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Dějiny Církve kat. ve IV. a V. století
jsou zajisté v každém ohledu velepamátné.
Třistaletý zápas onen, jenž nemá rovného
v dějinách člověčenstva vůbec, tehdy ukon
čen, a Církev kat. vítězně Opanovala. „Upro
střed přehrozného pronásledování a rozlič
ných muk hlásáno bylo po všem světě evan—
gelium, & Bůh sám vydával hlasatelům jeho
svědectví v divech a zázracíeh a v rozlič
ných dařích Ducha sv., tak že národové po
hanšti uvěřivšc v Christa, kresťanskou láskou
ctili krev mučedlníků, kterouž dříve v ďá—
belské zuřivosti vylévali; a sami králové, z
jejichžto rozkazu Církev před tím pleněna
byla, kořili se nyní jmenu Christovu, kteréž
před tím ze země vyhladiti usilovali“ Těmito
slovy naznačuje sv. Augustin sám všeobecné
poměry doby své. (O městě Božím kn. 18,
kap. 50).
Nikterak se nedá popírati, že konečněvítěz
ství Církve kat. hlavně &především přičísti se

musí zřejměpatrnému působení

prozře

te 1no sti B ož í. Jakož ale vůbec v Církvi po—

Il
zorovati jest působeni Boží, tak též jisto
jest, že spolu s ním také učinné bylo pů—

s obeni lidské,

a pročežidruhého tohoto

činitele náležitě oceniti jest. Byltě to život

Církve,
nické.,

byla to krev jeji mučedl—
z nižto se nad miru rozplozovala,

a konečněbyla to též věda křesťanská,

kteráž se k dosažení vitězství onoho usilovně
přičiňovala. Neb od počátku jiz slavné. vy
nikala víra křesťanská onou známkou, kterouž
ji Christus sám vytknul slovy: „Co vám
pravím ve tmě, pravte na světle, a co V
nebo slyšíte, hiásejte na střechách“ (Mat.

10, 27); od začátkujiž vystoupila
do
vydala nauku svou ve—

plné veřejnosti,

škerému světu, aby zkusiv ji, uvěřil; veřejně
před celým světem vydávala počet 7. viry
své, popirala zjevně pravdivost všelike jiné
nauky, kdežto naOpak pohanství o nauce své
mlčelo, a Mohamed jí nikoliv duchem, nýbrž
1..ečc:;1 háji. Takto 7. podstaty (firkve samé
vyvíjela se věda křesťanská, kteréž bylo na
nejvýš třeba, aby se na odpor postavila mo
lu'xtné literatuře řeckéalatinské,aaby viry ki'.
proti celému světu nejenom hájila, nýbrž též
dovodila důvody vzatými z podstat-y viryr
samé, z historie člověeenstva vrabec, ano i
z podstaty duše lidské. Jakkoli to tedy již
byla úloha velmi těžká, přece ješte všemu
zlomu až na vrch vzešlo, když současně há.—

jiti bylo nauky cirkevné proti nejrozmani—
tějšim bludům kacířským. Takto vzniknul
Církvi boj nerovný velmi, an kdy krutá moc

[Il
světská křesťany ze země vyhladiti usilovala,
stejnou dobou zápasiti bylo s ohromnou si
lou literatury

řecké a latinské

& i s nepřít—

tely z lůna Církve pochodieimi. Však ale
není ve hluku zbrani klidnému bádání a ro—
kování místa! Jak tedy mohla ( Žirkev teh
dáž dostati úkolu, vědou svou též překonati
všeliké nepřátely své, kdy po 300 let kr—
vácela ?! Když ale s počátkem IV. stoleti
zlomila tělesnou moe pohanstva, p ře (1č il &
již úlohu, pi'ekonati též d n e 11o v ou moe
jeho. ( 'irkev zvítězila a opanovala k I'v i svou,
nyní však musela si osvojiti vitězství to, a
s l o v e m a v ě do 11 dovoditi, že samojedina
má. prá-:o, vládu držeti nad veškerým světem.

A proto roz vijel a se p o celé
století IV.vC irk vi kat. tak tvo řivá

činn ost, žedoba tato vším právem
dobou nejvyššího květu sluje Po
hanstvo tehdy soustředilo naposledy všecku
vědu svou a vše umění své, vedoue je do

boje; ki'est'anstvo naproti buduje

vniternou jednotu

nauky sv6, usta-—

luje nový život ve světě, rozšiřuje
pravou osvětu & vzdělanost, záři
duehaplnou vznešenosti svo u a pře
mz'lhá všeli ké odpory rozh odnou
moci svou.jakouž nové tvoří a staré

zacho vává. A úlohu tuto velezna—

menitou vznesla prozřetelnost Boží
na svaté Otce doby této, kteří z ži—
votem, slovem, vědou a mnohdy—
kráte též krvi svou Církev vzdělá—

.

IV

vali, a duchovní syny jí plodili.
Proto právě IV. a V. století skytá nám
dlouhou řadu velkých oněch a velebných
osobností, kteréžto v každém ohledu skvě—
lými okrasami doby své byly ajimi dověěně
i zůstanou. I v tom zřejmě viděti jest zláštní
působení prozi'etelnosti Boží, že za toho času
sv. Otcové co strážcové postaveni jsou po

veškerém světě na místách

tější ch!

Athény

nejdůleži—

byly tehdy ještě hlavním

sídlem vědy a všech umění; tuto, jako ve
světovém piístavu, scházela se studující mlá
dež z Eumpya Asie. Křesťané & pohané
ostřili zde zbraň svou, kterou napotom víry

své hájili. Zde studovali sv. Basilius
&
Řehoi, a současněs nimi Julia,n napo—
tomni císař, úhlavný

nepřítel

víry křesťan—

ské. V Asii vynikala Antiochia
velkole—
pými chrámy kř. a — divadly pohanskými:
vedle rozmařilosti pohanské

zářila sv. přís—

nost poustevníků křestanských. Sv Jan
Zlatoústý
zde studoval, a zde nejprvé za—
zníval zlatý hlas jeho, kterýmž posluchače

své k nebesům povznášel. Alexandria
byla těžištěm všeho obchodu, spolu ale ot—
ěinou všeho kacířstva. Pestrá směsice domá—
cích obyvatelů a četných cizinců zračila se
též ve směsici nejrozmanitějšíeh náhledů,
nauk a bludů. Se strany křesťanské rozvíjel
zde velkolepou činnost svou slavný biskup

sv. Athanasius;

později však měla tu

školu svou Hypathea a přednášela o literap

V
tuře a filosofii pohanské. Cařih rad byl
prvním městem křestanským, za všecku slávu
svou povinován jsa. víře křesťanské. Zde pů

sobilisv. Rehoř a Jan Zlatoústj';

prvý

\zdal se biskupství a odebral se do samoty,
druhj' zemřel 11vyhnanství. Řím přeplněn
byl pomníky, v nichžto se pohanství takřka
vtělilo; šlechta římská nikterak se nechtěla
vzdáti víry předků svých, která byla jedinou
slávou jejich. Sv. J eronym však zbořil po—
slední tuto hradbu pohanstva, a papežové
této doby pojistili stálosti a obezřetností svou

Církvi kat. vítězství. Karthago

konečně

složeno bylo ze živlů punických &římských,
proslaveno včdami a obchodem, zásobovala
ltalii obilím, avšak i zde přemáhala víra ki'.
nemravnost pohanskou a krutost kacířskou
ísísty
sv C_vpíiaua, 'l'ertulliana a konečně
.Auoustina.
Doba míru a slavv plodívá muže velké:

tehdy však nebylo tomu tak, an je zplodila
doba, kdy, jak Augustin di, starý svět umí—
ral, světová budova říše římské se bořila, a
člověčenstvo strádalo bídy nesčíslné. [*pro—
střed zřícenin sveta toho starého, stáli svatí
Otcové Církve kat. samojediní, vytrvali a o—
panovali jak moci ducha svého, tak i mocí
cnosti a vědy své. Hlas jejich zaznívá po
celém světě; uvnitř vzdělávají ("írkev svou,
zevně plodí ji denně syny nové, zakládají
školy křesťanské; bojují vědou, ospravedlňu
jíce víru svou a porážejíee filosofii, která
byla staré bludy své za nové vyměnila;

Vl
nebeskou útěchu vlévají do srdcí člověčenstva
zbčdovaného ; opírají se císai'um, hz'íjícepráva.
proti násilí a zastávajíce národy uhnčtené
ve jmenu Bolía spravedlivého. Uvnitř ( 'írkve
vznikaji bludovó se všelikou opovážlivostí,
se lstí a násilím rozšiřují še ; sv. Otcové
však pronikají jasným okem ducha svého
tkaninu ošcmetností těch, a se vznešenou
kř. zmužilostí vcházejí v zápas pro pravdu
věčnou, a jejich působením objevuje se (Šír
kev světu co (,'írkev vítězná. Takto slo užili

sv. Otcové Církvi , vzdělávaj í c e ji ži—

votem i skutkem, slovem a vědou,

& tím spolu prokázali i člověčenstvu největší
dobrodiní !
Takové byly všeobecné poměry ('írkve kat.,
kdy ji prozřetelnost Boží uštědi'ila sv. A u—

gustina, Otc e nej slavnějšího, jehožto
život0pis laskavým čtenářům našim podá—
váme. Pravili jsme „u š tě d ři l a ,“ p o ně—

vadž milost Boží Augustina Zplo—
dila ve prospěch ("írkve kat., &p o—

něvadž na něho vznesla úlohu velc
znamonito u, učiuivši 110 vzorem
všeliké cnosti kř., vzorem činnosti
kněžské a biskupské, obrancem
víry kat., učitelcm a spisovatelem
nej slavnějším. Neb p ostavila ho na.
rozhraní dvojí doby: a proto činno
stí sv ou dotýkal s e doby minulé,
spol u však položil základy doby
nové, opatruje takto i dobu bu—
doucí. Neb vidi-l ještě na vlastní

VH

oěi posud nezacelené rány Církve
své, viděl ještě četné zástupyýěch,
kteříž pro víru byli krváceli. Zivot

jeho byl ustavičný boj & ustavičně,

obrana nauky kat.; s druhé pak
strany nepřetržena řada velkých
prací, jimiž co biskup, učitel a spi
sovatel Církev kat. vzdělával. Cin
ností touto ve všem se rovnal svat.
()tcům předchůdcům, ano měl nej
důležitější podíl ve všelikých sna
hách jejich. Položil však též zákla
dy doby nové, vytknul směr době
budoucí, atím také opanoval ji &
předčil sv. ()tee předchozí své, že
literaturu doby předešlé a vědecké
snahy Otců, předchůdců svých, do
činil, výsledky její soustředil & v

soustavu uspořádal, a že hluboko—
myslným pojetím nauky křest. &
vědeckým výkladem a odůvodněním
jistal se hlavným zakladatelem vědy

astředem literatury křesťanské!

() tom zřejmě svědčí veškerý život sv.
Augustina. Když totiž milosti Boží na víru
kř. obrácen byl, ustanovil, ukrytí se v tichou
soukromnost, & hledati v ní veškeré blaže
nosti svojí. Jinak ale ustanovila prozřetel—
nost Boží! Nechala ho sice dlouho blouditi

na poušti pohanské,

*) potom však he

*) "ISlOI'ic není zajisté než postupný rozwoj člověčenstva
vedenim prozřetelnooli Boží, & prospívánl jeho k pravé

Vlll
uvedla do samoty křesťanské,
ho takto vypěstovala, ')

a když

postavila ho na

svícen, tak že světlo jeho nejprve zář-ilo po
Africe, záhy pak paprsky své r.)zcsílalo po

veškeré Církvi kat.; a když konečne uha
snula svice těla jeho, jasnojasuě zái'ilo a
zářiti bude světlo ducha jeho v Církvi kat.
po všecky časy!
Slavné muže často potkává nemilý osud,
že se jim v plné míře dostává nevděčnosti,
i se strany těch, kteříž by jim měli nejvice
zavázáni býti vděčností. Na takovou nevděč
nost však nemůžeme v životě sv. Augustina
příliš sobě stěžovati. Usilovné péče a zá
volnosti. Pravdu tuto víra kr. teprv světu ztejmč ob
jevila & ji nás také naučila, rozuměti nejenom dějinám
človččenstva vůbec, nýbrž i déjům človeka jednotlivého,
obzlášte toho, který mohutností ducha a činností velko
lepou vyniká. A proto peti-ice na život muze takového
okem zásadou onou osvětlením, již co nejzřejméji vi
dime & poznáváme pomer řízeni Božího a volnosti lidské,
nikoliv pomoci bezživotne abstrakce, nýbrž v obrazu
živém, ve skutečnosti živé. Augustin rozřešil mim vel

kon otázku tn životem

svým, a rozřcšení to podal

nám 7. vlastniho vědomí sveho, nabytého nmohoubolest
nou, však též i iunohou radostnou zkušenosti vlastni. A
proto z ohledu toho tet jest nám život jeho veleznji

mavý,v pravděvelký obraz psychologický.

*) Tak ovšem se stalo, že život Augustinúv nejprve nikte—
rak se nedotýkul veřejných pomerd a záležitosti Církve
km., a proto jsme lake nemohli ve spisu svém jich se
doly-kali, a to tím méně, an nám, při eplývajici hojnosti

látky, šelřiti bylo určených

naezl. Ostatnéjsme pred

poklůdali, a jak za to máme, vším právem, že laskavi

čtenářové naši pilně čítali dějepis

sv. Církve

kat.

od Dra. J. Bílého. vydaný Dědictvim našim. Na základě
lom stavěli jsme. Když však život Augustinův :. blažené
soukromnosti Vystoupil do verejnosti všeobecných po
měrů. tu ovšem již vymáhal. nutná potřeba. ani je v
(uvahu k objasnění celého pásmu dejin.
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sluhy jeho byly tak všeobecně uznávány, že
k moudrosti jeho hledělo se všudes obdivo
vánim & uctou. Sláva a velikost Augustinova
mohla sice vzbuditi nenávist a zášti, milost—
nost však ducha jeho byla. tak velká, že
nedala vzniku ani závisti ani nenávisti, ný—
brž všeliké hnuti odporné přemáhala okou
zlující lahodnosti svou. „Blaze tobě, sláva
tvá zni po celém světě! Katolici tě uzuá—
vaji & etl co nového upevnitele staré viry!
V každé sice době jsem velikou úctu ktobč
choval, a miloval jsem přebývajieiho v tobě
Pána a Spasitele našeho; nyni ale může—li
to býti, k plnosti té ještě něco přidávám &
vrchem ji doplňuji, tak že beze vzpominky
na tebe projití nenechám ani jedné hodiny!“
Tento věnec vavřínový položil nejnčenějši
Otec ('irkve kat., sv. Jeronygu, na hlavu sv.
Augustina! (Sr list 195.) Zádný Otec ( 'ir
kve kat. nemůže se rovnati Augustinovi svě
dectvím tak slavným! Chvalná slova ta ale
byla počátkem dlouhé řady chvalořeči, *)
po všecka stoleti hlásajicicli slávu Augusti—
novu, tak že jméno Augustin jest v Církvi
kat. jméno nejslavnějši. Vyprávuíe se, že
Otcové na sněmu Tridentském shromážděni,
na jednom oltáři položiti dali knihy pisma
svat., na druhém pak naproti veškeré spisy
sv. Augustina. Takto by ovšem byla Církev
Viditehlým způSobcm osvědčila rozhodný vliv
“) Sr. o lom llenr.

cle Noris \'indicia:

po.—lednístr. 371—159.

