorozený Král Židovský.
T o tedy Synu Božímu připravoval král Herodes se svou rodinou,
přáteli, služebníky. Jenom pacholátka, která mluviti neuměla, takto
za něho obětovala svou krev.
Tak se Herodes zbavil jednoho strachu. Nyní se vrátil i jeho syn
Antipater. Přijel do Jerusalema. Herodes přivítal ho ve svém domě
a ihned vsadil ho do vězení. Nyní mohl opět spokojeně královati.
Všichni ho nenáviděli, ale každý se ho bál. Všude měl na skalách
pevnosti a ve skalách žaláře. Pevnosti byly plny cizích vojáků, kteří
za peníze by s radostí zabíjeli všecky Židy; vězení byla plna těch,
kterým nedůvěřoval.
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T u onemocněl.
Byl už stár. Všichni očekávali, že zemře. I vystoupili dva učitelé
lidu, Matiáš a Juda, a mluvili k Židům, kteří přiběhli k chrámu. Vy
lezli na lešení a strhli zlatého orla, kterého Herodes dal postaviti nad
vchodem. Tak aspoň svrhli znak Římanů, kteří chránili Herodesa.
Ale Herodes ještě neumřel. Uslyšev o tom, rozhněval se. A už na
jatí cizinci s hroznými zbraněmi vrhli se na Židy, popadli Judu
i Matiáše a za živa upálili.
Nyní pomáhal Herodesovi jeho syn Archelaus. T en měl zděditi
trůn. Kdekdo viděl, že bude to král ještě ukrutnější než jeho otec.
V egyptském městě proti domu, kde přebýval Josef, stál pohanský
chrám. Když se už několikráte v tomto chrámě skácela modla,
vzpomněli si Egypťané, jak se skácela kdysi modla před branou,
když do města vstupovali tito Židé. I podezřívali Josefa z čarodějství
a velmi ho nenáviděli. Proto druhého roku se odebrali dále na jih
k městu Memfidě. Také tam bydlili Židé v bídných skrýších a sná
šeli nouzi.
Tam Josef bydlil v nuzném sklepení a živil se prací, jak mohl.
Egypťané byli tvrdí a nemilosrdní. Sami se považovali za lidi
moudré a pyšně se vypínali zvláště před Židy. Za to Josefovi leckdy
za jeho práci ani nedali mzdy.
Nejvíce trápilo však Josefa a Marii, že musili viděti ohavnou
modloslužbu, která sváděla neustále i Židy. Chodili pak Židé nejen
k modloslužbám, které se konaly veřejně, nýbrž i k těm, které pro
nemravnost byly obecně zakázány, takže se konaly jen tajně.
Král Herodes očekával svou smrt. Chtěl umříti spokojeně. Proto
rychle ještě dal popraviti svého syna Antipatra a dal přepsati závěť.
Dříve chtěl království rozděliti všem synům. Teď si však zamiloval
pouze Archelaa. T en byl nejukrutnější. Toho tedy dal Židům, aby
byl jejich králem. Pak dal vykonati ještě několik poprav a umřel.
S převelikou nádherou pohřben byl v pevnosti, která po něm má
jméno Herodia.
Nyní kraloval Archelaus. Židé dosud zuřili nad upálením Judy
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a Mariáše, i žádali Archelaa, aby potrestal vrahy. Dlouho Archelaus
s nimi vyjednával. Posléze zavolal vojáky. I utekli Židé na dvůr chrá
mu. T o bylo místo, zakázané všem pohanům. Ale vojáci vnikli na
nádvoří a tak zneuctili místo posvátné. I chápali se Židé kamení,
kterého hojně tam připraveno bylo k stavbě, a několik vojáků ukame
novali. Archelaus zuřil a potlačil vzpouru velmi krutě. Ale viděl, že
už celá země jest proti němu. Poněvadž se blížily svátky, nesměl
dopustiti, aby na posvátném místě tekla lidská krev. I pospíšil do
Říma, aby se dal potvrditi od císaře.
T u se postavil proti němu jeho bratr Herodes Antipas, který podle
dřívější vůle otcovy se měl státi králem v Judsku. Také on ještě s ji
nými příbuznými jel ke dvoru císařovu, aby žaloval na Archelaa.
A všichni říkali, že raději než Archelaa chtějí vladaře římského.
I poslal císař Židům vladaře římského, aby spravoval zemi, dokud
se nerozhodne spor synů Herodesových. T en tedy přišel. T u však
povstali Židé proti němu. On je rozehnal vojskem a dva tisíce jich
dal přibiti na kříž.
Za trest za tuto vzpouru mohl si císař celou zemi vzíti. Chtěl však
ukázati tvář milostivou. I rozdělil zemi synům Herodesovým. Archelaovi dal Judsko, Herodes Antipas dostal Galileu a krajinu zajordánskou, Filip pak dostal krajinu Desíti měst. I vrátili se synové Herodesovi do svých zemí.
V těch dnech ukázal se Anděl Páně Josefovi v Egyptě ve snách
a řekl mu toto:
„Vstaň, vezmi dítě i matku jeho a jdi do země israelské, neboť
zemřeli ti, kteří hledali bezživotí dítěte.“
Josef dosud nic nevěděl o tom, co se děje v jeho domově. Uposlechl
s radostí, neboť těžce se mu žilo v cizí pohanské zemi. Ale přece se
mnozí nad tím rmoutili, neboť dobrotou svého srdce si už získal
mnoho přátel. T i se přišli s ním loučit a přinesli mu na cestu dary.
Vedl Marii a dítě, kterému již bylo několik let. Těšili se na svůj
domov. Když však přišli k hranicím země judské, opět uslyšeli zlé
zprávy. Lid se bouřil proti Archelaovi a žádal, aby byl zbaven trůnu.
Prolévala se krev.
Zato však v Galilei bylo bezpečno. Tam vládl Herodes Antipas
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a ten se oddával jen takovým hříchům, při nichž potřeboval klid.
Proto proléval krev jen velice nerad, takže všichni byli s ním spo
kojeni.
Proto Josef změnil směr cesty . Nešel do Galilea krajinou judskou,
ve které vládl Archelaus, nýbrž krajinou zajordánskou. T a už patřila
Herodesovi.
A tak šťastně došli do Nazareta.

V NAZARETĚ
dyž se vrátili z Egypta do Nazareta, Mariina matka ještě žila.
Ostatní příbuzní buď již zapomněli či ani nevěděli, že Maria
má dítě, neboť dosud ho neviděli. A nyní mu šlo již na osmý rok.
Josef nyní zřídil tesařskou dílnu. Maria vykonávala práce v do
mácnosti a učila dítě. Aby ulehčila Josefovi starost o živobytí, tkala
též koberce. Byli spokojeni.
V zemi galilejské byl klid. Za to v Judsku se bouřili Židé proti
Archelaovi tak dlouho, až byl Archelaus na žádost Židů zbaven
trůnu a na jeho místo dosazen římský místodržící. Tak ztratila země
judská poslední zbytek své samostatnosti čili podle předpovědi Ja
kobovy byla odňata berla od Judy. Ale Židé o to žádali sami. Ra
ději než Archelaa chtěli Římany. T u tedy římský vladař přišel do
Jerusalema, přivedl s sebou římské vojáky, sluhy a otroky, usadil
je v Jerusalemě i po městech judských a nařídil tam nové sčítání
lidu. Pak uložil Židům tolik daní a povinností, že jich nemohli
snésti a opět se bouřili. Římský vladař však byl nyní pánem; poslal
na ně vojsko a krutě je potrestal. Aby jim ukázal, že jest pánem, počal
dohlížeti i na chrám. I slavnostní roucha velekněžská musila býti
uložena v jeho domě, takže velekněz musil vždy před svátky přijíti
k němu a prositi o ně. Pro národ židovský nemohlo býti většího po
koření než toto.
Nyní tedy poznali Židé, že už opravdu jest odňata berla od Judy.
Teď měl přijíti veliký král židovský. Mnozí ho očekávali s velikou
netrpělivostí, jiní však už nedoufali v nic.
Po všecka ta léta chodívali Josef a Maria na slavnost velikonoční
do Jerusalema. Slyšeli o tom, co se děje v zemi judské, a bylo jim
známo, že Spasitel a král už opravdu přišel. Ale věděli, že to jest
tajemství, které musí býti zachováno až do dne, kdy zjeví je světu
Bůh sám.
Bylo mu dvanáct let. V tom věku musili už všichni židovští chlapci
i z nej vzdálenějších končin země přijíti do Jerusalema na slavnost
velikonoční. I vzali ho s sebou. Židé v Judsku byli už podrobeni,
proti Římanům se nemohli ani hnouti, byl tam klid.
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Poněvadž všichni Židé by se do chrámu nevešli, trvala slavnost
velikonoční osm dní, aby všichni se mohli vystřídati. Každý Žid
musil však zůstati v Jerusalemě aspoň tři dny. Když tedy vyšli
z Nazareta, mohli přijíti zpátky domů ne dříve než za deset dní.
Proto na cestě byla zřízena tábořiště, kam poutníci přicházeli na
nocleh.
Tak se Syn Boží octl ve chrámě svého Otce. Nyní už vyrostl, znal
modlitby, uměl čísti Písmo. Když se vykonala pobožnost, ihned šel
do školy chrámové, kde nejlepší učitelé vykládali lidu zákony Mojží
šovy i knihy proroků. Kdo chtěl, mohl se ptáti, a učitelé odpovídali.
To se mu zalíbilo, i zůstal tam.
Nádvoří chrámová, ulice i celé město byly přeplněny poutníky,
takže dítě se mohlo snadno ztratiti. Ale Josef a Maria se o něho ne
báli. Byli tu s nimi i jiní příbuzní z Nazareta, s nimiž mohl choditi
po městě, a měli i v Jerusalemě několik příbuzných a právě ti měli
hospody pro poutníky, kam chodili na nocleh. Když se tedy skončily
tři dny a neviděli ho, vraceli se bez starosti domů. Byl to veliký
a dlouhý zástup, který se ubíral cestou k prvnímu tábořišti. V tomto
zástupu ho nemohli viděti; ale věděli, že v zástupu jde mnoho pří
buzných a známých z Nazareta, kteří ho mohli vzíti s sebou, a domní
vali se, že jistě ho uvidí večer, až dojdou na místo noclehu.
Tak ušli den cesty a večer ho hledali mezi příbuznými a známými.
Ale nenalezli ho.
I vrátili se do Jerusalema a hledali ho u příbuzných a známých.
A hledali ho tři dny.
Plni úzkosti obrátili se posléze do chrámu. Tam sídlil jeho Otec,
kterého mohli aspoň prositi, aby jim ho vrátil. A tu nalezli ho, an
sedí mezi učiteli, poslouchaje jich a tázaje se jich. A viděli, kterak
divili se všichni, kteří ho slyšeli, takže se až děsili nad rozumností
a odpovědmi jeho.
I Maria se divila a radovala se z toho. Ale pro přestálý strach řekla
k němu:
„Synu, proč jsi nám tak učinil? Hle, otec tvůj i já s bolestí hledali
jsme tebe!“
On za to však nemohl. Tim , že vzali ho s sebou na pout do chrámu,
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přivedli ho k jeho vlastnímu Otci. Nenadáli se, jak to bude na něho
působiti. Nemohl se od chrámu odtrhnouti a musil v něm zůstati,
dokud si pro něho nepřišli. I odpověděl jim:
„Co jest, že jste mne hledali? Což jste nevěděli, že v těch věcech,
které jsou Otce mého, musím býti já?“
Tak jim připomněl, kým jest. Po prvé v chrámě jerusalemském
řekl, že jest Synem Božím a že mu patří všecko, co patří Bohu,
a tedy i tento chrám. Zde vlastně byl jeho domov.
Ale nepřišel dosud čas, který mu byl určen. Proto vyšel z chrámu,
vrátil se s nimi do Nazareta a byl jim.pak poddán jako syn. Velice
ho milovali a on působil jim mnoho radostí, neboť viděli, jak prospívá
moudrostí, věkem a milostí u Boha i u lidí.
Žili skrovně. Pomáhal při domácí práci. Denně se musilo ráno
na malém ručním mlýnku rozemílati zrní na mouku, ze které se pak
pekly malé tenké chleby. Pro vodu se chodilo z celého města k jediné
studni. Maria tkala koberce a Josef byl tesařem. V zemi ovšem bylo
jen málo lesů a dříví bylo drahé. Už král Šalamoun musil na stavbu
chrámu kupovati dřevo z ciziny. Proto tesaři dělali i věci z rákosí
a sítin.
Syn Boží pomáhal při každé práci. Někdy pomáhal také na poli.
Vyučil se od Josefa těsařství.
Žil jako jiní lidé v práci a chudobě. Třikráte za týden se chodilo
do modlitebny, ve které byla i škola, kde se čtlo a vykládalo Písmo.
Sobota byla dnem odpočinku. V předvečer se oblékalo modlitební
roucho a rozsvěcovala sedmiramenná lampa. Velikým potěšením
byly pouti do Jerusalema, kde se třikráte za rok konaly slavnosti
v chrámě.
Syn Boží rostl a dospěl. Viděl kolem sebe lid israelský, jeho práci
a nouzi, i hříchy a utrpení.
Země galilejská byla nejsevernější částí Palestiny a sousedila již
s krajinami pohanskými. Už od dávných dob přicházeli pohané do
Galilee, aby si vyměňovali zboží se Židy. Mnozí sé usadili i v židov
ských městech. Také Židé galilejští chodili za obchodem do krajin
pohanských. Měli tam bližší a bezpečnější cestu než do Jerusalema
48

D va n á ctiletý J e žíš v chrámě

a do měst judských. Kdo chtěl do Jerusalema, musil buď přes Sa
mařsko nebo přes poušť zajordánskou. V Samařsku žili nepřátelé
Židů, v krajině zajordánské pak lupiči z pouště. Mimo to král Hero
des Antipas vedl v Zajordánsku válku proti Arabům. Proto Židé
galilejští chodili do Jerusalema jen o svátcích, za obchodem však
chodili na sever do krajin tyrských a sidonských, kde bydlili pohané.
Tim se za delší čas i jejich řeč trochu změnila a každý je poznal
podle toho, že mluvili nářečím galilejským. Pro tyto věci Židé judští
jimi pohrdali; považovali je za nevzdělané a sprosté a vyčítali jim, že
se stýkají s pohany.
Židé galilejští byli skutečně hrubí a nejhorší pověst měli právě oby
vatelé nazaretští. Proto se říkalo: Co dobrého může vzejiti z Nazareta ?
Nedaleko odtud na sever byly hranice. Tam žili celníci a římští
vojáci, tam už se ukazoval život pohanský. I mohl Syn Boží viděti
všelijaké lidi. Ale nejraději měl pastýře, kteří bydlili ve vsích blízko
Nazareta.
Chudí lidé věrně očekávali příchod zaslíbeného Spasitele. Zvláště
ho očekávali tito pastýři. Proto rád s nimi mluvil a navštěvoval je.
Dosud však nepřišel ustanovený čas. I on jako Syn Boží musil po
slouchati svého otce a mlčeti o tom, co chtěl zjeviti Bůh. Proto
poučoval je pouze o zákonu Božím.
Byli to lidé velmi dobrého srdce. Bydlili v ubohých pastouškách,
ale rádi pomáhali trpícím. Byla tam blízko nich osada, kde bydlili
lidé, kteří onemocněli malomocenstvím. T i nesměli odtud vycházeti
než na určité místo, kam jim lidé přinášeli chléb a jiné potřeby.
Blížil-li se k nim někdo, musili z daleka křičeti, že jsou malomocní,
a varovati ho, aby se nepřibližoval. Kdo by se z nich sám opovážil
jíti k zdravým lidem, toho mohli zahnati kamením. Byla to hrozná
nemoc, která trvala mnoho let; pomalu zohavovala obličej a celé tělo,
a mnozí oslepli. I byli to nejnešťastnější ze všech nemocných. Jiní
směli aspoň zůstati mezi lidmi, oni byli však vyvrženi jako nečistá zvěř.
Pastýři nazaretští se jich nebáli. Když některý z malomocných byl
od lidí pronásledován, neházeli po něm kamení, ale ukryli ho ve své
pastoušce. Donášeli jim pokrmy a těšili je.
I Syn Boží přicházel k malomocným, aby je těšil. Dosud se ne5i

mělo ukázati, kým jest. Proto sám jich neuzdravoval. Ale přece dob
rotivost Boží způsobila, že se pouhou jeho přítomností aspoň někteří
uzdravili buď zčásti nebo i úplně.
Tak se odměňovalo dobré i zlé. Za to, že pastýři zajordánští přišli
navštívit Syna Božího v Bederně, zamiloval si nyní pastýře nazaret
ské. Zvláště pak miloval děti. Vždyť ty za něho prolily svou krev,
když Herodes hledal jeho bezživotí. Potrestáno bylo i to, co Židé
proti němu vykonali zlého. Nedovolili mu, aby se narodil v Betlemě,
a hle, Herodes dal povražditi jejich d ě ti! Když tři mudrci zvěstovali
zprávu o jeho narození, celý Jerusalem se nad tím zarmoutil a Syn
Boží musil utéci do Egypta. A hle, přišli Římané a mnoho tisíc Židů
bylo pobito a ukřižováno. Nyní, když Syn Boží byl už na světě,
nastala pro Židy poslední chvíle, aby se obrátili k Bohu. Teď měli
býti zachráněni, anebo už nikdy. Proto v poslední chvíli chtěl je
Bůh donutiti, aby se obrátili. I dával jim výstrahu svými tresty. Ale
stále více se ukazovalo, že je to marno. Židé se rozdělili. Jedni věřili
v Mojžíše, ale nevěřili ve Spasitele, jiní nevěřili už v nic, a jen chudí
ještě doufali.
Zatím Josef zestárl a umřel. Nedočkal se dne, kdy Syn Boží vyšel,
aby oznámil příchod svůj světu. T en ho ošetřoval až do jeho smrti,
pak se ujal sám tesařské dílny, aby živil svou matku. Měli v Nazaretě
několik chudých příbuzných, kteří též měli děti. Aby se lehčeji uži
vili, pracovali a hospodařili společně. Jmenovali se Jakub, Josef, Si
mon a Juda; muži se nazývali bratřími, ženy sestrami. Nikdo
z těchto příbuzných však nevěděl, že mezi nimi jest Syn Boží. Dbali
však spíše o svůj zisk, proto si ani nevšímali jeho dobroty, ani si ho
zvláště nevážili.
Syn Boží se připravoval na ten den, kdy se měl ukázati světu.
Věděl, že jest nejdříve třeba, aby se lidé obrátili a spravedlivě za
chovávali zákony Boží. Proto si všímal, jací lidé těmto zákonům učí
a jak je vykládají. Byli to zákonici, kteří učili v chrámě. Také mezi
těmi, kteří se s Herodesem tak zarmoutili, když slyšeli zprávu o na
rození Syna Božího, byli zákonici. T i ovšem za těch třicet let už
zemřeli, ale zůstali po nich žáci. Měli býti vybíráni z lidí učených
a spravedlivých.
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Svou učenost může člověk každému dokázati. Dokázati však spra
vedlnost není snadno. Učení lidé buď zákonu Mojžíšovu věřili nebo
už nevěřili. T i, kteří nevěřili, smiřovali se už s Římany a nazývali
se saduceové. Zato ti, kteří věřili, považovali právě zákon Mojžíšův
za jedinou záchranu národa židovského; proto nenáviděli cizince,
zvláště Římany. T im si získali lid. Nabyli pak nad lidem takové
moci, že mohli vyhlašovati sami sebe za jediné spravedlivé v celém
národě. Nazývali se fariseové. A z nich byli vybíráni i zákonici.
Aby dokázali svou spravedlnost, plnili zákon Mojžíšův ve všem,
čím mohli veřejně dáti dobrý příklad. Plnili do poslední písmenky
všecka ustanovení o službě v chrámě, o zachovávání klidu v sobotu,
0 umývání a čistotě těla i pokrmů, o styku s nevěřícími a o trestání
hříchů. K tomu nutili pohrůžkami a tresty i druhé. Postili se a modlili
veřejně na ulicích. A tak jejich spravedlnost byla viditelná všemu
světu.
Ale Syn Boží hleděl nejen na to, co ukazovali, nýbrž i na to, čeho
neukazovali. Také věděl, že strom se poznává po ovoci. I poznal,
že to jsou falešní učitelé, kteří otravují slovo Boží. Ze všeho nejdříve
musil vytrhnouti lid israelský z jejich moci a učiti jej sám.
Podle zákona mohl však učiti jen ten, komu již bylo třicet let.
1 Syn Boží musil ukázati, že jest poslušen zákona, a čekati do té
doby. A to byl ten čas, který předem byl od Boha ustanoven.
Věděl, že mu nastane boj proti nepřátelům zákona Božího a že
tento boj bude krutý. Už tenkráte, když ho přinesli do chrámu ještě
v plenkách, řekl o něm stařičký Simeon jeho matce, že jest postaven
k pádu a povstání mnohých v Israeli. A nejdříve musili padnouti
právě falešní učitelé.
Tento boj neměl však začíti sám. K tomu byl ustanoven jeho
předchůdce, kterého oznámil anděl, když zvěstoval Zachariášovi na
rození Janovo.

P Ř E D C H Ů D C E PÁNĚ

V

té době stalo se slovo Páně k Janovi, synu Zachariášovu na
poušti.

Jan žil na poušti od té doby, kdy ho tam jeho matka Alžběta
tajně odvedla, když Herodes dal vražditi nemluvňátka do dvou let.
Za to pomsta Herodesova padla na jeho otce Zachariáše. Byl zabit.
Alžběta, která už při jeho narození byla stára, zemřela pak za nějaký
čas žalem. Jan na poušti osiřel. Zprvu navštěvovali ho jeho příbuzní,
později však přestali k němu choditi. Byl sám.
Nosil roucho z koží velbloudích a pás kožený okolo beder. Pokr
mem jeho byly kobylky a med lesní.
Když na slovo Páně opustil samotu, bylo mu třicet let.
Měl hlásati lidem příchod Spasitele, který už žije mezi nimi, uká
zati ho a dosvědčiti, že to jest opravdu on. Měl je napomenouti, aby se
připravili na jeho příchod a zanechali všech věcí, za které by je musil
trestati. Aby to mohl vykonati, dal mu Bůh k tomu moc. Už Anděl
Gabriel, když zvěstoval Zachariášovi jeho narození, pravil o něm, že
bude veliký před Pánem a že před ním půjde v duchu a moci Eliá
šově. Eliáš byl veliký prorok v národě israelském.
Mnozí lidé si vzpomněli na to, že jest synem ctihodného kněze,
kterého sluhové Herodesovi nespravedlivě zabili a jehož památka
v lidu byla tím více uctívána. A staří lidé ještě se pamatovali na všecky
divy, které se staly při jeho narození a o kterých se mluvilo po všech
horách judských.
Počal tedy mluviti k lidu. Jeho slova působila takové podivení, že
záhy vycházel k němu Jerusalem i celé Judsko, i celá okolní krajina
zajordánská. Začal mluviti po pořádku. Nejdříve o tom, co bylo
nejnutnější:
„Pokání čiňte! Neboť se přiblížilo království nebeské.“
Bylo ještě mnoho těch, kteří věřili, že Spasitel přijde. T i, kteří už
přestali věřiti, byli zmateni tím, že někdo teď vystoupil a veřejně
ohlašoval jeho příchod. Posléze byli mnozí, kteří nevěřili, ale chtěli
viděti proroka.
Někteří se rozpomínali na své hříchy a uvěřili, že jest třeba se očis54

titi pokáním. Očistiti duši člověk sám nemůže; to může jen Bůh. Ale
na znamení lítosti vyznávali hlasitě své hříchy a Jan je ponořoval do
vody v Jordáně.
Pak přišli ti, kteří sami sebe považovali za spravedlivé a proto si
byli jisti, že pokání nepotřebují. Chtěli věděti, kdo se to opovažuje
bez jejich dovolení mluviti k lidu. Byli to fariseové.
Spatřili člověka z pouště, oděného rouchem z koží velbloudích,
který jistě nikdy nechodil do škol. A viděli, jaké množství lidu přichází
k němu ze všech stran. T o je popudilo. Přišli však, aby viděli nebo
slyšeli něco, z čeho by mohli ho ob viniti před soudem. I přemýšleli,
jak by ho chytili.
Zdál se jim opatrný. Kdyby se prozradili, proč přicházejí, byl by
ještě opatrnější a oni by odešli s nepořízenou. Proto se pokusili ho
oklamati. Žádali ho, aby je pokřtil.
Jan však znal smýšlení jejich. I obořil se na ně a řekl:
„Plemeno ještěrčí, kdo vám radí, jak utéci před budoucím hně
vem?“
Byla to velmi hrubá nadávka. Plemenem ještěrčím se mínili krokodili, tedy zvířata zlá, lstivá a ukrutná. A to řekl právě jim, kteří se vy
dávali za jediné spravedlivé a za pravé syny Abrahamovy. T o se jim
neodvážil říci ještě nikdo. A ještě jim přede všemi lidmi hrozil hně
vem Božím. Už však pokračoval:
„Čiňte raději ovoce, hodné pokání! A neříkejte sami u sebe: Otce
máme Abraham a! Pravím vám, že i z tohoto kamení může vzbuditi
Bůh syny Abrahamovy. Neboť přiložena jest už sekyra ke kořenům
stromů. A každý strom, který nenese ovoce dobrého, vyťat a na oheň
uvržen bude.“
Toho se někteří lekli.Viděli, že mluví jako ten, kdo má sílu a moc.
I tázali se:
tedy máme činiti?“
3 ,Co
3'
,Kdo má dvě sukně,“ odpověděl, „dej tomu, kdo nemá; a kdo má
pokrmy, učiň podobně!“
Řekl právě to, co bylo jim nej nepříjemnější. Prozradil jejich lakotu.
Pak přišli lidé, kteří se svými hříchy nikdy netajili. Byli to publi
káni, kteří vybírali clo a daně. Poněvadž při tom šidili lid, byli
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považováni za největší hříšníky. Přišli však, aby byli pokřtěni. T i oče
kávali, že jim uloží něco zvlášť těžkého. Když nic neříkal, tázali se ho:
‚Mistře, co máme činiti?“
3V
,Nic jiného nečiňte,“ odpověděl jim, „než co jest vám ustano
„1
veno!“
Tázali se ho i vojáci.
„A co my činiti máme?“
Těm to vysvětlil určitěji:
„Nikoho neutiskujte, nikomu pohanění nečiňte! A dosti mějte na
své m zdě!“
Nikomu neukládal nic nového. Žádal, aby plnili pouze to, co měli
už znáti. Ale z jeho slov poznávali všichni takovou sílu, že v srdcích
svých uvažovali, není-li on snad Kristus.
Nyní poznával, že nastává chvíle, kdy má oznámiti příchod
Spasitele. Počal mluviti ke všem:
„Za mnou jde silnější než jsem já. Nejsem hoden před ním pad
nouti, abych mu rozvázal řemínky obuvi jeho. Ten, který po mně
přijde, přede mnou učiněn jest, neboť prvnější byl nežli já. Já zajisté
křtím vás vodou, ale on bude vás křtíti Duchem svatým a ohněm.“
Toho se lekli, jako by už měli býti uvrženi do tohoto ohně.
„Připravena jest vějička v ruce jeho,“ hrozil jim; „a vyčistí humno
své. Pšenici svou shromáždí do stodol, ale plevy páliti bude ohněm
neuhasitelným.“
Stále tedy jim hrozilo zavržení. Dával jim na vybranou buď křest
Duchem svatým, anebo křest ohněm. Mnozí však nevěřili ani tomu,
ani onomu. I šli na radu ke kněžím.
V těch dnech dostalo se Janovi vnuknutí od Boha:
„N ad kým uzříš Ducha, sestupujícího a zůstávajícího na něm,
tenť jest, který křtí Duchem svatým.“
Opustil tehdy Syn Boží svou matku, odevzdal tesařskou dílnu pří
buzným a vydal se na cestu k Jordánu.
Jan dosud ho neznal. Spatřil člověka, který ho žádal, aby ho po
křtil. On však viděl až do srdce lidí. Poznal, že to jest někdo, kdo jest
větší než on. Zvolal:
„Já od tebe mám pokřtěn b ý ti! A ty jdeš ke mně ?“
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Křest v Jordáně

„D opust to nyní,“ pravil přicházející; „sluší se nám tak naplniti
všelikou spravedlnost.“
I pokřtil ho Jan v Jordáně. A ihned se nebesa otevřela a viděn byl
Duch Boží, sestupující v podobě tělesné jako holubice a přicházející
na něho. A slyšen byl hlas z nebe, řkoucí:
„T y jsi syn můj milý, v tobě se mi zalíbilo!“
T en však ihned odešel od Jordánu. A veden byl od Ducha na poušť.
Tam mluvil pak na modlitbách jen se svým Otcem a žil se zvěří. Pozo
roval orly a supy, hyeny a šakaly, jezevce a lišky, ještěry a hady. Často
později viděl tato zvířata, když pohlížel na lidi a mluvíval o nich.
Při tom se postil čtyřicet dní a čtyřicet nocí. A tu zlačněl.
I přistoupil pokušitel a řekl jemu:
„Jsi-li Syn Boží, rci, ať kamení toto chlebové jsou!“
On pak odpovídaje mu, řekl:
„N e samým chlebem živ jest člověk, ale každým slovem, které
vychází z úst Božích.“
Tehdy pojal ho ďábel do svatého města a postavil ho na vrchol
chrámu. A řekl mu:
„Jsi-li Syn Boží, spusť se dolů! Neboť psáno jest, že andělům
svým dal přikázání o tobě a na ruce uchopí tebe, abys snad o kámen
neurazil nohy své.“
I řekl mu Ježíš:
„Zase psáno jest: Nebudeš pokoušeti Pána Boha svého!“
Opět pojal ho ďábel na horu vysokou velmi. A ukázal mu v oka
mžení všecka království světa a slávu jejich. A řekl jemu:
„Toto všecko tobě dám, jestliže padna budeš se mi klaněti.“
Tehdy dí jemu Ježíš:
„Odejdi, Satane! Neboť psáno jest: Pánu Bohu svému klaněti se
budeš a jemu samému sloužiti bud eš!“
Tehdy opustil ho ďábel. A aj, andělé přistoupili a sloužili jemu.
Zatím kněží poslali k Janovi posly, aby ho přísně vyslechli. T i
přišli a tázali se h o :
„T y, kdo jsi?“
Vyznal a nezapřel:
„Já nejsem Kristus.“
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„Co tedy,“ ptali se opět; „Eliáš jsi ty?“
„Nejsem.“
„Prorok jsi ty?“
„Ne“
„K do tedy jsi,“ řekli netrpělivě, „ať odpověď dáme těm, kteří nás
poslali!“
T u odpověděl:
„Já jsem hlas volajícího na poušti: Připravujte cestu Páně, jakož
předpověděl Isaiáš prorok.“
Ale ti, kteří byli posláni, z fariseů byli. Nenáviděli Jana od toho
dne, kdy je nazval plemenem ještěrčím. Zdálo se jim, že nyní ho
zastihli při věci nedovolené.
„Proč tedy křtíš,“ osopili se na něho, „nejsi-li ani Kristus, ani
Eliáš, ani prorok?“
„Já křtím vodou,“ odpověděl jim; „ale uprostřed vás stojí ten,
kterého vy neznáte. T enť jest, který po mně přijde a kterému nejsem
já hoden rozvázati řemínky obuvi jeho.“
Nyní byli fariseové zmatenější než dříve. Jana trestati nemohli,
neboť neříkal, že jeho křtem se odpouštějí hříchy. A kdyby snad
opravdu už byl Spasitel mezi nimi, musili býti opatrni. Odešli s ne
pořízenou.
T o se stalo v místě Betanii za Jordánem, kde Jan nyní bydlil a křtil.
A druhého dne uzřel Jan Ježíše, an jde k němu. I řekl:
„Ejhle Beránek Boží!“
I uslyšeli to dva jeho učedníci a od té chvíle šli za Ježíšem.
Byli to dva rybáři galilejští, Ondřej a Jan. Bydlili v Betsaidě u Kafarnaa na jezeře galilejském.
Obrátiv se pak Ježíš a uzřev, že jdou za ním, řekl jim:
„Co hledáte?“
„M istře,“ řekli jemu, „kde bydlíš ?“
„Pojďte,“ pozval je k sobě, „a vizte!“
I šli, aby se podívali, kde bydlí. A ten den zůstali u něho. Měl pak
Ondřej bratra Šimona. Vyhledal ho a zvěstoval mu:
„Nalezli jsme Spasitele.“
I přivedl ho s sebou. Pohleděv pak na něho, řekl mu Ježíš:
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P o k u š e n í na hoře

„T y jsi Šimon, syn Jonášův. T y budeš slouti Petr, to jest skála.“
Chtěl pak ráno jíti do Galilee. Cestou nalezl Filipa. I řekl mu:
„Pojď za mnou!“
Filip ihned uposlechl. Také on byl rybářem z Betsaidy. A když
přicházeli k Betsaidě, vyběhl, aby hledal Nathanaele, a nalezl ho
v zahradě pod fíkem.
„Nalezli jsme Ježíše z Nazareta,“ oznamoval mu radostně, „o kte
rém psal Mojžíš v zákoně a proroci.“
Nathanael však s úsměškem odpověděl:
,Co může býti dobrého z N azareta!“
J‚Pojď a viz,“ řekl mu Filip.
T u uviděl Ježíš Nathanaele, přicházejícího k němu, a zvolal:
„Hle, pravý Izraelita, ve kterém není lsti!“
Nathanael se podivil a tázal se:
„Odkud mě znáš?“
„Prve než tebe Filip zavolal,“ odpověděl Ježíš, „když seděl jsi pod
fíkem, viděl jsem tebe.“
„M istře,“ vykřikl Nathanael s úžasem, „ty jsi Syn Boží a ty jsi král
israelský!“
Když ho před Janem při křtu v Jordáně nazval jeho Otec svým
synem, ihned odešel na poušť. Když ho na poušti zkoušel ďábel, je-li
Synem Božím, nepověděl mu. Nechtěl, aby to lidé poznali z věcí
viditelných. Měli to poznati sami. Když nyní Nathanael ho nazýval
nikoliv prorokem, nýbrž Synem Božím, řekl mu:
„Že jsem ti řekl, že jsem tě viděl pod fíkem, uvěřil jsi. Větší věc
nad tuto uzříš. Amen pravím vám: Uzříte nebe otevřené a Anděly
Boží vycházející a sestupující na Syna člověka.“
A od té chvíle se nazýval tímto jménem. Neboť přišel, aby byl
obětován za všecky lidi a to musil učiniti ne jako Bůh, nýbrž jako
člověk. I nazval sám sebe Synem člověka.
Tak bylo povoláno prvních pět učedníků či apoštolů. Byli to sami
chudí rybáři. Právě tyto si vyvolil Bůh, aby přemohl s nimi celý svět.
Třetího dne byla svatba v Káni Galilejské a byla tam také matka
Ježíšova. I pozván jest také on a učedníci jeho na svatbu.
A když se nedostávalo vína, řekla Maria:
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„Vína nemají.“
Chtěla, aby jim pomohl. On však odpověděl:
„Co mně a tobě, ženo ? Ještě nepřišla hodina má.“
Stále ještě nechtěl ukazovati svou moc. Ale matka jeho řekla slu
žebníkům:
„Cožkoliv vám řekne, učiňte!“
Nemohl to odepříti své matce. Bylo tam šest kamenných štoudví,
aby si hosté v nich podle zákona židovského myli před jídlem ruce.
Do každé se vešly dvě nebo tři míry. I řekl služebníkům:
„Naplňte štoudve vodou!“ .
I naplnili je až po kraj. T u poručil jim:
„Nalévejte a neste vrchnímu správci svatby!“
Vrchní správce svatby okusil vody, proměněné ve víno, a nevěděl,
odkud by bylo, poněvadž věděli o tom jen služebníci. I zavolal ženi
cha a divil se mu:
„Každý člověk nejprve dobré víno staví a když se hosté podnapijí,
teprve to, které horší jest. T y však j si zachoval víno dobré až naposled!“
T o byl počátek divů, které učinil Ježíš. Potom sestoupil do Kafarnaum, on i matka jeho, i bratří a učedníci jeho. Byla pak blízko Veliká
noc, i šel s nimi do Jerusalema.
A nalezl v chrámě ty, kteří prodávali voly a ovce a holubice,
i sedící penězoměnce. Udělal si tedy z provázků bič, vyhnal všecky
z chrámu, i ovce a voly, a rozsypal peníze penězoměnců a stoly jejich
převracel. Těm pak, kteří holubice prodávali, řekl:
„Odneste odtud tyto věci a nečiňte domu Otce mého domem
kupeckým!“
T u přišli správcové chrámu a vidouce, čeho se opovážil, ptali se ho:
„K teré znamení můžeš nám ukázati, že se opovažuješ činiti tyto
věci ?“
„Zrušte chrám tento,“ odpověděl, „a ve třech dnech jej zase
vzdělám!“
„Čtyřicet šest let,“ divili se Židé, „jest stavěn chrám tento. A ty
vzděláš jej ve třech dnech?“
On pak to pravil o chrámu svého těla. Ale nechtěl jim svěřiti, kým
jest, neboť nebylo potřebí jemu, aby se vydávalo o něm svědectví.
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Vyhnání kupců z chrámu

Pouze jediný z fariseů, jménem Nikodém, přišel za ním, ale poněvadž
se bál Židů, přišel v noci. T en pravil:
„Mistře, víme, že jsi od Boha přišel, neboť žádný nemůže činiti
znamení, která činíš ty, leč by Bůh byl s ním.“
On pak odpověděl:
„Amen pravím tobě: Nenarodí-li se kdo znovu z vody a z Ducha
svatého, nemůže vejíti do království Božího.“
„Kterak se mohou státi tyto věci,“ tázal se Nikodém.
Odpověděl Ježíš a řekl jemu:
„Jestli zemské věci mluvil jsem vám, a nevěříte, kterak uvěříte,
budu-li mluviti k vám věci nebeské ? Žádný nevstoupí na nebe, jediné
ten, který z nebe sestoupil, Syn člověka, který jest v nebi. A jako
Mojžíš povýšil hada na poušti, tak má býti povýšen Syn člověka, aby
žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“
O tomto hadu bylo psáno v knize Mojžíšově. Když Židé na poušti
reptali proti chlebu, který jim dával Bůh, poslal na ně hady, kteří je
hubili. Zděšeně utíkali pak Židé k Mojžíšovi, aby prosil Boha o milost.
Bůh se smiloval a poručil Mojžíšovi, aby udělal měděného hada
a pověsil jej jako znamení. A tu všichni uštknutí, kteří pohlédli na
měděného hada, byli uzdraveni. Jako měděný had, tak měl býti
povýšen na kříž Syn člověka.
Toto pak vyložil Nikodemovi.
„Tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby
žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Neboť nepo
slal Syna svého na svět, aby soudil svět, ale aby spasen byl svět skrze
něho. Kdo v něho věří, není souzen; kdo však nevěří, již jest odsou
zen, neboť nevěří ve jméno jednorozeného Syna Božího.“
To řekl Nikodemovi a vyšel s učedníky z Jerusalema.
Tehdy křtil Jan u vesnice Enon, kde bylo mnoho vody. A tu přišli
k němu někteří učedníci a žalovali:
„Mistře, ten, který byl s tebou za Jordánem a o kterém ty jsi svě
dectví vydal, hle, on nyní křtí, a všichni jdou k němu.“
Jan se podivil jejich žárlivosti a nevěře. I káral je slovy:
„Nemůže člověk vzíti nic, není-li mu to dáno z nebe. Sami dáte
mi svědectví, že jsem řekl: Já nejsem Kristus, ale poslán jsem před
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ním. On musí růsti, já pak se menšiti. Kdo shůry přišel, nade všecky
jest; a co viděl a slyšel, o tom svědčí. Ale svědectví jeho nikdo ne
přijímá.“
Věděl, že nyní se skončí jeho úkol. Měl už vykonati jen jedinou věc.
Král Herodes Antipas, který vládl v Galilei a v krajině zajordánské,
měl za manželku dceru knížete arabského. T u však zapudil a místo ní
přijal k sobě manželku bratra svého Filipa, který vládl v krajině
Desíti měst. Ačkoliv Filip jí nepropustil, neboť měl s ní dceru, která
se jmenovala Salome, Herodes nechal si ji pro sebe a Filipovi jí
nevydal. Šel tedy Jan k němu a řekl:
„Nesluší tobě míti manželku bratra svého!“
Když to slyšela žena Herodesova, rozhněvala se a Herodes vsadil
Jana do vězení. Žena však od té chvíle neustávala nutiti Herodesa,
aby ho zabil.