Augustiniamc, kap.

X
Augustinuv na rozvoj církevně vědy a života
církevného.
V této zbožné úctě, činěné sv. ()tci po
všecka století a. ode všech národů, má také
národ náš účast svou. Když totiž v 14.
století mniši Augustiuiani ustanoveni byli
strážcemi hrobu sv. Augustina v městě Pavii,
jednalo se o vystavění kláštera blíže _chrá
mu, v němž tělo svat. Otce odpočívá. Ceský
král Jan Lucemburský, znamenitě přispěl
k dosažení zbožného účelu toho. 'l'utéž úctu
osvědčovala i literatura naše v každé téměř
době, \'ejzbožnější učenec národu našeho, To—
máš Stítný, čerpal jak učenost tak i zbožnost
svou ze spisů sv. Augustina,

&, jak

se po—

dobá, první převáděl spisy jeho na jazyk
náš. Za času pozdějších lnčl dosti četných
následovníků,

*) čemuž se obdivujeme, zpo—

mínajíee těžkých nesnází , které literaturu
kat. v národě našem po všecky časy skli—
čovaly.
Památku Otcův jest nz'un vždy druhá &

milá: však ale ukládá nám též povinnost,
následovati příkladu jejich. Uvahy takové
tanuly nám na mysli, & povzbudily nás, že
jsme k v y b i d n 11ti (jemuž odporovati vděčná.

úcta nám zabraňovala) na se vzali úlohu,
sepsati život0pis sv. Otce Augustina. Chtěli
jsme především pokračovati ve směru, kte—
rýž otcové naši tak oliva-Iné nám vytknuli,
') Sromej o tom J. Jungmanna Ilislorii literatury české na
str. 39 a d.
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a doplniti mezeru, kterou pro nepřízeň časů
nám zůstavili. Boleštně jsme totiž nesli, že
literatura naše neměla posud životopisu nej
slavnějšího Otce Církve kat. A proto jsme
již neváhali, aniž vážili skromné síly své,
nýbrž ruku (mnolulykráte ovšem třesoucí se)
přiložili jsme k dílu, jehož vykonání na nás
též vymáhala úcta, jakouž co kněží ka—
toličtí povinováni jsme sv. Otci, zaklada—
teli vědy kr.! (linili jsme to tím ochotněji,
vědouee, že život sv. Augustina má do sebe
tolik zajímavosti, a že v sobě zahrnuje bo
haté prameny všestranného vzdělání, což v
nás vzbudilo

bezpečnou

naději,

že podá—

ním životopisu sv. Otce toho milému národu
našemu se zavděčíme. Však ale chtěli jsme
spisem svým též pi'iSpěti k oslavení tisícileté
památky sv. apoštolu našich, sv. ('yrilla a

Methodia! Vždyť pak velký duch Au—

gustinuv

zračí se nám ve sv. (fy

rillu, a milostná mírnost Augusti

nova ve sv. M_ethedovi.

A nauka„

kterouž sv. apoštolové tito národu
našemu hlásali, byla nauka Církve
katol. a nauky této nejslavnějším
svědkem, staré víry této upevni

telemvno vým je stit sv. Otec Augu—

stin. Zivot jeho jest nám zi'ejmým důkazem,
že pravda
toliko a jedině člověka blažena
činí, pravda ona, kterouž Augustin proti roz
manitý m bludům tak vítězně obhajoval, a
kterouž s nepostihlou bystrostí svou tak jasně
dovozoval a utvrzoval. Chtěli jsme tedy k
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tomu přispěti, aby milý národ náš zamilo
val si tuto sv. pravdu, kterouž od počátku
a vždy Církev kat. bez proměny hlásala a
hlásá, a aby k této Matce své, k Církvi
slavných Otců svých, sv. Cyrilla, Methodia,
Václava, Vojtěcha a j. s upřímnou věrností
přilnul. Chtěli jsme k tomu přispěti, aby
národ náš nikterak nezabíhal do bludu, před
časy z lůna jeho vyšlého, do bludu, jejž
taktéž před časy již sv. Augustin vyvrátil.

.Sv. Augustin vybudoval vniternou
jed—
notu Církve kat., byl ale též nejslavněj

šímobrancemzevniterné jednoty její.

Jak jsme tedy měli aneb mohli zapomenouti
na bratry naše od jednoty víry aCírkve naší
odštípené?! To jsme nikterak nemohli,nýbrž
zatoužih jsme celým srdcem svým , a k
tomu chtěli jsme přispěti, aby zavl ádn ul

mezi námi milostný a smírný
duch Augustinův, duch to lásky

oné, která, i daleko od sebe vzdá

lené a oddělené svazkem jedno
ty sp oj uje.

Nevíme sice, kdy ona ráje

plodá palma luhy naše okrývati bude, to
ale na jisto víme, že ji vydati může jen a
toliko duch lásky. Mohůtna a milostná o—
sobnost Augustinova tedy vzbudiž mezi námi
ducha smířlivého, ducha lásky a ducha zbožné
úcty k sv. apoštolům našim, sv. Cyrillu a
Methodiovi, kteříž hlásajíce nám víru Církve
kat., byli pravými nástupci sv. Augustina,
„nového upevnitele staré víry !“ Bůh sám
vyslal sv. apoštoly ty k národu našemu, a
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oni učinili za č átc k velké úlohy své. Kdy
ale bude celá úloha ta na veškerém velkém

národě tom ku konci přivedena?!Svatí
Za kladatelé
oni, prosmež, by přimlou—
vali se za Nástupce
své, a za všecky,

kteřížpokračují

v konání úlohy

j ej i e b , aby Bůh milosrdný, Christus Spa—
sitel, a Duch sv , Duch jednoty a lásky
veškerý národ ten sjednotil u víře, kterouž
před 1000 lety svatý Cyrill a Method
hlásali!

——

Co do ústroje spisu našeho bylot nám
podati obraz veškerého života sv. Augustina
a sice podle historického rozvoje jeho. A
proto již jsme nemohli býti na rozpacích,

máme—lizláště pojednati

o ži

votě, &zláště o spisech sv. Otce.

loto jen tehdy státi se může, kdy vypra—
vováni dějů života od pojednání o spisech
odděliti se dá. 'Iu však jest zde veci zhola ne
možnou, au život a Spisy sv. Otce nalézají
se ve spojení podstatném, což zřejmě pozo
rovati jest nejenom na prvých spisech jeho,
nýbrž i na pozdějších, obzláště těch, kteří
jsou obsahu polemického. Však ale tako—
výto způsob vypravování má velké obtíže,
kterých nikterak překonati nelze. Jiná taktéž
nemalá nesnáze vyskytla se za ulohou naší,

psáti ve prospěch širšího kruhu

o b e c e n s t v a , a proto žádáme laskavého
čtenáře , by nám obzláště této nesnáze
těžce nevážil , předpokládajice, že vůbec
známo jest, jak nesnadno, podati dokonalý
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obraz osobnosti tak velké, jakou byl svatý
Augustin.
Co do z dro j ů konečně, k nimž jsme
při spisování zřeni brali, jmenovati dlužno

předevšímspisy

sv. Augustina

(u

vydání Benátskem od roku 1729.) Soudného
čtenáře nezůstane tajne, že jsme za základ
položili životopis sv. ()tce, sepsaný od pro—

slulých otců Maurinů, a že jsme též náležitý
ohled měli na jiné četné životopisy sv. Otce,
jmenovité ale L a n ci ] o t ů v (v Antorfě
1616), J. V. B e r t i—ho(v Benátkách 1756),

J. Rivins- -a (v Antorfč roku 1646), Fr.
Kloth—a

(Il. svazky, v Cachách 1840),

P 0 u j o n l &t-a

(v Šaíhausenu

] 1 svazky

'1845), G. B 1n d e m aun-a (ll sv. v Berlíně
a Lipsku 1844 a 1855). (.“o do Spisů svat.
Augustina posloužilo nám Mi lle ] o q u i n m
5. Augustini, a F . Bartholomew Urbinate
episc0po digestum (Brixi:e 1734) & Ilenr.

cle Noris, Vindicife
(Bruxellis

Augustinianw

1675). ——

Ku konci klademe ještě vroucí prosbu
enou, aby kniha naše piispěla k osla\ení
jmena Hospodinova, & aby v srdcích milého
narodu našeho vzbudila vděčnou lásku k
svaté (,.ílkvi katolické. —

V Brně na den sv. Klementa 1862.
Spisovatel.
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1. Rodičowé sw. Angnstina.
W úrodnl)ch a utčssených krajillúch Numir
die, w fewcruč Nfrťcc, bliže Hřppoml ložicibo
na břehu !Uoťc středniho ložprostiralo sc we
čtwltčnc stolcti Uepatrnč ternjsleeUlčfto Thaqasta
ktcréž w dčjinňch Eirkwc kťrstanskš po wnecky
čnsy šcmjinmti bUde Ulisto Zlmmculité ň welc:
pmuútué
Ncbot UlčxtUto jcdiuml a e;wlússtllč

slúwu

že Blch ho ustmlowřl kolcbkou fwatého

biskupn U chslmualčjssibo Učxttcle, „tuižetc Uci:
tclU“ Cirkwc ťcxtolické.
W Ulčstč tom Uarodčl sc „;a panoloúlli

ťimskčho cifaťc Konstňntia U papršc ijcria,

dnc !3 listopndu l P 351 sw Nurcliuš NUu
quftiUUB ů) Rodičowé jrho byll Patricinš a
sw. PcoUika me) Patriciuš nč pochú;cl šcsslea
chetUčho lodu řimského a slowutnýnli pťcdky fe
houositi mohl, pirre er byl domU chlldolmeu

Ue) Lnncilot U jini spisowntclč: jméno Llngustinuo

gušeo.

muožitl,

z latiuskčho

odwožujicc pičpominuji že jxž jmčno

samo wčssttlo proslmuruou čiuuost sw Otcc„ jchož sw ;iwot

a spisy muobočcluc na ncjwyď rozmnožjly
slaiudu Cirkwc
Dstutnč jesti pmnčti hoduo že prciloč téhož rotu w
Brřtlanii se narodil Pelagiuo tat žc pro;řrteluost Boži proti
napotomnému psiwodci dlndu uebe;pcčurho součafně wzbudjla
mohutnédo obráuce prawdy satolřrkr

fatolickr

Srolunej: 8 xšxúnqušnui rjtu, auomrt! 0. lešnaijotto.
chmrpiře 1616 txup 1.
U)

Tak se jméno toto nynl pobyčejuč pissc, fdršto stuťi nrgřidta

psaiwaliMonuika.
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Rodičoné sw. Augustina.

ho, e) a erplýwal stntky wezdejssimi. W Thao
gastč zastčxwal úřad dekUrian, t. j. bhl údcm
Ulčstskčradh,

a mimo to wcssťcrú mohowitost

jcho w tom Zčxležela, že w drženi mčl Učkterú

pole, wiUohradU a žahradh owocUč.

W pohanstwn sc bhl Patricinš

narodil,

a pohanem tšž skoro až do smrti swč žůstnl;
jak za to múmc, Uiťoltw ž pťcfwědčcni o prawdč
pohanstwa, smeb žc by Um w srdri ncxkloUčn
byl býwal, nýbrž wicc š jnkčsi obwyklosti, jakož
za časů tčch Ua mnřchých widčti bylo. ch„što
pohaUstwo jižjiž Utišolo, chrúmowč stňrých bobň
se boťili a křcsianssti ChristU se poswčcowali,
Umozi ncpojawsse posnd dncha wirh kťcsťanké,
trwali wc lhostejnč UetečUosti, Uejerm Uičchož
Ucčinice Ua obrnml hynollci Ulodloslužby, Uýbrž
i potnpně ji pohrdajicc; při tom wssak tčž dau
lcko wzdčxleni byli wiry křcsianskě,jcjiž prúwdxl
bUď že nemohli ancb Ucchtčli Ušnatid
.KU počtU tafých Uciležel i otec Nngnstinůw,
PatriciUš, a tač owssem se stalo, že při Ulno3
hých dobrých wlastnostech, těž muohčho pťcčiučni
se doponsitšl, a začxasto mrmoy Uliwal prúwč
pohnnské, řilnskě. B!ǧltě ostatslčUlUž dUchnplný a
rošsoUdný, horliwý Rinlml, ktcrý šbošňowal wlast
sxooU; Uod to byl slúwy a bohatstwi žúdostiwý,
slibU a wčrnosti Umnželskč Ue wolně ssetťici a ša:
často Uúranmč prchliwý. Když se ale Utissila
pobollťexlci nlysl jeho, projewowal srdce dobré

eee) W řcči 356

u.

wcťejnč wyznal:

18. čiučuc“ w Hipponn

fmf Olǧ!c sňm on sobš

„Qdčw skwostmj neslussi ,znjtslr Lluguftmowr

chx:dobnému, narošeluúmxl z rodičň ch:x.dobnych!e

Rodičowě sw. Ang:tstlx:a.