P R O R O K E M VE SVÉ V L A S T I
dyž uslyšel Ježíš, že by Jan vsazen byl do vězení, vrátil se do
Galilee. Bydlil při jezeře ve městě Kafarnaum, kam se pře
stěhovala i matka jeho. A hned v sobotu vešel do školy v mod
litebně, aby učil.
I divili se náramně jeho učení. Řekli, že učí ne jako zákonici, ale
jako ten, kdo má moc od Boha. Seděl pak mezi nimi člověk, který měl
ducha zlého, a křičel:
„Co jest tobě do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi zkazit n ás! Vím
kdo jsi ty: Svatý Boží!“
I pohrozil mu, řka:
„Umlkni, a vyjdi z člověka!“
T u zlý duch zalomcoval člověkem a s velikým křikem z něho
vyšel, takže užasli všichni a pravili mezi sebou:
„Co jest to? Jaké jest to nové učení? Vždyť ze své moci rozkazuje
i duchům nečistým, a poslouchají ho.“
Vyšel ze školy a šel s Jakubem a Janem do domů Šimonova
a Ondřejova. Tam ležela svekruše Šimonova, majíc zimnici. Řekli
mu o ní a on přistoupil, vzal ji za ruku a pozdvihl ji. A hned přestala
ji zimnice, i posluhovala jim.
Už pak se skončila sobota, neboť zapadlo slunce, takže Židé mohli
opět dělati to, co v sobotu nesměli. I přinášeli k němu nemocné
i ďáblem posedlé, a všecko město se sběhlo ke dveřím. I uzdravil
mnohé, kteří byli trápeni rozličnými neduhy, a ďábelství mnohá
vymítal, ale nedopouštěl jim mluviti, aby neprozrazovali, že jest
Synem Božím. A na úsvitě vstal a odešel do samoty, aby se modlil.
Rychle se roznášela pověst o něm po vší zemi. Přinášeli mu nemoc
né, rozličnými neduhy a trápením zklíčené, i posedlé, náměsíčníky
a šlakem poražené. Uzdravoval je.
I přicházeli z celé země. A když viděl tyto zástupy, vzal učedníky
své a odešel na horu. Tam se posadil před nimi a počal je učiti, řka:
„Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich jest království nebeské.
Blahoslaveni tiší, neboť oni zemí vládnouti budou.
Blahoslaveni lkající a plačící, neboť oni potěšeni budou.
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Blahoslaveni, kteří lačněji a žíznějí po spravedlnosti, neboť oni
nasyceni budou.
Blahoslaveni milosrdní, neboť oni milosrdenství dojdou.
Blahoslaveni čistého srdce, neboť oni Boha viděti budou.
Blahoslaveni pokojní, neboť oni synové boží slouti budou.
Blahoslaveni, kteří protivenství trpí pro spravedlnost, neboť jejich
jest království nebeské.
Blahoslaveni jste, když vám zlořečiti budou a protivenství činiti
a mluviti o vás všecko zlé, lhouce, pro mne. Radujte se a veselte se,
neboť odplata vaše hojná jest v nebesích. Tak zajisté protivili se
prorokům, kteří byli před vámi.“
Připravoval je na to, že budou pro něho trpěti a umírati. Aby však
nemyslili, že chce hlásati něco proti zákonu Mojžíšovu, pravil jim:
„Nedomnívejte se, že jsem přišel rušit zákon a proroky. Nepřišel
jsem rušit, ale naplnit. Amen pravím vám: Dokud nepomine nebe
a země, jediné písmenko a jediný puntík ze zákona nepomine, dokud
všecko se nevyplní. Proto zruší-li někdo jediné z těch nejmenších
přikázání a učí tak lidi, ten nejmenší slouti bude v království nebes
kém. Kdo však je plní a tak učí, ten veliký slouti bude v království
nebeském.“
To řekl též proto, aby někteří z nich snad neřekli fariseům, že
nedbá zákona Mojžíšova. Hned však je napomínal, aby se varovali
příkladů fariseů:
„Nebude-li,“ pravil, „hojnější spravedlnost vaše nežli spravedlnost
zákoníků a fariseů, nevejdete do království nebeského. Pilně se
varujte, abyste spravedlnosti své nečinili před lidmi, jako byste chtěli
býti viděni od nich. Jinak nebudete míti odplaty u Otce vašeho, který
jest v nebesích. Proto když dáváš almužnu, netrub před sebou, jako
pokrytci činí ve školách a na ulicích, aby ctěni byli od lidí. Amen
pravím vám: mají už odplatu svou. Ale když ty almužnu dáváš, nechť
neví levice tvá, co činí pravice, aby almužna tvá byla v skrytě, a Otec
tvůj, který vidí v skrytě, odplatí tobě. A když se modlíte, nebuďte
jako pokrytci, kteří obyčej mají ve školách a na křižovatkách státi
a modliti se, aby byli viděni od lidí. Amen pravím vám, mají už
odplatu svou. A proto vy takto se budete modliti:
7°

Uzdravování nemocných

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tv é! Přijď království
tvé! Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi! Chléb náš vezdejší dejž
nám dnes! A odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim
vinníkům ! A neuveď nás v pokušení! Ale zbav nás od zlého! Amen.“
Ještě mnohým věcem učil je na hoře. A když sestoupil s hory, šly
zástupy za ním.
Stalo se pak, že odešel od nich, aby se modlil o samotě. A tu
potkal ho malomocný. T en podle zákona měl z daleka dávati znamení
a vyhnouti se. Ale nevyhnul se. Přiběhl, poklekl a prosil, řka:
„Pane, chceš-li, ty můžeš mě očistiti!“
I slitoval se nad ním, dotkl se ho a pravil:
„Chci. Buď čist!“
A když to řekl, hned odstoupilo malomocenství od člověka, a byl
čist. Počal křičeti radostí a velebiti Boha.
T u pohrozil mu a řekl:
„Viz, abys žádnému o tom nic nepravil! Ale jdi, ukaž se kněžím
a na svědectví za očištění své obětuj dar, jak přikázal M ojžíš!“
Uzdravil-li se malomocný, což se stávalo velmi zřídka, nesměl
dříve mezi jiné lidi, dokud neměl od kněží vysvědčení, že je zdráv.
I chtěl se ho takto zbaviti, aby o něm nerozkřikoval, že ho uzdravil.
T en však tím více to rozhlašoval, kamkoliv přišel, takže nemohl se
ani vrátiti do města, aby nebyl viděn od lidí. I odešel na poušť.
Přišel pak do Nazareta, kde byl vychován. V sobotu podle obyčeje
svého vešel do školy, aby učil. I podali mu knihu proroka Isaiáše
a jakmile rozvinul knihu, ihned nalezl a předčítal toto:
„D uch Páně nade mnou. Proto pomazal mne, abych zvěstoval
radostné poselství chudým, a poslal mne, abych uzdravoval zkrouše
né srdcem, abych zajatým zvěstoval propuštění a slepým prohléd
nutí, abych soužené propustil na svobodu a ohlásil milostivé léto
boží a den odplacení.“
Skončil čtení, svinul knihu a vrátil ji služebníkovi. Posadil se.
Oči všech byly pozorně na něho upřeny. Nazaretští ho dobře znali.
Vždyť byl do nedávna u nich tesařem. Viděli, s jakou mocí vyhnal
z chrámu všecky kupce a penězoměnce a slyšeli o divech, které činil
v Kafarnaum.
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Už začal mluviti. Vykládal místo, které právě četl. Jeho výklad se
jim zalíbil a přisvědčovali mu. Divili se libým slovům, která vychá
zela z jeho úst.
T u pravil:
„Co z tohoto písma jste slyšeli ušima, to se dnes naplnilo.“
Pochopili, že tím Pomazaným Páně má býti on sám. Mnozí počali
říkati:
„Odkud tento člověk to všecko má? Jaká je to moudrost, která je
mu dána! A jaké to jsou divy, které se dějí skrze ruce jeho!“
Ale na předních místech seděli lidé, kteří sami chtěli býti váženi
v obci. T i pravili opovržlivě:
„Cožpak to není jen tesař? Což to není syn Josefův a Mariin?
Či neznáme snad jeho bratří, kteří všichni zde žijí mezi námi ? Jak
by to tedy mohlo patřiti jemu?“
T u si všichni vzpomněli na to, co se říkalo o Spasiteli, který měl
sestoupiti z nebe a státi se velikým králem. I hádali se mezi sebou,
může-li ten, kdo sestoupí z nebe, býti synem Josefovým a tesařem
v Nazaretě. Říkali jedni, že činí divy; druzí nevěřili. Činí-li divy
v Kafarnau, ať je ukáže i zde!
I řekl jim:
„Zajisté namítnete mi toto přísloví: Lékaři, uzdrav se sám! Jak
veliké věci jsme slyšeli že jsi učinil v Kafarnaum, takové učiň i zde
ve své vlasti! Já však pravím vám: Nebývá pohaněn prorok než ve
vlasti své a v domově svém a v rodině své.“
Opět poslouchali pozorně a líbilo se jim, jak vtipně odpovídá
nepřejícím. T u však slyšeli, že mluví už přísně:
„V pravdě pravím vám : Mnoho bylo vdov mezi lidem israelským
za dnů Eliáše proroka, když zavřeno bylo nebe po tři léta a nastal
veliký hlad po vší zemi. A k žádné z nich nebyl poslán Eliáš, než do
Sarepty v krajině Sidonské k ženě vdově.“
Ulekli se. Tak k nim nemluvil nikdo. Ukázal, že žádná žena z lidu
israelského nebyla hodna toho, aby jí Eliáš pomohl, jen tato žena až
za hranicemi, v zemi pohanské. A tím jim dal najevo, že tak, jako
nebyli hodni Eliáše, nejsou hodni ani jeho.
Aby m u určitě rozuměli, řekl ještě toto:
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„A mnoho malomocných bylo v lidu israelském za dnů Elisea
proroka. A žádný z nich nebyl od něho uzdraven než Náman
Sýrský.“
Už toho měli dosti. Vždyť jim skrze proroky ukazoval, že jsou
horší než pohané. A to mluvil k nim veřejně v sobotu v jejich škole.
Naplněni hněvem povstali a hnali ho ze školy na ulici a ven
z města. Stálo pak město jejich na příkrém srázu. Tam chtěli ho
svrhnouti dolů a kamenovati. Tlačili se za ním v úzkých ulicích,
křičíce zlostí. Bylo šero. Náhle zpozorovali, že už ho tu není, a ne
věděl nikdo, kam se poděl.
Když se vracel do Kafarnaum, potkal ho setník římského vojska
a prosil ho, řka:
„Pane, služebník můj leží doma šlakem poražený, a zle se trápí.“
Lidé udiveně pohlíželi na to, jak tento římský setník mluví uctivě
k Židovi.
„Já přijdu,“ řekl mu Ježíš, „a uzdravím ho.“
Ale setník hned řekl:
„Pane, nejsem hoden, abys vešel pod střechu mou. Ale toliko rci
slovem, a uzdraven bude služebník m ů j! Neboť i já jsem člověk pod
mocí postavený, maje pod sebou vojáky, a řeknu tomuto: jdi, a on
jde, a druhému: přijď, a on přijde, a služebníku svému: učiň toto,
a on učiní.“
Slyše to Ježíš, podivil se. Obrátil se k těm, kteří šli za ním, a pravil:
„Amen pravím vám: Nenalezl jsem tak veliké víry v Israeli! Pra
vím však vám: Přijdou mnozí od východu i od západu a stolovati
budou s Abrahamem a s Izákem a s Jakobem v království nebeském.
Synové však tohoto království budou vyvrženi do temností zevnitř
ních; tam bude pláč a skřípění zubů.“
Tak oznámil spasení národům pohanským a zavržení nevěrným
synům království israelského. Pak se obrátil k setníkovi a řekl mu:
„Jdi, a jak jsi uvěřil, staň se tobě!“
A uzdraven jest služebník v tu hodinu.
T u se zástupem kdosi protlačil.
Byl to představený židovské školy, jménem Jairus. Předstoupil
před Ježíše, padl k jeho nohám a prosil ho, řka:
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„Pane, dcera má doma skonává, ale pojď a vlož na ni ruku svou,
aby zůstala živa!“
Měl toliko tuto dceru. Bylo jí dvanácte let.
Ježíš vstal a šel za ním i se svými učedníky. S velikou zvědavostí
je provázelo mnoho lidí. A poněvadž ulice byla úzká, tlačili se tak,
že se ho dotýkali.
T u se přihodilo, že se zezadu protlačila jedna žena, dotkla se jeho
roucha a hned zase ustoupila. V té tlačenici nikdo si toho nevšiml.
Toliko Ježíš se ihned obrátil a tázal se:
„K do jest, jenž se dotekl roucha mého?“
Nikdo se nepřiznal.
Petr a ti, kteří byli s ním, divili se, řkouce:
„Pane, vždyť vidíš, kolik lidí se na tebe tlačí! A ty se ptáš, kdo
se tě dotekl!“
„Někdo se mne dotekl,“ pravil Ježíš, „neboť vím, že vyšla ze mne
moc.“
I rozhlížel se, aby viděl tu, která to učinila.
T u poznala žena, že to před ním už neutají.
Dvanácte let už trpěla krvotokem a přemnoho vytrpěla od různých
lékařů. Už vynaložila na lékaře všecko své jmění, a přece ji nemohli
uzdraviti. Nejen jí to nic nepomohlo, ale bylo jí stále hůře. Když
slyšela o něm, řekla si sama u sebe, že jistě se uzdraví, dotkne-li se
jen roucha jeho. Tak také učinila.
Když však to poznal a obrátil se a hledal ji, padl na ni strach. Cítila,
že v tom okamžiku jest uzdravena, ale bála se trestu za to, že to uči
nila bez jeho vědomí jako zlodějka. Neukázal na ni, ale poznala, že
je vševědoucí. Chtěl, aby se přiznala sama. A tu s bázní a třesením
předstoupila a padla mu k nohám.
T u řekl jí:
„Doufej, dcero! Víra tvá tě uzdravila. Jdi v pokoji a buď zproštěna
od nemoci své!“
Zatím co toto mluvil, přišli ze školy lidé k Jairovi a oznamovali mu:
„Dcera tvá umřela. Pojď, nezdržuj mistra!“
Ale Ježíš, uslyšev to slovo, odpověděl otci děvečky:
„Neboj se! Jen věř a zdráva bude!“
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To zaslechli i jiní. Poněvadž viděli právě, že uzdravil ženu, trpící
krvotokem, byli tím zvědavější, co učiní s dívkou, která zemřela.
Těšili se, že uvidí opět nový div; aby to lépe viděli, spěchali napřed.
T u však poručil, aby je vyhnali. Nedovolil, aby při tom byl jiný
než jeho učedníci Petr, Jakub a Jan, dívčin otec a matka. Nechtěl
divy Boží ukazovati lidem, kterých ani největší zázrak už neobrátí.
Vešel do dvora domu. Spatřil hlučící zástup těch, kteří chodili na
pohřby oplakávat mrtvé, i pištce, kteří hráli pohřební písně. I počal
je vyháněti.
„Co tu povykujete a pláčete?“ pravil; „odejděte odsud!Neumřela
dívka, ale spí!“
Posmívali se mu. Věděli, že umřela. On však je všecky vyhnal
a když už vyšel poslední, vzal s sebou otce a matku dívčinu i tři své
učedníky a vstoupil tam, kde ležela děvečka. Pak chopil děvečku
za ruku a zavolal na ni:
„Děvečko, vstaň!“
I navrátil se duch její, i vstala hned a chodila.
Zděsili se rodiče její divením převelikým. Před tím zajisté z veli
kého žalu přáli si, aby ji vzkřísil a nepomyslili na to, jak se poděsí,
až uvidí ji vstávati z mrtvých. Aby se nedomnívali, že to jest duch
a že klamou je smysly, poručil, aby jí dali jísti. Velice jim však přika
zoval, aby se žádným nemluvili o tom, co se stalo.

VYVOLENÍ APOŠTOLŮ
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dyž viděl, jak málo jest víry v národě israelském, ke kterému
byl především poslán, počalo se mu stýskati.

Bydlil v Kafarnau, na břehu jezera galilejského. N a druhé
straně se zdvíhaly hory a za nimi ležela už země, kde bydlili pohané.
I ti měli býti jednou spaseni.
Táhlo ho to k nim. A když opět ho provázel zástup, obrátil se
k svým učedníkům a řekl:
„Plavme se přes jezero na druhou stranu!“
Opustili zástup a vzali ho na loď tak, jak byl. Pluly pak s nimi ještě
jiné lodi.
Když byli uprostřed jezera, strhla se náhle od větru bouře a hnala
vlny na loď, takže se přikrývala a naplňovala vodou. On pak spal
vzadu na lodi na podhlavníku.
Učedníci byli rybáři a uměli dobře říditi loď i v bouři. Nyní však
poznávali, že jsou v nebezpečí. Namáhali se, jak mohli, aby zachrá
nili loď i své životy, už si však nevěděli rady. Čekali tedy, že jim
pomůže Ježíš. T en však spal.
I přistoupili k němu a budili ho.
„Pane,“ křičeli prostřed větru a bouře, „cožpak nic není tobě do
toho, že hyneme?“
I ze spánku musil tedy slyšeti, jak malá jest víra jeho vlastních
učedníků.
„Čeho se bojíte,“ odbyl je; „což nemáte víry?“
Vstal. Pohrozil větru a domluvil vzbouřené vodě:
„U m lkni! Upokoj se !“
T u vítr přestal a nastalo utišení veliké. Na všecky padla bázeň.
„Kdo jest medle tento,“ divili se mezi sebou, „že i větrům
přikazuje, i moři, a poslouchají ho ?“
I plavili se do krajiny Gerazenských, která jest naproti Galilei.
A když se přeplavili a šli, spatřili člověka, vystupujícího proti nim
z hrobu. Byl nahý, neboť neodíval se rouchem už od dlouhých dob
a nepřebýval v domech, ale ve dne i v noci se zdržoval v horách
nebo ve skalních hrobech a křičel a bil se kamením s náramnou
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ukrutností, takže nikdo si netroufal kolem něho jíti. Často už při
kován byl v řetězech a poutech, vždy však řetězy přelámal a pouta
rozdrtil. A nyní už nikdo ho nemohl svázati, ani zkrotiti.
Jakmile Ježíš ho spatřil, zvolal:
„Vyjdi, duchu nečistý, z člověka!“
T en však ho byl viděl už z daleka, běžel proti němu, poklonil se
a začal křičeti hlasem velikým:
„Co je tobě do mne, Ježíši, Synu Boha Nejvyššího? Přišel jsi před
časem trápit n ás!“
Zde byla již krajina pohanská. Nebyla to zaslíbená země lidu vyvo
leného, k němuž byl poslán. Až do toho času, kdy vykoupí svět,
patřila moc nad touto zemí jen ďáblům; proto mu vytýkali, že ne
právem přichází sem dříve, než vykonal svou oběť.
Poněvadž ďábel prozradil jeho jméno, nutil Ježíš i jeho, aby se
přiznal, kým jest. Otázal se ho:
„Jak ti říkají?“
Na to však nebyla odpověď tak snadna. Nebylo to jméno jen
jediné.
„Mé jméno jest množství,“ ozvalo se z úst posedlého, „poněvadž
jest nás mnoho.“
T u všichni ti ďáblové, kteří se usadili v jediném člověku, počali
prositi, aby jich nevyháněl nyní z této krajiny a aby je nenutil jíti
zpět do propasti pekelné. Sami ho uznávali za Syna Božího, ale také
oni se dovolávali svého práva.
Ale rozkaz, aby vyšli z tohoto člověka, musil už býti splněn, neboť
Bůh nemůže zrušiti žádné své slovo. Poněvadž však dosud nepřišel
čas, kdy měli býti vypuzeni z této krajiny, chtěli se vystěhovati jen
z tohoto člověka.
Bylo pak nedaleko stádo pasoucích se vepřů. I prosili Syna Božího,
řkouce:
„Jestliže nás vymítáš odsud, pust nás do vepřů, ať do nich ve
jdeme!“
I povolil jim a řekl:
„Jděte!“
Ihned vyšli z člověka a vstoupili do vepřů. A aj, s velikou prudZ růže kvítek 6
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kostí hnalo se všecko stádo okolo dvou tisíc vepřů s hory dolů do
jezera. A utonuli ve vodách.
Sběhlo se mnoho lidí. Viděli cizince, který vystoupil z lodi, i po
sedlého, kterého se všichni báli. Divili se, jak se posedlý tomu ci
zinci klaní, nazývá ho Synem Boha Nejvyššího, a jak mu cizinec
odpovídá. Jaká však byla jejich hrůza, když spatřili, jak se ohromné
stádo vepřů náhle sbíhá, s velikým kvikotem a jekem splašeně utíká
k jezeru, a tam to n e!
Pastýři strachem se rozutekli. Když se vzpamatovali, šli oznámit
svým pánům, co se přihodilo vepřům.
Tak se ukázalo, že do srdce jediného člověka vejde se tolik ďáblů,
kolik jich neunese ani dva tisíce vepřů. Ihned se mluvilo o tom ve
městě, ve vsích i v polích. Lidé nechtěli věřiti; přišli sami se podívat,
co se stalo.
I nalezli člověka, který býval trápen ďábelstvím a ze kterého už
ďáblové vyšli. Byl už oděn, opět měl zdravý rozum a pokojně seděl
u nohou Ježíšových. A opět slyšeli o tom, jak byl zbaven množství
ďáblů, i o vepřích.
Lekli se. Vidouce Ježíšovu moc, báli se žádati ho, aby jim nahradil
vepře, do kterých vpustil ďábly. Už však přicházel lid z celé krajiny
gerazenské. Prosili, aby odešel od nich, neboť všichni prý naplněni
jsou před ním velikou bázní.
I vrátil se k jezeru. A když vstupoval na loď, prosil ho člověk, ze
kterého vyhnal ďábly, aby neodcházel a zůstal s ním. Ale poslal ho
domů, řka:
„Navrať se do domu svého a vypravuj všem, jak veliké věci tobě
učinil Bůh a jak se smiloval nad tebou!“
Jako doma nechtěl, aby se mluvilo o jeho divech, tak v cizině při
kazoval uzdravenému, aby o tom vypravoval všem. Jinak chtěl pře
svědčiti Židy, jinak pohany.
Člověk pak šel, aby ohlašoval po celé krajině Desíti měst, jak
veliké věci se dějí. A divili se všichni. A Ježíš se přeplavil na lodi
zase na druhou stranu.
Když se proslechlo, že opět jest doma, sešli se u něho zvláštní
hosté. Byli to fariseové a zákonici z měst galilejských, judských,
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i z Jerusalema. Přišli ho vyslýchat. Přijal je do domu a posadili se
kolem něho. Přiběhli také známí, neboť byli zvědavi na tolik cizích
hostí. Dům i dvůr se naplnil tak, že už nemohl nikdo ani ke dveřím.
Hosté se vyptávali a on jim odpovídal. A aj, tu přicházeli k domu
čtyři muži, nesouce lehátko a na něm ležícího člověka, který byl těžce
raněn mrtvicí. Hrozilo nebezpečí, že zemře. Chtěli se protlačiti mezi
zvědavci, ale nemohli. Dlouho se nerozmýšleli a vystoupili na střechu.
Byla jen z bazaltových tabulí, i vyloupali v ní otvor a vytáhli lůžko
s nemocným nahoru.
Fariseové a zákonici byli uprostřed rozmluvy velmi překvapeni,
když zpozorovali, že se strop nad jejich hlavami počíná otvírati.
V domě i venku nastal křik, hádky a vysvětlování. Už se však
otvorem spouštělo lehátko i s nemocným a čtyři muži, kteří se opo
vážili probourati strop cizího domu, nahlíželi dovnitř a čekali, co se
stane.
Jistě to byl velmi podivný způsob, jak se dostati dovnitř. Ale ne
mocný nemohl se ani hnouti, ani mluviti.
I fariseové a zákonici byli zvědavi, podaří-li se uzdravení tohoto
nemocného.
Ježíš však myslil na něco jiného. Viděl duši nemocného, který má
lem už umíral, ještě však slyšel a chápal.
„Doufej, synu,“ řekl mu vlídně, „odpouštějí se tobě hříchové
tvoji!“
Fariseové a zákonici málem se zaradovali. Byl před ním člověk,
raněný mrtvicí, a on, místo aby mu pomohl, začal mluviti rouhání.
I říkali si uvnitř v srdcích svých:
„Co tento člověk tak mluví ? Za koho se vydává, že mluví takové
rouhání? Kdo může odpouštěti hříchy než Bůh?“
On však poznal svým duchem, co si myslili tajně, a řekl jim nahlas:
„Co vy myslíte zlé věci v srdcích svých? Co lze snáze? Říci:
Odpouštějí se tobě hříchové tvoji, anebo říci: Vstaň, vezmi lože své
a chod’?“
Mlčeli v nejistotě. Hleděl jim do očí.
„Ale abyste věděli,“ pravil k nim, „že Syn člověka má moc od
pouštěti hříchy —“
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A tu obrátil se k nemocnému a promluvil k němu:
„Vstaň, vezmi lože své a jdi do domu svého!“
Očekávali, nesjede-li po těchto slovech blesk s nebe, aby rouhače
zabil. Ale spatřili něco, co je polekalo mnohem více.
Šlakem poražený rychle před nimi vstal, vzal své lůžko a velebě
Boha, odcházel domů. Nyní mu bázlivě ustupovali s cesty.
Na všecky padl strach. A zástup venku velebil Boha, který takovou
moc dal člověku.
„Viděli jsme dnes divné věci,“ říkali si; „takových dosud jsme
neviděli.“
T u odešel od fariseů a zákoníků a cestou přišel k celnici. Seděl
tam celník jménem Matouš, syn Alfeův. Židé pak považovali celníky
za nejhorší hříšníky mezi lidem.
I řekl mu:
„Pojď za m nou!“
A celník vstal, opustil všecko, a šel za ním.
A viděli to i mnozí jiní celníci a hříšníci, a také šli za ním. Matouš
pak dal z radosti vystrojiti ve svém domě hody.
A aj, mnozí publikáni a hříšníci přišli do jeho domu a stolovali
s Ježíšem a učedníky jeho.
Fariseové a zákonici, kteří neodešli dosud z Nazareta, dověděli
se o tom, počali reptati a řekli učedníkům jeho:
„Proč s publikány a hříšníky jí mistr váš ?“
Uslyšel to a řekl:
„Nepotřebují zdraví lékaře, ale nemocní. Jděte tedy a učte se,
co jest to: Milosrdenství chci a nikoliv oběti! Já zajisté nepřišel jsem
volat spravedlivých, ale hříšných.“
Poznali, že jen proto je nazývá spravedlivými, aby jim ukázal
jejich pokrytectví. Ale nechtěli ustoupiti a začali jinak:
„Proč učedníci Janovi postí se často a modlí se, a podobně i fa
riseové? Tvoji však jedí a pijí!“
Odpověděl:
„Může-li někdo přikázati synům ženichovým, aby se postili, dokud
s nimi jest ženich? Ale přijdou dny, kdy odňat bude ženich od
nich, a tehdy budou se postiti v těch dnech.“
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Opět viděli, že se jim posmívá, a tím více hledali, z čeho by ho
obžalovali.
Stalo se pak druhou sobotu, že se ubíral s učedníky po poli
a učedníci utrhli klasy, rozemnuli je v rukou a jedli. T u někteří
z fariseů řekli jim:
„Pročpak činíte to, co se v sobotu činiti nemá?“
I obrátil se k nim a odpověděl:
„Což ani jste nečtli o tom, co učinil David, když lačněl on a ti,
kteří byli s ním ? Kterak vešel do domu Božího a vzal posvátné
chleby a jedl, a dal i těm, kteří byli s ním, ačkoliv není dovoleno
jísti jich než toliko kněžím?“
Viděli, že zná zákon lépe než oni.
„A právě tak,“ odbyl je Ježíš, „jest Syn člověka pánem i soboty.“
Ale zatvrdili se a tím urputněji hledali něco proti němu.
Stalo se pak opět v sobotu, že přišel do školy, aby učil. A byl tam
člověk, jehož pravá ruka byla uschlá. I číhali fariseové a zákonici,
uzdraví-li ho v sobotu, aby ho mohli obžalovati.
Znal myšlení jejich. Zavolal tedy toho člověka, který měl uschlou
ruku, a řekl mu:
„Vstaň a pojď doprostřed!“
T en vstal a šel doprostřed, aby ho všichni viděli.
Řekl pak Ježíš ke všem:
„Ptám se vás: Sluší se v sobotu činiti dobré, anebo zlé ? Duši za
chovati, anebo ztratiti ?“
I pohlédl na všecky kolem a nikdo se neodvážil nic říci. T u řekl
člověku:
„Vztáhni ruku svou!“
T en vztáhl ruku, kterou nemohl před tím ani hnouti, takže visela
bez vlády podle těla. A uzdravena jest ruka jeho.
T u fariseové vyšli a radili se, jak by ho zahubili.
Věděl to, proto odešel z toho místa. Když pak hledali ho mnozí
nemocní, uzdravil je, ale přikázal jim, aby nikomu neříkali, kam jde.
T u však přivedli k němu člověka, posedlého ďáblem, který byl slepý
a němý.
I uzdravil ho, takže viděl a mluvil.
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T i, kteří to viděli, užasli velice a počali se ptáti:
„Není-li tento syn Davidův?“
Už chtěli ho přijmouti za svého krále, neboť zaslíbený král byl
nazýván synem Davidovým. Byli však při tom i fariseové. T i mluvili
k lidu:
„Tento nevymítá ďáblů než skrze Belzebuba, knížete zlých duchů.“
I dal je po volati k sobě a káral je řka:
„Kterak může Satan Satana vymítati ? Jestliže království proti sobě
se rozdělí, nemůže obstáti království toto. A rozdvojí-li se dům proti
sobě, nemůže dům ten státi. A povstane-li Satan sám proti sobě,
rozdělen jest; a nebude moci státi, ale má konec.“
On z moci Ducha svatého vymítal duchy zlé, fariseové však pravili,
že ducha nečistého má a tím sami se rouhali proti Duchu svatému.
I pohrozil jim:
„Amen pravím vám: všecky hříchy odpuštěny budou synům lid
ským, i rouhání, jímž by se rouhali. Ale rouhání proti Duchu sva
tému nebude odpuštěno. A kdokoliv řekl by slovo proti Synu člověka,
bude mu odpuštěno. Ale kdož by mluvil proti Duchu svatému, ne
bude mu odpuštěno ani na tomto světě, ani v budoucím.“
T u se fariseové a zákonici pokusili ještě o poslední věc. Chtěli ho
donutiti, aby jim nějakým znamením dokázal, že jest Synem Božím.
I řekli:
„M istře, chceme od tebe znamení viděti!“
Takové znamení nechtěl ukázati ani Satanovi, který také ho žádal,
aby ho přesvědčil. Tim méně je chtěl ukázati těmto lidem, kteří
byli jen Satanovými služebníky. Bůh nedá si poroučeti. Řekl jim:
„Pokolení zlé a cizoložné znamení hledá; ale jemu nebude zna
mení dáno, leč znamení Jonáše proroka: Jako byl Jonáš v břiše vel
ryby tři dny a tři noci, tak bude Syn člověka tři dny a tři noci v srdci
v
zeme.
Naznačoval, že zemře a třetího dne zase vstane. A když ještě mluvil,
matka jeho i bratří stáli na blízku, žádajíce s ním mluviti. I řekl mu
jeden:
„Aj, matka tvá i bratří tvoji stojí tu a hledají tebe!“
On však odpověděl:
c c
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„Kdo jest matka má? A kdo jsou bratří moji?“
Ničím nedal se vyrušiti, když vykonával vůli Boží. Vztáhl ruku,
ukázal na své učedníky a řekl:
„Aj, matka má, a bratří moji! Neboť každý, kdo činiti bude vůli
Otce mého, jenž jest v nebesích, ten jest bratr můj, i sestra, i matka.“
Fariseové a zákonici pochopili ze všeho jen to, že předpověděl
svou smrt, po níž třetího dne chtěl vstáti. Nevěděli ovšem, kdy to
bude. Mohlo to trvati dosti dlouho. Aby tedy nemusili tak dlouho
čekati, šli přímo k přátelům krále Herodesa a radili se s nimi, jak by
Ježíše co nejdříve zahubili.
On však znal úmysly jejich. Proto vyhnul se jim a ubíral se z těchto
míst do krajiny judské, kde již Herodes neměl nad ním moci.
I zdálo se, že utíká před nepřáteli, aby zachránil vlastní svůj život.
Ale ti, kdo se tak domnívali, mýlili se. Záhy uviděli, že on sám jest
pánem nad životem a smrtí. Jen tři jeho učedníci věděli o tom, že
vzkřísil dceru Jairovu. Ostatní věřili tomu, že ji jen vzbudil z těžkého
spánku a zachránil před smrtí.
Stalo se tedy, že na této cestě přišel k městu, které slove Naim.
A šli s ním učedníci jeho a zástup veliký. Když se pak přibližoval
k bráně města, aj, vynášek mrtvého, který byl jediným synem své
matky. A ta byla vdova.
Kterouž když uzřel Pán, milosrdenstvím pohnut, řekl jí:
„Neplač!“
Byl s ní veliký zástup z města. T i, kteří nesli máry, zastavili se,
a zástup se zastavil s nimi.
I přistoupil, dotekl se már a řekl:
„Mládenče, tobě pravím: Vstaň!“
A tu posadil se ten, jenž byl mrtvý, a počal mluviti. Ježíš poručil
sejmouti s něho pohřební prostěradla, jimiž byl ovinut, a vrátil jej
mateři jeho.
Všecky pojala veliká bázeň; i velebili Boha, řkouce:
„Prorok veliký povstal mezi námi. T o Bůh navštívil lid svůj.“
I roznesla se řeč o tom po všem Judsku i okolní krajině a učedníci
Janovi přišli k Janovi do vězení a vypravovali mu o tom. T u poslal
Jan dva ze svých učedníků k Ježíšovi.
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T i přišli a řekli:
„Jan Křtitel poslal nás k tobě, řka: Ty-li jsi ten, který přijíti má,
či jiného čekati máme?“
On pak právě v té chvíli uzdravoval nemocné. I odpověděl jim:
„Jdouce, povězte Janovi, co jste slyšeli a viděli: Slepí vidí, kulhaví
chodí, malomocní se očišťují, hluší slyší, mrtví vstávají z mrtvých
a chudým se zvěstuje Evangelium. Blahoslavený pak jest ten, kdo
se nehorší nade mnou!“
Poslové odešli. V zástupu stáli však mnozí, kteří chodívali kdysi
k Janovi na poušť. Tato odpověď je zmátla. Nevěděli, mají-li teď Jana
ještě ctíti.
I obrátil se k nim a pravil:
„Co chtěli jste viděti, když jste chodili na poušť? T řtinu snad,
větrem se klátící? Či co jste přišli vidět? Člověka, měkkým rouchem
oděného? Aj, ti, kteří v rouše drahém a v rozkoši jsou, v domech
královských přebývají! Ale co jste vyšli vidět? Proroka? Jistě pravím
vám: více než proroka! Tenť jest, o kterém jest psáno: Aj, já posílám
Anděla svého před tváří tvou, aby připravil cestu tvou před teb o u !
Pravím pak vám: Mezi syny žen není většího proroka nad Jana
Křtitele. Ale kdo menší jest v království Božím, ten jest větší než on.“
T u všem, kteří pokřtěni byli od Jana, Ubila se tato slova jako spra
vedlivá. Jen fariseové a zákonici pohrdali radou Boží a nedali se
pokřtíti.
Pozval ho pak jeden z fariseů, jménem Simon, aby večeřel s ním.
I vešel do domu fariseova a posadil se za stůl.
A aj, žena, která byla ve městě známa jako hříšnice, jakmile se
dověděla, že sedí za stolem v domě fariseové, přišla, nesouc nádobu
alabastrovou s mastí. A stojíc za ním u nohou jeho, počala slzami
smáčeti nohy jeho a vlasy hlavy své je utírala. A líbala nohy jeho,
a mastí je mazala.
Když uzřel to fariseus, který ho pozval, pomyslil si u sebe tajně:
„Kdyby tento byl prorokem, jistě by věděl, která a jaká jest žena,
jež se ho dotýká, neboť hříšnice to jest.“
Věda to Ježíš, řekl jemu:
„Simone, mám ti něco pověděti?“
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‚Pověz,“ odpověděl Šimon.
věřitel,“ počal vypravovati Ježíš, „měl dva dlužníky. Jeden
«Jeden
J
byl mu dlužen pět set peněz, a druhý padesát. A když neměli, z čeho
by zaplatili, odpustil oběma. Který ho asi více miluje?“
„Mám za to,“ odpověděl Šimon, „že ten, kterému více odpustil.“
„Správně jsi rozsoudil,“ řekl Ježíš. A obrátiv se k ženě, mluvil
k Šimonovi:
„Vidíš tuto ženu? — Vešel jsem do domu tvého, vody na nohy jsi
mi nepodal. Ale tato slzami svými smáčela nohy mé a vlasy svými je
utírala. Nepolíbil jsi mne. Ale tato, jakž vešla, nepřestala líbati nohy
mé. Olejem hlavy mé jsi nepomazal. Ale tato mastí mazala nohy mé.
Protož pravím tobě: Odpouštějí se jí hříchové mnozí, neboť milovala
mnoho. Komu se pak méně odpouští, méně miluje.“
Mrzelo Šimona farisea, že mu jako host vytýká tyto věci, a divil se
tomu, jak uhodl, co si myslil. Ale ještě více se podivil jeho slovům,
že té ženě se odpouštějí mnohé hříchy.
T u řekl Jezis k žene:
„Odpouštějí se ti hříchové tvoji!“
Sedělo pak za stolem u večeře více fariseů, kteří pozorně si všímali
každého slova. Tato slova je popudila.
„K do jest tento,“ pravili si mezi sebou, „který i hříchy odpouští ?“
I řekl:
„Víra tvá tebe spasenu učinila. Jdi v pokoji!“
To si fariseové dobře pamatovali, aby jednou mohli svědčiti proti
němu, že se rouhal. Neboť odpouštěti hříchy může toliko Bůh.
Tato žena, které odpustil hříchy, nazývala se Maria Magdalena.
Pomáhala pak ze svého majetku Ježíšovi i učedníkům jeho, a ještě
jiné ženy činily tak s ní.
Tehdy vrátil se s učedníky svými opět do Galilee a opět tam chodil
přede všemi lidmi zjevně.
Bydlil v Kafarnaum a mnohý zástup byl ustavičně okolo něho,
takže ani on ani učedníci mnohdy neměli kdy, aby si odpočinuli nebo
jedli. I tlačili se na něho, aby je uzdravoval. Chtěl-li si odpočinouti, mu
sil před nimi utíkati. Proto poručil učedníkům, aby vždy byla připra
vena jejich rybářská loď, aby mohli vstoupiti na ni a odplouti jinam.
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Vida však zástupy, litoval jich, že byli jako ovce, nemající pastýře.
I řekl svým učedníkům:
„Žeň zajisté jest hojná, ale dělníků málo. Protož proste Pána žní,
ať pošle dělníky na žeň svou!“
V těch dnech vyšel na horu sám, aby se modlil. I modlil se celou
noc a když nastal den, povolal k sobě učedníky své a vyvolil z nich
dvanácte, které pak nazval svými apoštoly.
Byli to dva synové Jonášovi: Šimon, kterému dal jméno Petr,
a Ondřej, bratr jeho. Pak dva synové Zebedeovi: Jakub, zvaný Starší
či Větší, a Jan, bratr jeho; tito dva pro svou horlivost se nazývali též
synové hromu; pak Filip a Bartoloměj, který dříve slul Nathanael;
pak Matouš, který dříve byl celníkem, a Tomáš; pak dva příbuzní
Mariini: Jakub, zvaný Mladší či Menší, syn Kleofášův a Marie
Kleofášovy, a Juda, zvaný Tadeáš; pak Šimon, zvaný Kananejský.
Těchto jedenáct bylo z Galilee. Posléze Jidáš, zvaný Iškariotský,
který pocházel z Judska; a ten ho zradil.
Těchto dvanácte ustanovil, aby bydlili s ním a aby je posílal kázat
lidu. A dal jim moc uzdravovati nemoci a vymítati ďábelství.
A některé ženy, které byly uzdraveny od nemocí nebo od duchů
zlých, pomáhaly jim ze svého jmění. Byla to Maria, zvaná Magdalena;
a Johanna, žena úředníka krále Herodesa; a Zuzana, a některé jiné.
Těch dvanácte pak povolal k sobě a přikázal jim:
„N a cesty pohanů nechoďte a do měst samařských nevcházejte, ale
raději jděte k ztraceným ovcím domu israelského! Jdouce pak, kažte
a učte, že se přiblížilo království nebeské. Nemocné uzdravujte,
mrtvé křiste, malomocné očišťujte, ďábelství vymítejte! Darmo jste
vzali, darmo dávejte! Nemějte zlata, ani stříbra, ani peněz v opascích
svých, ani mošny na cestě, ani dvou sukní, ani obuvi, ani hole!
Hoden jest zajisté dělník pokrmu svého. Vcházejíce pak do domu,
pozdravte, řkouce: Pokoj domu tomuto! A jestliže bude dům ten
hoden, pokoj váš přijde na něj; pakliže nebude hoden, pokoj váš vrátí
se k vám. A kdežkoliv nepřijmou vás, vyjděte z domu nebo z města
a také prach s obuvi své setřeste na znamení proti nim. Amen pravím
vám, že lehčeji bude zemi Sodomských a Gomorských v den soudu
nežli tomu městu.“
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Pak je připravoval na všecka protivenství, která snášeti budou pro
něho, řka:
„Aj, já posílám vás jako ovce mezi vlky. Buďte tedy opatrni jako
hadové a prostni jako holubice. Mějte se však před lidmi na pozoru!
Neboť budou vás vydávati ve svých radách a ve svých shromážděních
budou vás bičovati. A před vladaře i před krále budete voděni, abyste
svědectví vydali jim i národům. Když pak vás vydají soudu, nepře
mýšlejte o tom, co a jak máte mluviti, neboť v tu hodinu bude vám
dáno, co byste mluvili. Neboť nejste to vy, kteří mluvíte, ale duch
Otce vašeho, který mluví ve vás.“
Nyní ovšem je posílal jen na krátkou cestu po zemích israelských
a také se z této cesty všichni vrátili bez nehody. Ale při tom dal jim
už napomenutí na celý život.
A pokračoval:
„Vydáť pak bratr bratra na smrt, a otec syna; a povstanou synové
proti rodičům a zabijí je. A budete nenáviděni ode všech pro jméno
mé. Ale kdo setrvá až do konce, spasen bude. Proto nebojte se těch,
kteří zabíjejí tělo, ale duši zabiti nemohou. Ale bojte se raději toho,
kdo může i duši i tělo zatratiti do pekla!
Kdožkoliv tedy vyzná mne před lidmi, toho vyznám i já před
Otcem svým, který jest v nebesích. Kdož pak mne zapře před lidmi,
toho zapřu i já před Otcem svým, který jest v nebesích.
Kdo miluje otce či matku více než mne, není mne hoden; a kdo
miluje syna nebo dceru nade mne, není mne hoden. A kdo nepřijímá
svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden.
Kdo vás přijímá, mne přijímá; a kdo mne přijímá, přijímá toho,
kterýž mne poslal.“
Oni pak šli a činili vše, jak jim přikázal.
V těch dnech byl Jan K řtitel držen ve vězení, kam ho uvrhl král
Herodes za to, že jej káral pro ženu bratra jeho Filipa, kterou pojal
za manželku. Tato žena slula Herodias a nenáviděla Jana Křtitele tak,
že chtěla jej o hrdlo připraviti. Ale nemohla. Herodes bál se Jana;
věděl, že jest to muž svatý a spravedlivý; proto šetřil ho, rád ho
poslouchal a to, co slyšel, také činil. Když pak Herodias stále na něho
naléhala, aby ho zabil, a sám už jí chtěl učiniti po vůli, bál se zase
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lidu, neboť měli ho za proroka. Proto skládala Herodias proti němu
lest. Posléze nahodil se k tomu příhodný den, kdy Herodes na oslavu
svých narozenin vystrojil hostinu svým knížatům a tisícníkům a před
ním lidem své země.
A tu vešla dcera Herodiady a Filipa, bratra jeho. Byla poslána od
své matky, aby tančila před ním v síni hodovní. I zalíbila se Herodesovi i spoluhodovníkům, takže Herodes vypustil pro ni i samu Hero
diadu ze své mysli. Jmenovala se Salome.
I řekl jí Herodes:
„Přisahám ti, že začkoliv prositi budeš, dám tobě, i kdyby to bylo
půl království m ého!“
A když od něho vyšla, šla k mateři své a ptala se jí:
„Zač mám prositi ?“
A Herodias řekla:
„Za hlavu Jana Křtitele.“
A ona hned přišla s chvátáním ke králi a prosila, řkouc:
„Chci, abys mi dal hned na míse hlavu Jana Křtitele.“
T u zarmoutil se král. Ale pro přísahu, kterou učinil, a pro spolu
hodovníky, nechtěl ji zarmoutiti, ale poslav kata, poručil přinésti
hlavu jeho na míse.
Kat sťal Jana v žaláři, přinesl hlavu jeho na míse, dal ji dívce, dívka
pak dala ji mateři své.
Když to uslyšeli učedníci jeho, přišli a odnesli tělo jeho a pochovali
je v hrobě. A přišedše, pověděli to Ježíšovi.
A on sestoupil na svátky do Jerusalema.
Jest pak v Jerusalemě rybník bravný, kterýž slove Betsaida, patero
podloubí mající. V těch leželo veliké množství neduživých, slepých,
chromých a ochrnutých, kteří očekávali hnutí vody.
Anděl Páně sestupoval občas do rybníka, aby pohnul vodou.
A kdož první sestoupil do rybníka po pohnutí vody, uzdraven býval,
ať kteroukoliv nemocí trápen byl.
Byl pak tam člověk jeden, který stonal už třicet osm let. Když uzřel
ho Ježíš ležícího a poznal, že už dlouho je nemocen, řekl mu:
„Chceš-li zdráv býti?“
Odpověděl jemu nemocný:
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„Pane, není člověka, který by mne snesl do rybníka, když se bouří
voda; takže dříve než já přijdu, sestoupí přede mnou jiný.“
I dí jemu Ježíš:
„Vstaň, vezmi lože své a chod!“
A hned uzdraven byl člověk ten, a vzal lože své a chodil.
Byla pak sobota v ten den.
T u řekli Židé tomu, který byl uzdraven:
„Sobota jest. Nesluší tobě, abys nosil lože své!“
On pak odpověděl jim:
„T en, který mne uzdravil, řekl mi: Vezmi lože své a chod’!“
Nevěděl totiž, kdo ho uzdravil, a odešel zatím Ježíš od zástupu,
který se shromáždil na místě.
Potom Ježíš nalezl jej v chrámě a pravil k němu:
„Hle, jsi uzdraven! Nehřeš už, aby se ti nepřihodilo něco horšího!“
Odešel ten člověk a pověděl Židům, že Ježíš to byl, který ho
uzdravil. I obořili se Židé na Ježíše za to, že to učinil v sobotu.
On však jim odpověděl:
„Otec můj dosud pracuje, proto i já pracuji.“
Proto tím více usilovali Židé, aby ho zabili, že netoliko rušil sobotu,
nýbrž i otce svého nazýval Bohem a činil se rovným Bohu.
On pak se vrátil do Galilee.
V tom čase uslyšel král Herodes pověst o něm i o všech skutcích,
které se dály skrze něho. I ulekl se a řekl služebníkům svým:
„T o jest Jan Křtitel! Onť jest vstal z mrtvých, a proto se divové
dějí skrze něho.“
I myslili někteří, že by Jan vstal z mrtvých. Jiní však pravili, že
by Eliáš se zjevil; jiní zase, že by jeden ze starých proroků vstal.
Ale jiní řekli, že to jest prorok, podobný ostatním prorokům, neboť
znali i jméno jeho.
T u řekl Herodes:
„Jana jsem sťal. Kdo jest tedy tento, že o něm slyším takové věci?“
Od té chvíle přál si ho viděti.
Tehdy právě se vrátili apoštolové a vypravovali svému mistru
o všech věcech, které činili, viděli a slyšeli. A on vzav je s sebou,
odešel na místo pusté.

NOVÝ ZÁKON
pět přicházeli za ním zástupové. Byla pak blízko Veliká noc,
kdy se chystali Židé na pouť do Jerusalema. I přijal je, mluvil
k nim o království Božím a ty, kteří uzdravení potřebovali,
uzdravoval. I neměli učedníci ani kdy, aby se najedli. Proto vstoupil
s nimi na loď, aby se přeplavil na pustinu blízko Betsaidy, kde si
chtěl odpočinouti.
Záhy vyšel však měsíc, který ozářil jezero. Lidé, stojící na břehu,
poznali, kam plují, i vydali se pěšky na tu stranu. Loď nemohla
plouti rychle, neboť byla tolika apoštoly dosti zatížena. A když vy
stupovali na břeh, už opět tam na ně čekal veliký zástup.
I vystoupil Ježíš s apoštoly na horu a posadil se tam. Když však
viděl tak veliký zástup lidí, bylo mu jich líto, že stojí tak opuštěni
jako stádo bez pastýře. Zapomněl na hlad i na únavu, opět je přijal,
učil a uzdravoval. Ani nepozoroval, že ubíhá den a slunce se nachyluje
opět k večeru.
Posléze přistoupili k němu učedníci a řekli:
‚Propusť již zástupy, ať jdou do měst a okolních vsí, aby si najj-»
koupili potravy a najedli se, neboť místo jest pusté a hodina pozdní.“
Sami čekali na to, že si odpočinou.
On však odpověděl:
„N ení třeba, aby odcházeli. Dejte vy jim jísti!“
Divili se, ale neodvážili se odporovati. I počítali, kolik jest lidí
a kolik by to stálo, kdyby měli nakoupiti chlebů. Bylo tu jen mužů na
pět tisíc. I řekli si:
„Půjdeme, nakoupíme za dvě stě peněz chleba a dáme jim jísti.“
Věděl však dobře, že by tolik chleba v tuto dobu na blízku ne
sehnali. I řekl Filipovi:
„Odkud nakoupíme chlebů?“
T o řekl jen, aby ho zkoušel. Věděl už, co učiní.
„Za dvě stě peněz chleba nestačí,“ odpověděl starostlivě Filip,
„aby jeden každý jen něco málo měl.“
I řekl:
„Kolik chlebů máte?“

O
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Nevěděli.
„Jděte,“ poručil jim, „a spočítejte je!“
T o nedalo mnoho práce. Jeden z apoštolů, totiž Ondřej, bratr
Petrův, pravil:
„Jest tu pacholík, který má pět chlebů ječných a dvě ryby. Ale co
jest to pro tak mnohé?“
T u poručil opět:
„Přineste mi je sem!“
A když přinesli, kázal opět:
„Rozkažte jim, ať se posadí v řadách na zelené trávě! V každé řadě
po padesáti!“
Trávy bylo tam mnoho. Když se posadili, sedělo jich v řadách do
šířky po padesáti a do hloubky po stu.
A tu vzal pět chlebů a dvě ryby, pohlédl do nebe a požehnav
chleby, lámal a dával je učedníkům svým, aby rozdávali sedícím.
I dvě ryby rozdělil takto mezi všecky.
I dostali všichni, kolik chtěli, a jedli a nasyceni jsou. Těch pak,
kteří jedli, bylo pět tisíc mužů, mimo ženy a děti. A když byli na
syceni, řekl učedníkům svým:
„Seberte drobty, které zůstaly, ať se nezm aří!“
Tedy sebrali je a naplnili dvanácte košů drobty z chlebů i ryb,
které zůstaly po těch, kteří jedli. A tu užasli všichni, neboť tento div
připomínal jim, kterak Bůh za časů Mojžíšových zázračně živil Židy
na poušti.
Uvažovali o tom, co viděli a slyšeli. Viděli uzdravování nemocných
a zázračné nasycení pěti tisíc. Slyšeli o království Božím. I počali
říkati:
„Jistě tento jest prorok, který má přijíti na svět!“
Prorokem, který měl přijíti na svět, byl však zaslíbený král Židov
ský. I chystali se, že Ježíše vezmou a povedou do Jerusalema, aby
ho učinili svým králem. Vždyť tu bylo pět tisíc mužů. Věřili, že
s takovým králem, který má moc činiti divy a zázračně nasycovati,
přemohou nepřátele, kdyby jich bylo sebe více.
Když zpozoroval, že chtějí přijíti k němu, aby jej chytili a učinili
králem, povolal učedníky stranou.
95

T i se už radovali, že nastávají věci veliké a slavné. Jejich mistr se
měl státi králem. Přišli a dychtivě očekávali, co jim řekne.
Přikázal jim, aby sami bez něho vstoupili na loď a přeplavili se zpět.
Nevěděli, proč je posílá domů. I řekl jim, že chce zástup rozpustiti.
Nyní ho však poslechnouti nechtěli. Dosud snášeli s ním všecku
nouzi a protivenství a teď, když měl spravedlivě býti oslaven, posílal
je odtud, aby se vrátili tam, odkud přišli.
Ale nutil je k poslušnosti a nemohli odporovati. Šli smutně. Ne
spěchali. Chtěli viděti, zda i zástup ho poslechne tak jako oni.
On však utekl na horu, aby se ukryl.
Viděli, jak se zástup, který ho hledal, obracel na všecky strany.
Svítil už měsíc.
T u lidé ze zástupu spatřili apoštoly, jdoucí-k jezeru. Domnívali se,
že i Ježíš jde s nimi, proto spěchali za nimi. Oni pak vstoupili na loď,
odrazili od břehu a čekali, nepřijde-li snad přece. Lidé na břehu
viděli, že Ježíš s nimi není, i čekali také. A tmy již učiněny byly,
a Ježíš k nim nepřicházel.
Byl sám, ukryt na hoře, a modlil se k Otci.
Když viděli apoštolové, že se ho nedočkají, vypluli na jezero.
I zástup se počal už rozcházeti.
Jen někteří lidé ještě zůstali na břehu. Byli by se rádi bývali
plavili za apoštoly, ale na této straně jezera nebývalo v noci žádných
lodí, takže musili čekati až do rána, kdy sem přijížděli rybáři z druhé
strany.
Viděli, že apoštolové se plaví ke Kafarnau. Z té strany přicházel
obyčejně v noci vítr. T en překážel nyní apoštolům v plavbě. Voda se
počala zdvíhati dutím větru. Když se octli uprostřed jezera, nemohli
z místa.
Ježíš, který zůstal na hoře sám, pozoroval jejich nesnáze. Asi o třetí
hodině po půlnoci vydal se za nimi. Kráčel po vlnách jezera a když
přišel k nim, chtěl se vyhnouti.
Náhle spatřili, že kdosi jde po vodě a blíží se k nim. Byli pak zkor
mouceni tím, že odešel od nich Ježíš a poslal je domů, jako by ne
chtěl s nimi už býti. I polekali se tak, že vzkřikli:
„Strašidlo to jest!“
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On však promluvil k nim, řka:
„Mějte důvěru, nebojte se! Já jsem to!“
T u Petr v náhlé radosti nad tím, že se k nim vrací, byl by mu
býval nejraději běžel naproti. Zvolal:
„Pane, jsi-li to ty, přikaž, ať jdu po vodě k tobě!“
On pak řekl:
„Pojď!“
I vystoupil Petr z lodičky a opravdu kráčel po vodě k němu.
Ale vítr byl prudký, vlny se zdvíhaly proti němu i propadaly se
před ním, takže počal se báti. A tu ihned se pod ním voda rozestou
pila, takže počal tonouti. Vykřikl:
„Pane, zachraň m ě!“
Ježíš vztáhl ruku, uchopil ho a pravil:
„Ó malověrný! Zase jsi pochyboval?“
I vstoupil s ním na loď. A hned utišil se vítr a loď byla již u místa,
kam se plavili. T i, kteří byli na lodičce, přistoupili a klaněli se mu,
řkouce:
„Jistě Syn Boží jsi ty!“
Ale v srdcích svých měli úzkost, neboť nerozuměn těm věcem,
které činil.
Někteří z těch, které nasytil chleby, čekali na druhé straně jezera,
až připlují nějaké lodi. Poněvadž se ho nedočkali, chtěli se přeplaviti
aspoň za apoštoly, neboť se domnívali, že se k nim vrátí.
Když se však přeplavili a vystoupili z lodí, slyšeli, že už přišel
a sedí právě ve škole. Nemohli pochopiti, jak tam přišel, neboť na
žádné lodi ho neviděli a pěšky okolo jezera bylo to příliš daleko.
Když ho spatřili ve škole, ptali se ho:
„M istře, jak jsi sem přišel?“
On však věděl, proč přišli, a promluvil přísně:
„Amen pravím vám: Nehledáte mě proto, že jste viděli divy,
nýbrž proto, že jedli jste z chlebů a nasyceni jste. Hledejte však
nikoliv pokrm, který pomine, nýbrž pokrm, který má zůstati i pro
život věčný a který vám dá Syn člověka, jakož ustanovil Bůh Otec.“
To je zarazilo.
Po svém nasycení se domnívali, že zase tomu bude jako za časů
Z růže kvítek 7
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Mojžíšových, kdy Židům na poušti padala manna. A tenkráte musili
ji Židé sbírati, kdežto nyní jim apoštolové přinesli chléb sami. Proto
chtěli ho za krále. Takový král, který uzdravoval nemocné a rozmno
žoval chleby i ryby, se jim zajisté líbil. Ale on o to nestál, jako by
mu to bylo málo. Za to mluvil o podivném pokrmu pro život věčný.
0 takovém pokrmu dosud neslyšeli. Myslili přece, že v životě
věčném není pokrmů. Nyní jim tento pokrm sám nabízel. Ale nevě
děli, co za to bude chtíti.
Chtěli ho učiniti svým králem. T o se jim zdálo zcela možno, neboť
království lidské jest dílem lidským. On však říkal, že chce království
Boží. T u ovšem nevěděli si rady, neboť království Boží není dílem
lidským, nýbrž Božím.
1 tázali se ho:
„Co bychom měli činiti, abychom vykonali dílo Boží?“
Odpověděl:
„Toto jest dílo Boží: abyste věřili v toho, kterého poslal!“
Podle zákona Mojžíšova směli věřiti pouze v jednoho Boha. Ježíš
ovšem měl moc činiti divy. Ale domnívali se, že všecky jeho divy
dosud nestačí k tomu, aby věřili v něho jako v Boha. Musil by
ukázati něco ještě většího. I řekli:
„Jaké znamení tedy učiníš ty, abychom viděli a věřili tobě, co
děláš?“
Tak ho pokoušel ďábel, když byl na poušti. Neposlechl pokušení
ďáblova, tím méně poslechl těchto lidí.
Pochopili, že to neměli říci. I chtěli to zamluviti a pravili:
„Otcové naši jedli na poušti mannu. A psáno jest: Chléb s nebe
dal jim jísti.“
Chtěli se spokojiti takovým znamením, jakým bylo zázračné nasy
cení. Ale mělo to aspoň býti trvalé, neboť i manna padala na poušti
celých čtyřicet let.
I odpověděl:
„Amen amen pravím vám: Nikoliv Mojžíš dal vám chléb z nebe,
ale Otec můj dává vám chléb z nebe pravý. Neboť chléb Boží jest
ten, který sestupuje s nebe a dává život světu.“
Poznávali, že tomu rozumí lépe než oni. Řekli opatrně:
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„Pane, dávej nám vždycky ten chléb!“
T u počal mluviti takto:
„Já jsem chléb života! Kdo přichází ke mně, nebude lačněti. A kdo
věří ve mne, nebude žízniti nikdy! Ale pravil jsem o vás, že i vy jste
mne viděli, ale nevěříte!“
Nyní cítili mnozí, že je zavrhuje. Zdálo se jim, že se rouhá, ale
nemohli dosud odporovati veliké moci jeho slova. A on pokračoval:
„Všecko, co dává mi Otec, přijde ke mně. A toho, kdo přichází
ke mně, nezavrhnu. Neboť jsem sestoupil s nebe ne proto, abych
činil vůli svou, ale vůli toho, kterýž mne poslal. To pak jest vůle
toho, který mne poslal: Abych nic neztratil z toho, co mi dal, ale
vzkřísil to v den nejposlednější. A také to jest vůle Otce mého, který
mne poslal: Aby každý, kdo uvidí Syna a uvěří v něho, měl život
věčný a já abych ho vzkřísil v den nejposlednější.“
T u počali reptati. Znamení dáti jim nechtěl, ale Bohem se činil.
A někteří pravili:
„Cožpak není to Ježíš, jehož otce i matku my sami známe? Jak
tedy může říci, že sestoupil s nebe?“
Odpověděl:
„N ereptejte! Nikdo nemůže přijíti ke mně, leč přitáhne-li ho Otec
a vzkřísím-li ho já sám v den nejposlednější. Psáno jest v prorocích:
A dostanou všichni naučení od Boha. — Každý tedy, který poslechne
Otce a přijímá naučení, jde ke mně. Ne že by kdo Otce viděl, neboť
jediné ten, který jest od Boha, ten viděl Otce. Pravím však vám: Kdo
věří ve mne, má život věčný. Já jsem chléb života!“
S počátku se divili veliké moci, která vycházela z jeho slov. Ale
zdálo se jim, že právě tak mocně mohl mluviti ďábel, když sliboval
prvním lidem, že budou jako Bůh.
T u pravil:
„Otcové vaši jedli mannu na poušti, a všichni zemřeli.“
O tom nikdo z nich nepochyboval. Zemřeli všichni, ať se klaněli
modlám či pravému Bohu. Ale připomínal těmi slovy, že zemřeli na
poušti, aby neuzřeli země zaslíbené. Něčím takovým hrozil i jim.
To je popudilo. T u však ukázal na sebe:
‚Toto však jest chléb,“ pravil, „sestupující z nebe, aby bude-li kdo
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z něho jísti, neumřel. Já jsem chléb živý, který sestoupil z nebe.
Bude-li kdo jísti z chleba toho, neumře na věky.“
I domnívali se, že mluví tak v podobenství o svém učení, které
přirovnává k chlebu. Snad mohl své učení míti od Boha a proto ho
nazýval svým Otcem a sebe jeho Synem. Všecko to mohlo býti podo
benstvím a nemusilo to býti rouhání. I proroci mluvili v podoben
stvích, kterým nerozuměl nikdo úplně.
Nyní však pravil:
„A chléb, který já dám, tělo mé jest, které dám za život světa.“
T u se už nemohli udržeti-a posmívali se nahlas:
„Kterak tento může nám dáti za pokrm své tělo ?“
Odpověděl:
„Amen amen pravím vám: Nebudete-li jísti těla Syna člověka a píti
jeho krve, nebudete míti v sobě života.“
Opět se zdálo, že jim hrozí. Vzpomínali si, že proroci mluvili
o umučení a zabití spravedlivého, který přijde. Nikdo jejich slovům
dobře nerozuměl. A snad právě oni měli viděti jejich vyplnění.
Pokračoval:
„Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já jej vzkřísím
v den nejposlednější. Neboť tělo mé právě jest pokrm a krev má
právě jest nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, ve mně přebývá
a já v něm. Jakož mne poslal Otec, i já živ jsem pro Otce; a kdož jí
mne, i on živ bude pro mne.“
Tak mluví jen ten, kdo sám volá na sebe smrt a kdo sám se vydává
do rukou lidí. Teprve pak mohli by poznati, co to jest chléb živý.
Znal jejich myšlení. I potvrdil znova, co řekl:
„Toto jest chléb, který sestoupil s nebe! Ne jako když otcové
vaši jedli mannu a zemřeli. Kdo jí chléb tento, živ bude na věky.“
Už to nemohli snésti ani jeho učedníci a počali reptati:
„T vrdá jest řeč tato. Kdož ji může slyšeti!“
T u řekl jim:
„Toto vás pohoršuje? A což až uzříte Syna člověka, vstupujícího
tam, kde prve byl?“
Náhle mu jich bylo líto. Poznával slabost jejich srdcí, ale nyní
jim pomoci nemohl.
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„D uch to jest,“ vysvětloval jim, „který dává život; tělo samo pak
nemůže nic. Slova však, která jsem já mluvil k vám, duch i život
jsou.“
T u však viděl, že by mluvil marně. I skončil svou řeč slovy:
„Ale jsou někteří mezi vámi, kteří nevěří. Proto řekl jsem vám,
že nemůže žádný přijíti ke mně, není-li mu to dáno od Otce mého.“
V tu chvíli mnozí z učedníků jeho od něho odešli a už se k němu
nevrátili. On věděl však sám, kdo ho zradí.
Tak zmařil sám všecku naději apoštolů, kteří očekávali, že se po
nasycení pěti tisíc stane králem. Nyní lidé jím pohrdali a ze mnohých
učedníků se stah nepřátelé.
T u se obrátil k apoštolům a tázal se jich:
„Zdaliž i vy chcete odejíti?“
Dával jim tedy volnost.
„Pane,“ odpověděl mu Šimon Petr, „ke komu bychom šli? T y
přece máš slova života věčného! A my věříme a poznáváme, že ty
jsi Kristus, Syn Boží!“
Tentokráte však nevěřil Ježíš. Zdálo se, že by byl rád, kdyby přece
někdo z nich odešel.
Ale nikdo z nich neodcházel.
Nebyl tím nikterak potěšen. Naopak pronesl slova velmi hrozná:
„Zdali jsem já vás dvanácte nevyvolil ? Ale jeden z vás ďábel jest!“
T o řekl o tom, který ho měl zraditi.
Byl to Jidáš, syn Šimona Iškariotského. T en po této řeči přestal
věřiti, ale neodešel, ale zůstával mezi nimi jako ďábel.
I vstal, aby opustil tento kraj a vydal se do končin Tyrských jako
Eliáš prorok, který byl poslán k ženě vdově. Bylo tam mnoho Židů,
kteří žili rozptýleni mezi cizinci.
Už i pohané slyšeli o divech, které činil v Galilei. K těm však
nešel. Chtěl potěšit Židy. Proto učedníci ho zavedli do domu ži
dovského.
Ale jednou, když se do toho domu vracel na nocleh, slyšel za sebou
křik. Nějaká žena, která podle své řeči byla původu syrofenického,
spěchala za ním, volajíc úpěnlivě:
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‚Smiluj se nade mnou, Synu Davidův! Dcera má od ďábelství zle
se trápí!“
Bylo to zvláštní, že tato žena, jistě pohanka, nazývala ho Synem
Davidovým. Nemohlo pro Žida býti větší pocty.
Ale neodpověděl ani slovem. Učedníci šli uctivě za ním.
Žena jich dobíhala a volala ustavičně. Ale byla to pohanka kana
nejská. Těch se Židé štítili ze všech nejvíce. Nikdo si jí nevšímal.
Křičela však stále více.
Učedníci věděli, že Ježíš nechce, aby se mluvilo o něm mezi po
hany. Ona však mohla svým křikem celému městu prozraditi, že je
zde. Chtěli ji odehnati, ale neodvážili se učiniti to bez jeho dovolení.
I přistoupili k němu a žádali ho:
„Odbuď ji, ať nekřičí za námi!“
T u on, obrátiv se k ní, řekl:
„Nejsem poslán než k hynoucím ovcím domu israelského.“
Zastavila se, zaražena jeho odpovědí. Přišli už do židovského do
mu, kde bydlili. Tam pohanka neměla práva vstoupiti.
Vešel do domu, učedníci za ním. Byla už připravena večeře. T u
vstoupila však i žena a poklonila se před ním, řkouc:
„Pane, pomoz m i!“
Ač se jí nikdo na nic neptal, počala s nářkem vypravovati, jak
o něm uslyšela a hned za ním vyšla, aby vyvrhl ďábelství z její dcery.
Slyšel to všecko, ale neodpovídal. Pohlížel na chléb, připravený
na stole, a vzpomínal na syny domu israelského, k nimž přišel. Bylo
však třeba, aby ji odbyl.
„Sluší se,“ pravil, odvraceje se od ní, „aby nejprve nasyceni byli
synové. Není spravedlivo vzíti chléb synům a hoditi psům.“
Byli pohané kananejští od Židů považováni za psy. Žena rozu
měla. Týkalo se to jí i její dcery.
Učedníci byli spokojeni. Vždyť pohanka kananejská si jiného ne
zasloužila.
Ale dotěrná žena ihned řekla:
„Ovšem, Pane! Tak jest! Ale vždyť i štěňátka jedí pod stolem
drobty, které padají se stolu p án ů !“
T u se obrátil, pohlédl na ni a pravil:
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„Ó , ženo! Veliká jest víra tvá! Pro tato slova staniž se tobě, jak
chceš! J d i! Vyšlo již ďábelství z dcery tv é !“
I odešla do svého domu a nalezla děvečku svou klidně ležící na
lůžku, neboť vyšlo již ďábelství z ní a uzdravena jest v tu hodinu.
Ježíš pak vyšel z končin tyrských a šel skrze Sidon a krajinu Desíti
měst k jezeru galilejskému.
A když přišli do Betsaidy, přivedli k němu slepého a prosili ho,
aby se ho dotkl.
Ale nechtěl ho uzdraviti před nimi. Proto ujav slepého za tuku,
vedl jej ven z městečka. Tam plivnuv na oči jeho, vložil na něho ruce
a tázal se ho, co vidí.
T en pohlédl před sebe. Viděl. Ale to, co viděl, bylo tak obludné,
že neuměl toho ani pověděti. Mohl říci jen toto:
„Vidím lidi jako stromy choditi.“
T i, kteří ho přivedli, chtěli, aby mu Ježíš vrátil zrak. Nic jiného
nechtěh. On mu ho tedy vrátil. Stačilo, aby mu plivl do očí. Ale když
slepý prozřel, viděl svět ve zvláštní podobě.
Byl to svět, odvrácený od Boha. Tak svět vypadá před Bohem,
když Bůh odvrátí od něho své milosrdenství. T o chtěl tedy ukázati
tomuto slepému.
T u se však smiloval. Nyní na jeho oči položil své ruce, aby mu dal
milost ze svých rukou. A ten počal viděti a uzdraven jest tak, že jasně
viděl všecko.
I poslal jej domů a přikázal mu:
„Jdi domů! A přijdeš-li do městečka, nikomu o tom nevypravuj!“
Tehdy viděl, že už blíží se čas, kdy má dokonati své dílo a vrátiti
se k Otci. Před tím však chtěl o tom mluviti s apoštoly, aby se nepo
lekali, až ty věci přijdou.
Apoštolové měli už brzy jíti do celého světa. I vyvedl je opět z Galilee a šel s nimi do krajiny, zvané Caesarea Filipova. Tak se nazý
valo hlavní město té země, Z milosti Římanů vládl tam Herodesův
bratr Filip; z úcty k císaři dal tomuto městu jméno Caesarea, to jest
město císařovo, a také tam stavěl pohanské chrámy. Žili tam pohané.
Právě mezi pohany chtěl mluviti s apoštoly o tom, co měl na srdci.
Počal se jich vyptávati:
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„Kým lidé praví býti Syna člověka?“
Odpovídali:
„Někteří Janem Křtitelem, jiní pak Eliášem, nebo Jeremiášem,
nebo některým z proroků.“
I řekl jim:
„Vy pak kým mne býti pravíte?“
Odpovídaje Šimon Petr, řekl:
„T y jsi Kristus, Syn Boha živého!“
I řekl mu Ježíš:
„Blahoslavený jsi, Šimone, synu Jonášův! Neboť nezjevilo ti to
tělo a krev, ale Otec můj, který jest v nebesích!“
Opravdu nikdo nemohl věděti, že jest Synem Božím. Nikdo to
nemohl poznati podle jeho těla. Nikdo nebyl při andělském zvěsto
vání v Nazaretě. Činil veliké divy, ale takové činili také proroci. Petr
však uvěřil a vyznal to přede všemi. Proto řekl mu Ježíš:
„Také já pravím tobě: T y jsi Petr, to jest skála, a na té skále
vystavím Církev svou, a brány pekelné jí nepřemohou. A tobě dám
klíče království nebeského. A cožkoliv svážeš na zemi, bude svázáno
i na nebi, a cožkoliv rozvážeš na zemi, bude rozvázáno i na nebi.“
Tak mu připověděl prvenství v Církvi. Ale Petr se nyní tím chlubiti
nesměl. Ihned totiž přikázal Ježíš jemu i druhým, aby nikomu ne
říkali, že on jest Ježíš Kristus. Stále chtěl, aby to lidé poznali nikoliv
ze slov lidských, nýbrž z milosti Boží.
Všichni se teď radovali, že zůstali při něm, třebas tolik učedníků
ho nedávno opustilo. Ale dlouho se netěšili.
Brzy počal tu s jedním, tu s druhým mluviti o divných věcech,
které je polekaly. Říkal jim, že už záhy půjde do Jerusalema, kde
přemnoho vytrpí od zákoníků a starších, i od knížat kněžských;
a že bude zabit a třetího dne vstane z mrtvých.
Nemohli tomu věřiti a byli by se s ním nejraději bývali hádali. T o
však mohl si dovoliti jen Petr. T en přistoupil a domlouval mu, aby
takových myšlenek nechal:
„Odstup to od tebe, Pane! T o se ti nesmí státi!“
Vždyť o něm věřil, že má takovou moc, že by nic proti němu
nezmohl ani celý svět.
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Proměnění Páně