Z

afslcchetně, byl přiwětiwý a úslUžUý kc wssem
radou a pomoci fwou pťispiwaje každčnul kdož
ji žadal cmeb potťebowal obzwlússtč pak swč
domitč wždy konal powiUnosti otcowskč Usilow
UoU pčči sc ftaraje o manželkn a ditky swč
Co do nčxbožcnstlmbyl lhoftejm) a netečnt);a
jakkoli fe Uam to pťiči Uemužeme Um pťecew
toul haUy aneb winh dúti UU Učkterak Uepťe
kčxžclšbožnč Umnželce smc š pťikladnoll knzni
křcftauskoll sprawlljici dum swnj, tak e cožfoli
w rodiUč jeho dobreho sc stalo ji tokřko a je
dině pťičistl sc mnfi. Po nmohú lčta onn wc
šbožnč horliwosti fwč a pili UeUnaonu Usiloc
wala o obrčxccuinmnžela Ua wirn kťeftanskoU;
tlsic a tisiclťrate mU připominala š plúčem jměno
Ehrčsta Spasitele až koncčně již Uenlohl dele

odolati

an swotým prikladcm jejim mocnčji

Uežli jakýmfoli

slowcxn owmmla jej libešnú

wUUč dUcha kťcstmrskčho takon nloci že sklonil
hrdou ssiji swou podc kťiž Čhristnw a kťeft

sw přijnl thud již wira křeslmaskúa lúska
maužclfy tať ho Uow;neslh, ze potom we wssem
čisiy a Ueuhonný žiwot wcdl
Matka Nugustixlowa swo.tú Monika jeftit
wšcicnú perla a okrafa pohlawi žeuskebo pra
wý wšor šeUy řčcstauské, a xmleši wssim prci
wem k ucjwýtcčurjssim swrtircm kteréž Cirkew
katoljckou Zdoluly

Narodila se l. P 332 ž rodiru kťestau
ských a již w detinftwi jejim bylo lže Ua Ui
spntřiti hojnou „;úfobxl duchowxlich pokladu a

dnrn kterl)miš od Boha uadúua bhla a kteřižto
žbošným a moudxym

wychowúnim řdlnhodnrnč
1ů
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Rodičowč sw. AugUflina.

se wywýjeli ana wc wčťici rodčuč jeji wlúdla
ka eň krrstansťú Rodičowš jeji fwěťili wycho:
wanč dccrUsser fwých starč slnžre nabožnča
wčrnč, kterúž byla již otce fw Monit“y odchot:l

wala a kteraž pro to, jakož i pro stúři a
wýbomč Ulrawh fwč weliťč wa uofti lo rodiuě
požiwala
Zbožnň stařena šastnwala swčťcnoU
sobč pčči o ditkU panskč wclmi staroftliwčx
Ua Uzdč jc držčc kdh toho potťebi byla sprch
wedliwě pixisxm a pť: tom wc wyučowňni pouha

obcšřetllost Jak Uwůber počinaln, otom swčdči
uaj chjici udnlost, ťterouž LllqustiU sam wy
prawllje Monicc a fcstrčxmjcjim kterěž wycho
wčxwúla, Ucdowolowaln Ulinlo čňš ťdcž U ftolU
rodččůw !Uelmi stťidmč pojedly, ani wodU piti,
i když prahly žizUč, aby se U Ujch Ucufadila
Umoykloft šlci; pťi tom jtm ťikúwala wellni

rošlmmč: „NUUi pijete wodu, Uenmjicc wina w
Utoci fwc, a se nlc prowdntc Za xnUžc a da
se wmn sprqwa ZúsobcireU a sklepu woda fc
wúm žnechllti cxle oUU Unwyťlost k piti potr

wú!“

Tcckowýmtopoučomňuim a 1ožuumým

panowúnim w Uleich držcla žúdostiwost wěkll
Utlejssiho a i ži;csl děwčat Urowxlúwala podle
szfobU slUnnosti tař že se jjm nni ncznchtčlo
toho co sc chlUsselo Pťecc wssuk podcxťilo se
jednon MoUicc opntonst staťlčké pčxstoullkypťe
ťonati a beš Urcila byla bU šaldredxlllla do Ua
whklofti hnnfuc Nebo když podle špůsobll do
Umciho rodičc ji, chž co drwlea ftři,šliwú šncima
byla, do sklcpa posylali Uatčxčctwina ;e fUdU;

Monika Unplniwssi núdobU, dřiwe nržli ž ui
do lúhwc nalila wiuo, fmlm ho Umličko okllsilň

Nodičowé sw. Nugusti:la.
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a Upila. Ncčinilať to zajistčz Uúružiwosti aUcb
zc chtiwosri wina, berž z jaťési pťckyplljici
buonfti naladého wěťU. Každodexnck ale k trossce
pťidúwajic trossku, jak obyčejuč fe stúwčx, že kdo
o Umlč chhbh Uedbú, do welkých klesú, padla

do
tčto dousskch
anyklofti wypiti
tak, Uw)la.
že ǧiž plUš
jeduim
Tohočisse
mliwina
byu
strohlcdú staťmla, an rodičowč o Ui nctussili.
Wssnk Ulc lčlfka Boži bdčla Uad ni, a
připrmniln Urundúle lč:k spasitelUý. Služebmi
totiš, š ktcrou chodiwnla do fklepa, kdhfi sc š
Ui hassteřčc,mczi čtyrma očinm whčctla ji proe
wiuěni toto š chtrpčim pohmlěUim, Unzwawssi
ji Užralkyxli.Qstrou tonto hanou zaražcna proo
hlcdla ohyzduost přcčiuu swšho, zatratila ho i
hurd a zaucchala. Takto lxyla wychowúna ctuost:
ně a střidmč, a winkala jnk poslussnosti a
búzui Boži, tak i poddanosti k rodičům.

Pod bcdliwl)m opntrowúniuldorostala Moc
učka, až se ji Ulilosti křcstU fw. dostalo, jchož
sc podlč tcbdcjssiho obyčrjc Cirkwc africkš ditn
kúm tclckrútc udčxlowalo, když Učxležitě již U
wiřc kťcsinnfkč wycwičcuy byly. N od toho času

již Ulladú, útlú dUssc jclli erbhčejnou wroUc:
nosti ku Christu Spasitcši se Uesla, a horouci
lciska k učmu opmwwula celou Ulhsi a jcwila
fe každým hnutim, wsiemi čin, losscmi krokh
žjwota jejiho.
škdyž wčťech dospčla, prowdali ji rodičowe
ža Patricia,
n tu owfscm poskytlmto ji pťcc
uulohých přiležitosti, kdcž ofločdčowati Ulěla pťi
Umohých n trpkých žkousskč:ch poslussnost

kladnou n pečliwoft lňsky ponn,

přic

jakčž bUla w
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domě otcowskčln Uab t)lao Wssať prúwě při takhch
trpkých zkousfkňchtim frcisnčji wywijela se milosta
Uú ctnota žiwota jejiho. Bhlatč pani rozUmUbyu
strčho, mysli wždh pťimč aweselé, wždh tjchoUUkčl

a trpěliwú, a pťi tom wynikala ncobyčejuou
wytrUžalosti a takon mužnostiducha, že se ji Uaa
Uejwýš obdiwowati UlUsimo.Spolu wssak dobila
ji roztomilú frdcčxnost a Ulilostnú Učžnost zcnskú,
ktcrúž i nlil:lodčk wúžnč úcty cx lúskh whmúhú.
W utrobčxch srdcc citlčwěho od mlcidi a po
lUssechen čnš žiloota fwčho chowala perlu krúx

lowstwi Božiho, žiwou a ku podiwn whtrmalou
wiru a chwroUcUčjssi lúskU fU Ehristn, jchožto
nlilosti, co rosoU Ucbcskon, wždy občerstwowúlm
a posilňowúna byla we wýšssim swěm smčrU
Ucbcskěm. Dixxlculi alc, že šbožně srdcc jcji wždy
k wčeccur wyšssinl, Ucbcskýnl smčťowalo, Uemie
Uinlc o Ui řict, žc by sUad š jakousi ncwoli
Ucb Uelibosti so byla wždalowala powinnosti a
praci žiwota domúciho, a že by sxmd bhla rax
dčji Ua Urodlitbeich a w klidnčm rozjintúrti
hledala blažeUšho rochciUi sc w Bohu; Uikoliw„
nýbrž

wyznatč

mim jcst, žc byla žoxm, dcckrčnuž

pismo š pochwalou welcbi, cm di: „šcnU

statečuon čdo Ualc,;Uo? Zdalcťa az
poflcdnich koUčin jcst cena jeji! Do:
wčřuje fc w Ui srdcc mužc jcjiho, od:
plati jeutn dobrým, a Uc zlýnt po

wsscckyde žiwota jcjiho. Přepúsala
bcdra stlon son„ a posilnila ranlc:

Ua swčho

(t.

j. suažxlš ň ochotně sc majčo

kdilU).lelsila a wldčla žc dobrč jcst
zamčstknúni jcji. WUoci wstala, a daa

Rodičowé snol Augustixmz
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la kořist domčxcim swým a pokrmh
děwkúm swýnt (t. j. zčxhh tostúwú a roze
dělUjedomčlcimjidlo a dilo).Patťila
Ua stczu
kyu donlU swšho (na chowčmi čeledi swě

h,lcděla),a chleba zahúlčliwč chedla.
Usta sloú otewťela k moUdrosti, a zú:
ťoU milostiwosti jest Ua jazykn jcjim.
Sila U krúsa jest odčw jcji. RUkU
son otewťcla UUzUšnluccdlanč fwč
wztúhla k chUdčmU. Nowstalč shnowč
jcji a za Uejblahoslaweslčjssi ji whu
hlassowali, i nluž jejč, a chwúlil ji“
(Přisl. Zx, 10u28).
Neb, jak fon jeji wyprawnje, maUžclU co
púnu swšZUUfloužiwala, poslussna ho jsouc we
wsscm. Easto, kdt)ž podlc ncjlepssiho pťeswčd:
čeni swčho w domacnosti Uěco Ustanwila, PU:
tricčnš w Učxrmlmé prchliwosti swč opak toho
rozkazowati se jal. W takém paidU Monika
wždy a be;e wsscho odklsld l Uposlechla, a Uikdh

mu an slowem, ani sklltkcm erdporowala.
deyž ale nčaUžcl wybouťil, prchliwost son
Ušnal a ji žclcl, tn, bhlo:li ščchodlto, složila
oučct ž jednúUi fwšho„ jestli snad PatricčUš se
byl bešdůwodně rozpúlil. Newěrnost jeho Ulane
žclskoal tak trpěliwč fuússcla, že š Uim o tu
wěc Uikdy hcidky Uemšla. Jestli jednúni jchou
a jak často se to ftúwalo! uu bolestUě se do2
týkalo frdce jcjiho, žúrlmltck slUůj ukrýwala w
tichoU soukroumost,

U tU pťi hojných flzčxchboux

lestnč si připonlinala,
jak Umohš pokleskh lU
žiwotč maUželoloč šUamcnati, a co wsscho toho
pťičiUoU jcst. Kterak můžc poklčsků tčch prost
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býti, prawila

fobč, jessto pohcmem jcst, Christa

necti cx Uemú podilU w milosti jebo. N tu již
šapouměla Ua wsscliké útržkh ji kdy činěné, a

jedimi tato bolcst opmlomala srdce jeji; tesklie
wú tužba rozplhunla se wc wroUci Ulodlitby k
BohU, by sc Uad Uim fmilowati a z wirh kťe:
simlskč

prawčho

poswčxceni UUl Udčliti

rčxčilu

Snažilak se wsseuxožnč, UmUžcla ziskati Ehristu,
často Um o nčUl lxlluwčc slowy nadssenými,
nmohem wssak důrašněji přikladxlým žiwotem
stým ho hlúsajir. Neb powoluým ǧedUúUiUr
floýul, laskmoosti, kte.ronž Uižcidué útrzky UmU3
žclowy zwrčxtčti neulohlh, obšwlússtě pak ouim
půwabem Ulilostnosti, jnkýmž loždycky šúčxiswatý
kťefťadlfký židoot, opojila
ho ttxk, že lo Učm
lúsku mlo až i Upťinmé obdiwcxli lo,šblldčla.

Po

Unwhú léta

,;koussela prozťetelnost Boži

trpělilnou wytrwalnst jcji, cxž se konečUč loyplu
Uilo, po čxcmž,jak již praweno, tak dloubo byla

tonšila. Patrčriuď, Ua smuý již kouec žiwota
fmého, aď roť předsksmrtč stou, pťijal kťest
fwatý a stňl sc lentolikem. MoUika opč!t slzcla;
bylyk to ale slzy Uejsladssich radosti, slzh Uej:
wroucnčjssich dikň, jež wšdčxwala Bohu, četcryž
milosti tou welikoxl flnžebnici swé wčruš se ořd3
měučti rcičil. Ddtud“ již Ua Ulauželll wčťicim
nebylo ji ruaoutřtl sc pro to, co suússeti mufela
pťř Ucwčťicinl.

W domč swšm lďzdčlala Monika Uebeský
stcinck domúci fworuosti a blabšho pokojc; Ueb
Uikdy fc Uestalo, žc by sc š Umužclem bola
Uepohodla ža domúci rňzUici, ačxto dle powahy
joho zdňlo se býti wčci Unprosto UcmožUoU.

Rodlčowé sw. Augusiina.
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Zajistč chkrcisxlějssito fwědectwi miruosti a prúwě
kťcskaltskéUtoudrosti jcji. Bylok oi tčž pťebýmati
š tchýni, a i š tč strany mnse a po ďclssi čaš
Uulohé těžkosti fUússcti. Poněwadž silnoU rUkoU
ťidila doulcicllost swou a bedliwě hleděla Ua chowúo
Ui čelcdi swč, stalo se, žc služchč z pomsty proti
ni popichowalh starou ani zlým Uasseptúwúo
ninx. MoUika wssak poslUssUosti a whtrwaloU
trpčliwosti i tuto Uchúž přcmohla, tak žc matka
fama o prawdě sc pťcswědčiwssi fUUU swěmU
neprawú doUcisscUi slxlžcbných, jimiž domúci Ulir
russiti chtčlh, odkrylcx, a saUm o potrcstciui jich
žčxdala. Pntriciuš Ulatkh sloš Uposlechmuo a o
kcišesl w domě a swoonst w rodinč pečnjic,

potrcstal Udawačky dlc radh nmtkh fwč; a tato
podobUč hrozila wsscul, ktcréžby, chticc sc ji zae
libiti, Ua Monikn Uěco sspatuého doUússcly. N
jclikoš fc toho žúdnú Z Uich Ucopowúžila, stalo
sc, žc od toho čafn již wždhckh fpolu pťikladc
UoU doťdroU !Uůli Ulčxlh.