Slova Petrova připomněla vsak Ježíšovi slova samého Satana,
který také mu říkal, že ho andělé na ruce uchopí, aby snad o kámen
neurazil nohy své.
„Odejdi, Satane,“ zvolal rozhorleně; „k pohoršení jsi mi! Nechá
peš těch věcí, které jsou Boží, ale jen ty, které jsou lidské.“
Ihned svolal všecky apoštoly k sobě a promluvil k nim:
„Chce-li kdo přijíti za mnou, zapři sebe sám, vezmi kříž svůj na
sebe a následuj mne! Neboť kdo bude chtíti život svůj zachovati,
ztratí jej; kdo však ztratí život svůj pro mne, nalezne jej. Co by však
prospělo člověku, kdyby celý svět získal, ale duši svou ztratil ? Vždyť
čím může člověk vykoupiti duši svou ? Kdo pak se před tímto poko
lením hříšným a cizoložným bude styděti za mne a za moje slova,
za toho i Syn člověka se styděti bude, až přijde v slávě Otce svého
a andělů svatých, aby oplatil jednomu každému podle skutků jeho.“
Zalekli se, neboť poznali nyní, že ví všecko. Zdálo se jim, že by to
pro ně bylo hanbou, kdyby jejich mistr byl potupně zabit. A teď
slyšeli, jak by odsoudil ty, kteří by se za něho styděli.
Znal jejich malou víru a věděl, že i oni by si přáli nějakého znamení
s nebe. Dosud nechtěl takového znamení ukázati nikomu. Ale miloval
je a chtěl, aby mu uvěřili. Proto se odhodlal ukázati jim toto znamení.
Ale vyvolil si k tomu jen tři, Petra, Jakuba a Jana. Vyvedl je na
vysokou horu a modlil se s nimi.
A když se modlil, proměnila se tvář jeho a učiněno jest roucho jeho
skvoucí a bílé jako sníh. T i tři apoštolové hned myslili na to, že
roucha tak bílého žádný bělič na zemi učiniti nemůže.
A aj, ukázali se dva muži, kteří mluvili s ním, a byli to Mojžíš
a Eliáš, viděni v slávě, a počali mluviti s Ježíšem.
T i tři apoštolové tedy uzřeli znamení, kterého si přáli. Žasli velice
a báli se před velebností toho, co viděli. Nyní však Mojžíš a Eliáš
počali mluviti o tom, co musí podstoupiti Ježíš v Jerusalemě. T ři
apoštolové měli naslouchati těmto slovům, aby uvěřili tomu, co sly
šeli od svého mistra.
Ale ukázalo se, ža ani znamení s nebe není člověku nic platno,
nepomůže-li při tom Bůh. I stalo se, že oči apoštolů byly obtíženy
snem. A zatím co Mojžíš a Eliáš mluvili s Ježíšem o jeho utrpení,

apoštolové spali. A když procitli a spatřili opět jeho slávu, báli se
velmi. Viděli, že Mojžíš a Eliáš se už chystají k odchodu. T u Petr se
rychle osmělil a zvolal:
„Pane, dobře jest nám zde býti! Chceš-li, uděláme zde tři Stánky,
tobě jeden, Mojžíšovi jeden a Eliášovi jeden.“
Chtěl tak napraviti, co zmeškali spánkem. Ještě však nedomluvil,
a aj, ukázal se zářící oblak, který je zakryl. A přišel hlas z oblaku,
řkoucí:
„Tento jest Syn můj milý, v němž se mi dobře zalíbilo! Toho
poslouchejte!“
Uslyševše to apoštolové, poznali, že to jest hlas, jaký mluvíval
k Židům z oblaku na poušti. Lekli se a padli na tváře své, aby ne
umřeli, kdyby spatřili Boha.
Zatím, co hlas mluvil z oblaku, zpozorovali, že už stojí před nimi
sám. I viděli, že hlas z oblaku vydal toto svědectví o něm. Báli se
velmi. On však přistoupil, dotekl se jich a řekl:
„Vstaňte a nebojte se!“
Pozdvihli oči a žádného neviděli než samého Ježíše. Když pak
sestupoval s nimi s hory, přikázal jim:
„Žádnému nevypravujte o tom, co jste viděli, dokud Syn člověka
nevstane z mrtvých!“
Nemluvili tedy o tom s cizími, jen potají mezi sebou. Viděli zna
mení s nebe, stále však nerozuměli tomu, že vstane z mrtvých. Tak
se ukázalo, že znamení s nebe samo nestačí.
Stalo se pak druhého dne, když sestupoval s hory a vracel se
k apoštolům, že uzřel okolo nich zástup veliký a zákoníky, kteří se
hádali s nimi. Jakmile ho spatřili, zmocnil se jich strach.
I otázal se jich:
„Co máte mezi sebou?“
T u přistoupil k němu jeden muž ze zástupu, padl před ním na
kolena a prosil:
„M istře, přivedl jsem k tobě svého syna, který má ducha němého
a zle se trápí. Prosím tebe, smiluj se nad ním a vzhlédni na něho,
neboť jediného mám! A aj, duch jej popadá, a hned křičí a hází
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a lomcuje jím, a kdežkoliv jej chopí, bije jím o zemi, a on sliní, skřípe
zuby, až omdlí. A duch s těžkostí odchází od něho, sápaje jím. I prosil
jsem už učedníky tvé, aby ho vyvrhli, ale nemohli.“
To tedy byla příčina toho hluku! Apoštolové chtěli vyvrhnouti
ďábla. Až dosud se jim to vždycky podařilo, neboť měli k tomu moc
od Ježíše. Dnes se však namáhali marně. A byli tu zákonici, kteří se
jim za to posmívali a haněli přede všemi i jejich mistra. Oni pak nevě
děli si rady.
Ihned poznal, že vinni jsou sami. I obořil se na ně přísně:
„Ó pokolení nevěřící a převrácené! Jak dlouho budu s vámi, tak
dlouho trpěti b u d u !“
Na to přikázal otci pacholete:
„Přiveď sem syna svého!“
Tento syn byl teprve pacholík. Chtěl-li ho však jeho otec přivésti,
musili mu pomoci ještě jiní. A také, jakmile ho přivedli, zalomcoval
jím duch tak, že padl na zem, zmítal se a shnil.
I tázal se Ježíš otce jeho:
„Dávno-li se mu to stalo?“
„Od dětství,“ odpověděl otec; „a často už srazil jej duch na oheň i do
vody, aby ho zahubil. Ale můžeš-li, pomoz n ám ! Slituj se nad nám i!“
Prosil úpěnlivě, ale dosud se bál, neboť viděl, kolik apoštolů se
o to pokoušelo a žádnému se to nepodařilo. A tu řekl mu Ježíš:
„Můžeš-li věřiti, všecko jest možno věřícímu!“
Ihned pak otec pacholete zvolal s pláčem:
„Věřím, P ane! Pomoz nedověře m é!“
Zatím duch němý počal pacholíkem lomcovati, takže se sbíhalo
ještě více lidí.
T u pohrozil Ježíš duchu nečistému, řka jemu:
„Hluchý a němý duchu, já tobě přikazuji: Vyjdi, a už nevcházej
do něho!“
Duch vykřikl, prudce pacholíkem zalomcoval, a vyšel. Pacholík
zůstal ležeti jako mrtvý, takže říkali mnozí, že zemřel. T u ho Ježíš
vzal za ruku, pozdvihl ho, a on vstal. I navrátil ho otci jeho.
Všichni se podivili a báli se velebnosti božské. Jen apoštolové byli
zahanbeni. Teprve doma přišli a tázali se ho:
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‚Proč my jsme ho nemohli vymítnouti?“
Odpověděl jim:
„Pro nevěru vaši! Amen pravím vám: Budete-li míti víru jako
zrno hořčičné, řeknete této hoře: Přejdi odsud sem! A ona přejde.
A nic vám nebude nemožného.“
Vyšli pak z této krajiny. Ježíš chodíval před apoštoly, oni pak za
ním mluvili mezi sebou a někdy se přeli. Tušili nyní, že mezi nimi
jest rozdíl. Petr byl ustanoven klíčníkem království nebeského. Jeho
a Jakuba a Jana vzal s sebou na horu, kde se jim zjevil. O jednom
z nich řekl, že jest ďábel. I přeli se o to, kdo z nich jest větší.
Nedávno slyšeti o tom, že jejich mistr má trpěti v Jerusalemě
a býti zabit. Slyšeti také, že každý z nich má na sebe vzíti svůj kříž
a následovati ho. A zatím se přeli jen o to, kdo z nich bude míti
přednost před druhými.
Ježíš to věděl. Cestou neřekl nic. Až když přišli do Kafarnaum,
otázal se jich:
„O čem jste mezi sebou na cestě rozjímati?“
Zastyděli se a mlčeti. I posadil se, zavolal k sobě všech dvanáct
a pravil:
„Chce-li kdo prvním býti, bude ze všech nejposlednější a všech
služebník.“
A zavolav pacholátko, postavil je doprostřed nich, objal je a pravil:
„Kdožkoliv jedno z takových pacholátek přijme ve jménu mém,
mne přijímá; a kdožkoliv mne přijal, přijímá toho, kterýž mne poslal:
Neboť kdož jest menší mezi vámi všemi, tenť jest větší!“
I stalo se tehdy, že k Petrovi přišli výběrčí daní a ptali se h o :
„Což váš mistr neplatí daní?“
Petra to překvapilo. Tento výběrčí chtěl, aby Syn Boží platil daně!
Nevěděl, jakým způsobem by ho odbyl, i pojala ho bázeň před výběrčím, takže odpověděl:
„Platí.“
Byl by pak býval hned zaplatil. Neměl však peněz. Když se vrátil,
předešel ho Ježíš v řeči a otázal se ho:
„Co se ti zdá, Šimone, od koho králové zemští berou daň nebo
úrok, od synů svých, anebo od cizích ?“
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„O d cizích,“ odpověděl Petr.
I řekl mu:
„Tedy synové svobodni jsou.“
Neměl platiti. Přece však Petr se bál, aby z toho nepovstaly zlé
věci. A tu rozhodl Ježíš:
„Ale abychom jim nedali pohoršení, jdi k jezeru a vrz udici! A tu
rybu, která nejprve uvázne, vezmi a až otevřeš ústa její, nalezneš
peníz. T en vezmi a dej jim za mne i za sebe!“
Již pak nastával čas, aby opustil Galilei a odebral se do končin
judských. Proto poslal před sebou učedníky do města samařského,
aby mu připravili nocleh. Když však samařští uslyšeli, kam jde,
nepřijali ho do domu, neboť nenáviděli Židy, kteří chodili do Jeru
salema.
T u Jakub a Jan, plni hněvu, žádali o dovolení, aby směli toto
město potrestati.
„Pane, chceš-li, řekneme, aby sestoupil oheň z nebe a zapálil je!“
Věřili, že mohou to učiniti z moci, kterou jim dal. On však od
pověděl:
„Nevíte, čího ducha jste! Syn člověka nepřišel duše zatracovat,
ale spasit.“
I šli do jiného městečka.
A tu spatřili v dáli deset mužů, kteří si netroufali přijíti blíže, neboť
byli to malomocní. T i náhle počali silně křičeti:
„Ježíši, mistře, smiluj se nad námi!“
I pohlédl na ně a řekl jen toto:
„Jděte, a ukažte se kněžím !“
Tedy šli, a uzdraveni jsou všichni. Jeden pak z nich, když viděl,
že jest očištěn, navrátil se k němu a velikým hlasem velebil Boha.
A díky čině, padl na tvář před nohy jeho. A ten právě byl Samaritán.
T u řekl Ježíš:
„Zdali deset jich nebylo očištěno ? A kde jest těch devět ? Žádný se
nenalezl, který by se vrátil a vzdal chválu Bohu, jediné tento Sama
ritán?“
I řekl jemu:
„Vstaň a jd i! Neboť víra tvá tě uzdravila!“
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Po tom přistoupil k němu jeden zákoník, a chtěje ho pokoušeti,
pravil:
„M istře, co čině, život věčný obdržím ?“
Ale on zase počal zkoušeti jeho:
„Co jest psáno v zákoně ? Kterak tam čteš ?“
Zákoník odpovídal jako žák ve škole učiteli:
„Milovati budeš Pána Boha svého z celého srdce svého, z celé
duše své, ze vší síly své, i ze vší mysli své. A bližního svého jako sebe
samého.“
I řekl mu:
„Právě jsi to pověděl! T o čiň, a živ b udeš!“
T u zahanbil se zákoník a chtěje sám sebe ospravedlniti, opět se
tázal:
„A kdo jest můj bližní?“
T u Ježíš mluvil k němu toto:
„Člověk jeden sestupoval z Jerusalema do Jericha, a upadl mezi
lotry, kteří oloupivše ho a zranivše, opustili ho polomrtvého. Přiho
dilo se pak, že kněz jeden šel touž cestou, a viděv ho, pominul. Také
levita, když přišel k tomu místu a viděl ho, pominul. Samaritán pak
jeden, cestou se bera a uzřev jej, milosrdenstvím hnut jest. A při
stoupiv, ovázal rány jeho, nalil na ně oleje a vína, a vloživ jej na
hovado své, vedl ho do hospody a pečoval o něj. A druhého dne,
vyňav dva peníze, dal hospodáři a řekl:
Měj o něj péči. A cokoliv nad to vynaložíš, až se vrátím, zaplatím
tobě.
Kdo z těch tří zdá se tobě bližním býti tomu, který upadl mezi
lotry?“
„T en,“ odpověděl zákoník, „který mu prokázal milosrdenství.“
I řekl mu:
„Jdi, a čiň podobně!“
Když viděli apoštolové, oč větší jest milosrdenství jejich mistra než
milosrdenství jejich, přistoupil Petr a žádal o poučení.
„Pane,“ tázal se ho, „kolikrát mám odpustiti bratru svému, zhřeší-li proti mně? Zdali sedmkrát?“
‚Nepravím tobě,“ odpověděl mu jeho mistr, „že sedmkrát; ale až
35-1
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sedmdesátkrát sedmkrát. Neboť podobno jest království nebeské
člověku králi, který chtěl počet klásti se služebníky svými. A když
počal počet klásti, přivedli mu jednoho, který mu byl dlužen deset
tisíc hřiven. A když neměl čím zaplatiti, kázal jej pán jeho prodati,
i ženu jeho, i děti, i všecko, co měl, a zaplatiti. Tedy padna ten
služebník před ním, prosil ho, řka: Poshověj mi, a všecko zaplatím
tobě!
I slitovav se pán nad služebníkem tím, propustil ho a dluh jeho mu
odpustil.
Vyšed pak služebník ten, nalezl jednoho ze spoluslužebníků svých,
který mu byl dlužen sto peněz; a chopiv ho, hrdloval se s ním, řka:
Zaplať, co jsi dlužen! A padna před ním spoluslužebník jeho, prosil
ho, řka: Poshověj mi, a všecko zaplatím tobě!
On pak nechtěl, a dal jej do žaláře, dokud by nezaplatil dluhu.
Viděvše pak spoluslužebníci jeho, co se stalo, zarmoutili se velmi.
I šli, a pověděli to pánu svému. Tehdy povolav ho pán jeho, dí mu:
Služebníče nešlechetný, všechen dluh odpustil jsem tobě, neboť jsi
mne prosil. Zdaliž i ty neměl jsi se smilovati nad spoluslužebníkem
svým, jakož i já jsem se smiloval nad tebou?
I rozhněval se pán jeho a dal jej do žaláře, dokud by nezaplatil
všeho dluhu.
Tak i Otec můj nebeský učiní vám, jestliže neodpustíte jeden
každý bratru svému ze srdcí svých.“
Tehdy přistoupil kdosi a řekl Ježíšovi:
„Půjdu za tebou, kamkoliv půjdeš!“
Chtěl jíti s ním bezstarostně jako ten, kdo nic nemá a chce nalézti
štěstí. Ale zmýlil se. Nepomyslil na to, že tento mistr jde na smrt
a že by i on musil umříti s ním.
I pohlédl mistr na něho s útrpností a odbyl ho, řka:
„Lišky doupata mají, a ptáci nebeští hnízda. Ale Syn člověka
nemá, kde by hlavy sklonil.“
T o pravil o smrti na kříži, při níž opravdu není kde skloniti hlavu.
Opět přistoupil k němu kdosi a pravil:
„Mistře dobrý, co mám činiti, abych měl život věčný?“
Ježíš viděl v svém duchu jeho pošetilost a odbyl ho, řka:
Z růže kvítek 6
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„Co mne se vyptáváš na to, co jest dobré? Jediný jest dobrý, Bůh.
Chceš-li pak vejíti do života, zachovávej přikázání!“
„K terá,“ tázal se mládenec.
T u Ježíš mu některá připomněl:
„Nezabiješ, nezcizoložíš, nepokradeš, nepromluvíš křivého svě
dectví! Cti otce i matku svou, a milovati budeš bližního svého jako
sebe samého!“
„T o všecko,“ odpověděl mládenec, „zachovával jsem od své mla
dosti. Čeho ještě se mi nedostává?“
Jistě očekával, že bude pochválen. T u však Ježíš, aby potrestal jeho
ješitnost, řekl mu toto:
„Chceš-li dokonalým býti, jdi, prodej všecko, co máš, rozdej
chudým, a budeš za to míti poklad v nebi. Pak přijď, a následuj m n e!“
Když uslyšel mládenec tato slova, zarmoutil se velmi, neboť byl
velmi bohat. I odešel smutně.
T u zaradovali se apoštolové a Petr pravil:
„Aj, my opustili jsme všecko, a šli jsme za tebou. Čeho tedy se
dostane nám ?“
I odpověděl jim:
„Amen pravím vám : Za to, že jste mne následovali, také vy v novém
životě, kdež seděti bude Syn člověka na trůně velebnosti své, seděti
budete na dvanácti stolicích, soudíce dvanáctero pokolení israelských.“
Teď se dověděh aspoň něco o odměně, která je očekávala. I těšilo
je, že každý z nich bude prvním aspoň nad jedním pokolením svého
národa.
Jejich mistr však pokračoval:
„Každý, kdo opustí dům, nebo bratry či sestry, nebo otce či matku,
nebo manželku či syny, nebo pole pro jméno mé, stokrát více přijme
a životem věčným vládnouti bude. Mnozí pak první budou posled
ními a poslední prvními.“
Aby lépe to pochopili, řekl jim toto podobenství:
„Podobno jest království nebeské člověku hospodáři, který vyšel
na úsvitě, aby najal dělníky na vinici svou. Smluviv pak s dělníky
denní mzdu, poslal je na vinici.

A vyšed okolo hodiny třetí (což byla devátá dopolední), uzřel jiné,
ani stojí na trhu, zahálejíce. I řekl jim: Jděte i vy na vinici mou, a co
bude spravedlivo, dám vám. A oni šli.
Opět pak vyšel při šesté a deváté hodině, a učinil totéž. Opět vyšel
při jedenácté, a nalezl jiné, ani stojí. I řekl jim: Co tu stojíte, celý den
zahálejíce? Odpověděli mu: Žádný nás nenajal. I dí jim: Jdětež i vy
na vinici m o u !
Když pak byl večer, řekl pán vinice správci svému: Zavolej dělníky
a dej jim mzdu, počna od posledních až do prvních!
T u přistoupili ti, kteříž byli okolo jedenácté hodiny přišli, a dostali
po jednom penízi. Když přistoupili pak první, domnívali se, že dosta
nou více; ale i oni dostali po jednom penízi. Tedy vzavše, reptali
proti hospodáři, řkouce: Tito poslední toliko jednu hodinu dělali,
a učinil jsi je rovné nám, kteří jsme snášeli břímě dne i horka.
On pak odpovídaje jednomu z nich řekl: Příteli, nečiním tobě
křivdy. Zdali jsi nesmluvil denní mzdy se mnou? Vezmi, co tvého
jest, a odejdi! Chci pak i tomu poslednímu dáti tak jako tobě. Či
nemohu svobodně učiniti, co chci? Či oko tvé nešlechetné jest, že já
dobrý jsem?
Tak budou poslední prvními a první posledními; neboť mnoho
jest povolaných, ale málo vyvolených.“
Tato slova jich příliš nepotěšila. Chtěli přece jen míti přednost
před těmi, kteří přijdou až po nich. Ale neodvážili se reptati.
Šli tedy dále. Už viděli Jerusalem. T u se obrátil k nim a pravil:
„Aj, vstupujeme do Jerusalema, kde Syn člověka vydán bude
knížatům kněžským a zákoníkům, a odsoudí ho na smrt. A vydají
jej pohanům k posmívání, a k zbičování a ukřižování. A třetího dne
vstane z mrtvých.“
To je postrašilo. Ale musili jíti.
Když přišli do města, šli apoštolové také k příbuzným svým. A tu
matka synů Zebedeových přivedla oba své syny, apoštoly Jakuba
a Jana, a poklonila se Ježíšovi. I tázal se jí:
„Co chceš ?“
„Rci,“ prosila ho, „ať z těchto dvou synů mých sedí jeden na
pravici a druhý na levici v království tvém !“

„Nevíte,“ odpověděl jim z útrpnosti; „zač prosíte! Můžete píti
kalich, který já píti budu?“
Mínil kalichem tím své utrpení a smrt. Oni odpověděli:
„Můžeme.“
Věděl, že též oni budou pro něho jednou trpěti. Proto pravil:
„Kalich můj zajisté píti budete. Ale abyste seděli na pravici mé
nebo na levici, to nemohu dáti vám, ale těm, kterým jest připraveno
od Otce.“
Tak byli zahanbeni. Když pak to uslyšeli i ostatní apoštolové,
rozhněvali se na tyto dva bratry. A tu Ježíš zavolal je k sobě a řekl
jim:
„Víte, že knížata národů panují nad lidmi, a ti, kteří jsou vyšší,
užívají nad lidmi své moci. Ale tak nebude mezi vámi. A kdokoliv
bude chtíti mezi vámi býti větším, bude služebníkem vaším. Právě
tak Syn člověka nepřišel, aby jemu slouženo bylo, ale aby sloužil
a aby dal život svůj na vykoupení za mnohé.“

ÚKLADY FARISEŮ
ehdy se v Jerusalemě slavily svátky, ke kterým přicházeli i Ga
lilejští. I hledali ho Židé mezi nimi a chtěli ho zabiti. Ptali
se Galilejských:
„K de jest on?“
T i však nevěděli. I nastalo mnoho hluku pro něho. Někteří hájili
ho a říkali:
„Dobrý jest.“
Druzí tím zuřivěji křičeli:
„Ne, ale svádí lidi.“
Žádný pak neodvážil se hájiti ho zjevně pro strach před Židy.
A když polovina dnů svátečních uplynula, ukázal se sám v chrámě
a sedl si podle svého zvyku, aby učil.
Tehdy někteří z Jerusalema pravili:
„Zdaliž to není ten, kterého chtějí zabiti? A hle! Veřejně mluví
a nic jemu neříkají! Zdaliž právě poznala knížata kněžská, že tento
jest Kristus ? Ale tohoto známe, odkud jest. Když pak přijde Kristus,
žádný neví, odkud by byl.“
T u Ježíš zvolal prostřed chrámu:
„ I mne znáte, i odkud jsem, víte. A sám od sebe jsem nepřišel,
ale jestiť Pravdivý, který mne poslal a kterého vy neznáte. Já však
ho znám, neboť jsem od něho a on mne poslal!“
Proto chtěli ho popadnouti, ale žádný nemohl vztáhnouti ruku na
něho. Neboť ještě nepřišla hodina jeho. Mnozí ze zástupu však
uvěřili a říkali:
„Zdali Kristus, až přijde, bude činiti více divů než tento?“
I uslyšela to knížata kněžská a zákonici a poslali sluhy své, aby
ho jali. T i přišli, a když uslyšeli slova jeho, počali se příti mezi sebou.
Jedni pravili:
„Tento jest prorok!“
Jiní řekli:
„Tento jest Kristus!“
Někteří zase posměšně říkali:
„Zdaliž z Galilee přijde Kristus ? Zdali nepraví Písmo, že z rodu
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Davidova z městečka Betlema, kdež byl David, má přijíti Kristus ?“
Proto nastala různice pro něho; chtěli ho někteří chytiti, ale ruku
na něho nevztáhl žádný. I vrátili se s nepořízenou.
A tu knížata kněžská se jich ptala:
„Proč jste ho nepřivedli?“
„Nikdy tak člověk nemluvil,“ bránili se služebníci, „jako tento!“
Tehdy řekli jim fariseové:
„Což i vy jste svedeni ? Což v něho věří někdo z knížat kněžských,
anebo z fariseů? Ale zlořečeni jste, že nedbáte zákona!“
T u však se přihlásil jeden člen vysoké rady. Byl to Nikodém, který
mluvil s Ježíšem v noci. T en jim řekl:
„Zdali náš zákon soudí člověka dříve než ho vyslechne a pozná,
co cim?
I osopili se na něho:
„Zdali i ty Galilejský jsi? Ptej se Písma a viz, že z Galilee prorok
nepřichází!“
Pak odešli s hněvem do svých domů. Ježíš pak šel na horu Oli
vetskou.
Druhého pak dne přišel do chrámu, posadil se u pokladnice a učil.
I přišli k němu Židé a ptali se h o :
„Kdo jest otec tvůj ?“
Odpověděl jim:
„Ani mne neznáte, ani Otce mého. Kdybyste mne znali, snad
byste znali i mého otce. Já jdu, a budete mne hledati, ale v hříchu
svém zemřete. Kam já jdu, tam vy přijíti nemůžete.“
I rouhali se mu, řkouce:
„Zdaliž sám sebe zabije, že pravil: Kam já jdu, vy přijíti nemů
žete ?“
Odpověděl jim:
„Vy zdůli jste, já shůry jsem. Vy jste z tohoto světa, já nejsem
z tohoto světa. Proto řekl jsem vám, že zemřete ve svém hříchu.
Neboť neuvěříte-li, že já jsem, zemřete ve svém hříchu.“
T u řekli:
„Zdaliž my dobře nepravíme, že jsi Samaritán a ďábelství máš?“
Odpověděl jim:
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,Já ďábelství nemám, ale ctím Otce svého a vy jste mne potupili.
Já pak nehledám slávy své. Jest jiný, kdo hledá a soudí. Amen, amen
pravím vám: Bude-li kdo zachovávati řeč mou, neuzří smrti na věky.“
Tehdy řekli Židé:
„Nyní jsme poznali, že ďábelství máš. Abraham umřel i proroci.
A ty pravíš, že, bude-li kdo zachovávati řeč tvou, neuzří smrti na
věky! Zdaliž ty jsi větší než otec náš Abraham, kterýž umřel, jakož
i proroci umřeli? Kým sebe samého činíš?“
„Oslavuji-li já sám sebe,“ odpovídal jim, „sláva má nic není. Jest
to Otec můj, který mne oslavuje, o němž vy pravíte, že Bůh váš
jest. A nepoznali jste ho, ale já jej znám; a řeknu-li, že ho neznám,
budu lhář, podobný vám. Ale znám jej a řeč jeho zachovávám. Otec
váš Abraham radoval se, že uvidí den m ůj. Viděl a radoval se.“
Tedy řekli jemu Židé:
„Padesáti let ještě nemáš a Abrahama jsi viděl?“
A tu řekl jim Ježíš:
„Amen, amen pravím vám: Prve nežli Abraham byl, já jsem!“
Tehdy popadli kamení, aby házeli na něho. On pak se skryl
a vyšel z chrámu.
Cestou uzřel člověka, slepého od narození. T u otázali se ho učed
níci jeho:
„Mistře, kdo zhřešil ? On, anebo rodičové jeho, že se narodil slepý ?“
„Ani tento nezhřešil,“ odpověděl jim, „ani rodičové jeho. Ale aby
zjeveni byli skutkové Boží na něm. Já musím dělati dílo toho, který
mne poslal, dokud jest den. Neboť přichází noc, kdy nikdo dělati
nemůže. Dokud jsem na světě, jsem světlo světa.“
Když to pověděl, plivl na zemi, učinil ze sliny bláto, namazal
bláto na jeho oči, a řekl mu:
„Jdi a umyj se v rybníku Siloe!“
T en odešel, umyl se, a viděl.
Proto sousedé a ti, kteří jej dříve vídali, že byl žebrákem, řekli:
„Není-li to ten, který sedával a žebral?“
Jedni pravili, že to jest on. Druzí však řekli:
„Nikoliv, ale podobá se mu.“
On však pravil:

„Jsem to opravdu já.“
„Kterak,“ divili se tomu, „otevřely se oči tvé?“
„T en člověk,“ odpověděl, „který slove Ježíš, udělal bláto, po
mazal mé oči a řekl mi: Jdi k rybníku Siloe a umyj se! I odešel jsem,
umyl jsem se, a vidím.“
I ptali se ho:
„K de jest?“
„Nevím,“ odpověděl.
I vedli ho k fariseům. Byla pak právě sobota, když se to stalo.
Proto ptali se fariseové, kterak prozřel. On pak řekl i jim:
„Položil mi na oči bláto, umyl jsem se, a vidím.“
„N ení to člověk od Boha,“ řekli fariseové, „neboť nezachovává
sobotu.“
Jiní však říkali:
„Kterak by mohl činiti takové divy člověk hříšný?“
I nastala různice mezi nimi. Řekli tedy opět k slepému:
„Co ty pravíš o tom, který otevřel oči tvé?“
„Že to jest prorok,“ odpověděl upřímně.
Tedy Židé nechtěli věřiti, že před tím byl slepý. Zavolali si rodiče
jeho a tázali se jich.
„Jest to opravdu váš syn, o kterém vy pravíte, že se narodil slepý?
A kterak tedy nyní prozřel?“
Rodiče se podivili té otázce a odpověděli:
„Víme, že je to náš syn a že se narodil slepý. Ale kterak se stalo,
že nyní vidí, nebo kdo otevřel oči jeho, to nevíme. Ptejte se však
jeho, vždyť už má léta. Ať tedy mluví!“
Zavolali opět toho, který před tím byl slepý.
„Vzdej chválu Bohu,“ řekli mu, aby nechválil Ježíše; „neboť
víme, že ten člověk jest hříšník.“
„Je-li hříšník,“ odpověděl jim, „to nevím, vím jediné to, že dříve
jsem byl slepý, nyní pak vidím.“
T u opět se ptali:
„Co s tebou dělal? Jak ti otevřel oči?“
„Řekl jsem vám již,“ odpověděl, „a slyšeli jste. Proč opět to chcete
slyšeti? Zdali i vy chcete býti jeho učedníky?“
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Za to mu zlořečili a řekli:
„T y buď učedníkem jeho! My jsme učedníci Mojžíšovi. My víme,
že k Mojžíšovi mluvil Bůh; o tom pak ani nevíme, odkud jest.“
„T o je divné,“, odpověděl ten člověk, „že vy nevíte, odkud jest,
ač otevřel oči m é ! Víme, že Bůh hříšníků neslyší, ale ctí-li kdo Boha
a vůli jeho činí, toho vyslyší. Od věků není slýcháno, že by někdo
otevřel oči slepého od narození. Kdyby tento nebyl od Boha, nemohl
by to učiniti.“
I rozhněvali se a řekli mu:
„Celý v hříších jsi se narodil a nás chceš poučovati?“
A vyhodili ho ven.
Uslyšel o tom Ježíš, a když opět ho potkal, zastavil ho a řekl mu:
„Věříš-li ty v Syna Božího?“
„Kdo jest to, Pane,“ odpověděl, „abych uvěřil v něho ?“
„Právě jsi ho viděl,“ řekl mu Ježíš; „a který mluví s tebou, tenť jest.“
A on řekl:
„Věřím, Pane!“
A padna, klaněl se jemu.
Když Ježíš viděl nepřátelství Židů, odešel do krajiny zajordánské.
A když učil a uzdravoval, přišla zpráva, že v Jerusalemě povstala
vzpoura proti římskému vladaři.
Vladařem v Judsku byl už sedm let Pilát Pontský, který pohrdal
Židy i jejich náboženstvím. Chtěl míti na budovách v Jerusalemě
římské znaky a vzal i peníze z chrámu, aby vystavěl vodovod. T u
povstali Židé proti němu. On však proti nim poslal vojáky a ti je
zahnali až do chrámu, kde mnoho jich pobili, takže krev Židů se
smísila s krví zvířat, která právě byla ve chrámě obětována. Zabití
Židé byli z Galilee.
T i, kteří o tom vypravovali, jistě litovali zabitých. Ale jiní se
domnívali, že to Bůh dopustil na ně jen pro jejich hříchy.
Slyše to, pravil k nim Ježíš:
„Co míníte? Byli snad tito Galilejští větší hříšníci než ostatní
Galilejští, že takové věci musili vytrpěti? Nikoliv, pravím vám.
Neboť nebudete-li pokání činiti, všichni podobně zahynete!“
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T u přistoupili k němu někteří z fariseů a řekli:
„Vyjdi a odejdi odsud, neboť Herodes chce tě zabiti!“
Nebyla to pravda. Přáli si ovšem, aby to Herodes učinil, ale ten
na to zatím nepomýšlel. T o řekli jen proto, aby ho postrašili, neboť
se domnívali, že uteče do Judska. Tam pak ho sami mohli zabiti
spíše než zde.
On však odpověděl:
„Jděte, a řekněte té lišce: Aj, vymítám ďábly a uzdravuji dnes
i zítra, a třetího dne bude konec. Jistě však mohu choditi ještě dnes,
a zítra, i pozítří, neboť nelze proroku zahynouti leč v Jerusalemě.“
I zarmoutil se a pravil:
„Jerusaleme, Jerusaleme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty,
kteří jsou posláni k tobě! Kolikrát chtěl jsem shromážditi syny tvé
jako pták hnízdo své pod křídla, a nechtěl jsi! Aj, zanechán bude vám
dům váš pustý. Pravím pak vám, že mne neuzříte, až přijde čas, kdy
řeknete: Požehnaný, jenž se béře ve jménu Páně!“
Byl pak v městečku Bethanii jeden nemocný jménem Lazar. T en
měl dvě sestry, Marii a Martu.
Maria byla ta, která pomazala Pána mastí a vlasy svými utírala
jeho nohy. A nyní mu vzkázala:
„Pane, ten, kterého miluješ, nemocen jest.“
Pán, uslyšev to, pravil:
„T ato nemoc není k smrti, ale pro slávu Boží, aby oslaven byl Syn
Boží skrze ni.“
Ale poněvadž miloval Lazara i sestry jeho, šel do Bethanie a zůstal
tam u nich dva dny. Pak řekl apoštolům:
„Pojďme zase do Judska!“
„M istře,“ odpověděh, „nedávno chtěli tě Židé kamenovati, a zase
tam jdeš?“
Ale šel, a musili za ním. A když za krátký čas si vzpomněli na
Lazara, řekl jim:
„Lazar, přítel náš, spí, ale půjdu, abych jej probudil ze sna.“
Tom u se podivili, neboť nemocní potřebují spánku, který přichází
s uzdravením. I odpověděli:
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Vzkříšení L a za ra

„Pane, spí-li, bude zase zdráv!“
On však to řekl o jeho smrti, oni pak se domnívali, že řekl to o snu,
který přichází ve spánku. A tu řekl jim zjevně:
„Lazar umřel. A raduji se pro vás, že jsem tam nebyl, abyste
uvěřili. Ale pojďme k němu!“
Mnozí pak z Židů přišli k Marii a Martě, aby je těšili pro smrt
bratra jejich. Ale Marta, jakmile uslyšela, že Pán jde, vyšla mu na
proti a řekla mu:
„Pane, kdybys byl býval zde, bratr můj nebyl by býval umřel!
Ale i nyní vím, že začkoliv požádáš Boha, dá tobě.“
T u dí ji Jezis:
„Vstaneť zase bratr tvůj.“
„Vím,‘‘ pravila Marta, „že vstane při vzkříšení v den nejposledněj ší.“
I řekl jí Ježíš:
„Já jsem vzkříšení a život! Kdo věří ve mne, byť pak také umřel,
živ bude. A každý, kdo jest živ, a věří ve mne, neumře na věky.
Věříš tom u?“
„Ovšem, Pane,“ řekla jemu, „já jsem uvěřila, že ty jsi Kristus,
Syn Boha živého, kterýž jsi přišel na tento svět.“
A když to pověděla, odešla, zavolala sestru svou Marii a řekla jí tiše:
„M istr jest zde a volá tě.“
Ona, jakmile to slyšela, vyšla rychle a pospíchala k němu. Nepřišel
totiž ještě do městečka, ale byl ještě na tom místě, kde ho potkala
Marta.
T u Židé, kteří byli s ní v domě a těšili ji, všimli si toho, jak rychle
odešla z domu.
„Jde k hrobu,“ říkali mezi sebou, „aby tam plakala.“
A také šli za ní.
Když Maria přišla na místo, kde byl Ježíš, a uzřela jej, padla
k nohám jeho a naříkala.
„Pane,“ pravila, „kdybys byl býval zde, bratr můj nebyl by býval
umřel!“
A tu Ježíš, když viděl, že pláče, a že se s ní dávají do pláče i Židé,
kteří ji provázeli, zaúpěl ve své duši a zkormoutil se. I tázal se:
„K de jste jej položili?“
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Dí jemu Maria Magdalena:
„Pane, pojď a pohled’!“
Šel za ní, a když spatřil hrob, zaplakal. T o viděli Židé a říkali si:
„Hle, kterak ho miloval!“
Někteří z nich však pravili:
„Což ten, který otevřel oči slepého od narození, nemohl učiniti,
aby tento nezemřel ?“
T u opět Ježíš zaúpěl ve své duši a přistoupil k hrobu. Byla pak to
jeskyně, a kámen byl svrchu položen na ní. I řekl:
„Zdvihněte kám en!“
T u se ozvala Marta, sestra Lazarova:
„Pane, již zapáchá, neboť jest čtyři dny v hrobě!“
Ale on pravil:
„Zdaliž jsem ti neřekl, že budeš-li věřiti, uzříš slávu Boží?“
Tedy zdvihli kámen.
Ježíš pak pozdvihl oči vzhůru a modlil se, řka:
„Otče, děkuji tobě, že jsi mne slyšel! Já pak jsem věděl, že vždycky
mne slyšíš, ale pro zástup, který okolo mne stojí, řekl jsem to, aby
uvěřili, že ty jsi mne poslal!“
Což když pověděl, zvolal hlasem velikým:
„Lazare, pojď ven!“
A hned vyšel ten, kterýž byl umřel, maje ruce i nohy svázány
umrlčími plátny, a také tvář jeho byla šátkem ovázána.
I přikázal Ježíš:
„Rozvažte jej, a nechte, ať odejde!“
Tehdy mnozí Židé, kteří přišli k Marii a Martě a viděli, co učinil,
uvěřili v něho. Někteří pak z nich odešli a pověděli to fariseům.
T i slyšeli, podivili se, ale tím více se rozhněvali. Hned šli ke
knížatům kněžským, svolali celou vysokou radu a řekli:
„Co si počneme? Tento člověk mnohé divy činí. Necháme-li ho
tak, všichni uvěří v něho. A přijdou Římané, zruší naše místo a zničí
národ.“
Byl pak toho roku veleknězem Kaifáš. T en pravil:
„Vy nic nechápete, ani se nestaráte o to, aby raději zemřel jediný
člověk za lid, než aby zahynul celý národ!“
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Proto od toho dne myslili jen na to, aby ho zabili. Nijak je neděsilo
pomyšlení, že ten, kterého chtějí zabiti, jistě jest poslán od Boha.
Nejen uzdravoval, i mrtvé křísil. Ale báli se ho a nenáviděli ho.
Byla pak blízko Veliká noc židovská; tehdy přicházeli lidé ze
všech končin země k slavnosti do chrámu. I hledali fariseové Ježíše
mezi nimi, a když ho neviděli, ptali se jich:
„Co myslíte? Nepřijde snad ke dni svátečnímu?“
Nikdo však z těch lidí o něm nevěděl.
A tu knížata kněžská a fariseové vydali rozkaz, aby každý, kdo by
o něm věděl, oznámil to jim, aby ho jali.
I ubíral se Ježíš skrze Jericho. A byl tam muž jménem Zacheus,
vrchní nad celníky, velmi bohatý. T en žádal si viděti ho, jaký jest;
ale nemohl pro množství lidí, neboť byl postavy maličké. Proto
předběhl zástup a vylezl na strom planého fíku, aby jej viděl. Neboť
tudy měl jíti.
Když Ježíš přišel k tomu místu, pohlédl vzhůru, uzřel ho a pravil
k němu:
„Zachee, slez rychle dolů, neboť dnes musím zůstati ve tvém
dom ě!“
Zacheus se velice zaradoval, rychle slezl se stromu a vedl ho do
svého domu.
Když to viděli Židé, reptali všichni:
„K člověku hříšnému se obrátil!“
T u Zacheus vstal a řekl:
„Aj, polovici statku svého, Pane, dám chudým; a oklamal-li jsem
koho v něčem, nahradím čtvernásobně.“
I řekl Ježíš:
„Spasení dostalo se dnes domu tomuto, protože i on jest synem
Abrahamovým. Neboť přišel Syn člověka, aby hledal a spasil, což
bylo zahynulo.“
Když pak se blížili k Jerusalemu a přišli k hoře, která slove Oli
vetská, poslal před sebou dva apoštoly, řka:
„Jděte do městečka, které před námi jest! Jakmile vejdete do
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něho, hned najdete oslátko přivázané, na kterém ještě nikdo neseděl.
Odvažte je a přiveďte! A bude-li se kdo ptáti, co to děláte, řekněte,
že Pán ho potřebuje, a on hned je vám propustí.“
I šli, a nalezli oslátko, uvázané u dveří domu na rozcestí. Když
pak je odvazovali, řekli jim páni jeho:
„Co to děláte, že odvazujete oslátko?“
Oni pak odpověděli, jak jim přikázal Pán. A hned jim oslátko pro
pustili. I přivedli je, vložili na ně roucha a posadili na ně Ježíše.
Když pak jel, kladli roucha svá před ním na cestu. A když se již
přibližoval k dolině pod horou Olivetskou, vyšel proti nim veliký
zástup těch, kteří přišli na svátky do Jerusalema. T i uslyšeli, že
přichází Ježíš, i šli, aby viděli nejen jeho, nýbrž i Lazara, kterého
vzkřísil z mrtvých. I počali před ním prostírati svá roucha a nabravše
ratolestí palmových, kladli je před ním na cestu. A všichni, kteří
šli před ním i za ním, počali radostně chváliti Boha, hlasem velikým
řkouce:
„Hosanna synu Davidovu! Požehnaný, jenž se béře ve jménu
Páně, Král Židovský! Hosanna na výsostech!“
V zástupu byli též někteří fariseové. T i se toho lekli. Zástup totiž
provolal Pána za Krále Židovského a Římané mohli to považovati
za vzpouru a způsobiti krveprolití. Proto žádali Ježíše:
„M istře, napomeň učedníky své!“
On však odpověděl:
„Pravím vám, že budou-li tito mlčeti, kamení bude volati.“
A když se přiblížil, vida město, zaplakal nad ním, řka:
„Kéž bys bylo poznalo i ty aspoň v tento den tvůj, které věci jsou
tobě k pokoji! Ale nyní jsou skryty před očima tvýma. Přijdou na
tebe dnové, kdy obklíčí tebe nepřátelé tvoji náspem a oblehnou tě;
a budou tě soužiti ze všech stran ! A na zemi rozmetou tebe i syny tvé,
kteří v tobě přebývají, a nezůstane v tobě kamene na kameni, za to,
že jsi nepoznalo času navštívení svého!“
A když přišli do Jerusalema, nastalo pohnutí v celém městě. T u
zarmoutili se fariseové a pravili mezi sebou:
„Vidíte, že nic nezmůžeme! Hle, všechen svět přidal se k něm u!“
Proto radila jim knížata kněžská, aby i Lazara zabili. Byl však už
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po dvou dnech hod Beránka velikonočního, proto báli se ho nyní
zabiti, aby nenastalo vzbouření v lidu.
T u vešel však Ježíš do domu svého učedníka Šimona, kterého
kdysi byl uzdravil z malomocenství. I přišla Maria Magdalena,
nesouc v nádobě alabastrové drahou mast z pravého koření nardo
vého, a rozbivši nádobu alabastrovou, vylila mast na hlavu jeho; celý
pak dům naplněn jest vůní masti.
Tehdy řekl Jidáš Iškariotský:
„Proč tato mast se neprodá za tři sta peněz a není dáno chudým ?“
T o pak řekl, ne že by měl péči o chudé, ale že byl zloděj a maje
měšec, nosil u sebe to, co dáváno bylo.
I odpověděl Ježíš:
„Proč obtěžujete ženu tuto! Dobrý zajisté skutek nade mnou
učinila. Neboť chudé vždycky budete míti s sebou, mne však ne
vždycky. Vylivši zajisté tuto mast na mé tělo, k mému pohřbu to
učinila. Amen pravím vám: Kdekoliv po celém světě kázáno bude
toto evangelium, bude na její památku hlásáno i to, co učinila.“
T u Jidáš Iškariotský, rozhněvav se, hledal příhodného času, aby
ho zradil.
Zůstával pak Ježíš na noc v Bethanii a ráno přicházel do chrámu,
aby učil. T u přistoupila k němu knížata kněžská a starší lidu, řkouce:
„Z jaké moci tyto věci činíš? A kdo tobě tuto moc dal?“
Stále totiž chtěli namlouvati sobě i lidem, že má tuto moc od
knížete ďáblů.
On pak odpovídaje, řekl:
„Také já se vás otážu na jednu věc. Povíte-li mi to, pak také já
povím vám, z jaké moci tyto věci činím. Odkud byl křest Janův,
z nebe, anebo z lidí?“
T u se zamyslili. Pravili mezi sebou:
„Řekneme-li, že z nebe, zeptá se nás, proč tedy jsme nevěřili
jemu. Řekneme-li, že z lidí, bojíme se zástupu, neboť všichni mají
Jana za proroka.“
Proto odpověděli opatrně:
„Nevíme.“
A tu řekl i on:

„Ani já tedy nepovím vám, z jaké moci činím tyto věci.“
A když reptali proti němu, pravil k nim:
„Copak se vám zdá? Hle, jeden člověk měl dva syny. I přišel
k prvnímu a řekl mu: Synu, jdi dnes, a dělej na vinici mé! Ale syn
řekl: Nechci. Potom však lítostí pohnut, šel přece.
Přistoupiv pak k druhému synu, řekl mu podobně. A ten odpo
věděl: Jdu, pane. A nešel.
Který z těch dvou učinil vůli otcovu ?“
„První,“ odpověděli fariseové.
I řekl jim:
„Amen pravím vám, že publikáni a hříšnice půjdou před vámi do
království Božího. Neboť přišel k vám Jan cestou spravedlnosti,
a nevěřili jste mu, ale publikáni a hříšnice uvěřili jemu. Vy pak,
viděvše to, ani potom jste lítosti neměli, abyste mu uvěřili.“
T u báli se fariseové, aby se jim lid za to neposmíval, a chtěli raději
odejíti. On však je zadržel.
„Slyšte,“ pravil k nim, „ještě jiné podobenství! Byl člověk hospo
dář, který vzdělával vinici, opletl ji plotem, zasadil v ní vinný lis,
vystavěl strážní věže, pronajal ji vinařům a odešel z kraje. A když se
přiblížila doba sklizně, poslal služebníky své k vinařům, aby vybírali
od nich užitek z ní. Vinaři však, zjímavše učedníky jeho, jednoho
zmrskali, druhého zabili, třetího ukamenovali.
Opět poslal jiných služebníků více než prvé, oni však učinili
s nimi totéž.
Naposledy pak poslal k nim syna svého, mysle si: Budou se snad
styděti syna mého.
Vinaři však, uzřevše syna, řekli si: Tento jest dědic; pojďte, za
bijme jej, a budeme míti jeho dědictví! A chytivše ho, vyhnali ho
z vinice a zabili.
Až tedy přijde pán vinice, co učiní vinařům těm ?“
Odpověděli:
„Zlé dá utratiti, a vinici svou pronajme jiným vinařům, kteří by
mu dávali užitky včas.“
A tu pravil:
„Nikdy jste nečtli v Písmech: Kámen, který zavrhli stavitelé, ten
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učiněn jest kamenem úhelným? Od Boha stalo se to a jest to divné
před očima našima. Protož pravím vám, že bude odňato od vás
království Boží a bude dáno lidu, dávajícímu užitky jeho. A kdožkoliv
padne na kámen tento, rozrazí se; a na kohokoliv upadne kámen
tento, rozdrtí jej!“
Slyševše knížata kněžská a fariseové toto podobenství, porozuměli,
že o nich to pravil. I chtěli ho popadnouti, ale báli se zástupů, kteří
měli ho za proroka.
Když chtěli někteří z učedníků, aby vyložil jim toto podobenství,
odpověděl jim opět podobenstvím jiným:
„Podobno jest království nebeské člověku králi, který vystrojil
svatbu svému synu. A poslal služebníky své, aby povolali pozvaných
na svatbu. A ti nechtěli přijíti. Opět poslal jiné služebníky, řka:
Povězte pozvaným: Aj, oběd svůj připravil jsem; volové moji
a krmný dobytek zbit jest a všecko jest hotovo. Pojďte na svatbu!
Ale oni nedbali; a odešli jedni do dvoru svého, jiní po kupectví svém.
Jiní pak zjímali služebníky jeho, a posměch jim učinivše, zabili je.
Uslyšev to král, rozhněval se; a poslav vojska, zhubil vražedníky
ty, a město jejich zapálil. Tehdy řekl služebníkům svým:
Svatba zajisté hotova jest, ale ti, kteří pozváni byli, nebyli hodni.
Protož jděte na rozcestí, a kteréžkoliv naleznete, pozvete na svatbu!
I vyšedše služebníci jeho na cesty, shromáždili všecky, které na
lezli, zlé i dobré. A naplněna jest síň hodovníky. Vešel pak král, aby
pohleděl na hodovníky, a uzřel tam člověka, neoděného rouchem'
svatebním. I řekl mu:
Příteli, kterak jsi sem přišel, nemaje roucha svatebního?
On pak oněměl. Tehdy řekl král služebníkům:
Svažte ruce i nohy jeho a vržte jej do temností zevnitřních! Tam ť
bude pláč a skřípění zubů.
Neboť mnoho jest povolaných, ale málo vyvolených.“
Tyto věci pravil o zkáze Jerusalema, která později přišla jako trest
za to, že zavrhli Syna Božího. I viděli fariseové, že by takto ho ne
chytili, neboť lid byl při něm a proti lidu nic nezmohli.
T u si vzpomněli na Římany. T i měli velikou moc a zvláště pak
měli vojsko, kterého se lid bál. I přemýšleli, jak by ho chytili za
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slovo, aby ho mohli obžalovati u Římanů. Ovšem že se to považovalo
za hanebnou zradu, chtěl-li Žid vydati Žida Římanům. Ale taková
byla jejich nenávist proti němu, že se neštítili už ničeho.
Aby ho lépe oklamali, nešli k němu sami, ale poslali k němu
učedníky své a přátele krále Herodesa, který tehdy s vladařem řím
ským žil ve velkém nepřátelství. T i přišli a mluvili takto:
„M istře, my víme, že pravdomluvný jsi a cestě Boží v pravdě učíš
a nedbáš na nikoho, neboť nehledíš na osobu lidskou. Proto pověz
nám, co se tobě zdá: Sluší-li se dávati daň císaři, či nikoliv?“
Myslili si při tom: Řekne-li, že se sluší dávati císaři daň, pak jest
to nepřítel Židů. Neboť nenáviděli Židé císaře. Řekne-li však, že se
nesluší dáti daň, pak bouří tím lid proti císaři.
On však znal jejich ničemnost a řekl jim:
„Co mne pokoušíte, pokrytci! Ukažte mi peníz daně!“
I ukázali mu peníz. T u řekl:
„Č í jest tento obraz a nápis ?“
Byl tam obraz nenáviděného císaře, kterému se však Židé sami
poddali a kterému nyní chtěli zraditi i svého Krále a Spasitele. I po
hanský nápis na penízi svědčil proti Židům, kteří sami tyto peníze
přijímali. Musili se nyní před ním na to podívati a přiznati se s hanbou:
„Císařův.“
„Dávejte tedy,“ odsoudil je nelítostně, „to, co jest císařovo, císaři,
a co jest Božího, Bohu!“
Uslyševše to, rozmrzelí se a odešli.
Opět pak počal napomínati lid a říkal jim v učení svém:
„Varujte se zákoníků, kteří chtějí v krásném rouše choditi a býti
pozdravováni na trhu, a na předních stolicích seděti ve školách
a přední místa míti na hostinách: Kteřížto zžírá jí domy vdov pod
záminkou mnohého modlení, ti budou míti soud těžší!“
Pověděl však jim i podobenství, že stále jest třeba se modliti
a neustávati:
„Byl v jednom městě soudce, který se Boha nebál a člověka nesty
děl. Byla pak v tom městě jedna vdova a přicházela k němu, řkouc:
Zastaň se mne proti nepříteli m ém u!
Ale dlouhý čas nechtěl. Potom však řekl sám k sobě:
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Ač se Boha nebojím a lidí se nestydím, ale že obtížná jest mi
vdova ta, zastanu se jí, aby naposled nepřišla a nehaněla mne.
Slyšíte tedy, co praví soudce nespravedlivý. Bůh pak by se neměl
zastati svých vyvolených, kteří volají k němu ve dne i v noci, a neměl
by trpělivost s nimi? Pravím pak vám, že brzy učiní jim po právu.
Přece však, až přijde Syn člověka, zdali pak nalezne víru na zemi?“
T u se obrátil k těm, kteří doufali v sebe jako spravedliví a jinými
pohrdali, a řekl jim podobenství toto:
„Dva lidé vstoupili do chrámu, aby se modlili; jeden fariseus,
a druhý publikán. Fariseus pak stoje, takto u sebe se modlil:
„Bože, děkuji ti, že nejsem jako jiní lidé, dráči, nespravedliví
a cizoložníci jako i tento publikán! Postím se dvakráte týdně a de
sátky dávám ze všech věcí, které mám.“
A publikán, stoje zdaleka, nechtěl ani očí k nebi pozdvihnouti, ale
bil se v prsa, řka:
Bože, buď milostiv mně hříšnému!
Pravím pak vám, že vrátil se tento do domu svého více ospravedl
něn než onen. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo
se ponižuje, bude povýšen.“
Uslyševše to, podivili se a odešli.
Seděl pak v chrámě proti pokladnici a díval se, jak lidé do ní kladli
peníze na stavbu chrámu. Mnozí bohatí tam dávali právě mnoho
peněz. Přišla pak jedna chudá vdova a vkládala tam dva malé pe
nízky. I zavolal učedníky své a řekl jim:
„Amen pravím vám, že tato chudá vdova vložila více než všichni,
kteří vkládali do pokladnice. Neboť všichni dali jen z toho, co jim
zbývalo. Tato však z chudoby své vložila všecko, co měla, všecku
živnost svou.“
A když vycházel z chrámu, přistoupili k němu učedníci jeho a uka
zovali mu stavení chrámové, těšíce se z toho, že chrám jest z kamene
dobrého a vyzdoben dary. I řekl mu jeden z nich:
„M istře, pohleď, kteraké to jsou kameny, a jaké stavení!“
On však odpověděl:
„Vidíš všecka tato stavení ? Nebudeť zůstaven kámen na kameni,
který by nebyl zbořen!“
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Lekli se tak, že nemohli promluviti. Tento chrám byl celému
národu nade všecko drahý. Až když přišli na horu Olivetskou, při
stoupili Petr a Jakub, Ondřej a Jan a tázali se:
„Pověz nám, kdy se to stane, a jaké znamení dříve přijde, než se
všecky ty věci počnou naplňováti?“
Seděl na hoře Olivetské a díval se na chrám.
„Vizte,“ počal mluviti k nim, „ať žádný vás nesvede! Neboť
přijdou mnozí ve jménu mém a říkati budou: já jsem Kristus!
A svedou tím mnohé. Až pak budete slyšeti o boji a povstání, ne
strachujte se! Musí se dříve tyto věci státi.
Když pak uzříte obležený od vojska Jerusalem, tehdy vězte, že se
přiblížilo zpustošení jeho. Tehdáž ti, kdo jsou v Judsku, ať utíkají
k horám, a ti, kteří jsou uprostřed něho, ať vyjdou; a ti, kteří jsou
v okolí, ať nevcházejí do něho! Neboť dnové ti dnové pomsty jsou,
aby se naplnilo všecko, což psáno jest. Běda pak těhotným a těm,
které kojí v těch dnech, neboť bude soužení veliké na zemi a hněv
nad lidem tímto. I padati budou od meče a zjímáni vedeni budou
mezi všecky národy, a Jerusalem pošlapán bude od národů, dokud se
nenaplní časové národů.“
T o všecko se vyplnilo za necelých čtyřicet let, když se vzbouřili
Židé proti Římanům. Tehdy sbořen byl Jerusalem i chrám, Židé pak
rozehnáni do celého světa.
A tak, jako Jerusalem, bude souzen i svět. Proto Spasitel světa
nyní oznámil apoštolům a s nimi i všem lidem všech národů a věků
také skonání světa. Řekl apoštolům:
„Ale ještě pak nebude hned konec. Neboť povstane národ proti
národu a království proti království. A nastanou morové a hladové
a zemětřesení veliká.
Ale před všemi těmito věcmi vztáhnou nice své na vás — a budou
vás zabíjeti a budete v nenávisti u všech národů pro jméno mé. Tehdy
se pohorší mnozí a budou se navzájem zrazovati a jedni druhých
nenáviděti. A mnozí falešní proroci povstanou a svedou mnohé.
A poněvadž se rozmnoží nepravost, ustydne láska mnohých. Ale kdož
setrvá až do konce, spasen bude.
Přijdou pak dnové, kdy si budete přáti, abyste jednoho dne spatřili
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Syna člověka, ale neuzříte ho! A budou vám říkati: hle, tu jest, hle,
tam jest! Nechoďte, ani nenásledujte! Neboť jako blesk, přicházející
od východu slunce a ukazující se až na západ, tak bude příchod Syna
člověka.“
I ptali se učedníci, kde se to bude díti. Odpověděl jim:
„Kdežkoliv bude tělo, tu se shromáždí i orlové.“
Tim napověděl, že se to týká všech lidí celého světa. Orel totiž
vrhá se na mrtvolu, aby ji pozřel. A všude, kde budou lidé, půjde
zkáza.
Pak pokračoval:
„Budou znamení na slunci a na měsíci i hvězdách. A na zemi stís
něnost všech národů pro bouři hluku mořského a vlnobití, takže
schnouti budou lidé strachy pro očekávání těch věcí, které přijdou
na celý svět.
Hned pak po soužení těch dnů slunce se zatmí, měsíc nevydá
světla svého, hvězdy budou padati s nebe a moci nebeské budou se
pohybovati. A tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi, a tehdy
kvíliti budou všechna pokolení země. A uzří Syna člověka, přichá
zejícího v oblacích s mocí velikou a velebností. Tehdy pošle anděly
své a shromáždí vyvolené své ode čtyř větrů, od končin země až do
končin nebe.“
T u se rozhlédl po zahradě a ukázal na fíkový strom.
„Patřte na fíkový strom,“ pravil, „a na všecko stromoví! Když už
vydávají ze sebe pupence, víte, že blízko jest léto. Tak i vy, až
uzříte, že se tyto věci dějí, vězte, že blízko jest království nebeské!
Amen pravím vám, že nepomine pokolení toto, až se tyto věci všecky
stanou. Nebe a země pominou, ale slova má nepominou. O tom pak
dnu a hodině žádný neví, ani andělé nebeští, jediné sám Otec.
Bdětež tedy, neboť nevíte, v kterou hodinu Pán váš přijde; aby,
přijde-li v noci, nenalezl vás spících!
Co pak vám pravím, všechněm pravím: Bděte!“
I pravil jim pak podobenství toto:
„Tehdy podobno bude království nebeské desíti pannám, které
vzavše lampy své, vyšly naproti ženichovi a nevěstě. Pět pak z nich
bylo bláhových a pět moudrých. Pět bláhových, vzavše lampy, ne137

vzalo s sebou oleje. Moudré pak vzaly olej v nádobách svých s lam
pami. A když prodléval ženich, dřímaly všecky a usnuly. O půlnoci
pak strhl se křik:
Aj, ženich jde, vyjděte proti němu!
Tehdy vstaly všecky ty panny a ozdobily lampy své. Bláhové pak
řekly moudrým:
Udělte nám oleje svého, neboť lampy naše hasnou!
Odpověděly moudré, řkouce:
Nikoliv; snad by se ani vám, ani nám nedostalo. Jděte raději
k prodavačům a kupte s i!
Když pak šly kupovat, přišel ženich; a které hotovy byly, vešly
s ním na svatbu. I zavřeny jsou dveře.
Naposledy pak přišly i ty druhé panny, řkouce:
Pane, Pane, otevři n ám !
Ale on odpověděv, řekl:
Amen pravím vám: neznám vás!
Bdětež tedy, neboť nevíte dne, ani hodiny.
Nebo jako člověk, který jda na cesty, povolal služebníků svých
a rozdělil jim statek svůj. I dal jednomu pět hřiven, druhému dvě
a jinému jednu, každému podle schopnosti jeho. A odešel odtud. Sel
pak ten, který přijal pět hřiven, a těžil z nich; i vydělal jiných pět
hřiven. Též i ten, kterýž přijal dvě, získal jiné dvě. Ale ten, který
přijal jednu, odešed zakopal ji a skryl peníze pána svého.
Po mnohém pak čase přišel pán těch služebníků, aby účtoval
s nimi. A přistoupiv ten, který pět hřiven přijal, podal jiných pět
hřiven, řka:
Pane, pět hřiven dal jsi mi, a i jiných pět hřiven nad to získal jsem.
Řekl mu pán jeho:
T o jest dobře, služebníče dobrý a věrný! Že jsi nad málem věrný
byl, nad mnohým tebe ustanovím. Vejdiž v radost pána svého!
Přistoupil pak i ten, který dvě hřivny přijal, a řekl:
Pane, dvě hřivny jsi mi dal, a i jiné dvě získal jsem.
Řekl mu pán jeho:
T o jest dobře, služebníče dobrý a věrný! Že jsi nad málem věrný
byl, nad mnohým tebe ustanovím. Vejdiž v radost pána svého!
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Přistoupiv pak i ten, který přijal jednu hřivnu, řekl:
Pane, vím, že jsi člověk přísný; žneš, kde jsi nerozsíval, a sbíráš,
kde jsi nerozsypal. A boje se, odešel jsem a skryl jsem hřivnu tvou
v zemi. Aj, tady máš, co tvého jest.
Odpovídaje pak pán jeho, řekl:
Služebnice zlý a lenivý, věděl jsi, že žnu, kde nerozsívám, a sbí
rám, kde jsem nerozsypal. Protož měl jsi peníze mé svěřiti penězo
měncům a já přijda, byl bych jistě dostal, což jest mého, i s úroky.
Vezmětež tedy od něho hřivnu a dejte tomu, kterýž má deset hřiven.
A neužitečného služebníka vržte do temností zevnitřních. Tam bude
pláč a skřípění zubů.
Neboť každému, kdo má, bude dáno a bude hojněji míti; od toho
pak, který nemá, i to, co se zdá míti, bude odňato.“
T u počal pak mluviti o posledním soudu:
„Když přijde Syn člověka ve své velebnosti a všichni andělé s ním,
tehdy usedne na trůnu velebnosti své. A shromážděni budou před
ním všichni národové. I rozdělí je na různo, jako pastýř odděluje
ovce od kozlů. A postaví ovce zajisté na pravici, kozly pak na levici.
Tehdy dí Král těm, kteříž na pravici jeho budou:
Pojďte, požehnaní Otce mého, vládněte královstvím, které při
praveno jest vám od ustanovení světa! Neboť jsem lačněl, a dali
jste mi jísti; žíznil jsem, a dali jste mi píti; hostem jsem byl, a přijali
jste mne, nah, a oděli jste mne; nemocen, a navštívili jste mne;
v žaláři jsem byl, a přišli jste ke m ně!“
Tehdy odpovědí jemu spravedliví, řkouce:
Pane, kdy jsme tě viděli lačného, a krmili jsme tebe, žíznivého,
a dali jsme tobě píti? Kdy pak jsme tebe viděli hostem, a přijali jsme
tě, nebo nahého, a přioděli jsme tebe? Nebo kdy jsme tě viděli ne
mocného, či v žaláři, a přišli jsme k tobě?
A odpovídaje Král, dí jim:
Amen pravím vám: co jste učinili jednomu z těchto bratří mých nej
menších, mně jste učinili.
Potom řekne těm, kteří na levici budou:
Odejděte ode mne, zlořečení, do ohně věčného, který jest při
praven ďáblu a andělům jeho! Neboť jsem lačněl, a nedali jste mi
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jísti, žíznil jsem, a nedali jste mi píti; hostem jsem byl, a nepřijali
jste mne, nah, a nepřioděli jste mne, nemocen, a v žaláři, a nenavští
vili jste mne.
Tehdy odpovědí jemu i oni, řkouce:
Pane, kdy jsme tebe viděli lačného, nebo žíznivého, nebo hostě,
neb nemocného, anebo v žaláři, a neposloužili jsme tobě?
Tehdy odpoví jim, řka:
Amen pravím vám: Co jste neučinili jednomu z těchto nejmenších,
ani mně jste neučinili.
I půjdou tito do trápení věčného, ale spravedliví do života
věčného.“
Už pak se přibližoval den sváteční, který slove Veliká noc židovská.
Tehdy sešla se knížata kněžská a starší lidu v síni knížete kněž
ského, který slul Kaifáš. I radili se, jak by Ježíše lstivě jali a zabili.
Ale pravili:
„N e v den sváteční, aby snad nebyl rozbroj v lidu!“
Byli už netrpěliví. Báli se ovšem, aby se nevzbouřil lid, kdyby
Ježíše jali. Pak ovšem by přišli římští vojáci a nastaly by věci hrozné.
Ale čekati ještě až na druhý týden zdálo se jim dlouho. Vždyť pak
mohl jim Ježíš snadno utéci z Jerusalema.
T u vešel ďábel do Jidáše, kterýž slul Iškariotský a byl jedním
z apoštolů. I šel ke knížatům kněžským a pravil:
„Co mi chcete dáti, a já vám ho zradím !“
I zaradovali se velice a smluvili s ním, že mu dají třicet stříbrných.
I slíbil. Od té chvíle pak přemýšlel o tom, jak by ho zradil, až bude
sám bez zástupu.