W jcdnciUi swč:m i nlimo dům swůj or
swčdčowala sc Monika býti Ua Uejwýssc mirU
nlilownon, wsseho fc whstřčhajic, co bl k růžu
uiccm pťičinU zamdati Ulohlo. NUo Buh ji byl
propůjčil weliký tcu dmx, eťcči smiřliwon wpu
rownčuUati ftraUU rošhněwanš a sobč protiwnč,
a často fc ji podaťilo š Uejlcpssim prospěchem,
že za to pozčxdaiuabywssi, kc smirU pťjwcdla th,
ktcřiž pď dlouhčx kéta nmobo fwňrů meži feboU

nliwali. Tak i w důwčxrnšm obcowúni wždy fc
ixidila onoU opatrnosti, ktcrouž jcdiuě Ulcǧi lidmi
zachowati lzc obcowúlli milč a trwalc. Neb
když pťitclkyně jcji w Uezťizrllěm sočcni
ji Ua
ů
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sebe žalowaly, jcdua w Ucpťitonmosti druhč, a
často i wclmi hanliwč o fobč mluwily, Monika
Uikdh jednč o druhč Uepowčdťla Uičehož,Uýbrž
jen o tom nlluwila, co by prospčlo č jejich
fmiťeui. SUU jeji o tom wyprmoujic, dokladú
wclmi whoduč: „Newelkým bU sc mi to zdúlo
owsscm dobrodiniul, kdybych k stoěnm zúrnmtku
byl nepoznal, že Ucwim, jařon to strassliwoll
hřichU Uúkazoll ssirossiťc rozmnožcnou wčtssi čúst
lidi ťeči rozhnčwmlých Uepťčxtel Uejon doncissik

rozhněwauým protiwuikůnl, ale žc i pčidčuoaji
wice, Uež se bylo ťcklo, kdežto Uaopak člowčkU
lidskčnm pťi UejmeUssim přisiussi, Uepodrtčcowati
Uepťčxtelstwi lidi, Uesnaži:li se již, wyrowxmti jc

ťečmi fmiťliwými, jakož to činiwala Ulciti mú,
ktcrouž jsi Ty, o Božc, wyučowal, Uččtel jcjč
wuiterUi we sskole srdcc!“ (Wyzuňni kU. l)(..

kap. 9.)
thuď
žiwala

sc stalo, žc Mollika wsseobeenšpoa

wúžnofti, tak žc Umohš žcny w rozličz

Uých okolnostech žiwota

rndh

a pomoci U Uč

whhlcdúwnly. N w sttkll taleč ž cclčho jcdnúui
jcjiho w takých pťčpadxmstcch wyswitú prawú kťc:
sťexllskňmoudrost doeskrz praktčckčx. Mnol)dhkrúte
totiž ani, jichž Umžowč bylč Umohem miruějssi
Uež Patricnš, stčxžownlyfi Monicc w důwčrnš
roznllnwč Ua Umužely swš, tupice jcjich žiwou
byti, an i prořchy Uknzowaly Ua zohyzděnč
twúťi swč, lUiUirc š tobo prchliwost Ulmlželů
swých. Monikn wssak jim Uepčxifwčdčowala, Uýu
brž čúraln jazyk žcjichbezuzdný, a wúžně, spolll
wfsak jakoby w zortu, jim domloun.dajic, ode
powidala: „Qd toho čafu, cxojste siyssrlh pťedo

Nodičowé srr. Augustina.
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čitatč smlouwll sloadebni, již Ulúte wždy listiUU
tUto powažomatč za Uúftroj, ktcrým Učinělty
jste služeb:licemi nmUželů swých, a proto takč
wždy pamčtlčwy bUďte stawu swčho, že totiž
Uesnlitc Uikdy púnům swým sc protjloiti. Podle
tčto rady sw. Monika sanla w“oy fe chowúo
loala, a proto tňkš pcmi th, wč oUcc, jak diu
wokčho oxm mú Umnžela, Uúranmě fc diwily,
žc Uikdy nebylo slýchúuo, anž na Ui pUžoroo
wati znúmku UčjakoU pošůstaloU, šc bh ji byl

Patririuš

kdh bil,

aucb že bh fe byli spoln,

třeba šeU
jedeU
domúci rňžUici
Uco
pohod
i. NUakdhž
sc ch,
ji w zadůwčruoski
o přičixm

toho túšaly, tU oua jim objewila obwhklš choa
wčmi swš k Umuželn a spolu je Uapomanla,
aby lUždy taktčž činilh. N ch, kterč sc zachowaly

podle rady jcji, škusily takč wýbornost rady
tčto

a w,;dúwaly

za Ui Monice

Jak fld.Mouika
tčž byla i prawým
Ditky swě, jak milc
již Christn Spasitcli

frdcčUě dikh.

lxyla pťifladnú manželka, tak
wzorem kťesianskč matky.
w Uich procitmllo wčdomi,
občtowala a šaswčcowala,

předewssim a ncmmwnoU pdli pečUjic o zbože
Uost jejich. Pročxež takč bolestUč toho nesla, žc
dlc tchdejssiho obyčcjc Eirťwc africkč Uoworox
zcslútkům (whjma Uebežpcčcllstwi žiwota) kťcstu
sw. se Ucudčxlowalo; a proto ueznala wětssi
starosti, ncž aby již šúhy pťijaty byly do počtU
katcchunlcnů, tčch totčž, ktcřiž Ulohli již slysseti
slowo Boži, jimž sc žehnalo zUauleUinl sw.
kťižc, a kteťiž swčcenoll suli podčleni byli Ua
zUachui, ktcrak loira Ebristowa dnssi jejich Uau
dchnouti a siliti nlú. Takto sc mělh připrmooo
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wati ťbUdoUciUluobcowúui swšmU w Eirkwi sw. e
a toho UU Uejwýš a předwssim šúdala žbožna
Uthsl matčina, abh ditky, kteršz pod srdcem
swým Uosila, xpťijaty byly do krčllowstwi Boo
žiho, w Učnlžto faum Uejwětssiho a jcdinčho

poklřdu nalezala Jmšno Ehrista Spasitele byx
loč peri
jmčUo, ktcršž z úst šbožnč Ulatky
fwč slysscly. Když je wcdla a Uapomanla, či:
nila to š lúskoU; co jim UllUlUila, dotwrzowala
pťiťladUým žimotem swým, a přeš lUfsecko to
wychowčxwala jc modlitldami fwýmč, kterýmiž
dUsse Učilúčků fwých BohU pod ochraUU poroUu
čcla a o milost kn fpafeni dnssi jejich prosila.
Wssak 1 z toho ohledll byloť ji lelohých
a loelkých hoťkosti snússeti. Neb syU jcji, jchož

pčči Uejsnašslčjssi wychowala, th jeji daleleo
pobloudil od Boha. Jakých tU bolesti whtrpčla
Monika! Byloť ji, jakoby šnolUU trpčti mčla
bolestč porodn.
Jak často tu hoťch w slzúch
plymlla, jak lorouci Ulodlitbh k Bobll wyfýlala.
NeUstúlať prositi, až ji Bůh wyslhsscld
W prawdč

též rukU swon otcwčxela chU:

dým
a mlžným,
hojllč UdělUšic
almUžUy,
auo i
dlnžuikům
často odpousstčla
llchy.
f!)ťc!wýslow2

noU radost citiwala š toho, jcstliže mohla kdy
odestiti
toUUl, kdo ji byl lckřiwdil. KU kUěžilU
byla úslUžmi; Uebof ktcrýkoliw ji šUal, chwúu
lil Umohč cnosti jeji a wclebil ša to Boha, an
skutkowč jcji wždy swědčili o jejim swatčm
obcowúUi š Bohem. Tak tšž i powiUUosti kťc:
sťaaxské konúwala wždy š borliwosti a Uúboža
Uosti pťikladnou. Deunč dwakrútc, rúno a na

wcčer, ansstěwowala

chrúm PaUě, aby, jak

Rodičowé fw. TUgustina.
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slhssela w kcizanich

a BUh opčt
slysscl w modlitbčlch
Žúdného
dUeabh
tčž jincopomimlla
obětč M) jeǧich.
kústi
Ua oltciie Púně, rmto wěděla, že zde se pťinússi

občč swatú, kteroUž zmaťen bhl úpiš,

jenž byl proti Učlm (Kol.2,14).Ncbk

tonmto tajcnlstwi lohkollchi Uasschopřipontala
dUssi swou sroaškem wiry chwroUcUčessi. Takú

bhla Ulatka sw. Nugnstina, takto, jaš on súm
doklúdú, žila powždy swatč, cl řidic dům swůj
ZbožUč, lUc skutcich dobrých Ulčla powěst Ueje

krúsnějssi. Rť) Mělik pak Patricillš a MoUika
wicc ditck. Zda:li NUgUstiUprloorochým byl,
nclzc již Určiti. Co Ua jisto wimc, jcst, žc mčl
bratra, Nawigia julénem, asestrU, jejihož jména
ncžuúnle. Tato w pošdčjssi době, kdt)ž NU:
gUstiU již biskupeul w Hippoml bUl, wdoon
jfoUc, po xxlxxobailéta

bhla

přcdstawcxlou pao

ncnského klússtera též w Hippoml. OstatUč prawdě
podolmo jcst, že wice bratťi neb scstcr bUď Uce
mčl, aucb žc zúhy šemťeli,

aUto se o Uich Uie

žúdnú žminka Ucčmi. Mť)
Takowč byly poměry rodiny onč blažcllě,
ktcrúž Cirkwi katolickč wydala Učitele Uejslawe
ne)K obělimssesw.přináscho za tehdejssichčasu od wěřicichchlebu, wina
a jimjch wčci; jedna čcisi občti tčchto občtowána jest pťi slnweni
wečeťe Páně„ a z druhé Ustrojeny byly tat zwanč hostiny
lcisky (agapy), nby chudi a nuzni bylč zotawcni a občerstwent.

e tulo m pruwdč o občti mffe swnté „tujemstwi
wykouo
peui nnssebo“ ťeč se čini, nnbiledni jest. Sr. Dr. J. Bilý,
dčjepjo sw. katoliáé Cirkwe, slr. 161z

Me) Sr. Wdzuáni tne 9., kap. 13.
Ueňe)Pobsidiuo, prwni žiwotopisec sw. Augustina, wypfawuje jen:
„žc fdyǧ jňj bisknprm byl„ žcidné ženskč nepowolll rrš došne
sloém zustntč„ ani wlnstm sestťe . e . . wssak cmi sttl,dcowym

nrb bmtrowým dcerám“ (Kape 26.)j
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nčjssibo, mužc w každčm ohledU lnclkčho a lozneu
sseného. W krUhU jejinl, kU ktcrčmuž nčkteťi

pťibušni Patricia, a i sslechetný mčsskch Romao
Uianuš š rodinon swou pťinúleželi, mělyk sc
Utčssenšrozwijcti peri
léta sw. NUgUftann

2. Mládč swd Angustina.

Skoumúme:li

dčje žiwota mužc welkšho,

obzwlússtč wěku jeho Ulladistwšho, jcst nčxm,
jakobhchom z jara okcm radostUým patřili Ua
poupč milostUč, pťedzwidajice a již napřcd se
radujice z kwštin,
kterčxžz Učho lUykwcte. S
takou zajiftě obliboU trwúme při ločku mladi:
stwčm Umže welikčho„ milo Uúm pozorowatč
wsselikš hUUti mysli a srdce, od počútku slcdo:
wati rozwijeni se mocUosti jeho, lo ditěti obci:
dati Zúrody budoUcich činů nluže slawučho, š
ditětem již fc kochati, a odtnd již jakoby Uapťed
okonsseti radosti, ktcrčž Uapotom blašiti Uúš
budon. Wssak alc múlo kdh Uúm popřmlo jestl
prčxwč tyto dčxje zajixuawš podrobučjč pozuati,
aU obyčcjuč sc trati we tmúch, jichž pťeřouatč
Uelše. Tim wčtssi tcdy jest radost nasse, žc sw.
Nugustin sňm šaž!mmelml Udúlosti Utlúdi fwšho
š wčonsti Uepostihloa a š obučm rozUiccUofti
tak welebným, žc jc Uelšc čisti bcz welččho po:

hnuti Ulysli. Prawime:

š wčrnosti, pončwadž

súm o fobč wc fpifU tom U.!ynesl foUd pťifný,
a prúwč to, jak za to Utúme, wzbuzch w Učxš

wronci lciskU a úctn k něnul; neb fwatou poe
korou whžnal o sobč wssclikč slabosti, núružie

Mléadi sw. Blugustina.
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wosti a poklčskh swč; a teU zajistč, který súm
zkusil wsselikoU nemoc a kťchčost dusse lidskč,
Uejerm šnú i kťehkosti Uasse, nýbrž, jakož se
Uadějeme, bude š Uimi tčž útrpnost miti. Wždhk
fúm aposstol Pawel polozbuzllje Učxš k pewnč

dňwčrnojti,aUdi, že múme spasitcle

Uejwyšssiho, majiciho

litoft

knčze

nad

mdlobami Uassimi, škussextčho we
wsscm, pddobUč núm wyjma Hřich (K
Židiim 4, 15). N proto o!osscm mUžeme ťici,
že bndc i k núnl milosrdnějssi, kdož podobUč
Uúm šknsseu jcft byl i w hťichn. N Uúdčje ta
Uciš Ucžklanmla. Nnguftiu bUl po celý žiwnt
swůj prúwč Ulilofrdným z celčho frdce če wssenl,
což poždčji dowodimc. Když wsfnk tčž poznúme,
žc pťcš wsiclikč poklčskh dospěl k loyssinúm ži:

wota swatšho a dokollalčho, tim wice jcft Uúm
obdiwowati sc jenm. Ncb mocný pťiklad jeho
prawi Uúm totčž, co ústa kdhsi nxyslowily:
„Mohli:li oni a ony, proč Uo i th ?“ N žiwot
jcho jest UčUU Ucšwratným dňkazcm, že Ueni
propasti, z letrrčž Ulilost Boži čloloěka whswo:
boditi by Uemohla, a že Ucni temuosti, jižto
bh swčtlo Božfkč oswitili Uemohlo.
Pročež jfme si takč Uminili, tUto podati

wlastni slowa sw. thc,

z čehož dwoji wýhodh

se nadčjcme. Za prwni Uslysii čtenčxř již saum
slowa nluže wclkčho, rozjimajiciho o mčkUmlae

dosti swč, a za druhč, libežnú rošnicerst,

š

jakonž to čini, mocným decheul owane srdce
čtouciho a wšbudi lo Uěm upřimuon lúfkll k
nmši, kterýž ji Uaj chwýsse zaslnhnje.
Spiš ten, lo němž U sobč whprmone,
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jestik tťidlúctcro knčh „Wyzuúni“, e), a w tom o
wčrUjiž UemlUwUěctwi swčbo plsse Učasledownč:
„Hospodinc nrch mč mlUwiti k milosrdcnstwi Twému
mnc popel a bláto. Což jinčbo řici chci, Pane Božc
můj, než žc newim, odkud jscmsem pťissel, sem, prawim,
do tohoto žiwota smrtelnčho, do této smrti žiwotné. N
zde slitowáni Twč bned podnlo mi útčchu , jakž jscm
slyssel od rodičů tčla swébo, otce a matkd, z Učbož a w
niž Učinil jsi mč m časc; ncbos jci todo nepamatUji.
Podáuo mi tedy útěcho mlčka lidskébo; alc Umtka mň

nebo kojné mč si samy prsoU nenaplnřly, alc Tdš mi
skrze
Uč šotrmox:
dltčci
Twčbo,
kterýmž
o wnitřku
wěclpodciwal,
poklady podle
bobatčUftauowrni
jsi rozdčlill
Tyš
mi také Udčlil, žc nechtěl jscm wicc, Urž mi podáwáno;
a tčm, kdož mč žiwily, jsi Udělčl, že mi dátč chtčly, coš
Ty jim dáwal; nebof z lásky, Tebou wnukuuté, mi dciď
waly, čchož od Tebe w hojnosti mčlh; a dobro, co mi
prokazowaly, bylo i pro nč ďobrcm; wsiak nc od nich,
m)brž skrze nč mi přichášclo: od Tebr totiž, Božr, jcft
wsfcliké dobro, a z Boha mčbo mi wrsskcra spása. Toto
jfem poznal pozdčji, fdnž jsi mluwil ke mnč o těchto
prňwč wčcech, jež Udčxlujršwuitť i zewnitč: chdák jsem
zajisté uměl ch šsciti a libowatč si w tom, co lahodilo
tčlu,plnkati ale proto, co sc pťičilo tčln mčmU, a nic wicc.“
„Pak i smáti jscm fc začal, ncjprwé wčspnnť, pakd
i wc bdčni. Toto mi totiž o Ulnč kečeno bylo, a Uwčťil
jscm tomu. pončwadž tcxk to widcimc i při jiných ncd

mluwňatcch; nebos o sobč tobo nrpamatuji. N aj! pou
zncmihla jsem poznáwal, kdc jsem, a žádosti fwr chtčl
jsem projcwjti tčm, ktrťiž jc tnčli wyplnitč, alc Urmobj
jsem, pončwadž onyno byly we mnť, tito alc mimo mne,
a nemobli žádným smyslrm swým wstoupiti do dussc
mé, aby poznali mč žádosti. Proto jsem sebou búzrl a
ťřičel, podobnú žádostem swým dáwajc znnmrni nčxkterá„

s) Použili jsme pťekladu p. J. Herččka„ majirc přl tom účel,
lasfawým čtenářňm wesměoknihu tu wřjoleodporučui, an za
jřsté zamiluje si celon tnihu, tdo ji z časti bol seznal.
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která jscm Umčl a jaká jscm mobl; nle nrbyla pochopio
telnci. A když se mi ncstalo po wůli, buď že mi nerol
zUměli, bUď aby mi to nesskodjlo; zloblwnl jsem se Ua
tdto
odrostlé,
ktcťt
mi pťccc
poddáai,se na
bodn ǧiž
, ktcťl
ncbyli
k mé
siužbč,nebyli
a mstswnl
na srooz
nich
plúčem. Takowé že jfou děti, poznal jscm na tčch, které
jscm sám znal, a že i jú jsem takowým bol, o tom
wice mne poUčily dčti samč ncwčdouce, ncž wědomť toho

žiwitrlé moji.“
„Wyzmiwám se Tobč, Panr nebeš a zcmě, chwálU
wzdáwajr Tobč pro počcti a nemluwněctlm swě, na něž
Uej„mmatujčz Ncbof byl jsrm a žil jfrm i trhdci, a po
Znamenich, kterými bych swé Uxhsslénky jim)m Zřcjmě nčij
nil, hledal jsem již na konci swébo nemlmončctwi. Qdo
kud pocházipale
takowýto
žiwot,
nruli
od Trbe,
„Slyď mč,
ú Bože!
Bčda
rlidem
pro Hospodin„ce?„
)ťčchy! Cloj
wčk prawt toto, a Ty se slitnješ nad nim; ncbof Tyš
Učinil bo, ale břichu w nčm jsi Ucučinil. Rdo mč powč
bťich mého nemluwučxctwťe? Ncbof niňw Ueni od bťichu

čist před TrboU, ani ncmluwně, jebož žiwot jest jediný
den na zrnli. Kdo mi to powie? Snad kterékoli ne„wlnwně,
na Uěmž widim, co o sobč již w pamčti ncmám. Csnx tedy
břcssil jsrm tobdáže? Zdn tim, že jsem š plcičem po prsU
se šbcinčle? Nyni, kdybych po krmi wčkU měmu přimčl
ťcnč se šbánčl, posmčchu a pokciráni dossel bych a to zau
flonžcněbo; pročrž jsem konal i trbdy nčco trestU bodz
něho, pončwadž ale nrmobl jscm jrsstč pokcirciui rošl

umčti, am zwyk ani rozUm fárati nme Uedopustil.
Také potlačujeme a odklúdčmle to š dospčlostť. Nrwibčl
pak jsem žcidnébo rozUmnčho, aby, kdy nčco čisti, to co

dobrě jcft odbazowal; a proto i š ohledrm na onon
wčk Uic dobrébo nebyly tyto wčxci, jako jsou: Uláčem
žúdati nčco, co bo sc jen ke sskodč dáti Ulol,lo; borssiti
se diwoce na lidi sobě nrpoddanč, na swobodné a starsss,
i na rodičc a nmohé jině mimo to moUďťrjssl, když na kaddč

jkanti po wůli nejsou; co w jcho moci

jcsttlučemm,

jlm blcďčt sskoditi, pončwndž sc neposlouchá jrbo rozkazů,
ťtrré, kdy by se plnily, k jebo zcihUbč bh wedly. Tim
púdem flabost oudů pťi Ucmluwňátkách ncwinna jest, ne
alr mysl jejich. Widčl jscm a pozorowal žárliwé ditě;
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nemluwilo jcsstč, ale bledé trpkým poblcdcm pobliželo
na soukojencc swčbo. Komu jsoU tyto wěci ncznámye?
Mntkh n kojné řlkaji, žc to newlm jakými prostťedkh
zclžebnúmcxjilZdauli alc toto jest neminnost, když u prcxl
mcne mléka w bojnosti ano nnd potťebu tekouciho nechce

trpěti soukojcnce, jcnž pomoci na nejwýš potřeben jedině
onim pokrmcm 7iwot si zachowáwúe? Nlc š lúskoU tyto
wadh se snássrjl, nc žcby to nebt)ly wady rmeb jen
malčx, alc žc w pozdčjssich letrch zmizeji famy. K tomU
pnk sc musipťiswčdčiti, že sc tytéž wady lhostcjnč ncsmčji
trpčti, kdy jich dopadncmc ncx nčkom dofjpčlejssim.“

„Ty tedy, Pnnc Bože můj, kterýž; dal jsi žiwot
ncmluwnčti a tčlo, kterč tnk jak je widlme Ustrojil jsi
fmhsly, spojil oudy, ozdobil postawoll, n ktcréž nadal jsi
wssrmi snnhnmt žiwotnými prp zachowúni jcho cclosti a
ncporUsscnosti; TU Panc weliď chwúliti Trbe wc dočccch
tčchto, a oslqwowati Tebc a žalmy zpiwnti jménU Twč:
mu, chwyšssi: Bůb jsi wssrmohoucl a ř!obrt)sa kdUbyš
toto snmotné byl Učinil, což nikdo jiný nemůže Učiniti,
než TU jcdiný, od šlčl)ož jcst wsscckabytost; UcžTy ncjdošo:
nalrjsss, jenž twoťiš wssccko,a zcikonrm fwým wsscckořiďiš.“
„Tento tcdh wčk, Hospodinr, w nčmž, že jsem žiw
byl, sc nepamatuji, o nčmž jiným jfem Uwěřil, a který
žc jscm prožil,z jim)ch dčtť Uzawirám, ačfoli zúwčrka
tato jifta jcst, Urchci cmi připočisti k tomU swčmxl žiwotU

který nyni tráwim nn tomto swčtč; nrb co sc týčc tel
mnosti zapomrnntimčbo, na rowni jcst š onim wčkem,
jcjž jsem žil lo lůnč matčinč. N proto jcftli i w nel
prawostrch počat jfcm a w bťissich mč matka mci w
lůnč swém žiwila, kdr,wolám k Tobč, Bože můj, kde
Panc, kde a kdh bhl jsrm já, fluba Twůj, bez winye?“ iťe)

ije

thž
dospčl k wěku pacholetstwi, wypra:
Uúm, kterak U co ho blažilo a co rmou3

tilo; kterak již teUkrcite w žimotš jeho rozwizely
se nwcnosti zlč, Uúklonnosti an i Učeržiwostoi,
Ueblazi to počútkowš Uapotomných pokelčskU.
Hlawnč ale již tehdh pozorowati bylo Uentast:
xe) Wyzneini rn. l. rap. 6, 7.

Uý

rozkol
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U wychowčmč ,jšho;

kčdežtou matka

snažnoU péči srdce jeho laskoU r BohU kojila,
otec již maličkénm syml mlnwil obUdoUci slúo
wč a o bohatjtwi.
„Z nemlnwnčctwi dálc pokračUjic,“prawi sw. Btec,
„wessel jsem wc wčk pacholccký. Nr yl jsem už totiž neo

mlanč„ které ncmluwť,alr co chlapec mluwiti
jsem umčl;

na to se pamatuji; ale jak jsem sc mluo

witč naučřl, pozdčji poznal jsem. Ncučili mnc totiž lidč
starssi podúwajlce mi slowa w jistčm nějakčm poťáde
Učcbném, jako Uedloubo potom nauky: nýbrž jci scinlu
když wýkčxikya rožličnými szky a rozmamtými ondů
pobhby projcwiti cith srdcc sdoébo jsem chtčl, aby sc mi
w tom po wůli stalo, a nrmobl wssecko, co jfem chtčl,
ani každému„komu jsrm chtčl, projrwiti, b mysli, ktcrou
jst mi dal, Bože můj, jfcm si to nnpřcd wpamčti opau
kowal; a když oni nčjakoU wčc jmrnowali, a podlč tobo
zwuku tčlrm k nččcmu sc obrcitili, pozorowal jscm n w
pamčk si wsstčpowal, žc pojmcnownli wčc tu zwnkcm
tsm, rdyž jř chtčlč Učeř,;atč. Zc ale toho

chtčlč, zjewno

bylo z podhbů tčla, trto takřka přirozrné řeči wssech náo
rodů, kterú powstciwci taby obličrjc, wýrazcm oči a ostato

nich ondů poantim,

i szkem blasu prozrazujicibostaw

dnssep jako jcst při prosbč, úsUdku, zawrhowáni neb wna
rowcini sc nččrbo. Tak jscm si pomalU w mysli sestao

wowal, jnké wčci wyznamrnúwaji slowa w rozličných
wýpowčdťch na swém mistč položená, jež jscm častčji
slhsscl, a jich pomoci, když sc jazyť na wysloweni těchto
známck oblomil, swé žúdosti jscm pronásscl. Tak jsem š
tčmi, meži kterými jsrm žil, spolrčných nabyl znamenť ku
projewrni swč wůlc, n wýssc poftoudil do bouřliwč spou
lrčnostč žiwota lidskébo, zúwisejc od ťlzrnl rodičů, od
wůlc liďl stnrssich.“
„Bože, Božc můj! jakych bsd jsem tcbďh zakUsil a
pobančni!

Co chlapci sr mi totiž pťcďklcidalo, to že jest

dobřcžin býti: poslouchnti napominajlclch,
abych totiž w tomto swčt slawným se ftal

a se wUznamenal w umčnl ťrčUickčm, jcž
wrdr kr cti u lidi a k šiskcini klamného boo
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thud

do sskoly dán jsem byl, abych sc

Učilplsmena znciti, a ncpoznáwaljsem ubohýq„ žrby mi z
tobo nčjaký býti mohl Užitrk, a pťrce kdy jfrm w Učcni

wáhawbm byl, tčlesnč mne trestcino;

nebot toto

sr schwnlowalo od starssich, n mnozi, kteťi pťed námi
tento žiwot wedli, Ustnnowili tyto nnmábawé w Učeni
způfoby, kterč prodťlnti jsmc pťimlconi byli, čimž se nám,
synům Ndnmowým, rozmdtoǧilo lopoceni a trápcni. Pod

znal jfem také lidi, k Tobc, Panr,

wolajici, a naUčil

jjem se od nich,že jjem, pokud mi chlapci to možno bylo,
pozmiwnl, TU žc jsi Učfdo wrliký, jcssto mňžeš ouo nni
ncjsa zjrwuým smyslům nnsiim uu wyslysfrtť náš a poo

moci nám. Nebot co chlnpcc počal

jscm moo

dliti se k Tobč, pomoci mci n útočisstč Ulé, a kU
wzýwánč Trbc rozwázald se Ušly jazykn mébo, n prosil
jsem Tebe, nllndičký sice ale š nemalou boroucnosti,
nbych wc sskole trcstěm nrbýwal. N kddž jsi nlnc Ucwhslox
ssel, což mi nebylo f nrmoudrosti, tu smúli fe lřdč ftnrsss,
ano i sami rodičowč moji, ftcři mi. přrce nir zlébo nej
pťxáli,rmlám nujm, trhdrjssčmu to wrlifému a tčžkěmn

trápeni měmu.“
„Zdaž jrst, Hospodinr, Učkdo tak mobútnčbo dUcha,
tak pčxrwclikou láskou Tobč oddáu,
daž jcft prmoim
nčkdo, jcnžby zbožnou Tobč oddanosti šdůsobiť to drubdo
také jafási otUpělost) tak bhl nadssrn welice, abn wsseho
drUbU Ulnčidla a nejtrnpliwějssi muko, o jichž odwráceni
k Tobč sc po wssrch zrmich š wrlikým strnchcm wolá,
tak lebko wážil, žeby sc possnlwal tčm, kdo so před nimi
š welkoU bruon třcfou, eaťo fc lxodičowé moji smáli
tm mukám, jimir jnko ch npec trestán jsem byl od nčil
tčlůe? Nebok stra
můj nni nrbyl menssi ncž přcd oUču
mi, aniž jscm sc ménč k Tobč modlil o jřch odwráccni;
a pťece jsom dťessil, žc jsrm mťnč pfal, nneb mčxuč četl,
nneb ménč pťcmýsslel o úlozc nrž se ode ntnr žútmlo0
Neb mi, Pane, ncscházelh pnmčt ancbo wlobh, kteréž jsi

Uděliti mi reičil dostatrčné pro onrn

tčssilo wice bráni;

ločk; nle

mnr

treftáno mnc wssnkod tnkowých,

kteťi podobné bch prowádčli. Hťičky dospčlých znmčftnánč
nazýwnjs sc, nlc podobné bry když u chlnpců jsou, tre.
stnji se od starssich, a nikdo nepolituje chlapce!
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chtli ale rozumný Učjakú ročci znatel pťiswčdčl, že
jscm práwem trrstán byl, poněmadž drciwal jsem mič co
chlapcc, a ta hra mi přetážrla w rhchlénl se naučeni
wědomoftcm, š ktcrými jfrm jsa stnrssi ohyzdněji hráti

mčl:

zdali

pak jinár jednal

tentýž, od nčhož byl

jscm trrstáne? Tento když w nějafé nepatrné otázce od
spolnučcnce swého byl překonán, hněwcm a zásstťm wscr
byl trápen a šmátán, Ucž já, kdy jfrm w boji mičowém
od souprře

swčbo

bylx x„dřemožen.a

„N pťecc hčessil jscm, Pnne Bože, jenž jsi wssrch
wčci sfutrčných siwořitrl a pořadatrl; břessil jscm, Pane

Bože můj, že jchl jcdnal proti roškazům rodičů a
ončch Učitclů. Nrbok pozdčji wrlmi dobřc mobl jsrm
Užiti ončch wčdomosti, kterým abych fc Učil oni chtčli
bUď si již w jakémkoli únlysin. Neboč jich jsa Uepol

slusscn, nrsonnl jsem nčco lcpssiho, nýbrž

Uáklono

nost k ljrnni mne wcdln, nade lossecko sc mi

libilo lo půtkách slawné wltěžstws, labodilo
Usstm mým poslonchnti smysslené bcichorky,
čimž má obrnznost jesstě wice se dráždila;
podobnci Zloědochtiwost wždy zřetclnčji mi
wyrrižrla z oči Upřcných na diwadla a bry
dospčlých;

a tyto bry kdož prowošuji, takowč cti a

důstojnosti docházcji, že sforo každi rodičowé swým mno
lým dčtcm přejoll totčxž, a pťcce je rádi trcstati dowolUji,
kdhž podobnými hmmi zancdbciwnji naučcniafe nauťám,
kterýnli dle jcjich žádosti fchopnými fe státi Umji, poo

dobné hro prowozowati. Pohleď naeto, Hospodine, w
milosrdenstwl swém, a žbaw náštoho, ktrťč již wzýwáme
Tebc; zbaw i th, ktrři Urwolaji jesstč k Tobč, aby se
modlili k Tobč a Ty je žbnwil tobo.“
„Slýchal jfcm takč jčž jako chlapcc o žiwotn wčča
ném, ncim šaslibeném strše poforu Pána Boba nasfcho,
jrnž se snižil k pýssc Uassi, a poznamrnán byl jsrm znau
mcnim křiže Jeho a potťen soli Jebos bned po wdjiti
z lůna nmtky, fterá wsseckunádčji sfládala ro Trbe.“
„Widčl jsi, Hofpodinr, fdhž jrsstě chlnpcrm jsrm bhl,
a jeduoho dne bolefti žaludku se rošncmobl z Uenadánč
až k smrti, widěl jsi, Boše můj, nebos již byl jsi mým
ochranitrlrm, š jafou loroncnostť dUcha a š jakoU wčrou
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kťest Cbrista Twčho, Boba a Pána

swébo, žáďal jsrm

od zbodnč mateřc swě, a od Umtkh nassi spolrčnč. od
clrkwe wé. N starostliwá máti má, pončwexd7 i wččné
spasent mť š láskou pod srdcrm nosila očisstčncm u wiťr