SYN B O Ž Í P Ř E D Ž I D Y
rvního dne svátků velikonočních přistoupili dva apoštolové
a ptali se Ježíše:

P

„K de chceš, abychom šli a připravili tobě, abys jedl be

ránka?“
I řekl jim:
„Jděte do městečka, a potká vás člověk, džbán vody nesa; jděte za
ním, kamkoliv půjde, a řekněte pánu domu: Mistr ti vzkazuje: Čas
můj blízko jest. Kde jest síň, kde bych jedl beránka s učedníky svými ?
A on vám ukáže večeřadlo veliké, dlážděné, a tam pro mne připravte !cc
Šli, přišli do městečka, a nalezli všecko tak, jak byl pověděl.
I připravili beránka.
Když pak byl večer, posadil se za stůl s dvanácti apoštoly. A když
oni jedli, řekl jim:
„Amen pravím vám, že jeden z vás mne zradí.“
I lekli se všichni, a každý se ho tázal zvláště:
„Zdali já jsem to, Pane?“
On pak řekl:
„Kdo omáčí se mnou rukou v míse, ten mne zradí. Syn člověka
zajisté jde, jakož psáno jest o něm. Ale běda člověku tomu, skrze
něhož Syn člověka zrazen bude! Lépe by mu bylo, kdyby se byl
býval nenarodil.“
T u apoštolové hleděli na sebe vespolek a hádali, o kom to pravil.
Byl pak jeden z nich, který odpočíval na prsou jeho, neboť miloval
ho Ježíš. Protož tomu dal Šimon Petr znamení a potají se ho tázal:
„Kdo jest ten, o němž to řekl?“
Proto když on pak položil hlavu na prsa Ježíšova, ptal se:
„Pane, kdo to jest?“
I odpověděl mu Pán:
„T enť jest, komu já omočeného chleba podám.“
A když omočil chléb, podal jej Jidášovi, synu Šimona Iškariotského.
A po skývě vešel do Jidáše ďábel. I řekl mu Ježíš:
„Co činíš, učiň rychle!“
Nevěděl pak žádný z apoštolů, proč mu to řekl. A protože Jidáš

nosil u sebe měšec, domnívali se, že mu to řekl, aby rychle na
koupil věcí, potřebných na svátky, anebo aby něco donesl chudým.
T u Ježíš vstal od večeře, složil roucho své a vzav utěradlo, přepásal
se. Potom nalil vody do měděnice a počal umývati nohy apoštolů
a utírati je utěradlem, kterým byl přepásán. Když přišel k Petrovi,
řekl mu Petr:
‚Pane, ty mně myješ nohy?“
,Co já činím,“ odpověděl mu Ježíš, „ty nevíš nyní, ale zvíš
potom.“
I řekl Petr:
„Nebudeš mi nohy mýti na věky!“
„Neumyji-li tebe,“ odpověděl mu Pán, „nebudeš míti podílu se
mnou.“
„Pane,“ vykřikl Petr, „pak netoliko nohy mé, ale i ruce a hlavu!“
„K do jest umyt,“ odpověděl Pán, „nepotřebuje, než aby nohy
umyl, a čist bude celý. I vy čisti jste, ale ne všichni.“
T o pravil o Jidášovi. A ten, když to slyšel, rychle vyšel, aby vykonal
zradu.
Ježíš složil pak utěradlo, opět oblekl se v roucha svá, a usedl
s nimi za stůl.
Když pak povečeřeli, vzal Ježíš chléb a požehnav, lámal i dával
apoštolům svým a řekl:
„Vezměte a jezte! Totoť jest tělo mé, které za vás se dává. To
čiňte na mou pam átku!“
A podobně vzav kalich s vínem, díky činil Bohu a podal jim, řka:
„Pijte z toho všichni! Totoť jest krev má Nového zákona, která
za mnohé vylita bude na odpuštění hříchů.“
Takto ustanovil Nejsvětější Svátost.
Pak vzdal chválu Bohu a šel před apoštoly na horu Olivetskou.
Šel údolím josafatským přes potok Cedron.
Měsíc nebyl ještě v úplňku a dosud nevystoupil nad hory. Cestou
pravil Ježíš k apoštolům:
„Všichni se pohoršíte nade mnou této noci. Neboť psáno jest:
Bíti budu pastýře, a rozprchnou se ovce stáda.“
Hned viděl, jak je těmito slovy popudil; i řekl jim pro útěchu:
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„Ale až vstanu z mrtvých, předejdu vás do Galilee.“
Nejvíce byl popuzen Petr. T en odpověděl:
„ I kdyby všichni se nad tebou pohoršili, já se nepohorším!“
T u řekl mu Pán:
„Zajisté pravím tobě: Dříve než kohout dvakráte zakokrhá, třikráte
mne zapřeš!“
„A kdybych měl,“ bránil se vytrvale Petr, „třebas umříti s tebou,
přece tě neopustím!“
Druzí apoštolové se domnívali, že jejich mistr snad mluví tak
ze strachu. I řekli mu:
„Pane, h le ! Dva meče m ám e!“
„Dosti jest,“ odpověděl.
Zatím překročili potok Cedron a přišli do vsi Getsemane. Minula
devátá hodina, když vstoupili do zahrady, kam se chodívali modlit.
Měsíc už svítil, pod hustými větvemi stromů byla však tma.
T u vybral si z apoštolů Petra, Jakuba a Jana a ostatním poručil,
aby se posadili. T i tři apoštolové byli s ním, když se jim zjevil ve své
slávě mezi Mojžíšem a Eliášem; nyní měli ho viděti v jeho ponížení.
Když šel s těmito třemi, počal se rmoutiti a teskliv býti. Posléze
řekl:
„Smutná jest duše má až k smrti. Zůstaňte zde, ale bděte sem nou!“
Odešel od nich jen tak daleko, co by kamenem dohodil, a počal
se modliti.
I uviděl všecky hříchy a zločiny lidí od počátku až do konce světa.
Viděl muka, která byla mu připravena, i všecko ponížení, které měl
snésti. A ďábel se mu posmíval, že jeho smrt bude marna, že lidí
nespasí, pekla nepřemůže, a že všecko, co dělá, bude bez užitku. Pak
mu ukazoval, jak bude peklo proti němu bojovati až do konce časů.
Odehnal ďábla, ale nemohl přemoci hrůzu z toho, co viděl. Bylo
mu tak, jako by měl vypiti kalich jedovatého a hnusného nápoje,
jehož nemohl snésti. V úzkosti zvolal:
„Otče můj, jestli možno, odejmi ode mne tento kalich!“
T u se vzpamatoval a pokorně opravil svou prosbu:
„Ale ne jak já chci,“ pravil, „ale jak ty chceš!“
Když v těchto úzkostech a modlitbách uplynula hodina, chtěl se
Z růže kvítek 10
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potěšiti aspoň se svými apoštoly. I vrátil se k nim. Viděl, že všichni
tři sedí mlčky a opírají brady o kolena. A žádný si ho nevšímal.
Promluvil k Simonu Petrovi:
„Simone, spíš?“
Spali všichni. Usnuli právě tak jako na hoře Proměnění, když
Mojžíš a Eliáš mluvili o jeho umučení a smrti. Zarmoutil se a vzbu
dil je.
„Což jste nemohli,“ vyčítal jim, „jednu hodinu bdíti se m nou?“
Omlouvali se. Opět slibovali mu věrnost až do smrti. Ale viděl, že
mu nejsou nic platni.
„Bděte,“ napomenul je, „a modlete se, abyste nevešli v poku
šení! Duch jistě připraven jest, ale tělo jest slábo.“
Opět odešel od nich, aby se modlil. Andělé ukázali mu, jaké u tr
pení musí snésti, aby učinil zadost za všecky hříchy světa. Ihned však
ukazoval také Satan, jak lidé sami budou ničiti dílo jeho vykoupení,
jak budou ho hanobiti a nenáviděti ze všech svých sil.
A tu znova ho přemáhala nesmírná úzkost, takže opět volal v úzko
sti k Otci, aby od něho odňal tento kalich. Ale opět se vzpama
toval a pravil:
„Ale ne má, ale tvá vůle buď!“
Aspoň však na chvíli chtěl ujiti z místa, kde stále jen cítil tuto
smrtelnou úzkost. Opět se vrátil k svým apoštolům. Šlo již na jede
náctou hodinu v noci.
Opět spali.
„Spěte a odpočívejte,“ pravil smutně, a odešel od nich.
Jidáš dosud nepřicházel. Vyjednával s kněžími a staršími lidu, jak
by ho jali. Měli strach před lidmi, kteří ho při jeho vjezdu do Jeru
salema vítali s takovou slávou. I chtěli ho zajmouti tajně. K tomu se
hodila noc. Jidáš potřeboval ozbrojené lidi, aby přemohli apoštoly,
kdyby snad chtěli brániti svého mistra. Ale nesmělo jich býti mnoho,
aby nevzbudili ve městě podezření. I dali mu ozbrojené biřice, sluhy
kněží a zákoníků a čtyři katy.
Chtěl je zavésti na místo, kde by nalezli jeho mistra. Chtěl před
něho předstoupiti jako přítel, aby sám sebe neprozradil; jim pak chtěl
dáti znamení, aby snad místo něho nepopadli po tmě některého
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z apoštolů. Ale Židé mu nevěřili. Jako už zradil svého mistra, tak
mohl zraditi i je. I hádali se s ním.
Aby se nemařil čas, vzali dřeva, která byla připravena ke stavbě
chrámu, a počali tesati kříž, aby na něm ukřižovali Bohu jeho Syna.
T o všecko viděl Ježíš ve svém duchu, když se po třetí modlil. Opět
počal volati k Otci, aby od něho odňal tento kalich.
T u spatřil anděla, kterého posílal mu Otec z nebe, aby ho potěšil
v úzkosti a posilnil v utrpení.
A tu uviděl nejen své utrpení, nýbrž i vítězství. Viděl přemožení
pekla, slyšel jásot všech vykoupených.To stálo mu za to. A tu učiněn
jest jeho pot jako krůpěje krve, tekoucí na zemi.
Jidáš vyšel už z města. Lidé, kteří šli s ním, nesli pochodně a sví
tilny, meče, kyje a provazy. Před zahradou se zastavili a naposledy
se radili.
Tehdy vrátil se Ježíš ke třem apoštolům.
Opět spali.
„Dosti již,“ zavolal na ně; „aj přiblížila se hodina, a Syn člověka
zrazen bude v ruce hříšných! Vstaňte, pojďme! Aj, přichází ten,
který mne zradí!“
Zatím co ještě mluvil, zástup vcházel už do zahrady. T u on, znaje
všecko, co přijíti mělo, sám vyšel jim naproti a tázal se jich:
„Koho hledáte?“
T i se zarazili jako lupiči, které překvapil strážce. Odpověděli:
„Ježíše Nazaretského.“
T u pravil:
„Já jsem!“
Jako omráčeni padli Židé na tváře. Zajisté jen Bůh může o sobě
říci: Já jsem! Neboť to jest jeho jméno, které si dal. A skutečně nyní
stál před nimi.
Když se vzpamatovali a vstali, tázal se jich znova:
„Koho hledáte?“
Opět odpověděh:
„Ježíše Nazaretského.“
Věděl, že se musí naplniti všecko, co Bůh ustanovil; nechtěl če
kati na to, až jim ho ukáže zrádce. I řekl:
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„Pověděl jsem vám to: Já jsem! Jestliže tedy hledáte mne, nechte
těchto, ať odejdou!“
Těm i slovy propouštěl nyní své nej věrnější apoštoly. Teď jich tu
nepotřeboval. Byli zbytečni. Teď musil svou oběť Bohu přinésti sám.
T u však ten, který ho zradil, přistoupil k němu a pravil:
„Zdráv buď, mistře!“
A objal a políbil ho.
Nic tedy nepomohlo Spasiteli, že sám se chtěl vydati katům, aby
nemusil býti vydán od Jidáše. I to patřilo k utrpení, kterému se
nesměl vyhnouti. Přece však zmocnila se ho lítost,i řekl mu vyčítavě:
„Příteli, proč jsi přišel? Jidáši, políbením zrazuješ Syna člověka?“
Už však přistoupili biřici a kati, kteří se nemohli dočkati znamení
Jidášova, aby ho jali. A tu tři apoštolové, kteří poznávali, co teď
nastává, nemohli toho snésti a vykřikli:
„Pane, máme-li bíti mečem?“
A Simon Petr, který skrýval u sebe meč, nečekal na dovolení,
vytrhl meč z pochvy a udeřil sluhu knížete kněžského, který slul
Malchus. Meč však sjel po přílbici a uťal sluhovi toliko pravé ucho.
Ježíš se obrátil k Petrovi a napomenul ho:
„Schovej meč svůj do pochvy! Neboť všichni, kteří meč berou, od
meče zahynou. Což nevíš, že mohu prositi Otce svého a dá mi více
než dvanácte pluků andělů ? Či snad z toho kalicha, který mi podává
Otec, nemám píti? Kterak by se však naplnila slova Písma?“
I dotekl se ucha Malchova a uzdravil jej.
Židé viděli tento div, ale nedbali toho, neboť on se již obrátil
a mluvil k nim:
„Jako na lotra vyšli jste na mne s meči a kyji. Každý den sedával
jsem u vás, uče v chrámě, a nejali jste mne. Ale nyní jest hodina
vaše, nyní nastává moc temnot. T o pak všecko se děje, aby se na
plnila písma prorocká.“
Jako by těmito slovy zbavil je hrůzy, která na ně padla, kati a žold
néři se vzpamatovali a přistoupili k němu. Nastavil jim ruce, oni pak
spoutali ho nejen na rukou, nýbrž i na krku a okolo beder. Nyní se jim
zdálo, že jejich strach i uzdravení ucha Malchova bylo způsobeno
jeho čarodějnictvím, ale že teď této čarodějnické moci už pozbyl.
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I nahradili si to tím, že mu počali spílati a smýkati jím, táhnouce ho
za provazy, kterými byl spoután.
Apoštolové se zděsili. Třebas slyšeli, že jejich Pán má býti od Židů
usmrcen, přece se nenadáli, že se to stane způsobem tak potupným.
Dali se na útěk. Jeden se však přece zastavil a chtěl zůstati nablízku.
T u ho žoldnéři zpozorovali, hnali se za ním a chytili ho za plášť.
On rychle však shodil plášť a utekl.
Nyní vedli Židé Spasitele přes potok Cedron a smýkli jím tak, že
spadl. Vytáhli ho, bili ho a postrkovali holemi. Když viděli, jak je
zkrvavělý a zašpiněný bahnem, posmívali se a připomínali mu slova
proroků.
„Zde m u,“ říkali, „nepřipravil Jan Křtitel dobrou cestu. Tady se
nevyplnila o něm slova proroka, který pravil: Pošlu anděla před tváří
tvou, aby ti připravil cestu.“
Přiblížili se k městské bráně. Několik osob, probuzených tímto
hlukem ze spánku, vyšlo se podívat, co se děje. Žoldnéři v průvodu
se lekli, že to jsou přátelé Ježíšovi. Už se však přihnali jiní žoldnéři,
kteří číhali v úkrytu. A tu zvědavci se rozutekli.
Průvod spěchal do domu bývalého velekněze Annáše, který chtěl
nejdříve sám Syna Božího vyslýchati. Lidé, kteří vybíhali z domů do
ulic, byli rychle zahnáni.
Z getsemanské zahrady přiběhli k Annášovi jeho sluhové a ozná
mili mu, že už Ježíše vedou. Nyní musili vzbuditi a přivésti členy
velerady, aby se mohl konati soud. Také na rychlo povolávali svědky,
kteří by svědčili proti němu. Byli to fariseové a zákonici a též pře
mnoho lidí zvrhlých, kteří buď z nenávisti nebo za peníze chtěli
svědčiti křivě. T i všichni teď přicházeli do domů knížat kněžských,
takže bylo tam mnoho hluku.
Mezi lidem zatím nastala podivná změna. Vždycky viděli jen Je
žíšovy zázraky a jeho velikou moc; nyní pak viděli, jak jest potupně
veden jako zločinec ulicemi jerusalemskými a nemůže si pomoci.
I báli se a myslili, že ho asi nyní jeho moc opustila a že teď jest po
trestán za to, že se vydával neprávem za Syna Božího. A těm, kteří
mu uvěřili, mohl se nyní každý smáti.
Tyto myšlenky poděsily a zmátly srdce mnoha tisíců lidí. Až dosud

ho milovali, neboť dosud je učil, těšil a uzdravoval; ale nyní se zdálo,
že to všecko byl podvod a že je oklamal. I počali ho tím více nenáviděti.
Když se apoštolové rozutekli, Jan dodal si mysli a šel do domu
velekněze Kaifáše. Měl mezi jeho sluhy své známé a ti ho vpustili
do nádvoří. Petr nebyl tak smělý, ale přece šel za ním. Služka u brány
už ho nechtěla vpustiti; Jan však ho zpozoroval, i uprosil ji, aby ho
vpustila také. Pak seděli s ostatními služebníky na nádvoří, a poně
vadž bylo zima, hřáli se u ohně, který hořel ve vykopané jámě. Z ulic
zaléhal sem hluk lidí a bečení beránků, kteří druhého dne měli býti
obětováni. Zatím však průvod šel dříve do domu Annášova.
Annáš seděl na soudní stolici, obklopen svými rádci. Byl to starý
a hubený člověk, měl řídké šedivé vousy a jízlivé, posměvačné oči.
Byl pyšný a zlý. Když spatřil Spasitele, potřísněného krví a blátem,
ptal se ho zlomyslně, kde má své království, kde má učedníky a čemu
prý učí.
Syn Boží stál před ním a neodpovídal. Posléze pohlédl mu přímo
do očí a pravil:
„Já jsem vždy veřejně mluvil před světem. Vždycky učil jsem
ve školách a v chrámě, kde se scházejí všichni Židé. Tajně jsem pak
nemluvil nic. Proč se ptáš mne? Ptej se těch, kteří slyšeli, co jsem
k nim mluvil! T i přece vědí, co jsem mluvil.“
Annáš byl zahanben, neboť neměl se ptáti jeho, nýbrž svědků. T o
ho však tím více popudilo. I zpozoroval to jeden z jeho sluhů, a chtěje
se mu zalíbiti, udeřil Ježíše do tváře a osopil se na něho, řka:
„Takhle odpovídáš nejvyššímu knězi?“
Byl ozbrojen a měl na rukou plechové rukavice, takže jeho rána
byla tím prudčí.
Spasitel světa byl touto ranou zasažen tak, že z tváře mu vytryskla
krev. I odpověděl nestoudnému sluhovi, řka:
„Mluvil-li jsem zle, vydej svědectví o zlém! Pak-li dobře, proč
mne tepeš?“
Annáš viděl, že takto ho nepřemůže. Dokud nebyli slyšeni svěd
kové, nemohli ho odsouditi. Proto napsal proti němu žalobu a poslal ho
ke Kaifášovi. Předtím však tropil si z něho posměch i se svými sluhy.
I vyvedli Ježíše z domu za velikého křiku, posměchu a ran. V do152

mě Kaifášově se zatím už sešli mnozí členové velerady i zaplacení
křiví svědkové. Soud konal se na nádvoří, které bylo obklopeno slou
povým podloubím. Na jedné straně podloubí stál trůn, k němuž
vedly kamenné stupně. N a tomto trůně seděl velekněz Kaifáš. Byl
to již starší, silný a hranatý muž se zlou tváří. Měl na sobě dlouhý
tmavočervený plášť, ozdobený zlatými květy a střapci, a na hlavě
velekněžskou čepici.
Po stranách trůnu stála sedadla pro členy velerady. T i, pokud
měli místo, už seděli a čekali netrpělivě. Svítilo tam mnoho pochodní
a svítilen, takže bylo světlo jako ve dne.
A u ohně v jámě ohřívali si vojáci a služebníci ruce, a jedli i pih.
Posléze otevřela se brána paláce a s divokým povykem a surovým
utrháním byl před nejvyššího kněze národa židovského přiváděn
spoutaný a zkrvácený Syn Boží.
Když se utišily vzteklé výkřiky, nastal výslech žalobců a svědků.
Obviňovali ho, že léčí a vyhání ďábly ve jménu knížete zlých duchů,
že znesvěcuje den sobotní, že nezachovává postu, že jeho učedníci
si nemyjí před jídlem ruce, že bouří lid proti fariseům a zákoníkům,
které nazývá plemenem ještěrčím a cizoložným, že se nazývá Synem
Božím a chlebem života, že se chce státi králem a že předpovídá již
konec Jerusalema.
Žalob bylo mnoho, ale svědkové mluvili zmateně a odporovali si
tak, že žádná z těchto žalob nestačila k tomu, aby ho mohli odsouditi
na smrt. Marně fariseové a zákonici ukazovali křivým svědkům, jak
mají svědčiti. Svědkové to vždy popletli, takže mnozí lidé se jim už
hlasitě smáli a jiní opět reptali proti tomu, že tento soud se koná tak
hanebně a nespravedlivě. Rychle byli sehnáni ještě dva svědkové,
kteří vypovídali toto:
„Tento člověk pravil: Mohu zbořiti chrám Boží a po třech dnech
jej zase vystavím.“
Chrám Boží byl nejsvětějším majetkem celého židovského národa.
Kdo tedy hrozil, že zboří tento chrám, byl rouhač, buřič a zrádce.
Když však tito dva svědkové měli odpovídati na otázky, předepsané
zákonem, opět se ukázalo, že jejich svědectví jest nedostatečné. N e
mohli dokázati, že chtěl skutečně zbořiti chrám jerusalemský.
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Kaifáš už zuřil, neboť se po veškeré námaze nepodařilo sestaviti
žalobu.
Ježíš po celou tu dobu neřekl ani slova. Poznával všecky ty, kteří
za ním chodili do škol a kteří ho poslouchali v chrámě a nyní se
marně namáhali, aby obrátili jeho slova proti němu. Viděl bezmoc
nou zlobu všech lidí i hněv nejvyššího kněze, který se nemohl dočkati
jeho smrti. Už tedy ho chytili, zbili a potupili a přivedli sem — už
sehnali svědky a připravili kříž, aby ho ukřižovali. A nyní se ukázalo,
že nemohou proti němu nic podniknouti, a hrozilo jim nebezpečí, že
posléze budou nuceni propustiti ho na svobodu a snášeti za to pak
posměch a pomstu od jeho přátel.
T u Kaifáš vstal s trůnu, sestoupil po schodech k němu na nádvoří
a rozkřikl se zlostně:
„Nic neodpovíš na to, co tito proti tobě svědčí?“
Neodpověděl. Opravdu nemohlo mu to všecko státi za to, aby si
toho všímal. Vždyť všecky ty žaloby byly tak zmatené, a všecko úsilí
proti němu tak žalostné, že i vojáci se tomu už posmívali. Ani hněv
Kaifášův nestál za povšimnutí. Vždyť tento velekněz nic nemohl
a sám ukázal, jak je směšný. Byl to přece velekněz, který měl sloužiti
pravému Bohu, ale sloužil mu tak, že mu chtěl ukřižovati jeho Syna.
Už viděli členové velerady, že takovým způsobem nebudou moci
tento soud skončiti nikdy. Žádná žaloba a žádné svědectví nic nepo
mohlo. Jediná jejich naděje byla nyní v tom, že mu sami dají nějakou
otázku, aby ho polapili. Ale musila to býti otázka chytře nalíčená.
I řekli mu:
„Pověz nám, jsi-li ty K ristus?“
Nyní čekali na to, co řekne, aby podle toho se zachovali. Řekne-li,
že jest Kristem, budou ho moci odsouditi pro rouhání, neboť to se
trestalo smrtí; zapře-li to ze strachu a řekne-li, že není Kristem, pak
je to lhář a podvodník, který sváděl a pobuřoval lid.
On však znal jejich smýšlení a odpověděl:
„Odpovím-li vám, nebudete mi věřiti. Budu-li se vás ptáti já, pak
vy ani mi neodpovíte, ani mne nepropustíte.“
Rozhodnutí tedy nemohlo přijíti. A přece přijíti musilo a také přišlo.
Jako by byl k tomu nucen tajemnou a neodolatelnou silou, zdvihl
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Kaifáš ruce tak, jak se zdvíhaly k vzývání Boha v chrámě. Měl na
sobě své velekněžské roucho i promluvil nyní jako nejvyšší duchovní
představený celého židovského národa:
„Zaklínám tě skrze Boha živého, abys nám řekl, jsi-li ty Kristus,
Syn Boží!“
T o byla nyní otázka, kterou pravý Syn Boží nemohl odbýti ani
posměchem, ani vytáčkou, ani mlčením. Ptal se ho na to velekněz
jeho vlastního Otce, kterého se slavně dovolával.
Nastal okamžik ticha. A tu slyšeli všichni jeho jasnou a srozumi
telnou odpověď:
„T y jsi řekl!“
Takovými slovy se odpovídalo místo přísahy. Bylo to přísežné
potvrzení toho, na co se ho tázal velekněz. V té chvíli hrůzou nikdo
nedýchal. Už pronášel posvátná slova:
„Já jsem!“
To byla slova, která přijal sám Bůh za své jméno. A on toto jméno
dával sobě.
Nyní si Židé měli zastříti tváře, padnouti na kolena a klaněti se mu
jako Bohu. Neboť velekněz se ho přísežně tázal a on přísežně po
tvrdil své božství.
Nikdo tak neučinil.
Ale děsili se ho, neboť přes všecku nenávist cítili v této chvíli jeho
skutečné božství. Věděli, že to neřekl ze šílenství a že dobře chápe,
proč se ho velekněz takto tázal. Ale měl-li Syn Boží býti takový jako
tento, pak ho raději nechtěli, pak ho nenáviděli tak, že ho musili
usmrtiti za každou cenu.
To všecko věděl. Proto řekl ještě toto:
„Amen pravím vám: Uzříte Syna člověka, sedícího na pravici moci
Boží a přicházejícího v oblacích nebeských.“
To stačilo. Kaifáš, celý se třesa, uchopil okraj svého skvostného
pláště, aby jej roztrhl na znamení zděšení a smutku. To se totiž
dělalo na usmíření Božího hněvu, aby snad blesk neudeřil na místo,
kde se proneslo rouhání. Poněvadž plášť byl silný, musil jej rozříznouti nožem. A to, co učinil se svým velekněžským pláštěm, mělo se
učiniti i s tím, který se rouhal.
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„Rouhal se,“ vzkřikl Kaifáš; „což ještě potřebujeme svědků?
Sami jste slyšeli přece rouhání jeho! Či co se vám zdá?“
Byl radostí bez sebe, neboť opravdu to úplně stačilo k odsouzení
na smrt.
Členové velerady ovšem spokojeně souhlasili, řkouce:
„Hoden jest smrti.“
Podle zákona nesměl však nikdo býti odsouzen v noci, proto musili
čekati ještě několik hodin do rána. Proto poručil Kaifáš katům, aby
Ježíše spoutali a dobře hlídali a odešel s některými členy velerady
do svého domu, aby si odpočinul.
Žoldnéře netěšilo, že musili místo spánku bdíti až do rána. Ale
bylo tam mnoho lidí ničemných, kteří Ježíše popadli a tropili s ním
žerty, kterým druzí se smáli. Vodili ho po nádvoří a posměšně volali
na něho slovy proroků, kteří ho nazývali synem Davidovým, Spasite
lem a králem. Pitvořili se po něm, jak mluvil, když učíval v chrámě,
i jak se choval, když uzdravoval nemocné. Potom rvali mu vlasy
a vousy, plili na něho, bili ho a bodali holemi.
Petr a Jan seděli u ohně. Nemohli se už na to dívati. Proto Jan
odešel a spěchal k Marii, jeho matce, aby jí oznámil, že její syn bude
odsouzen na smrt.
Maria přemohla svou úzkost a prosila Jana, aby ještě teď v noci
ji vzal s sebou do domu Kaifášova. Chtěla býti blízko u svého syna,
ať se s ním stane cokoliv. I připojila se k ní Maria Magdalena a ještě
jiné ženy, které chtěly buď pomoci nějak jejímu synu, anebo ji
podporovati, kdyby snad žalost ji zbavila sil.
Ale cestou do domu Kaifášova přišli k místu, kde pohanští dělníci
tesali při světle pochodní tři kříže. A tu z jejich nadávek a klení
Maria pochopila, že to jsou kříže pro jejího syna a pro dva lotry,
mezi nimiž měl býti ukřižován.
Přemohla ji lítost. Jen s bídou mohla jíti dále.
Petr tehdy zůstal na nádvoří a chtěl se ukrýti v koutě. Byl jediný
mezi všemi smuten. Tim se prozradil. Přišla totiž služka, která ho na
přímluvu Janovu vpouštěla do brány. Nyní si všimla jeho smutné
tváře a řekla:
„ I ty jsi byl s Ježíšem Nazaretským!“
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Petr se lekl. Měl strach, že také jeho nyní popadnou a ukřižují.
I zakoktal zděšeně:
„Nerozumím, ženo, co to mluvíš, a nevím, co chceš! Vždyť ne
znám člověka toho.“
Služka si nebyla jista a Petr raději odešel stranou, aby se skryl.
V té chvíli zakokrhal venku kohout.
I chtěl Petr projiti brankou do sousedního dvora. Tam ho však
potkala jiná služka, která se za nim hned otočila a pravila k druhým:
„ I tento byl s Ježíšem Nazaretským.“
Petr počal se zaklínati a přisahal ustrašeně:
„Neznám člověka toho.“
Ale už neměl klidu. A když pohlédl vzhůru, viděl, že několik zná
mých, kteří nebyli vpuštěni do nádvoří, vylezlo na zeď a hledělo na
něho. Poznal mezi nimi učedníky. Dal jim znamení, aby raději utekli,
neboť bylo tu nebezpečno. Pak opět se vrátil, aby viděl, co se děje
s Ježíšem.
Toho zatím Židé svlekli z pláště, ověsili ho nečistými hadry, za
vázali mu oči, začali ho bíti pěstmi i pruty a po každé ráně pokřikovali:
„Hádej nám, proroku, kdo tě udeřil!“
A nedělali to jen sluhové a chátra z ulic, nýbrž i lidé vzácní a učení,
neboť nyní, když mu zavázali oči, už se nic před ním nestyděli. Plili
na něho a lili na něho všelijakou nečistotu a při tom se rouhali
slovům Písma.
Všecky lidi to velice bavilo a nemohli se toho nabažiti. Ale kati si
též chtěli odpočinouti, i odvázali mu s očí pásku, oblekli ho a vedli
ho do vězení.
T u zaslechl Petr, že se mluvilo také proti apoštolům, a než se
nadál, přistoupil kdosi k němu a promluvil nepřívětivě:
„Jistě i ty jsi jeden z nich!“
Poděsil se a opět zapíral:
„Člověče, nevím, co to mluvíš!“
Jeho slova však ho prozradila. Mluvil totiž nářečím galilejským,
a téměř všichni apoštolové byli z Galilee. Hned mu řekli:
„Vždyť i řeč tvá tě prozrazuje!“
Ze strachu snažil se zapírati, jak mohl. T u však přistoupil k němu
157

jeden ze sluhů Kaifášových, který ho viděl v zahradě getsemanské.
Byl pak to právě bratr toho Malcha, kterému Petr uťal mečem”ucho.
Nyní tedy se na Petra obořil:
„Cožpak jsem tě s ním neviděl v zahradě ?“
Bylo zle. Petr zapíral jak mohl. A tu kohout opět zakokrhal.
V té chvíli byl Ježíš veden do vězení ve sklepě pod domem. Za
slechl Petrovo zapření a pohlédl na něho s velikou lítostí. Petr zaslechl
druhé zakokrhání a hned pak zpozoroval pohled svého Pána. Vzpo
mněl si na slova, že dříve než kohout dvakrát zakokrhá, třikrát ho zapře.
T u ho popadla prudká lítost, takže utekl stranou, zahalil si hlavu
a plakal hořce. Už mu nezáleželo na tom, bude-li také chycen. Lítost
a hanba ho trápila nade vše.
Tehdy právě přicházela Maria s Janem k domu Kaifášovu. Už
se však otevřela brána a žoldnéři vyháněli lid z nádvoří.
První vyběhl Petr. Měl hlavu zahalenou a plakal. I ptala se ho
Maria, kde jest její syn. Petr však pro pláč nemohl odpověděti. Pak
se kajícně přiznal, že on sám jejího syna třikráte zapřel, a utíkal
jako pomatený ven z města.
Brána byla otevřena. Maria hledala nyní svého syna, ale ten už
byl ve vězení a tam ji nepustili. Místo toho jí spílali a vyčítali, že
jest matkou zločince, který musí býti ukřižován.
T u ji opustily síly a omdlela. Její průvodci ji pak vzkřísili a odvedli
domů.
Zatím Spasitel světa byl přivázán ve vězení k nízkému sloupu tak,
že se nemohl podepříti, ani sednouti nebo jinak si odpočinouti. Kati
ho hlídali a z dlouhé chvíle mu spílali.
On pak se modlil za všecky lidi a děkoval Otci svému za to, že
může svým utrpením vykoupiti svět. Když modlitbu skončil, už se
rozední válo.
Mnoho lidí nezamhouřilo této noci oka. A mezi nimi byl Jidáš.
Štván výčitkami svědomí běhal okolo města a k ránu se vplížil do
domu Kaifášova, aby viděl, co se stalo tomu, kterého zradil.
Ale teprve se scházela vysoká rada, aby dokončila soud či vlastně,
aby jen potvrdila rozsudek smrti. I ukryl se Jidáš v koutě a čekal na
konec soudu.
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Mezi členy vysoké rady byli dva přátelé Ježíšovi, kteří se však
hlásili k němu jen tajně. Byli to Nikodém a Josef z Arimatie. T i
žádali nyní, aby se tento soud konal až po svátcích; ukazovali, že jest
0 svátcích v Jerusalemě mnoho lidí, kteří by se bouřili, kdyby soud
se nekonal spravedlivě. Chtěli, aby se soud konal tak, jak to žádal
zákon, a nikoliv tak nepořádně a s takovým spěchem.
Tito dva nebyli však v noci při tom, když se prohlásil Ježíš za
Syna Božího. T o stačilo Židům, aby ho odsoudili podle zákona.
Proto Nikodém a Josef z Arimatie musili opustiti vysokou radu,
neboť Židé je podezřívali z přátelství k Ježíšovi.
Pak byl přiveden Ježíš. Opět sňali mu pouta a oblekli ho. Nyní se
ho tázali všichni, je-li Kristem, a opět jim odpověděl jako dříve, že
oni mu neuvěří, ani ho nepropustí.
A tu vzkřiklo všecko množství:
„Jsi tedy Syn Boží?“
Na to odpověděl.
„Vy sami pravíte, že já jsem.“
Tim bylo vše rozhodnuto, neboť slyšeli to, co slyšeti chtěli.
1 zvolali:
„Nepotřebujeme jiného svědectví. Sami jsme to zajisté slyšeli
z jeho úst!“
Bylo podle zákona židovského nutno, aby za takové rouhání byl
usmrcen. Ale byla tu jedna veliká překážka. Odsouditi někoho na
smrt směl toliko římský vladař. To jim připomnělo jejich poddanství,
i počínali proklínati Římany. Ale nic to nebylo platno. Musili poslati
posly k římskému vladaři a také udati nějaký zločin, pro který by ho
i římský vladař odsoudil na smrt. Ten byl totiž pohan, Židy pohrdal
a pro urážku židovského náboženství by sám nikoho na smrt ne
odsoudil. Proto musili sehnati svědky, kteří by dosvědčili, že se
provinil proti římskému císaři. T o nebyla práce tak snadná a největší
starost jim teprve nastávala.
Rozkázali tedy katům, aby opět ho svázali a na hrdlo mu připjali
řetěz, jako se činilo těm, kteří byli odsouzeni na smrt. Pak ho vedli
do paláce římského vladaře. Napřed šli velekněží a vysoká rada, pak
vojáci a biřici, uprostřed nichž kráčel spoutaný Spasitel, a za ním
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veliké množství jeho nepřátel. Cestou se většina kněží od průvodu
oddělila a šla do chrámu, kde se toho dne konala hlavní slavnost
velkonoční.
Když tito kněží vešli do chrámu, objevil se náhle před nimi Jidáš
Iškariotský. Byl nevyspalý a zsinalý hrůzou. Uštvaly ho výčitky
svědomí a celonoční pobíhání po městě. Šel k nim. Podivili se, co tu
chce, ale nyní neměli kdy, aby se s ním zdržovali. T u vykřikl zoufale:
„Zhřešil jsem, zradiv krev spravedlivou.“
Ušklíbli se a řekli krátce:
„Co nám je do toho ? O to se starej ty sám !“
Podával jim váček se třiceti stříbrnými, za které zradil svého Pána.
S odporem se od něho odvrátili.
I hodil prudce peníze na dlažbu, až se rozkutálely po chrámě,
a utekl. Hrůza ho hnala k zahradě getsemanské, kde políbením
zradil Spasitele. Cestou se zastavil u jednoho stromu a oběsil se na
svém opasku.
Sluhové chrámoví tedy sebrali třicet stříbrných a odevzdali je
velekněžím. T i však jich nechtěli dáti do pokladnice chrámové, neboť
byly to peníze za krev židovskou a byly to tedy peníze prokleté.
I rozhodh se, že za ně koupí od hrnčíře pole, na kterém se budou
pohřbívati cizinci. Toto pole pak od toho dne slulo Hakeldama, to
jest pole krve.

UKŘIŽOVÁNÍ
atím se průvod ubíral s velikým povykem k domu římského
vladaře. Bylo to asi kolem sedmé hodiny ranní, a na ulicích
stálo již mnoho lidí, udivených a zvědavých.
Nyní se fariseové a zákonici už nemusili báti lidu. Vedli člověka,
který už byl od velekněží odsouzen k smrti na kříži, a lid nyní se
od něho odvracel. Proto mohli ho nyní bez bázně vésti ve dne veřejně
po ulicích jako zločince a hlučně se radovati z toho, že ho přece jen
popadli a že za krátký čas ho ukřižují.
Dům římského vladaře stál na úbočí hory chrámové a vystupovalo
se do něho po mnoha schodech. Před palácem bylo nádvoří se stráž
nicí, kde se konával soud, za palácem byly zahrady s terasami.
Dům římského vladaře byl však domem pohanským a do takového
domu Židé nevstupovali, neboť se pohanů štítili. Proto na nádvoří
bylo poznamenáno místo, kam až směli jíti. Tam stálo několik ka
menných sedadel pro velekněze a jiné vznešené Židy, kteří přicházeli
k vladaři.
Když průvod přitáhl k soudnímu domu, bylo všecko už připraveno.
Vojáci stáli v řadách na nádvoří a vladař už vycházel na pavlan, kde
stával, když mluvíval se Židy.
Vladařem byl už několik let Pilát Pontský. Byl to člověk velmi
pyšný a krutý, ale povaha jeho byla nestálá. Věděl, jak Židé ho ne
návidí. Několikráte krvavě potlačil jejich vzpouru a nedávno dal po
biti židovské buřiče na samém nádvoří chrámu. Často si na něho
stěžovali až u císaře v Římě. On pak jimi tím více pohrdal a dával
jim to ustavičně najevo.
Když uslyšel hluk přicházejících Židů, vyšel na pavlan, aby se
podíval, proč dnes povykují více než jindy. A tu spatřil, jak před
sebou ženou spoutaného a krví potřísněného člověka a zle s ním
zacházejí. A v té chvíli zmocnil se ho úžas. Takhle ztýraného a zoha
veného nepřivedli dosud k němu žádného zločince. Ale zdálo se mu,
že to není skutečný zločinec, nýbrž ubohý člověk, na kterého padla
jejich pomsta.
Chvíli hleděl na něho se soucitem, pak pravil k Židům:
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„Jakou pak žalobu máte proti tomuto člověku?“
Poznali, že se jim těmi slovy posmívá, i odpověděli nevrle:
„Kdyby to nebyl zločinec, nepřivedli bychom ho k tobě.“
Byla to odpověď drzá, ale Pilát si byl vědom své důstojnosti jako
zástupce římského císaře a nenechal se vyrušiti z klidu. Poručil, aby
tedy přednesli žalobu.
Počali žalováti. Zlost je každou chvíli strhovala tak, že se vzájemně
překřikovah. Pilát srozuměl z toho, že ten člověk hlásá něco proti
jejich zákonům a že pobuřuje národ. Pomyslil si, že jemu přece nic
není do toho, co Židé mezi sebou a proti sobě mají, a že ho tím jen
zbytečně obtěžují. Řekl pohrdlivě:
„Vezměte si ho tedy sami a suďte ho podle svých zákonů!“
Židé se lekh. Musili se přiznati.
„Nám není dovoleno nikoho zabiti.“
Rychle přednášeli nové žaloby a pobízeli svědky, aby křivě svědčih.
Žalovali, že Ježíš svým učením svádí a bouří Ud proti císaři, že
zakazuje platit císaři daně a že sám se prohlašuje za krále židovského.
Tohko římský císař mohl dáti Židům krále a kdo se chtěl králem
učiniti sám, dopouštěl se proti císaři zrady a vzpoury. A to přece
bylo provinění, které Pilát jako zástupce římského císaře měl trestati
smrtí.
Pilát ovšem nebyl tak pošetilý, aby takové žalobě věřil. Znal přece
Židy. Věděl, jak strašlivě nenáviděli Římany, a kdyby mohh, že by
se proti nim vzbouřih ještě v tu hodinu. A nyní k němu přivedh
nikohv nějakého cizince, nýbrž jednoho ze svých vlastních lidí
a chtěU, aby ho ukřižoval za to, že je pobuřoval proti císaři. T o přece
byl podvod a neměh ho považovati za tak pošetilého, aby tomu věřil.
Vždyť kdyby měl někoho odsouditi pro nenávist k císaři, musil by
dříve dáti ukřižovati tyto křičící Židy.
Nestálo mu to za to, aby s nimi ještě mluvil. Jen pro svou zábavu
si tropil žerty z jejich žalob a pozoroval jejich rostoucí vztek. Záhy
se mu však zhnusih. I podíval se na obviněného. T en stál uprostřed
dvora, ničeho si nevšímal, na nic neodpovídal, modlil se.
„Což neslyšíš,“ otázal se ho, „co všecko tito proti tobě svědčí?“
Nedostal však odpovědi.
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Zamyslil se nad tím, že tento zmučený člověk, kterého tolik ne
přátel žene na smrt, chová se s tak neobyčejnou důstojností. Zdálo se
mu, že to jest jediný ze všech Židů, který stojí za to, aby si s ním
pohovořil. Dal ho přivésti blíže k sobě a vlídně se ho ptal:
„T y tedy jsi král židovský?“
Byl přesvědčen, že to není buřič, nýbrž nějaký prorok, který asi
hlásá podivné učení, a chtěl toto učení slyšeti. Místo odpovědi uslyšel
však od něho tuto otázku:
„Pravíš to sám ze sebe, či řekli ti to o mně jiní ?“
T o ho zamrzelo; nebyl přece Žid, aby se staral o to, co si o takovém
králi Židé mezi sebou říkali. Pravil nevrle:
„Což pak já jsem snad Žid? Tvůj lid a velekněží vydali mi tebe.
Co tedy jsi učinil?“
T u odpověděl Ježíš:
„Království moje není z tohoto světa. Kdyby bylo z tohoto světa,
moji služebníci by za mne bojovali, abych nebyl vydán Židům; ale
království mé není z tohoto světa.“
„T edy,“ pravil Pilát, „přece jsi králem?“
T
VřV
i
v j ví
Jezis odpověděl:
„T y jsi řekl! Já jsem král. K tomu jsem se narodil a přišel jsem
na svět proto, abych vydal svědectví pravdě. Kdo jest z pravdy,
slyší můj hlas.“
Pilátovi se to zdálo podivné. Ale sám ničemu nevěřil, ani pohan
ským bohům; byl přesvědčen, že žádné pravdy není a že nikdo
pravdy nezná. Řekl pochybovačně:
„Pravda? Co jest to ?“
Viděl tedy, že tento král o království tohoto světa nestojí. Ale
chtěl-li si kralovati někde na jiném světě, pak to Římany nezajímalo,
neboť měli svou říši jen na tomto světě. Proto řekl Židům:
„Já na něm žádné viny nenalézám!“
Židé se lekli: Vždyť je to stálo tolik práce a zlosti. A nyní tento
pohan nechtěl jim ho vydati na smrt. Začali křičeti:
„Pobuřuje svým učením lid v celém Judsku už od samé Galilee,
odkud přišel!“
Těch slov si Pilát dobře všiml. Ihned se tázál, je-li Ježíš opravdu

z Galilee. Řekli mu, že skutečně odtamtud pochází. A tu se Pilát
zamyslil.
V Galilei vládl král Herodes a ten žil s Pilátem v nepřátelství.
Pilátovi se zdálo, že už má nepřátel příliš mnoho. Omrzelo ho, že
stále na něho posílali žaloby do Říma. A nyní se mu zdálo, že by
bylo dobré, kdyby se s Herodesem smířil.
Ježíš byl vlastně poddaným Herodesovým a Herodes přijel právě
na svátky do Jerusalema. Pilát uvažoval. Pošle-li Ježíše k Herodesovi,
ukáže mu tím, že uznává jeho právo, aby soudil své poddané sám.
T o Herodesa jistě potěší, neboť dosud nebyl u Římanů ve vážnosti
a teď se to mělo napraviti. I poslal Pilát k Herodesovi a řekl Židům,
aby Ježíše odvedli. Tak se jich zbavil.
I musili do paláce krále Herodesa.
Herodes byl skutečně potěšen. Od té chvíle se s Pilátem smířil
a stali se přáteli. Ale Herodesa potěšilo nejvíce to, že se nyní mohl
seznámiti s Ježíšem. Mnoho už o něm slyšel a už dávno chtěl ho
viděti. Byl by rád býval viděl nějaký jeho zázrak. Když ho Židé
k němu přivedli a počali opět žalovati a křičeti, ani si jich zvláště
nevšímal a počal přívětivě mluviti k Ježíšovi. Ale Ježíš znal smýšlení
jeho a neodpovídal. Byl Herodes pokrytec a zbabělý vrah, který zabil
Jana Křtitele a v Boha nevěřil.
Když Herodes viděl, že Ježíš jím pohrdá a nestojí o jeho milost,
počal se mu posmívati a rouhati, dal mu obléci na potupu bílý
plášť a vydal jej na posměch svým vojákům a Židům. Ale nechtěl
ho odsouditi, neboť byl pověrčivý a bál se. Aby tedy také sám se
zavděčil Pilátovi, poslal k němu Ježíše zpět, neboť v Jerusalemě smí
prý souditi jen vladař.
Pilát byl potěšen dobrou vůlí Herodesovou; nebyl však potěšen
tím, že musil dokončiti soud, kterého se chtěl zbaviti. Poslala totiž
jeho manželka k němu do dvora služku s tímto vzkazem:
„N ic neměj s tímto spravedlivým, neboť mnoho jsem pro něho
vytrpěla dnes ve vidění.“
Pilát nevěřil v bohy, ale věřil ve sny a vidění. Uvažoval, jak by
tedy své manželce učinil po vůli. Když pak Židé opět přistoupili,
mluvil k nim takto:

‚Přivedli jste mi tohoto člověka, jako by pobuřoval lid. A zatím h le:
Já jsem ho vyslýchal před vámi a nenalezl jsem na něm vůbec nic
z toho, z čeho jej viníte. Ale ani Herodes na něm nenalezl viny, neboť
poslal jsem vás k němu a hle, zase nebylo nalezeno nic, čím by si
zasloužil smrti.“
Tim je veřejně obvinil jako soudce křivé a podvodné. Rozzuřili se.
Zatím přišla do dvora i Maria, provázena Marií Magdalenou
a Janem, aby pozorovala, co se děje s jejím synem. Slyšela také, že ho
Pilát chce propustiti. V té chvíli kdosi Pilátovi připomněl, že jest
zvykem dáti o velikonočních svátcích milost jednomu z vězňů,
odsouzených k smrti. Takových vězňů měl Pilát několik. Poněvadž
chtěl Ježíše zachrániti, přemýšlel, jak by to udělal, aby Židy dojal
a pohnul k milosrdenství. I dal vyvésti nejhoršího lotra. Nazýval se
Barabáš. Byl to nejen lupič a vrah, nýbrž i škůdce Židů, kterým učinil
mnoho zlého právě tehdy, když se nedávno bouřili proti Římanům.
Nyní byl přikován ve vězení a čekal na popravu.
Tohoto lotra, kterého všichni Židé právem nenáviděli, dal přivésti
z vězení a postaviti vedle Ježíše. A nyní se tázal:
„Kterého z těch dvou chcete, abych vám propustil ? Barabáše, či
Ježíše, který se nazývá K ristem ?“
A tu všichni Židé vzkřikli:
„Barabáše!“
„Co však,“ tázal se Pilát, „mám učiniti s Ježíšem, který se nazývá
K ristem ?“
Počali zuřivě křičeti:
„Ukřižuj ho!“
„Ale co zlého učinil? Já aspoň na něm viny nenalézám!“
T u se křik Židů proměnil v hrozný řev:
„U křižuj! Ukřižuj h o !“
Pilát, vznešený Říman, hleděl s úžasem na tento výbuch vzteku
všech Židů. Viděl, že by se snad vzbouřili, kdyby Ježíše propustil
bez trestu. Chtěl jim vyhověti aspoň z části. Pravil:
„Potrestám ho tedy a propustím.“
A hned poručil ho zbičovati.
Bičování se dělo ve vedlejším dvoře. T uto práci vykonávali nej1 65

surovější otroci. Odsouzený byl svlečen, přivázán k sloupu s želez
nými kruhy a pak mrskán pruty, býkovci nebo řemeny, které bývaly
opatřeny kovovými háčky. Po prvních ranách kůže bičovaného se
podlila krví, pak opuchla, pukala a začala se trhati. Bičovaný se při
tom svíjel jako červ. Mnohý na tomto místě byl už ubičován až
k smrti.
Bičování trvalo dlouho; biřici se střídali. Když ukončili tuto práci,
odvázali ho. Vysílením padl. Nechali ho ležeti a rychle pletli věnec
z trnových prutů, které byly složeny u ohniště. Pak jej kopanci
donutili, aby vstal, hodili mu plášť na ramena a vedli ho na hlavní
nádvoří. Vedli ho právě kolem Marie, jeho matky. Utřel si krev
s obličeje, uviděl ji a poznal ji. Mluviti však nemohl.
Židovští kněží viděli, jak je zohaven. Krvácel po celém těle a stěží
stál na nohou. Odvraceli se od něho s ošklivostí, ale zuřili při po
myšlení, že by tento trest Pilátovi stačil. Znova štvali lid. Nastala
nová bouře proti Pilátovi, takže Pilát musil povolati římské vojáky,
aby zkrotili buřiče.
Pak se pokračovalo. Ježíš byl opět odveden do vedlejšího dvora,
kde mu jeho plášť svlekli, na hlavu mu narazili trnový věnec místo
královské koruny a na ramena položili starý červený plášť místo
pláště královského, a do ruky místo žezla mu vložili třtinu. Pak před
něho předstupovali a posměšně se mu klaněli, řkouce:
„Zdráv buď, králi židovský!“
Při tom plili mu do obličeje, dávali mu políčky, brali třtinu z jeho
ruky a bili ho do hlavy, takže trnová koruna se tím více zarážela
a krev mu zalila oči. To všecko působilo pohanům i Židům
směšnou kratochvíli, takže nastala při tom veliká tlačenice a římští
vojáci musili pak Židy odháněti.
To dal Pilát učiniti jen z bázně, aby ho neobvinili, že někomu
dovolil vydávati se za židovského krále. Potrestal ho, aby měl od
Židů pokoj. Pak vystoupil před ně a pravil:
„Nyní ho přivádím k vám, abyste viděli, že na něm nenalézám
žádné viny.“
Kati už ho vedli. Měl na sobě červený plášť, na hlavě trnovou
korunu, a pohled na jeho zbičované krvavé tělo, které stěží se vleklo,
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Ejhle člověk!

byl tak hrozný, že i Pilát se odvrátil. Obrácen k Židům, ukázal na
něho se strany rukou, řka:
„Ejhle člověk!“
Byl to poslední pokus, aby pohnul Židy k slitování.
Pochopili jeho úmysl a tím více se rozzuřili. Právě ti nejvznešenější,
totiž knížata kněžská a členové vysoké rady, křičeli nejvíce:
„U křižuj! Ukřižuj ho!“
„Vezměte si ho,“ rozkřikl se Pilát zlostně, „a ukřižujte si ho sam i!
Já na něm viny nenalézám.“
To ovšem chtěli. Ale aby to mohli učiniti, musili míti jeho písemný
rozkaz. I křičeli:
„My však máme zákon a podle toho zákona musí býti usmrcen,
poněvadž se vydával za Syna Božího!“
To Piláta překvapilo. Věděl, že dosud jen lhali a křivě ho obviňo
vali. Nyní tedy řekli pravou příčinu, o které až dosud se nezmínili .
A nyní pochopil, proč se mu Ježíš zdál tak tajemný a divný.
Vzpomněl si na báje o pohanských bozích různých národů.
Vzpomněl si na to, co mu vzkázala jeho manželka. A zdálo se mu,
že Ježíš jest bytost zvláštní.
Vzal Ježíše stranou. Chtěl od něho slyšeti, nepřichází-li opravdu
z jiného světa. Otázal se ho:
„Odkud jsi opravdu přišel?“
Ježíš však neodpověděl. Řekl již Pilátovi při prvním výslechu, že
přišel na svět, aby vydal svědectví pravdě. Pilát však ukázal, že
pravdou pohrdá.
To Piláta popudilo. Pravil vzpupně:
„T y nechceš mluviti se mnou? Což pak nevidíš, že mám moc,
abych tě ukřižoval, i že mám moc, abych tě propustil?“
Ježíš dobře věděl, že se Pilát mýlí. Záhy se měl Pilát přesvědčiti, že
už nemůže jednati podle své vlastní vůle, nýbrž jen podle vůle Židů.
„Neměl bys,“ odpověděl, „moci proti mně, kdyby ti nebyla dána
shůry. Proto i ti, kteří mne vydali tobě, větší hřích mají.“
Po těchto slovech se Pilátovi ještě více zdálo, že Ježíš jest snad
poslem z nebe. I vyšel opět před Židy a oznámil jim své rozhodnutí,
že ho propustí.

Židé byli už zoufalí. Blížila se desátá hodina, kdy kněží měli jíti
do chrámu, a Pilát stále chtěl mařiti soud. I chopili se posledního
prostředku. Počali Pilátovi hroziti:
„Propustíš-li ho, nejsi přítel císařův, neboť každý, kdo se činí
králem, protiví se císaři.“
Pilát věděl, že to je bídná lež. Ale přece se zalekl. Židé ho opravdu
mohli obviniti u císaře, že se spolčuje s buřičem. Nevěděl, komu by
pak císař více věřil, zda jemu či Židům. Nechtěl však Židům ustoupiti.
Opět dal přivésti Ježíše a ukázal jim ho:
„Ejhle, váš král!“
Těm i slovy jim dosvědčil, že ho sám opravdu uznává za jejich
krále, který ovšem nehledá království tohoto světa a proto si může
kralovati po svém, jak chce.
Stále však křičeli:
„Ukřižuj, ukřižuj ho!“
„Vašeho krále,“ pravil vyčítavě Pilát, „mám ukřižovati ?“
T u mu odpověděh sami velekněží:
„Nemáme krále, jen císaře.“
Byla to nejhroznější a nej osudnější slova pro celý židovský národ.
Aby mohli ukřižovati Ježíše, zřekli se slavnostně a navždy své samo
statnosti a prohlásili, že nechtějí jiného krále než císaře. T o ještě
nebylo všecko. Byl jim zaslíben král, který měl býti jejich Spasitelem.
Když se za něho vydával Ježíš, mohli říci, že jich nepřesvědčil, že
ho za to zavrhují a ukřižují a že si počkají na někoho jiného, který
se jim bude více líbiti. Oni se však z nenávisti k Ježíšovi jednou pro
vždy zřekli všeho dalšího očekávání. I kdyby tím Spasitelem měl
býti někdo jiný než Ježíš, už se ho tím navždy zřekli. Vždyť pro
hlásili, že nechtějí jiného krále, než císaře, třebas císař byl cizinec
a pohan. Ústy vlastních svých velekněží zřekli se všeho, co slíbil
Bůh Abrahamovi, Izákovi a Jakobovi, i všeho, co jim ohlašovali
proroci.
V té chvíli přestali býti národem vyvoleným.
Pilát se zhrozil. Bál se, když mu hrozili udáním u císaře. Ještě
více se bál jejich vzpoury; mohl ovšem dáti rozkaz vojákům, aby šli
proti nim se zbraněmi; pak by však bylo mnoho mrtvých, císař by to

dal přísně vyšetřovati a to by bylo nepříjemné. Nejvíce ho však
poděsila zběsilost, která doháněla Židy k takovému šílenství.
Viděl, že už nemá moci propustiti Ježíše, jak se před chvílí chlubil.
Tato moc byla mu vzata. I dal přinésti umyvadlo a džbán s vodou.
Židé to pochopili. Viděli, že Pilát se vzdává, že nad ním zvítězili.
Nastalo utišení.
Dal si naliti na ruce vodu na znamení, že se očišťuje, a pravil:
„Nevinen jsem já krví tohoto spravedlivého, ale vy sami!“
Židé jásali. Ještě však mohl podlehnouti výčitkám svědomí, ještě
mohl váhati. Aby mu dokázali, že tato krev opravdu padá nikoliv na
něho, nýbrž na ně, počali volati:
„Krev jeho na nás i na naše syny!“
T u Pilát dal Barabášovi sejmouti pouta, propustil ho na svobodu,
Ježíše pak dal spoutati a vydal ho Židům, kteří ihned se na něho vrhli.
Pak zavolal velekněze do svého domu a počal s nimi sepisovati roz
sudek smrti.
Byli pak přivedeni ještě dva lotři, aby též byli ukřižováni. Ježíš
měl býti ukřižován jako největší zločinec uprostřed nich a proto mu
také dali největší kříž. Aby jej mohl nésti, sňali mu pouta, strhli mu
s hlavy trnovou korunu, oblekli mu jeho plášť a kolem beder mu
uvázali provaz.
Když Spasitel světa spatřil tento kříž, který mu hodili k nohám,
poklekl, objal a políbil tento kříž a děkoval svému nebeskému Otci
za to, že smí svou smrtí na tomto kříži vykoupiti svět. Zdvihl kříž
na rameno. Byl však bičováním příliš vysílen, takže nemohl vstáti.
Pomohli mu ranami.
Na kříž se měl přibiti nápis, který oznamoval, proč jest ukřižován.
Pilát přemýšlel, co má napsati. Byl rozhněván na Židy, kteří ho
donutili k nespravedlivé věci, a chtěl se jim za to pomstíti. I dal
napsati na tabulku:
Ježíš Nazaretský, král židovský.
Tim byl potupen celý židovský národ, neboť každý si mohl přečísti,
že římský vladař ukřižoval Židům jejich krále. Aby to pak věděli
nejen Židé, nýbrž i cizinci, dal to Pilát napsati řecky, hebrejsky
a latinsky.
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Pak se sestavil průvod. Napřed šel trubač, který na rohu každé
ulice zatroubil a ohlašoval popravu; pak několik holomků, kteří nesli
koše s potřebami pro katy, pak římští vojáci a několik ozbrojených
fariseů a kněží, kteří právě nemusili býti v chrámě. Za nimi šli čtyři
kati, kteří na provaze vedli a táhli Syna Božího, pak dva lotři, kteří
měli býti ukřižováni po jeho stranách. Pak následovala ještě řada
římských vojáků, z nichž mnozí jeli na koních, a posléze veliké
množství městského lidu i cizích poutníků, které přivábilo vyvolávání
trubačovo.
Cesta byla nerovná, na některých místech srázná a kamenitá. Ježíš
nemohl jíti rychle, neboť dlouhý a těžký kříž mu rozedřel rameno
a překážel mu v chůzi. Ale kati ho pobízeli k spěchu a smýkali jím
tak, že padl i s křížem. Židé by se byli nejraději bývali na něho vrhli
a ztýrali ho; musili se však mírniti, aby ho neubili dříve, než bude
ukřižován. Zdvihli ho, položili mu kříž na druhé rameno, ale trnovou
korunu opět mu dali na hlavu. I vlekli ho dále. A tu spatřil svou
matku.
V té chvíli kati jím smýkli, takže upadl na kolena. Jeho matka
chtěla mu pomoci, ale kati ji zahnali. Vstal a opět šel; když však ho
opět vedli kamením, klopýtl a upadl po třetí. Při tom i kříž spadl
vedle něho. I viděli Židé, že by ho takto nepřivedli živého na popraviště. Hledali někoho, kdo by mu pomohl nésti kříž. Nesměl to býti
Žid, aby se nesením kříže neposkvrnil; popadli tedy jednoho z po
hanů.
Jmenoval se Šimon. Byl to pohan z města Kyreny v Africe a žil
v Jerusalemě v cizinecké čtvrti. Toho tedy donutili, aby pomáhal
nésti kříž. T im se průvod poněkud zdržel a tu přistoupila Veronika,
manželka jednoho z členů chrámové rady, klekla před Ježíšem a po
dala mu svůj šátek, aby si mohl utříti zakrvácený obličej. Vzal šátek
do levé ruky, přitiskl jej na obličej a s poděkováním jí jej vrátil. Otisk
jeho obličeje zůstal pak na tomto šátku jako památka na jeho pravou
podobu.
Cestou padl ještě několikráte. Šimon mu pomáhal vstáti. Při jed
nom takovém zastavení daly se nad ním některé jerusalémské ženy
do pláče.
172

Ale pláč těchto žen ho nepotěšil, neboť viděl jim do srdce. Plakaly
nad ním jen proto, že viděly jeho rány a krev. Věděl, že na něho
ihned zapomenou, jakmile jim sejde s očí. I obrátil se k nim a pravil:
„Dcery jerusalémské, neplačte nade mnou, ale raději nad sebou
a nad svými syny!“
Nestál o takový soucit. Věděl, že na toto město i na všecky Židy
padne spravedlivý trest. Sám nemohl tento trest odvrátiti. Dával jim
tedy aspoň výstrahu:
„Přijdou dnové, kdy říkati budou horám: Padněte na nás! A pa
hrbkům: Přikryjte nás! Neboť když na zeleném dřevě toto se činí,
co bude na suchém ?“
Posléze průvod došel na místo popravní. Bylo již krátce před po
lednem. T u Ježíš únavou naposledy padl. Už mu však Šimon nepo
mohl, neboť kati ho zahnali.
Nyní se Syn Boží musil položiti na kříž, aby ho kati mohli změřiti;
musili si totiž poznamenati místa, kde měli navrtati díry pro hřeby,
a kde měli přibiti menší dřeva, kterými se podpíralo tělo, aby se
neroztrhlo. Když si to poznamenali, odvedli ho stranou, aby jim ne
překážel, a hodili ho do jámy, která měla podobu studnice. Tam
musil čekati, jako kdysi Jakobův syn Josef, kterého bratři jeho také
hodili na poušti do studnice, než ho prodali kupcům madiánským.
Zatím kati připravovali kříž a holomci vykopali tři jámy. Pro oba
lotry, kteří měli býti ukřižováni po stranách, sbíjeli kříže teprve nyní
z kusů dřev, které přinesli s sebou. K prostřední jámě pak přivlekli
kříž Kristův, který byl ze všech největší a nejvyšší.
Pak žoldnéři vytáhli Krista z jámy, přivlekli ho ke kříži, strhli mu
plášť, posadili ho na kámen a dali mu píti nápoj s myrhou, která
měla zmírniti jeho bolesti. On však nepřijal. Aby nebylo viděti jeho
nahotu, zakrýval se rukama. Žoldnéři však ho popadli za ruce
a nutili ho, aby přede všemi lidmi stál úplně nahý. T o byla největší
potupa a někteří lidé počali proti tomu reptati. Tehdy Maria sňala
šátek, aby přikryla svého syna. Už však přiběhl jeden z příbuzných,
obořil se na katy a podal Ježíšovi kus plátna, aby si jej uvázal okolo
beder.
Pak ho povalili na kříž a roztáhli mu ruce, aby ho přibili. T u zpo17 3