Twě, již by byla pečowala na rhchlo, abych spasitelnými
swátoskmi zaswčcen byl a obmht, whzncinčm wirh w
chc, Pnne Ježtssi, na odpusstěni bťtchu, kdybych se bhl
hncd na to neuzdrmoill Bdloženo trdh š očisstčnťmmým,
jafoby potťcba bylo, abych fc jcsstč poskwrnil, maje
dále žiw býti; pončwadž by totiž po onom obmyti
poskwrnčnl w břissichbylo wětssim a nebcžpečnčjssim proo

winčnlm. Takto již wčťil jfcm, i matka, i cclý dům c:f
na otcc letnnčbo, ktcrý ale nczwrátil wc mnč působem
zbožnč laskn matcťskě, tak aby dowcdl, bych erčřil w
Christa, jakožEi on jcsslč newčťil. Nrbok ona wdnnsnae
žila
se, tom
bhš pomciha
y, Boěr jsimůj,
wice pťcmobla
mi byl otecm
než on;
a i w
ji, aby
manžcla,
jeel
muž sama jsouc lcpssi sloUžila; pončwndž i w tomto
poslonchala Zajifté roškan Twc,ho.“

„W scxměmtcdy pacholetftwi ncmiloloal

Učeni a horssil sr, žc mne k tomu nutili;

jsem

alc

přecc mnc nUtjli, a dobťc sc mi dálo; ale jú nejcdlml
dobťr, nebot bcz přinucrni, saim od fcbr, bych se byl
neučil ničemn. Nniž oni, ktrťi mnc Uutili, ncjrdnali doe
bťe; nlc dobřc ftalo sc mi tčm od Trbr, Bože můj.
Nebos oni nebrali ohled na to, jak užiwati budU toho
čemu sc naučiti mč nutili, žc totižč ničemu jinému
lcč k nasoccni ncuasUlných žúdostť po bobaté chUdobč a
ohawné sláloč. To ale, jrnž srčtrné máš wlasy nn hlawť
nassi, toboto pobloUerl wssrch tčch, kdo nn mnc dolčrl
ljali, abdch fe Uččl, fU prospěchU mému obrátil jsi; mč
chybo alr, žr jfrm učiti sc ždrábal, použřlš k mému po:
trcstáni, ftrrčbo jsem ǧasloUžil tnkowým jsa chlapcčkcm
a již taf welkljm hřiunikcm. Takto co oni ne dobře
činjli, obrátil jsi Ty k mému prospčchU, a tim, co sám
prowinil jsem, jprawrdliwč jsi mč potrrslal. Nrbo tak
jsi wrlrl, a tak sc dě.e, žr každý ncfpoťádnný duch sám
sobč jest pofutou.“ ( xyžnáni kn. ld knp. ď u 12).

Bujarč žiwosti mlndého Nuguftiun protil
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xprwniho whnčou

wčmi; ona Uechnt wssak zmizejia, když whftoUp
pil do sskolh mlanickč (graUUUatickoUUažloanč)a
we kteréž se pčjtowala mlnwa ťeckú, kťde.pwýu
kladh sc činilh o spifcch búsniťů latinskych, a
mlcidež cwičiti sc Ulěla dle wxorů jejich w pos
čútcich krúfoťečeni. Tyto búfmkh latiUskč zamio
lowal NUgUstiU welmi, a to tim soicc, nU něo
ktcrč š Uich jiš Ua diwadle widčl prowozowatč.

Mluwu cxle řcckouncnciwidčl,o čemž prawi:
„Co ale bylo pťťčinoU, že jscm ncnáwidčl jazyka
ťeckého, wc ktcrčm jsem ro malý chlapcc byl wyučowán,

dosawád
dosti jnk
jasno.
totižalelatino
ský jazyk, mi
nc ncni
sice ten,
mU Milowal
Uči prwn ěsrm
učitrlč,
jnk
wynčuji ti, kteťi grammatikowé se nažýwaji; nebor
ony prwni začátky, fdc fe čisti, psáti a počitati nčť, byly
mi nrménč obtižné a trapliwě, než wsfecko řrckě učcni.

Qded

ale i tato nrchus, než z dřschua marnosti žiwota,

žc jsem bhl tčlo a duch, ktcrý odcháši a ncnawrncujc se
žnfce? Nrbok žajis!č lrpssi, jrlikož jistčjssť, byly ony prwnč
wčdomosti, ou ktcrými sc wc mnč steiwalo a stalo a
wemnč pozůstalo to, žr i čssti mobU, kdy psnnébo něco
nnernU, i fám psáti, kdy chci eu než tyto poslcdnčjssi,
kterými Nenéy jnkčhosi blouděni pcmmtowati si byl jsem

pťjnucoloán, a oplnkáwnti fmrt Didoninu, klrrá z lňsky
sc Zmoraždiln.“
„Myslim žc chlnpcůnl ťcckým š Wirgiljem tnktéž
sc wcdr, ťdyž se Učiti mufrji mU rozumčti, jako jci Hou

měrn.
jazka

thižnost
mnč

totiš, obtižnoft lo nnučcni fe cišěmn

wsseckU pnmnbnost

ťrckých bújcčných U:Uprap

wolocins ztrpčila; ncbok ani jrdiněbo neumčl jfrm slown,
a bych se jim nčil, násilnč mnc dobánčuo prUdkými
hrozbami a trrsty. Jako ncmluwnč jscm sice jednou
tsxkčxlatinč ani jednobo nršnal slowa, a přtcr pozornostč
nančil jsrm se beze wssrbo strnchu a trápcni, ano pťt
ccloloáni kojných, které šc nmoU žrrtowaly, sc fmcilh a
š wrsclosti šc mnou ljrúly. Nnučil jfrm se tomu brš trcxl
pliwého dohánčxčů nnléhcini, aua snnm myfl nni dobcie
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nčla mne, bych ošnámil

mnsslénky swč, cor bych nebhl

š to, fdhbych se nčjnké řcčř byl ncnmlčiř, ne sice od
Učitelů, alc od lidi mlnwicich, w jejichž Usssch jsrm také

já dowrdl wyobrnziti to, co jsrm myslil. Z tobo jasnč
wyswltci, že při tomto Učcni snoobořmcijzwčdawost wtce
dokáže ncž hroZbU a nUccnť. Nlc silný proUd této

zwčdochtiwosti timto nuccnim fe šadržnje podle Twých
zcikonů, Bože, podlé zákonů Twých od metly učitelůw
až kc zkoussfám mnčrnifůw; ncbok zákony Twé pťimisiti
dowcdou spasitelné trpfosti, ktcré náďk Tobč přiwádčjč,
odwracrjicc Uáš od sladkostč ončch moronosných, pro ktrré

opUstili jsmc chr.“
„Dowol mi Božc můj, powčdčti nčco takč o mlol
bách nlých, darU to Twém, a w jakých jscm je mařil
possrtiloftrch. BUlat mi jcdnoU nložcna prácc, jrž mysl
mou nrmálo žnrpokojowala, buď odmčuou pochwaly,
aneb haubou a bú;ni před trcstcm, abych totjž pťcdnesl
ťeč Juučmh rošbnčwanč a ZarmoUcené proto, žc š Jtalie
ncmohla TeUkck:w šabnnti frcilc, kterou že Juno Uemln7
wjla jsrm wědčl; alc za tčxmito báfxtickými wýtwory
blouditi u kráčrti jsmr Ulnsili, a w ťcči nrwcizané podobo
ného něco přcdnrsti, co básnif byl powčdčl wcrssrm; a
š wčtssi pochwaloU přcdnňssrl trn, fdo podlč dňstojnosti
osoby si wymysslcnč i wcissrň bnčwU a žalosti wyžnačjl
pťimčťcnčji, a Umsslčnky fwé odil wc slowa přislnssná.
Ql proč sc mnč toho dostnlo, ú prawý Žiwotc můj, Božc

mňj, šc pťrdncisscjicinmtlesfáwaloscmi wico nrž nmohým
fomočxfým mým sondxžnhňm?

Nrbo

aj!

U.xdssrcko
to bylo

jen wzduch a párae Ci snad Urbylo jiněbo špůsobU, kde
bU wloljy i jašyk můj bylh sc clUičilU? Chwalozpčwo
Twé, Hospodiue, chwalošpčewy Qoč we fwatých pismcch
Twých bylybypowznesly réwU srdcc mébo, a toto by se
Uchrhlo do marných possrtilosti, co bidná kořřskdUchů
Zlých; ncbot nejednim způfobrm slonži se dnchům od

Boha odpadll)m. Což alc diwněbo, žc jsem na marnofti
takto wrhal se, a od chr, Božc nlůj, sc wzdulownl, kdd
za wzor pťedklcidňni býwali mi ljdé, ktcřť, když nějaký
skntrk swůj nr sspatmž propowědčli nrspráwnými řcči

obraty ancb slowy šastaralými, pobančni dossli a tobo sc
nad miru banbili; nlc když prostopássnostř swé bešchyba

Mleidl sw. Angnstina.
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mjmi slowh a řádnč spojenými wětami wýmlanč
ozdobnč
nosili eě .

wyprawili,
.

pochwaly

dossli a

a

se tťm hou

.

Na prabU sskoly takowýchto zásad co chlapcc stúl
jscm Ubohý, a tohoto druhU bylo mé cwičeni, kde jsem
sc chybn w ťeči Učiniti wicc obriwal, než se na pozorU
mčl, abych pochybiluli jsem, nrpatťil šc zciwistlna ty, kdož
nechybili. Prawim toto a wyznáwcim se Tobč, Hospou
dine, w ťterých wěcrch chwcilen jsrm býwal od tčch, jimž
se zalibjti mnč tolik bylo, jako počestnč žiti. Neboť Uru
widěl jsem propnst nrkestt, do ktcrč zawržcn jscm bhl
od oči Twých. Co alr w očich Twých bhlo obyzdnčjsstho
nade mne, jrssto jfem i ončxm se nclibil, pončwadž jsrm
nesčsslnýmč lžcmi klamal i whchowntcle, i Učitelc i roo

diče, jcn abych prowrdl swon náklonnost k branť, son
chtiwoft na hch sc dlwnti, a swou wcisscň hry thto núa
podobiti. Pokradmo brúwal jsrm také lecco zc sspižirUy

rodičů
anrbmčřcco
stolu,
mlsnostiktrři
son za kswé
tomU
hnčm,
buď abhch
dáti bUď
chlapcům,
k)rani
šr
mnon, ač strjnč š tobo mčli wyraženi, pťecr dalisi plao
titi. Pťi tčchto takč brúch, žádosti po nmrněm se wyr
znamcnáni popoUšcn, lrftnč jscm si čnsto wltčzstwi pťiu
n.!lcdftňonmlz Při jinl)ch jscm to alc trpčti ncchtčl, a di:

wocr, jcstli jfcm dopadnul, fáral práwč to, co jsrmsám
jiným činil, když nle já byl dopadnut a kúrún, tU jscm
rndčji wztrkle žuťil, než abnch to bhl na sebe pťipustil.
N tato jcst tedh ncwinnost chlapcckcie?Ncni, Hoo
spodinr, nrni, k Tobč wolám, Božc můj! Jsout wssecko
toto ločci, ktcré w cclku přcchášrji na náslrdujicč starssi
wčk, jcn že od wychowatclů n učitrlů pokročt sc pod
ouťady a krúli, misto oťrchů, kuličck a wrabců mci nyUs
zlato, statky a otroky, jakož i po mctlcich mu těžsst nau
stciwnji trrsto. Pročcž zenom nšýraz pokory na postawč
chlapcckě pochwálil jsi, .Bšrále nciš, když jsi prawil: „Ta:
kowých jest králowstloi nrbcské“ (Mm. 19, 14).

Ll pťece, Hospodine, Tobč BobU nassch,

ncjl

moUdřcjssimU a nrolepssinlu stwoťiteli i wlúdei lossehomira,
diky wšdciwati by mnsil, kdybyš mnr byl jon chlapcrm
bl)ti nrchal. Nebof jsrm tcbdy byl, žil a myslil, a pčči
wrdl o žncholoúm žiwota, jrnž důkazcm jest oné tajrmné

2
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jednoty, z niž jsrm powftal; wnitťnim swým smhslem
nad neporussenostl smhflů swých bdčl jsem a pťi každě
n:aličkosti i při samčm o nrpatrných wčccch pomýfsteni

mlwal

jsrm wc pmwdč zallbrni. W omylu býti jsrm

nechtčl, mčl jsem dobrou pamčs, w ťečnictwt mne whu
učowali„ pťátclstwč se mi dostalo, warowal jsrm se uu
rážky, sprostnosti, newčdomosti. B co wssrcko na tnkowé
bytosti nrni chwalitrbno a poďiwubodno? Lllc wsfecko
to dary médo Boda jsou; jú si jřch nednl; dobré jfoU,
a wssecko to dohromadh já jscšU; dobrý jrst tcdh, kdo

ftwoťil mne, Qn jcft mé nrjwyšssi dobro, ero wrlrbim
we

wsscch tčch dobrodinťch, kterými jsrm jri co chlnprc

byl a žil. Ncbot tim hřrssil jsrm, žc ne w Nčnl, alr
we tworrch jebo, w fobč a ostatnich blcdnl jsem radofti,
slúwu a prawdu a proto Upadl jscm do žaloski, hanby
a blUdů. Dikh Tobč, Bože můj, má rožkossi, mci chwálo,
mú brzprčnostť! Diky Tobě za dšxry Twé; ale jcsstč
mi jc zachowxxj,nrbot tnk znchowáď mnr, tnk rozmnožl
sc a zdokonali, coš mi propůjčil, a budu sám š Trbou;
pončwadž i že jscm, Ty Udčlil jsi mn.“ (Woznánl kn.

l. r. 13, 14, 17o2o).
Tento jest obrch, jak
stiU scim o mlúdi swěm až
wčka fwčho. Bťch Um,bhl
znanlcnitých a wýtečlchch.

erbyčejnoll
a hotowou,
zúhh

ho wypifujc r?lUgUo
do putmictého rokll
Uděljl hojnost dnrů
Zcihh již wyuiknl

bhstrosti rožnuul, pmučxti silnou
a wýmluwnosii libezuou. Wssňk

tčž wywijcly

se Udússnš hixissné, ktcréž Zaa

žisté již tenkrútc bU fc byly w„šulohlh w ncirnu
Zimofti až;cihllťmč, kdoby Um po bofu ncxbyl stúl
andčxl slrážUý, nmtka jeho. Ncb saim fe při:

zmiwci, že již š Ullékrm Umteťfkým útlš frdcc

jeǧo Bfúlo jmčuo Christa Spnsitcle, a hlllboce
wUtipenš wždy podrželo. jk) Qua žajistč srdce
jeho plnila láskoU k Bohu, ona sxmžnon bedli:
xel)Sr. Wyznáni kn. lll. fup. ul.
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wosti Uapominala, kčxrala a trrftala, kdc aťdy
toho r potťebi bylo, ona locdla a wodila mlao
dčho NUgUstina do chrcimU Pciuě, a nčila ho
Ulodliti sc o spaseni swé. Jať Utěssenč bh fc
bhlo dařilo wychowčxui jeho, čdhbh i otec tonl
tčž horliwosti a jcdnomyslnosti fe byl pťičiňou
wal! Čo wssak do kťesiausiéhoUdhchowúni, wyu
zamti musimc, žc Yugustill otrc Ueměl; Ueb
tcuxto wicc o to fe staral, jať by fhn jcho jc:
denkrcite we fwčtč proslyuul, ncž jať lxy sc stnl
dokonalýnl křcffauem. O to wešak ua ncjwýssc
pečowala nmtfa, při čxemžotcc mčxl tUžúslUhu,
žc niktcrak Ucpřekúžcl šbožnčum působenijejium
Ua syna, odtud takč wznifla ona ueldlahci rožu

dwoerost w žiwotč Nngnstčuowě. Rdežtonmtka
co nnděl streišUý pťi nšm stcila a lošdywzhůral,
ť Uebi Um kymlla, otoc Uaopak suxčťowal k
šomi, a pťrdrwssim pečowal o slúwu jeho lulZ
ťdoucil R toulu pčxččisti dlužno pixcleyplljici bu:
jarost nlladého ločfu, a Zlňsstč ldujnrost mlnx
dého Nfrikcixm, mrmmli pořeusscnost tehdy šll)m
přileladcm swýul obccuč wlciduollri, wychowúui
mc ssfolcich a ř chuo pčxstowúni wčdnpohanskš,
ž čxehož již Ucim djwuo ncbndo, lše Nugustill
pobloudjl a upad!lul do Usidcxl hřichn, pťxiwsseo
likú pččxč žbožuč

umtky

fwxé.

3. Augnftilt na wyšssich sslolúch Madanrrnských
a w Knrthngixlč.
W
gustin

pmueictém roku U!eěkuswého byl Nu:
jij; taxř dalcko dospěl, .še we sskolúch

Thugastruských dosúhl chxlitxšpochwaly,awssecky
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spolužúky swš wyfoce pťemyssowal. Nčkoliw i
MoUika se radowala z pokroků shna swčho,
pťecc spolU bcila sc o nčho, tussic fUad jižtenr
krúte w srdci swém, že tim dúle pobloudi od
Boha, čim wice w Uikati budš. Dtec ale w
marnč ctižúdosti fwe neral wyšssiho cilc, Uež
abh shn kdysi slach“ho jměUa a wzncssených
úťadů dosúhmll, ač Uelzc twrditi, že bh snahh
jcho bylp býwalh Uechwalitcbnými. Neb staw
a poloolani dekuriona (mčstskšho úťednika) bhl
za tehdejssich časů dosti bidný a Ucpatrný, kdož
tedh by fe Uwhl horssiti Ua otce, žesymlswčmU
Zjednati chtěl wyšssiho postaweUi, a to tim
wicc, čim lčpc pozx:úwal erbyčejné schopnosti
jeho. NU NugUstiU obžlússtč winkal wýmluwa
Uosti, Ustanowil otec, i jmčUi swč občtowati,
abU shn dokonalým loždčlcitlilll ťečnikem zna:
menitým se stal a k důstojnostcm dofpěl. W
tom owssem pochybil, že ctižúdosti son ifyna
UadchUUl, a

wždy wicc a wice ji w Uěm rozo

nčcowal. Wssak Uchli sc žapomrnouti, že Pae
triciuš pqud bhl pohanem a lUimo to že byl
prawým Rinmnem, kterýž wlasi slooU milowal
Uadc wssecko. U Riumnůlpak bylač wýmlmonost,
!Uhjxlla UUlčUi wúlečuč,

jediUoU

cestoU k Uej:

whšssim ďůstpjuostem; auo Ulůžcmc tUto fměle
twrditi, že RiUmnčUU bhlo řečUictwi jedinoU
wědou, anto Uejerm w sobč Zahrnowalo wssca
liké ostatUi wčdy e), Uýbrž samo i we službU
ne) Quintilinn (ium.
orz) žádá na ťečnčku dokonalou znaloxst
silososie. hudby (by šwučnč a barmoniáy holpeďl,scstǧwqwnn
mysslénsy swé), mathemuliry, geometrie, bafmcth, dejeplsu a
wčdy politickč o práwni.
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stútu řimskčho podrobeno bylo. Tak se stalo,
že, jakož staw Učitelský tehdúž wůbec byl U
welkč wúžnosti,
obzlcisstě Učitelowč řečUictwi
chwětssi slúwy dochúzeli. Sami cisaťowě, tčž

peri

kťeskanský cisať Konstmltin, byli

jim

Umphč loýsadǧ přiťkmlli e) a Uad to i k Uej:

wyšssim úťadmn jc powolúwali. Patricixlš tedh
jednal z Upťinmčho přeswědčeni a chtěl prou
spětč jak wlasti swč, tak i sUUU fwěnm, jehož
fnad w otcowskč samolibosti již widěl co řcče

nika oslmUeUěho, welechého po cclčm slnětě,
jehož fochh Ua Ucimčsti postaweno, a jmmš i
cisařowč přizně, důstoonsti a bohatstwi propuj3
čowali, což ša časů tčchto afpoň erbyčxejným
Uebylo,

ačxkoli welčú

Uloc a slúwa ťečxlictwi

ťimskčho již dciwno sc byla schla. Neb tehdy
jčž q dciwno pťcd tim zbaweno bylo řečnictwi

hlainho
mraonsti,

šakladU swčho, woonsti

totiž a

a úpčlo sewťeuo w okowcch,ače

kolř ,;latých, ťterýchž famo bylo okowalo, aU
Uesiýchmlou drzosti erssilo wsselikč zúklady jak
nlrcmmčho tak i občaUskčbo žiwota. N pťcce
jesstč lU úpadčU tom dowcdlo

si zjedUati wssee

obcholl wěxžnost, a požiwalo chwyšssi cti a
slúwy, jako bh bhlo trúwilo z pozůstatků oUč
minulš siúwh, kdež bhlo „jedinou wlcidkyni
dUssi“(jak EUripideš stlolč. 7951 prnwi), oUč
slúwh, o kterčž Sofoklcš (Múlolccot. 99) di,
„že nikoliw skutek, Uýbrž jazyk wlcidne lidmi
ne) Uččtelš a rodiuo jejich byli wssclifých dani oprosstěni; mčli
welké služuc„ mohlř léž od žcifů swých platy doftč znamenilé
Uožadowati„ n přeo to wssecko bylof jtm wolno„ ucházeti se o
jakúkoli úťady obcrnlé.

Zo
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dossemi,“ což pťed

čxasy ločrnč a zcelrc prawu

diwým bylo.
Qbrazh

tyto

lUiUUlč slčxwh, jakonž

ťcče

nictmi proslyuulo, a znamenitč wýhody, jakéž
tehdy poskytowalo, tanuly zajistč Patricřoloi
na Ulysli a přimčlh ho k toum, žc se zawúžal
k loýlohúm wcliťým, abh fyuU slUčnlU loyšssi
a důkladušjssi wzdčxlúni šjcdxlrclz K touul konci
poflal ho Ua wyšssi sskoly do poblizkého Ulčsta

Madmlry,

jihošapadxlě od Thagnsth

lcžiciho.

Wira křcsiauskú ji,ž byla ncjwčtssi čúsk krajin
afrických fwětlem smým Uswitiln, obywatelč
lussať mčsta Madaury potlld poulcjloice starš Uloe
dloslnžby sc přidržowali. N jakkoli ?lugustiu
tUto

U ločxdeckčm loždčxlúUi swčm prospčwal,

drnhč strauy

z

wssar wyl;Uati jcst, že Uikterak

Ueprofpiwal tčž w Ulrmonofti, cxnto lchwý
drch pohanftwa Umcuš tuto wanUci, útloU
zbožnost od nmtky tak sUa,šuč wsstčpoloallou
Ua Umožc Ulssil a kn„;il. Qbžlússtč ale Ucctnč
hry dčwadelxlé wc poctu bohů proloožowmlče),
musely srdcc Ulladistwš jcdcm Ucčistothnapluiti
a potúpčxti wc wiru smyslUosti. S bolcsti přč:
pcdluejllčlo tom súm ťkn: „Zahoťel jfem tcďy w
jiUošftwi swšm, a odhodlal fc zbujUčti w rošo
nmnitých a ohawnl)ch rozfosscch lúsky tčlrsué.
ee) Yuguslju súm o brúch tčxch pr.nUi: „Přtcháziwali jsme jako
mládencč 1 my druhdy ,r tčxmto hrcim přebanebným, patťice
na rejfle pobčsilých (nžčžu) a poslouchajice ono budbařrni, jeuž

ke ctt bohňm a bobumm se prowozowalo. Na den(l2.dubna„
w rterý bohynč ()oološtiš

mýwáui

slawila

(Nebcskú). máti dossechbohů„ swč uo

(socha bobnuě této u welirč sluwnoftt od

tučži swých t ixece B,llmo raždoročuč se nosiwala,

fdež ua pae

mútťu ořruessrni seoodo z Nsie xumijina jest bola)„ pťed noe
sicim lňžkem jejim zpa“wall rozpustili herrl weřrjnč tarowčwčct,

Nugustin na whšssich sskolách Madaurcnskyšch.
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Wlúdu uadc muou Uchopila wzteklú chlionsta
jčl poutům jejim podal rucc fwč. N což bhla
mci žúdost lahoďici Uli, Uež xnilowati a milou
wúUU býti? Nezachowal jscm alc tcu způsob,
když zc srdce

lúska

jde

až

do srdce, pokUd

swčtlú jest tato stezka přútclstwi; Uýbrf púry
Ucřcsti wystupowalh š bahnité žúdostiwoszti těla
Ulého a z bujuš Uulšnosti Ule, a zahalily a
zatemuily srdce mč, aby Uerozeznalo jasnotu

lčxsky odc tnxh fmilnosti.

Qbojc ale, ijasUú

lúska i tnlawú smyslnost, smčssenčwťclo a kwax
silo sc lU hromadčx, a wrhalo slabý wěk můj
Ua bezccsti smyslnosti a potcipělo we loiru Uco

ťesti.“ e) u

W dobúch wčka mladistwčho mee

šcra xuezi žčldostmi a skUtkU dobrými a žlými
často býwčx ch Uepatrnú!
W Madauťc bUl NUgUstiU aš rok zůstal
ť wůli lUUUčowúUi sc lU pifenmictwi a ťečUictwč

a

odtud sc lorútil do doulU otcowskčho. ch

Ustmloweni otcoloa Ulčxl sc odcbrati na wysokš
sskoly do Rxňrthaginy, ku ktcrčlxtllto konci mčly
sc prwš pťiprmny konuti a wýlohh fo schraňol
nmti Ua delssi jcho pobyti w mčxstštom.Každý
jaké by neflusselo„ neťluoli na matku bobů, ule nni na muttu
fterébololň počestnčljo muže, ba auč na matku sčch samých
sinssfářň doslouchnti. Zňslámá w lňdech Udždy jokýsi siud pťcd
rodjčř, kterčho je aui Ucsslechctnoslzbuwiti nemůže. Tulo tedy
hauebnoft oplzlúch pisničct a skultčl ssasskciři ti by se přcd
mntrami swýmř, cwččice se domu, pronésti sthdčli„ za kterou
U weřejnosti, w pťitomnosti welifčho zcistupu dčwátůw a poo

sluchačsuu obojiho poblawi se nofthdčlň. Přilúfalaoli wssar tyto
zwčdowoft„ owsfem ne bcz studu u bc; zosskliweni odtud fc

wracowalt.“ Z lobo owssem putrno, jur hmtakoxoépůsobiljmuo
selo na mladifa smoslnosti rozjňtřenčho. Sr. Q mčstč Božim,u

fu. lll fud. é, str. 69, 70.
Ue, Wr,xzuánč ku. ue l. l, 2 str. 21, 22.
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zajistč chwcilil, za to Patricia,

že fc zatoúzal k

obětemu rlšelčchm, a Ua syna Uúklad činitč chtěl
tať hojUU, žc daleko pťcwyssowal Ulohowitoft
jcho, kdežto. bylo w Thagastč mUoho zčxmož:
nčjssich měsstanů, kteťiž Uic takowčho nečinčli
pro děti, swč. Jakkoli skntck teU zřejmč stďčdči
o sUažUc pšči jeho otcowskč, pťece Uikterak o

to se Uestaral, jak th

podlč wěku fwěho proo

spiťoú w bčxzni Boži, nýbrž Uaopak w hrdosti
fwc a neopatrnofti prúwě Uepochopitelxlé sěmr
podnčxtem

fnchflnosti

ho 1cxpčllild NUgUstiU prú:

zeU jsa po cely rok wssešo Učeni we fpolečnosti
zlých soUdrUhůw jesstč hlonběji klefal, a již
Ulčxlo si wssimal wúžUých flow Umtky a důtkliu
wých Uapomislúni jcjich, jakž fúm whšUúwú:
„W onom roce pťerostlo hlnwu moU bodlačimých
chtičů, a Urbhlo ruky, jrž by jc š koťenem byla wyplel
nila. Nno otcc můj, když jednoU w.lúznťch widčl mne
zrostlébo již a tčkawou nadeina smhslnosti, jakoby proto
na wnUky tčssil sc, š rndoslť mntcc to zwěstowal. Nle
w dussi nmtky mč chrcim swůj již jsi byl založil a pou
čútck swatčho přibytku swčho, otcc ale byl jesstč katel

chumen, a tcu od ncdáwna.

Proto

ona ulekla sc w

ncibožném strachu a búzni; a ačkoli jsem ncbhl jesstč
wčťicim, pťece bála se o mne na cestcich křiwých, po

nichž krúčeji,kdož obraceji
twáť“ (Jerem. 2, 27).