zorovali, že měřili špatně a že díry pro hřeby byly navrtány příliš
daleko. Proto klekli mu na prsa a natáhli mu ruce tak, až se vymkly;
pak zatloukali hřeby. Při zatloukání každého hřebu vykřikl Ježíš
bolestí. Poněvadž i díra pro hřeb pro nohy byla navrtána příliš daleko,
musili natáhnouti celé jeho tělo; aby se mu nevytrhly ruce z hřebů,
přivázali tělo ke kříži provazem a nohy svázali mu přes sebe. Pak
vzali velmi dlouhý hřeb, kterým prorazili a přibili obě nohy. Při tom
se mu ďábelsky posmívali a když slyšeli bědování jeho matky, počali
pokřikovati i na ni.
T u dal velitel římských vojáků přibiti na vrch kříže Pilátův nápis
a teprve nyní si Židé všimli, co tam napsal. Byla to pro ně nesnesi
telná urážka, neboť všichni cizinci měli tu veřejně čísti, že Pilát dal
ukřižovati Židům jejich krále jako nejhoršího zločince. Římští vojáci
se už hlasitě tomu smáli, Židé zuřili a rozjeli se na koních k Pilátovi.
Když je Pilát uzřel, zamračil se. Už však začali:
„Nepiš, že to je král židovský, ale že sám o sobě říkal, že je židov
ským králem !“
Tentokráte se s nimi už nezdržoval. Odbyl je krátce:
„Co jsem psal, to jsem psal.“
Musil tedy tento nápis už zůstati na kříži. Nyní nastalo zdvíhání
kříže. Holomci zdvihli horní část kříže, podepřeli ji kamenem; pak
se chopili provazů, uvázaných kolem ramen kříže a táhli kříž do výše;
jiní posouvali spodek kříže tak, aby zapadl do vykopané jámy. Tak,
jak se zdvíhal kříž, zdvíhal se i křik a jásot fariseů, křivých svědků
a poštvaného lidu. Kříž zapadl celou svou tíží hřmotně do jámy, až
země zaduněla. Celé tělo Spasitelovo se touto ranou silně otřáslo,
žíly v jeho těle se přetrhaly, kosti v kloubech se vymkly, ze všech
ran se vylila krev. V první chvíli pozbyl vědomí.
Na to byli po obou jeho stranách ukřižováni oba lotři. T i nebyli
na kříže přibíjeni. Kati nejprve zasadili jejich kříže do země, pak
svázali každého z nich provazy, vylezli po žebřících a vytáhli ho
nahoru; tam jim vykroutili ruce a přivázali je tak pevně, až jim
praštěly kosti. Zároveň byli zmrskáni, takže hrozně křičeli.
Kati si oddechli; měli právo rozděliti si mezi sebe oděv poprave
ných. Oděv, který byl sešit z několika kusů stříhané látky, rozdělovali
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tak, že jej rozpárali a každý si nechal jeden kus. Syn Boží však měl
též pěkný tmavý oděv, který nebyl ušit, nýbrž utkán z jediného kusu.
Poněvadž bylo škoda tento oděv střihati nebo trhati, metali los.
Kdo vyhrál, dostal celý oděv. Tim bylo vše dokonáno. Kati odešli
domů. Též římští vojáci už odcházeli a zanechali na místě jen stráž.
Nyní mohli fariseové hleděti spokojeně na své dílo. Když se Syn
Boží probral ze mdloby, počali se mu posmívati, kroutili hlavami
a říkali:
„Dobře ti tak! T y, který boříš chrám Boží a ve třech dnech jej
zase vystavíš, pomoz si sám a jsi-li Syn Boží, sestup s kříže!“
Podobně i velekněží si říkali se zákoníky.
„Jiným pomáhal, ale sám sobě pomoci nemůže. Je-li Králem Ži
dovským, ať sestoupí s kříže a uvěříme v něho. Doufal přece v Boha.
Ať ho tedy vysvobodí, Stojí-li o něho! Říkal přece, že jest Syn Boží.“
Slyšeli to i lotři, ukřižovaní obapol něho. Divili se tomu a če
kali, zda si pomůže. Domnívali se, že se stane nějaký div. Už i vojáci
počali pokřikovati:
„Jsi-li ty král židovský, pomoz si!“
On se však modlil za všecky nepřátele, řka:
„Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí!“
Lotr, který visel po levici, už byl přesvědčen, že se žádný div ne
stane; počal se mu rouhati a pravil podobně:
„Jsi-li ty Kristus, pomoz sobě i nám !“
Ale druhý, který visel po pravici, vykřikl na něho rozhněvaně:
„Což ani ty se Boha nebojíš, ačkoliv jsi odsouzen stejně? My za
jisté právem trpíme, neboť za svoje činy jsme dostali to, co jest spra
vedlivo. Tento však nic zlého neučinil.“
Když Židé uslyšeli, že i tento lotr, který už visí na kříži, hájí Ježíše
proti nim, hledali kameny, aby ho na kříži ukamenovali. T o však
zpozoroval římský setník; nesměl dovoliti, aby někdo činil s odsou
zenci něco jiného, než k čemu je odsoudil Pilát. Proto vystoupil proti
těmto Židům a rozehnal je.
Bylo již poledne. V té chvíli se slunce počalo zatmívati. Vždy při
zatmění slunce padá na lidi i na zvířata zvláštní úzkost. Teď však na
místě popravním byla to úzkost dvojnásobná. Mnozí se báli, že je
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to hrozba nebes. T i, kteří se dosud rouhali, náhle umlkli. Maria
ještě se dvěma ženami a s Janem přistoupila nyní ke kříži. Nikdo
jich neodháněl, neboť všichni se polekali úkazu na nebi.
T u lotr na pravici se obrátil k Ježíšovi a prosil:
„Pane, rozpomeň se na mne, až přijdeš do království svého!“
A Ježíš mu odpověděl:
„Amen pravím tobě: Ještě dnes budeš se mnou v ráji!“
Tento lotr byl tedy první bytostí, kterou svým utrpením vykoupil.
Pak shlédl Ježíš na svou matku a na svého apoštola Jana, kterého
nejvíce miloval. Nejdříve mluvil k své matce. Svěřoval ji ochraně
Janově a řekl jí o něm:
„Ženo, hle syn tv ů j!“
Janovi dal ji pak za matku slovy:
„Hle, matka tvá!“
Od té chvíle pečoval o ni Jan až do své smrti.
To byla Ježíšova poslední vůle. Nyní už neměl lidské starosti. Už
myslil jen na svou smrt a na to, jak se vyplní slova Písma. Opět viděl
všecky duše, které nemohl zachrániti ani hroznou svou smrtí. T u
ho přemohla úzkost, nesmírná úzkost; viděl, že ani tato jeho oběť
na kříži nestačí, aby vykoupil všecko, co chtěl. I modlil se k svému
Otci a prosil ho úpěnlivě o spásu všech lidí. Ale ani Bůh nemůže
přijmouti do svého království ty, kteří tam přijíti nechtějí. Proto
nemohl nebeský Otec tuto prosbu svého Syna vyslyšeti. T u pře
padla Ježíše nesmírná hrůza a v úzkosti počal volati:
„Eli, Eli, lamma sabakthani?“
To jest: Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?
Pohanský voják, který nerozuměl těm slovům, myslil, že chce píti;
proto ze soucitu mu chtěl podati houbu s octem. Ale Židům se zdálo,
jako by slyšeli, že volá Eliáše. I zadrželi vojáka, řkouce:
„Počkej, ať uvidíme, přijde-li Eliáš a vysvobodí ho!“
Byli zvědavi, neboť přece jen měli strach, není-li ukřižovaný oprav
du prorok. T en však v té chvíli už cítil, že nastává jeho smrt. Pravil:
„Dokonáno jest!“
Oběť za spasení lidí byla už skončena. Nyní se vracel k svému
Otci. Sebral všecky své síly, zdvihl hlavu a zvolal:
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„Otče, v ruce tvé poroučím ducha svého!“
A nakloniv hlavu, vypustil duši.
Bylo to v pátek ve tři hodiny odpoledne. Zatmění slunce právě
pominulo, neboť svět byl vykoupen a Syn Boží vstupoval nyní jako
vítěz do bran pekelných, aby vyrval ďáblům veliké množství lid
ských duší.
V té chvíli oznamoval zvuk trub s věží chrámu, že právě se zabíjí
beránek velikonoční. Ale už bylo pozdě; oběť v chrámě byla už zby
tečná. Pravý Beránek Boží umřel na kříži. I chrám jerusalemský byl
už zbytečný. Přestal býti chrámem Božím a Bůh opustil svatyni.
Na znamení toho opona chrámová se roztrhla shora až dolů, neboť
neměla už co zakrývati. Země se začala třásti, skály pukaly a hroby
se otvíraly.
Židé v chrámě se zděsili. Ale domnívali se, že se opona roztrhla
pouze následkem zemětřesení, neboť nechtěli uvěřiti, že Bůh
opouští jejich chrám.
Římský setník, který stál s vojáky na stráži u kříže, viděl země
třesení i všecky ty věci; i počal se báti a pravil:
„Jistě Syn Boží byl ten to !“
T i, kteří byli s ním, počali se bíti v prsa a bázlivě se vraceli do
města.
Stála pak pod křížem Maria, pak příbuzná její Maria Kleofášova
a Maria Magdalena. S nimi byl apoštol Jan se svou matkou a některé
ženy jerusalémské.
Poněvadž za tři hodiny se již začínal největší židovský svátek a těla
popravených musila do té doby býti odklizena a pohřbena, spěchali
Židé k Pilátovi a žádali ho, aby dal ukřižované sejmouti. Tito ukři
žovaní totiž patřili Římanům a Židé sami na ně neměli práva.
Pilát svolil a dal rozkaz vojákům, aby tak učinili. Těm ukřižova
ným, kteří ještě nebyli mrtvi, lámaly se hnáty, aby rychleji umřeli.
T o se dělalo železnými kyji a palicemi. Když vojáci přišli, zlomili
nejdříve hnáty obou lotrů, kteří ještě žili. Syn Boží však byl už
mrtev. Aby měli o tom jistotu, vrazil mu jeden z vojáků kopí do boku.
A ihned vyšla z rány krev a voda, což bylo znamení jisté smrti.
Pak přišel k Pilátovi Josef z Arimatie. T en byl učedníkem Ježíšo181

vým, ale jen tajně, neboť se bál Židů. I chtěl míti aspoň jeho mrtvé
tělo, které chtěl pohřbíti ve své zahradě. Prosil tedy Piláta, aby mu
to dovolil. A když Pilát syolil, šel k Nikodemovi, který byl též tajným
učedníkem Ježíšovým, nakoupili vonných mastí, jimiž se mazala
mrtvá těla, aby nehnila, a prostěradel, do nichž se mrtvoly zavíjely,
neboť Židé nepochovávali v rakvích. Pak šli na Golgotu, pomohli
vojákům sejmouti tělo Ježíšovo s kříže a položili je na klín jeho
matce.
Maria zatlačila svému synovi oči a zavřela ústa, která při smrti se
pootevřela. Pak očišťovala jeho obličej, pokrytý zaschlou krví. Druhé
ženy čistily jeho tělo a natíraly je mastmi. Pak byla hlava ovázána
šátkem a celé tělo zavinuto do dlouhého a širokého prostěradla. Pak
muži je položili na nosítka a nesli je do zahrady Josefa z Arimatie.
Tam byl ve skále nový hrob, ve kterém ještě nikdo nebyl pohřben.
Tento hrob připravoval Josef pro sebe, nyní pak uložili tam Ježíše.
Maria Magdalena s jinými ženami dobře si prohlédla hrob a dí
vala se, jak tam ukládají tělo, neboť chtěla po svátcích přijíti, aby
opět je natřela vonnými mastmi. N a to byl hrob zavřen kovovými
padacími dveřmi, které se zatarasily tyčemi, a navrch přivalen ve
liký kámen. Pak se ženy vracely domů a cestou nakoupily mastí,
aby hned ráno po sobotě mohly přijíti k hrobu a namazati tělo.
Židé dosáhli toho, co chtěli. Už nebylo Ježíše mezi živými. Ale
ještě neměli klidu. Vzpomněli si na jeho podivné předpovědi, i šli
k Pilátovi a řekli:
„Pane, ten svůdce říkal, dokud byl živ: Po třech dnech vstanu
z mrtvých. Poruč tedy hlídati hrob až do třetího dne, aby snad učed
níci jeho nepřišli, neukradli ho a pak neříkali lidu: Vstalť jest
z m rtvých! Pak takový nový podvod by způsobil mnohem horší věci
než ten první.“
Pilát už byl nevrlý, ale svolil.
„Dostanete stráž,“ řekl jim; „jděte a hlídejte si ho, jak umíte!“
I šli, zapečetili hrob úřední pečetí a u hrobu postavili stráž, která
se střídala tak, že stále tam bdělo pět až šest vojáků.

K l a d e n í do hrobu

OSLAVENÍ
inula noc s pátku na sobotu, minula i sobota, kdy byl ve
liký svátek, takže nesměli Židé ani k hrobu. Jen vojáci se
tam střídali na stráži, neboť to byli pohané.
A když už míjela noc po sobotě, chystaly se tři ženy, totiž Maria
Magdalena, Maria Jakobova a Salome na cestu k hrobu, aby po
mazaly tělo vonnými mastmi, kterých nakoupily ještě v pátek.
Byla ještě tma a ulice prázdny. T u si vzpomněly, že kámen na
hrobě jest veliký a těžký, i radily se vespolek:
„Kdo nám odvalí kámen ode dveří hrobových?“
Nevěděly, že hrob jest už zapečetěn a hlídán vojenskou stráží,
která by jim nedovolila odvaliti kámen. I chtěly počkati, až někdo
vyjde po ránu z domu, aby ho požádaly o pomoc.
Zatím už na východě počalo svítati.
A aj, zemětřesení nastalo veliké. Neboť Anděl Páně sestoupil s ne
be a přistoupiv k hrobu, odvalil kámen a posadil se na něj. Byl pak
obličej jeho jako blesk a roucho jeho jako sníh. Strachem před ním
zděsili se strážci a učiněni jsou jako mrtvi.
Vstalť Kristus, jak byl řekl.
Maria Magdalena nechtěla čekati s druhými ženami a běžela na
před, aby byla u hrobu první. Ale když přiběhla do zahrady, spatřila
římské vojáky. Lekla se jich. Oni se však nehýbali a leželi jako mrtví.
I šla dále ke hrobu. Spatřila kámen odvalený a dveře hrobu otevřené.
I lekla se tak, že už do hrobu ani nenahlédla, a spěchala k apo
štolům.
„Vzali Pána z hrobu,“ zvěstovala s pláčem Petrovi, kterého potkala
prvního; „a nevím, kde jej položili!“
Domnívala se, že to z nenávisti snad učinili fariseové. I zavolal
Petr Jana a spěchali k hrobu.
Druhé ženy šly jinou cestou, takže nepotkaly Marie Magdaleny.
Také ony se polekaly, když vstoupily do zahrady. Viděly římské vo
jáky, povalené na zemi a jako mrtvé, i bály se jíti k hrobu a skryly
se opodál. Pak si však dodaly mysli, a když se nic nehýbalo, šly až
k hrobu, ale těla neviděly. I chtěly vstoupiti dovnitř.

M
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A tu spatřily mládence, sedícího po pravé straně od toho místa,
kde bylo položeno tělo; oděn byl rouchem bílým. I lekly se velmi.
On však promluvil k nim:
„Co hledáte živého mezi mrtvými?“
A když se ho bály a sklonily hlavy k zemi, řekl jim:
„Nebojte se, neboť vím, že hledáte Ježíše Nazaretského, který byl
ukřižován. Ale není ho tuto. Vstalť jest, jakož řekl. Pojďte, a vizte
místo, kde jej položili!“
Když pak ještě se bály, připomínal jim:
„Rozpomeňte se, kterak mluvil k vám, když ještě byl v Galilei,
že Syn člověka musí býti vydán v ruce hříšníků a ukřižován a třetího
dne vstáti z mrtvých. Proto pospěšte rychle a zvěstujte učedníkům:
Vstal z mrtvých a aj, předchází vás do Galilee! Tam jej uzříte, jakož
pověděl vám!“
I vyšly rychle z hrobu a s velikou bázní a radostí šly to zvěstovat
apoštolům.
Petr a Jan zatím běželi k hrobu. Ženy se vracely jinou cestou.
Poněvadž Jan byl rychlejší, přiběhl ke hrobu dříve, i naklonil se
a uzřel prostěradlo rozvinuté. T u již nevstoupil dovnitř. Za ním při
běhl Petr, který vešel až do hrobu a všiml si toho, že rouška, kterou
byla ovinuta hlava, ležela svinuta stranou, vedle velkého prostěradla.
T u za ním vstoupil také Jan a všiml si sedícího mládénce, kterého
Petr neviděl. I pochopil, že to jest anděl a uvěřil, ale pomlčel o tom.
Dosud totiž nepochopil, že Ježíš podle Písma měl vstáti z mrtvých.
I vrátili se zatím do svého obydlí.
Maria Magdalena, která opět se za nimi vrátila do zahrady, neodvá
žila se jíti hned ke hrobu a stála opodál, plačíc. Posléze také si do
dala mysli, přistoupila ke hrobu a naklonila se dovnitř. I uzřela dva
anděly v bílém rouše, jednoho sedícího v hlavách, druhého v nohách,
jak bylo při pohřbu položeno tělo. Nevšímala si jich, ale oni jí řekli:
„Ženo, proč pláčeš ?“
„Vzali Pána mého,“ odpověděla, „a nevím, kde ho položili.“
Nečekala však na jejich odpověď a obrátila se. A tu uzřela člo
věka, který stál proti ní, ale pro slzy ho nepoznala.
Řekl jí:
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„Ženo, proč pláčeš? Koho hledáš?“
Domnívala se, že to jest zahradník. I odpověděla:
„Pane, vzal-li jsi ho ty, pověz mi, kde jsi ho položil, a já si ho
vezmu.“
T u ji zavolal jménem:
„M aria!“
Poznala ho a vykřikla:
„M istře!“
A vrhla se mu k nohám. On však ji napomenul:
„Nedotýkej se mne, neboť ještě jsem nevstoupil k Otci svému!
Ale jdi k mým bratřím a pověz jim: Vstupuji k Otci svému a k Otci
vašemu, k Bohu svému a k Bohu vašemu.“
I spěchala radostně k apoštolům a zvěstovala jim:
„Viděla jsem Pána!“
Vypravovala jim, co viděla a slyšela. Ale jim se její slova zdála
jako bláznovství a nevěřili jí.
Zatím se vzpamatovali i strážci u hrobu, kteří leželi dosud jako
mrtví. Nyní viděli, že už tu jsou zbytečni, neboť neměli koho hlídati.
Nejdříve musili to oznámiti velekněžím. I šli do města.
Velekněži ovšem se velice poděsili a vyptávali se, jak se to stalo.
Vojáci řekli, co viděli a věděli, že totiž nastalo zemětřesení, při němž
sestoupil kdosi z nebe a odvalil kámen.
To se židovským velekněžím ovšem nelíbilo; i svolali starší lidu
a uvažovali, co teď učiniti. Když se poradili, nabídli žoldnéřům
mnoho peněz, řkouce:
„Říkejte, že učedníci jeho v noci přišli a ukradli tělo, když jste
spali!“
Ale žoldnéři se báli, neboť voják nesmí na stráži spáti, a kdyby
sami o sobě řekli, že usnuli, byli by potrestáni velmi krutě. Proto
musili jim velekněži ještě slíbiti, že sami se dohodnou o tom s Pi
látem.
„Uslyší-li o tom vladař,“ slíbili jim, „my sami ho přemluvíme
a postaráme se o to, aby se vám nic nestalo.“
Žoldnéři tedy vzali peníze a učinili tak, jak byli navedeni. Od té
doby věří Židé, že se to stalo tak, jak to rozhlašovali uplacení žoldnéři.
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Apoštolové tedy nevěřili slovům Marie Magdaleny, ale skrývali
se z bázně před Židy a zamykali dveře.
Toho pak dne šli dva učedníci do městečka, jménem Emaus, které
od Jerusalema bylo vzdáleno šedesát honů. I rozmlouvali spolu o vě
cech, které v těch dnech se přihodily.
I stalo se, když rozmlouvali a sebe se dotazovali, že i Ježíš, při
blíživ se, šel s nimi. Oči však jejich byly zastřeny tak, aby ho ne
poznali. I řekl jim:
„K teré jsou to věci, o kterých na cestě rozmlouváte, že jste tak
sm utni?“
T u odpověděl mu jeden z nich, který slul Kleofáš:
„T y sám přišel jsi do Jerusalema a nepoznal jsi, které věci staly
se tam těchto dnů?“
I ptal se jich:
„K teré?“
„S Ježíšem Nazaretským,“ odpověděli, „kterýž byl muž prorok,
mocný ve skutcích i slovech před Bohem i přede vším lidem. A kte
rak vydali jej nejvyšší kněží a knížata naše na odsouzení k smrti,
a ukřižovali jej. A my jsme se domnívali, že on měl vykoupiti lid
israelský. A nyní jest už třetí den po tom, co se tyto věci staly. Ale
i ženy některé z našich postrašily nás, které před svítáním byly u hro
bu. A nenalezše jeho těla, přišly a řekly, že viděly zjevení andělů,
kteřížto praví, že jest živ. I šli někteří z našich ke hrobu a nalezli tak,
jakož pravily ženy, ale jeho nenalezli.“
I řekl jim:
„Ó , blázni, a zpozdilí srdcem k věření všemu, co mluví proroci!
Zdaliž nemusil těch věcí trpěti Kristus, a tak vejíti do slávy?“
A počav od Mojžíše a všech proroků, vykládal jim všecka písma,
která o něm byla.
I přiblížili se k městečku, do kterého šli, a on dělal se, jako by
chtěl dále jíti. I nutili ho, řkouce:
„Zůstaň s námi, neb se připozdívá, a den se již nachýlil!“
I šel s nimi. A stalo se, když seděl s nimi za stolem, že vzal chléb,
dobrořečil, lámal a podával jim. A tu otevřeny jsou oči jejich, a po
znali ho. A on zmizel s očí jejich. I řekli vespolek:
190

„Zdaliž srdce naše nehořelo v nás, když mluvil na cestě a otvíral
nám Písmo?“
A vstávše v touž hodinu, vrátili se do Jerusalema. A nalezli shro
mážděné apoštoly, i ty, kteří s nimi byli. Právě mluvili o tom, že
Pán právě vstal a ukázal se Šimonovi. I oni vypravovali, co se jim
cestou stalo, a kterak ho poznali při lámání chleba.
Když pak to vypravovali, postavil se Ježíš uprostřed nich a řekl jim :
„Pokoj vám ! Já jsem. Nebojte se!“
Lekli se. A přestrašeni jsouce, domnívali se, že by ducha viděli.
I řekl jim:
„Co jste zarmouceni a proč pochyby vstupují na srdce vaše ? Vizte
ruce mé a nohy, že já to jsem ! Dotýkejte se a vizte! Neboť duch těla
a kostí nemá, jako mne vidíte míti.“
A když to pověděl, ukázal jim ruce a nohy. Když pak oni ještě
nevěřili pro samou radost, řekl jim:
„Máte tu něco jísti?“
I podali mu kus pečené ryby a plástev medu. A když pojedl před
nimi, sebral zbytky a dal jim. A řekl k nim:
„Tato jsou slova, která jsem mluvil k vám, když jsem ještě byl
s vámi, že musí se naplniti všecky věci, které psány jsou o mně v zá
koně Mojžíšově, i v prorocích a žalmech.“
Tehdy otevřel rozum jejich, aby rozuměli Písmu, a řekl jim:
„T ak psáno jest, a tak musil Kristus trpěti a třetího dne vstáti
z mrtvých.“
Opět pak řekl:
„Pokoj vám ! Jakož mne poslal Otec, i já posílám vás!“
To když řekl, dechl na ně a pravil:
„Přijměte Ducha svatého! Kterýmkoliv odpustíte hříchy, od
pouštějí se jim; a kterým je zadržíte, zadrženy jsou.“
Tehdy nebyl však s nimi jeden z apoštolů, který slul Tomáš.
Řekli pak mu apoštolové:
„Viděli jsme Pána!“
On však řekl jim:
„Dokud neuzřím v rukou jeho vbodení hřebů a nevložím prst svůj
v místo hřebů a ruku svou nevložím v bok jeho, neuvěřím!“

Po osmi dnech byli apoštolové opět v tom domě a Tomáš byl
s nimi. T u přišel Ježíš zavřenými dveřmi a stál prostřed nich. I řekl:
„Pokoj vám!“
Potom řekl Tomášovi:
„Vlož prst svůj sem a viz ruce mé, a vztáhni ruku svou a vlož ji
v bok m ů j ! A nebudiž nevěřící, ale věřící!“
T u vykřikl Tomáš s velikou radostí:
„Pán můj a Bůh m ů j!“
I řekl mu Ježíš:
„Že jsi mne viděl, Tomáši, uvěřil jsi. Blahoslaveni, kteří neviděli
a uvěřili!“
Potom opět zjevil se apoštolům u jezera galilejského a to se stalo
takto:
Byli spolu Šimon Petr a Tomáš a Natanael, který slul Bartoloměj,
pak dva synové Zebedeovi Jakub a Jan a ještě dva jiní. Bylo jich
tedy sedm. T i všichni byli rybáři a nyní, když jejich Pán s nimi už
nechodil, vrátili se opět do svého domova u jezera galilejského a pra
covali tak jako před tím, než je vyvolil za své apoštoly.
Řekl tedy Šimon Petr:
„Jdu lovit ryby.“
Všichni mu odpověděli:
„ I my jdeme s tebou!“
I šli a vstoupili na loď. Ale za celou noc nic nechytili. Když pak
se rozednívalo, stál Ježíš na břehu. A nepoznali, že to jest on. T u
řekl jim:
„D ěti, máte co jísti?“
Odpověděli jemu:
„N e.“
„Pusťte síť na pravou stranu lodi,“ řekl jim, „a naleznete!“
I spustili síť, a už ji nemohli utáhnouti pro množství ryb. Tehdy
pochopil to Jan a řekl Petrovi:
„Pán to jest!“
Jak to uslyšel Šimon Petr, hned si navlekl sukni, neboť při práci
byl nah, skočil do jezera a ploval k Ježíšovi, aby byl u něho co nej
dříve; bylo to od břehu asi dvě stě loket. Druzí se musili ke břehu
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doplaviti na lodi, neboť táhli síť s rybami. Když pak vystoupili na
břeh, uzřeli před sebou hromádku řeřavého uhlí, i rybu svrchu po
loženou, a chléb. A tu řekl jim Ježíš:
„Přineste z ryb, které jste ulovili nyní!“
Šimon Petr vstoupil do vody a vytáhl na břeh síť, plnou velkých
ryb, a napočítali jich sto padesát tři. A ačkoliv bylo jich tak mnoho,
síť se nestrhala. I řekl jim Ježíš:
„Pojďte a poobědvejte!“
A tu žádný z těch, kteří jedli, neopovážil se otázati ho, kdo jest.
Věděli nyní, že Pán to jest.
Takto se již po třetí zjevil svým apoštolům od té chvíle, kdy vstal
z mrtvých.
A když poobědvali, pravil k Šimonu Petrovi:
„Šimone, synu Jonášův, miluješ-li mne více než tito?“
Petr byl v rozpacích. Jistě miloval Pána, ale vzpomněl si na to,
že ho na dvoře Kaifášově třikrát zapřel. I odpověděl bázlivě:
„Ovšem, Pane! T y víš, že tě miluji!“
T u řekl mu:
„Pasiž beránky mé!“
Pak tázal se po druhé:
„Šimone, synu Jonášův, miluješ-li m ne?“
Opět si Petr vzpomněl, že zapřel svého Pána, a bylo mu smutno.
„Ovšem, Pane,“ odpověděl, „ty víš, že tě miluji!“
A opět mu řekl:
„Pasiž beránky m é !“
Pak tázal se po třetí:
„Šimone, synu Jonášův, miluješ-h m ne?“
Petrovi bylo do pláče. I zvolal:
„Pane, ty znáš všecky věci, ty víš, že tě m iluji!“
T u řekl jemu:
„Pasiž ovce mé! Amen, amen pravím tobě: Když jsi byl mladší,
opásal jsi se a chodíval, kam jsi chtěl. Ale až zestárneš, vztáhneš ruce
své, a jiný tebe opáše a povede, kam ty nechceš!“
To pak mu pověděl, aby věděl, jakou smrtí má oslaviti Boha. A tak
Petr, který zapřel svého Pána, poněvadž se bál, aby nebyl usmrcen
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s ním, byl později ukřižován pro něho. T o stalo se v Římě. Ale
poněvadž Petr uznával, že si nezasluhuje, aby byl ukřižován tak jako
Pán, kterého před jeho smrtí zapřel, vyprosil si před svou smrtí, aby
byl ukřižován hlavou dolů.
Nyní se Petr domníval, že Pán předpověděl násilnou smrt pouze
jemu. Obrátil se. Uzřel Jana, kterého Ježíš miloval nejvíce. I obrátil
se k Ježíšovi, ukázal na Jana a tázal se:
„Pane, copak tento ?“
T u řekl mu Ježíš:
„Chci, aby on zůstal tak, dokud nepřijdu. Co tobě po tom? Ty
pojď za mnou!“
Takto ukazoval se apoštolům až do čtyřicátého dne od toho dne,
kdy vstal z mrtvých, a mluvil s nimi o království Božím. Tehdy při
kázal jim, aby šli do Jerusalema. A když se tam sešli a pojedl s nimi,
přikazoval jim:
„Neodcházejte z Jerusalema, ale očekávejte zaslíbení mého Otce,
které jste slyšeli skrze ústa má! Neboť Jan zajisté křtil vodou, ale
vy pokřtěni budete Duchem svatým po nemnohých těchto dnech.“
Pročež ti, kteří se tu sešli, tázali se ho, řkouce:
„Pane, v tomto-li čase obnovíš království Israelské?“
Byli nedočkaví. Viděli, že Pán vstal z mrtvých. Nyní už nikdo
neměl nad ním moci. Jeho tělo bylo nesmrtelné a zázračné. Zjevoval
se jim zcela neočekávaně, procházel zavřenými dveřmi, mizel. A pře
ce viděli jeho tělo, i rány v rukou a v boku, slyšeli jeho slova, a on také
s nimi jedl, což duch činiti nemůže. Ale dosud mluvil jen k nim,
ke své matce, k ženám u hrobu a ke dvěma učedníkům, jdoucím do
Emaus. Domnívali se, že se ukáže Židům, velekněžím, Herodesovi
a Pilátovi, aby viděli, že vstal z mrtvých. Zatím však nevšímal si
ani toho, co na rozkaz velekněží říkali podplacení žoldnéři, že totiž
nevstal z mrtvých, ale že apoštolové ukradli jeho tělo. I očekávali,
že brzy přijde ta chvíle, kdy zjeví svou moc všem svým nepřátelům,
a tehdy bude obnoveno království Israelské.
On však jim odpověděl:
„N ení vaše věc znáti čas, který jen Otec můj má ve své moci.
Ale přijmete moc Ducha svatého, který sestoupí na vás, a budete
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pak mými svědky v Jerusalemě, i ve všem Judsku, i v Samaří, a až do
posledních končin země. Kdož uvěří a pokřtěn bude, spasen bude.
Kdož pak neuvěří, bude zatracen. A já pošlu zaslíbení Otce svého
na vás. Vy pak seďte ve městě, dokud nebudete oblečeni mocí
z výsosti!“
Pak vyvedl je ven do Betanie a když přišli na horu Olivetskou,
promluvil ke všem:
„Dána jest mi všeliká moc na nebi i na zemi. Protož jdouce, učte
všecky národy, křtíce je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého,
a učte je zachovávati všecko, cokoliv jsem přikázal vám. A aj, já
s vámi jsem po všecky dny až do skonání světa!“
I pozdvihl rukou svých a dal jim požehnání. A stalo se, když jim
žehnal, že vzat jest od nich a nesen jest do nebe a oblak přijal jej
před očima jejich. A když za ním do nebe jdoucím hleděli, aj, dva
muži objevili se vedle nich v rouše bílém a řekli:
„Muži Galilejští, co tu stojíte, hledíce do nebe? Tento Ježíš,
kterýž vzat jest od vás do nebe, přijde jednou tak, jak jste ho viděli
jdoucího do nebe.“
A oni, poklonivše se, vrátili se do Jerusalema s radostí velikou,
chválíce Boha a dobrořečíce mu. I přebývali pospolu a trvali na
modlitbách s Marií matkou jeho i s jinými ženami a bratřími.
V těch dnech povstal Petr prostřed nich a pravil:
„Muži bratří, musí se naplniti, co předpověděl Duch svatý skrze
ústa Davidova o Jidášovi. T en zajisté obdržel pole za mzdu nepra
vosti a oběsiv se, rozpukl se na dvé, a vyhřezla všecka střeva jeho.
Proto z těch mužů, kteří shromážděni jsou s námi od křtu Janova
po všechen čas, kdy vcházel i vycházel mezi námi Pán Ježíš, až do
dne, kdy vzat jest od nás, musí býti s námi svědkem vzkříšení jeho
jeden z těchto!“
Bylo pak tu asi sto dvacet lidí, kteří zůstali věrni. I vybrali z nich
dva nejlepší. Jeden byl Josef Barsabáš, který byl nazýván Sprave
dlivý; druhý se jmenoval Matěj. Pak se modlili, řkouce:
„T y, Pane, který znáš srdce všech, ukaž, kterého jsi vyvolil z těchto
dvou, aby přijal místo této apoštolské služby, z níž odešel Jidáš, aby
šel na místo své!“
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I dali jim losy, a los padl na Matěje. I přičten jest k apoštolům,
takže opět bylo jich dvanáct.
Když pak od toho dne, kdy Ježíš vstal z mrtvých, naplnilo se dní
padesáte, sešli se všichni na jednom místě.
A okolo deváté hodiny dopolední stal se náhle z nebe zvuk jako
přicházejícího větru prudkého a naplnil celý dům, v němž byli se
díce. I ukázali se jim rozdělení jazykové ohniví, kteří sestupovali na
každého z nich. A tak byli oblečeni mocí z výsosti.
I naplněni jsou všichni Duchem svatým a počali mluviti rozličnými
jazyky, jakž Duch svatý dával mluviti jim.
Byli pak v Jerusalemě o svátcích Židé a nábožní muži ze všech
národů světa. A když se stal ten hlas, sešlo se množství. Apoštolové
pak mluvili k nim jazyky jejich o velikých věcech Božích.
I podivili se všichni a na mysli zmámeni byli, neboť jedenkaždý
slyšel, že oni mluví jazykem jeho. A děsili se, řkouce:
„Aj, zdaliž ti všichni, kteří mluví, nejsou Galilejští? A kterak my
jsme slyšeli jedenkaždý vlastní jazyk svůj ?“
Byli mezi nimi Partští a Médští a Elamitští, i ti, kteří přebývali
v Mesopotamii, v Kapadocii, v Pontu a v Malé Asii, i v Egyptě
a Lybii, i Arabští a Krétští a Římané a Židé. A ti všichni slyšeli, že
apoštolové mluví jejich řečí, a rozuměli jim. A říkali jeden k druhém u:
„ I což toto má býti?“
Ale jiní se posmívali a pravili:
„Sladkého vína plni jsou tito.“
T u pozdvihl Petr hlasu svého a počal k nim mluviti a vydávati
svědectví o Ježíši Kristu. Mnozí pak byli zkroušeni jeho slovy,
i řekli Petrovi:
„Co máme činiti, muži bratří?“
Petr pak řekl jim:
„Pokání čiňte a pokřtěn buď každý z vás ve jménu Ježíše Krista
na odpuštění hříchů vašich! A přijměte dar Ducha svatého! Vám
zajisté zaslíbení stalo se, i synům vašim, i všem, kteří daleko jsou,
které však povolá Pán Bůh náš.“
T i, kteří přijali řeč jeho, pokřtěni jsou. A připojilo se jich v ten
den okolo tří tisíců.
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Nanebevstoupení

Tak se počala šířiti víra Kristova. Od té chvíle, kdy sestoupil na
ně Duch svatý v podobě ohnivých jazyků, pochopili apoštolové
úplně, co jest království Boží. Jejich bázeň zmizela. Vyšli před Židy
a nic už se nebáli pronásledování a ran, vězení a smrti. A nebáli se
ani Římanů a všech pohanů na celém světě, ale šli a hlásali evange
lium v Asii, v Evropě a v Africe, od končin Španělska až do končin
Indie. Statečně trpěli a statečně prolévali svou krev k slávě toho,
který byl ukřižován, aby spasil svět, a který přijde, aby soudil svět.
Po nich činili to jejich nástupci. A tak v slávě i v protivenství bude
se šířiti království Boží neustále po všem světě. A v dobách proti
venství a utrpení a nebezpečí platí všem lidem pro útěchu slib
Kristův:
„Aj, já s vámi jsem po všechny dny až do skonání světa.“

UPOZORNĚNI.
K líčení některých příběhů bylo užito Brentanových knih „Život Panny
M arie “ a „Přehořké umučení Našeho Pána Ježíše K rista“, které sepsal podle
vidění ctihodné Anny Kateřiny Emmerichové. Rozumí se, že pro takové zprávy
ze soukromých vidění se nepožaduje víra , k jaké zavazují pravdy předložené
v Evangeliu.
Jaroslav Durych.
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Z á k la d n í d íla sv ěto v éh o p ís e m n ic tv í pro m lá d ež
S v a z e k d ru h ý

J A R O S L A V D U R Y C H : Z R Ů Ž E K V ÍT E K V Y K V E T N A M
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Příběhy novozákonní pro mládež.

Nový zákon přiblížil mládeži Jaroslav
Durych, umělec nad jiné povolaný k to
muto dílu. Jeho živý vztah k biblickému
slovu, jeho náboženská zkušenost, která
nás učí nově a pronikavě se dívat na onen
úžasný příběh, který se začal v Betlemě
a skončil na Golgatě, dodávají líčeným
událostem ze života Kristova zvláštní,
zcela osobité kouzlo. Tuto knihu nebude
zajisté číst jen mládež, protože pro kaž
dého tu bude pramen živého slova, živé
ho příkladu a živé víry. Bez ohledu na
vyznání náboženské najdeme všichni
v tomto vypravování kus vlastní své by
tosti, kus vlastního utrpení, které vyku
pujeme láskou ke své Svaté Zemi —k spo
lečné drahé vlasti. Jako by byl Kristus
mezi námi, jako by kráčel po českých
lukách, jako by se zjevoval českou legen
dou a přibližoval se na dosah českého člo
věka. Durych vytvořil samostatné umě
lecké dílo, které ve své monumentální
prostotě bude hodnoceno jako projev
velké umělecké zdrženlivosti a kázně.
Toto dílo je zaměřeno na všechny příští
zítřky, zde směřuje básník přímo k věč
nosti, nesen velebným tokem veledíla,
kterého se dostalo lidstvu autory Evan
gelií. Je to kniha nejen umělecká, ale
i vážný pokus o mravní výchovu mládeže
na podkladě čistého, nezkaleného vztahu
k božství, které sestoupilo mezi nás, aby
nás denně vykupovalo z malosti všedního
života a povznášelo k nebesům. Durychovo moderní přepsání příběhů Nového
zákona s ilustracemi Gustava Doré, který
ze všech ilustrátorů bible byl nejpožehna
nější, je literární událost nikterak menší
než byly slavné předcházející knihy Dů
rychovy. Je to čtení pro malé i velké
o největším projevu lidské osobnosti v dě
jinách. Kniha vzrušující, mohutný lept
z dob, kdy lidstvu zasvitlo světlo víry
v lidskost a lepší budoucnost člověčenstva.