ť tobč

hřbct a Uc

„Bčda mně! Smim ťici, Božc můj, de jsi mlčel,
kdhŽ od Tebe šozdaloldal jscm sc wicee? šdaliž tehdá

mlcel jsi mj? Cl to alr, ne:li Twá, byla slowa ona,

jež tar často skrzc matku mou, wěonU sluo

ebnici
lc žúdnčxšon,
o ž

nichopakowal
nepřčpUstil

jfi
jscm

ussim
si
k srdci,mýme?
abych

tak Učinil. Ncbos chtčla ona a pamatuju fe, jak po

tranč napominala

mne š obúwcinim tUcj

ikým,
abhch nesmilnil, a ncjloicc mnc prosila, abhch
nccizoložil ď manžrlrou jinčbo. To alc zdcilo se mi býti
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tar Uapomčncini žcnské, jcbož poslrchnouti styďčti bych fe

musil. Qno alc pťicházelo odrche, a jci toho ncwčdčl;
a myslil jfcm, Ty žc mlčiš a ona žc mluwi; skrze

ni ale Ty mlUwil jsi,a w nč pohrdnnl jscm
TeboU, já syn “ejč, shn dčwky Twé, a son
žcbnik

Tloůj.

lc newčdčljsem tobo a w záhubu

spčl ťe taťowou slrpotoU, žc jscm stydčl semrši soudrnhy
swúmi, mčnč neťrstnč žčti, pončwadž chlUbiti sr slýchal
jscm jc obmonostmi sxoými, a tťm wicc se laonositj„ čim
prostopňssnčjssi bhli; a proto pácháno ncřesti nejen ze
žcidostiwosti, alc i z baženi po chwúlcr Co pak ale wice
bodUo jcxst bcmbd nrž nrprmooste? Jci wssnk, bhch bnnčn
Urbhl, nrprmoosti wždy wčtssich jscm sc dopoUsstčl; n
kdh to, co jscm přrdnéfti mohl, neftnčilo, abych sc wyu
rownnl tčm šfažrnúnl, nalbal jsem, žr jscm spcichal, čeu
bož jsrm přrce chpáchnl, nbych sr jim nrzdál potupnčju
ssim. čim jsrm byl nrwinnčjssim, abh nrmčli mne zn
ohyzdnčjssiho, čťm jsem byl čistčjssi.“
„NU mi powoleun byla též ke brani Ušda wčce,
Uež jcst mira pťisnosti, rožwrižaly sc mnč wssrlijaké žeio
dofti, cx we wssech byla tma, Uzmoirajsci pťedc Umol:

jasnost prnwdy Twč, Božc mčxj, a wzcssla

jako z

tuku ncprawost
mú“ dje)(Zalm 72, 7).
S bolnon litosti odwracujc žrnky fwč odč
počinúui sločho w tomto rocc; jcch wnak
přečiU tak hlllbocc Utkwčl w paměti jeho, žc
Uikdy Uaň žapomcuontl Ueulohl. Scim o Uěm
wyprawujc Ucislcdomnč:
„Krsťdeš Zňjiftč, Hofpodinc, trrsre zčxkonTwůj,i
šákon napsaný w srdcich lidských, ktcrlj ani brzbožnostč
se nrpotlači. Nrbo fterý šlodčj lbostrjnč řráfti si dúe?
J já krádcž fpáchati jsem chtěl a fpáchal, žúdUou nrpoa
bčxťdúnpotřebou Urb Uouǧi, ale jen proto, žc ossiliwila

sr mi sprmoedlnoft a já prál,mul po nrprawosti. Nebo
toto Ukradl jsrm, črbo bylo mi w bojnosti a to Umol
bcm lrpssio.o; nniž wčri té, ktrson kxxádcžijscm dosicl sc

snažil,

sám chtčl jsem užiti, nýbrž ťrádrž fama a bťich

ne) Wyzuánš lu. lld kap. 3, slr. 2:u25.

i
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byla mi rozkossil Bhltč strom ersskowý na blizku nassi
winice„ owoccm obalcný, ktcréž ale ani pčkné cmi chUtnč
ncbhlo. N thto brussky otťásli jsmc jcdnou, mU ničcmni
mladlci, pozdč již na nor, nebof jsmc tak dloubo mcxrl

noU son

hru prodloužili, a odnrsli jfmc odtUd nesmirnč
Ur sobč k jidlu, alc jen nby se to hodilo
prasntům, tťrba i nčco málo jsmr požili; nrbol Učinili
jsmr to jrn proto, žc sr nám zachtčlo Učiniti nčco, co
bhlo nedowoleno. ch srdcr mé, Božc, zdc srdcc mé,
naď nimž jsi se slitowal na dnU propafti! Nechas wyu

množflwl,

řnň
Tobčpronhni
mě, co
tnm blednlo,
aboch žcidnčx
nebyl
aťissným
nic, srdcr
n ncbyla
bršbožnosti
mr přičina
jimi, nrž bcžbožnost. Bbawná byla, a milownl jfrm
ji; milowal jscm zcibUbu, milowal jsrUl prowinčni swčx;
nc to, proč jsem sc prowinil, alc prowiučni famo mil
lowal jscm.“
„thž
sr pťi nčjaké sspatnosti tciže, žn jakou přiu
činon byla fpáchána, newčřiwá sc, nrž ťdyž sc Ukážc, žc
býti to mobla buď žádost po dosnšrnč nčkteré š tčch
wčcč, ktrré sr nazýwaji dobro pozrmssr, ancb bázrň jjch
ztrrito.“
. .

„Co alc tcbdáž milowal jsrm, bidnik na swé fráu
dcži, na onom zločinu nočninl w ssrftnáctčxm roku wčťu
sločboe? Nebylo to krásnčx,pončxwadž to byla krádcž,ajrft
to wůbcc Uěco, k črmu bych mobl mluwitie? n Krásné
byly hrussfh ony, jrž jsmr Ukrndli, jrlikož byly dilo
Twé. Nlc po nich nežádnla dussc Ulá Ubobú, nebot jscm

fra .“lrpssich w hojuosti; td ale otrhal jsrm, jcn obych
mčšl
Jakýž paf jsrm měl užitck z tčch wčci, ktrrých
nyni wzpominajc sc ftydim, přcdrwssim nlr z oně krá:
dežr„ na niž jen krádrž samu milowal jscme? Nic jinébo,
nna wčc sama ničim byla a jci jrsstč njčrmnějssi. N
pťrce súm bych to bhl ncučinil, tnk sc pamntUjU na
trbdrjssi powabu son, súm zajiftč bych todo byl Uruu
činil. Tedy w tom také milowal jsem spolrčnosš tčch, š
nimiž jscm to spcichcxluQ pťátrlstwč nn nrjwýa ncpťá
trlskč, zjrwné swádčni mysii, o žádoft sskoditi ze smschu
a

žrrtu,

chtčni cizi sskody zc žádnčx zisknchtiwosti nnrb

Yugufnin w domě otcowském.
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pomstd!
Lllc kdhš
se ťckur:
„Pojďmc,
Učiňme llc)
to,“ flyds
sc jcdnotliwý,
ne ýti
ct ostatnimi
nestydatým.

Jakkoli alc legustin

tchdciž Ua Boha žaa

pominal a wc skutcichhťissuýchsilibowal,přecc
při wsscličých roškosscch a radowúnkúch
jačeé
to citjl swireini we swědomč swšm, tnk že sc

ho šmocnila bolestlni Uespokojcxlost a rošerwar
uost! Bhlnk to šajjstč hluboce wsstipeuú žbož:
nost, Umtkou pěstowauú a w Utrobcich frdcc
jcho šcckoťcxlčxllú,jejižto mocuý hlaš, Ua čaš
sirr potlučxiti, ulkterslk Ulc pťekonati a Udusiti

Uemohl. N proto tnkč loolci k BohU:
„Nciwalu smhslnosti swé fc podáwajc a opustjw
chr, přrce Urnssrl jscm nlrtlc Qoč! Nrbok Tyš wssem
ncdowolrmjm rožkosicm qum přxmisil hoťkosti nejtrpčč,
abych takto poučou ljlrdal si sožkossr, ftcré brž této lpoťx
kostj jsoU. Rdc jscm ale byl jrť, n jak dnlcfo jsrm blouu

dil od radosti domu Twéljo!“ (Wyšu. kn. 2, k. 2).

W

17. 1xokllwčka stého

odcbral se NU:

gustjndo Rartl)aǧixly, a prúloč w tu dobU Za:
stihla ho railm, kterciž Uejenom bolcstnč do:
tkuouti fc musela srdcc jcho, uýbrž i wssrlileč
núdč“c bUdouciho židoota jcho dokmm šumřitl
xuohkn. Neb w tomto rocc (371) šr.mřel otec
jcbo Pntricillď, šchřcl co kťesfajl. Bůh byl
Zajisté wyplnil núdčxjč cclšho žiwota slo. Moo
Uiky. W blcchčul pokljdu mohla žpomantčmUže,
kterčhož lUždy milmoala, jenulž oua žajistč nlij
m.
án) Jest nám obdiwmpml se tuto sw. thi,

že lol přisnč Uosuznjc

skutet ten, au uncc mlndisnoé bujuosti přičistň ho dlužnop Dx
swědčuje timto hlubosou potoru swon, tčž wssnr z toho ppo
znc:lil Uám lze ouu podřwnhoduou wlastuost jeho. že o skutclch
lidstoch nltoluw jeu powrchuč, dle tlamuočxho zewuejssku soudil,
mjdrš že neposlčhlou bUstrosti rozumu w uejtnjučjssi blub“mo
juk nřčrozenosti tak l činuosti lřdskč se pouořouml a pronsknum

je„ soud swňj o Uich wyuássel. Woznáni kn. 2, kop. 189.
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lost wiry kťestanské od Boha byla whprosila
a kterýž pro sUažUoUpčči son o Ui a ditky
jeji wsselike lúsky tež hoch byl N pončwadž
po celý žiwot swuj ;řlt jednofmornč, pťúla si

wcdle
Učho i hrob fwůj připrawjtč simohla
aby
jedenkrúte)
Po fmrti Patririowč Mouika odhodlauč
se Uwa;ala w poldinnosti otcowské a ustcmo
mila cxo do sylm swcho Ua tčšc drn;e pokra
čoloati kteloUž Umnžcl bhl powažowal Za ch
hlcuončjni Byltč oldčnm společUý šaměr ten
aby Nngustin Unbyl wnclike Učeuoftč a toho
oba nad mirU si prnli Dtcc ownenl Z té při
činh, že o sUUU fwém wysoko smýnlel; Mo
Uika wuak snlčřowala ku cili jmč:mu a prawe
pro to jest Uúm Ua Uejwyš fe obdimowatč xo;
hodnc foudllosti a bystrosti jeji Žúdula fitotiž,
abh fyll jcji lonclikc Učcnosti dosúhl, poučwadž
Za to mrln
žc dickladllú žuúmoft wčxd Uejen
ku žadUc sskodě alc spinc kU profpčchll Uul

bude a sicc žc ho tiUl sxlúzc ť Bohn pri

wedc

chtit to žajtsté ncjskwčlcjssi duka; dUuly
siUosti a Uloudrosti jeji Bročcž takšxlenlenkala
a prawč š Umtcrskou odrtownostč locsskcršjmčui
i wlastni wěUo swč Ua potřcby sydm loyna
ložiti Ustanowčla Laskmoš a dosti sstčdre pod
poch NUgUstinowi tčž pofkytuml sslechctuý Ro
Umnianuš, bohatý mčsstan Thaqasteusky, kterýž
ue) Zuk se podobá

byl Nugusttn přitomen smrtl otcomč nč to

na jňstotwrdin nemužeme Sr o tom Wyzuuui rn u kap 3
fn U.l. kap 4., odzlasstč ale contm ňcx:ujlxm kn ll
fap. 2.
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mU w domě swčm w Karthagixtč ncjerm
zlússtUi byt powolil, alc i radoU swoxl a pe:
Uěžiton podporou

mUxpťispiwal.

Na wysokých sskolúch Karthagenských proa
spiwal NUgUstin až ku podiwu U wědccťčm
wždělúlti swčm; z drxlhč wssak straUh wždy
wlcr od Boha se wzdalowal, tak že sc poidol

balo,

že snad dokan

žmařena bude Uúdčje

zbožUč Ulatky ǧeeho. Prawdak

žiwot

tamčjssl takých ftrojil

owsseul, že obecný

oukladů,

žc se

Uulsel stčxti Uebežpcčným auo i šcihUbUým mlaa

dikomi ohniwémn, po dczcestich již bloudicimu.
Na pobli,.;šll starobhlšho mčsta pnnickčho

Karthaga od Rimanů wywrúccnčho (r. 146
pťcd Chr.) šaložčl L. Grachnš r. 123 před
Ehristcm Uowé Ulčsto, ktcrčž ša wlúdy cisaťe
Nuqusta k takč šuamertofti
dospčxlo, žeč ho
počitaino Ulcši Uejwětssi a chbohatssi nlčsta řissc
řimskč. Zaihh sc zdc již bhla wira křcsianskú
rozssiťila; nalčžalo se šde sedm chrúmů křefťmlu
ských a bjsknp katolický Ulčl tu sidlofloé.Wssak
též tU wlúdla starú Ulodloslužba punickú wedlc

řilllské, Baal Ueb SaturUUš, Herkuleš, anickú
Nstarta či bohyuč Ucbefčň měli tuto skwostxlč
chrúmy, a pťi slawuostech, w poctu bohů těch
konauých púchúuo wcřejně Ueslýchanč neřesti.
Karthago xučxloslawuč sskoly a diwadla, wedlo
obchod šuamcUitý, obzlússtč pak obilim zúfobor
walo krajixch ťimskč; Ulělot“ obywatelstwo puu
Uickč a iximskš, a prostopússnost ťimskai smisila
sc tuto ď bujnosti africkou. Wřebýwúxli w takoa
wčm Utěstč Umfelof obzlússtč stUdeici Ullúdeži
šcihubným býtč, jak sc i zúby na Nugnstiuowi
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Ukčxzalo. Ačkoli š chwčtssi pili pčstowal wčdh
ťečnické, pťccc, UUcsscU wsseobccným proudem,
wrhal sc w rozkossc slnysiné. Pťidržcl se souo

ložnic, a často ansstěwowal

pťedstawcni die

wadclnú, obzlússtni žalibeni Ulaje Ua truchloo
hrúch.
W srdci mladistwšm obzlússtč mocuě fc
ozýwú foucčtnú tonba po přútclstwi, Udssakale
jak Ucbezpcčuou fe stúti může, čdyž kalcm zlš
žúdostiwosti zwrhxle sc we wiluost, patrnč wio
dčxti jcst Ua Nugllstinu. chdal pťedmět milor
loúni! Wčda wssnk Um jim Uebyla, aU Uežxml
dožnesscxlosti jeji. Měl nuwho spolllžúťeči, žúdm)
z Uich wssak Ucmohl loyhmoěti srdci jeho citliu

wčulu a roštoUžcuénUl. chowal
š Uimi, aU
toho potřeba kúžala, wssak ale prmoého a sro
dcčllého přútelstwi Ueměl š Uimi Uikdh; aUto
Ulrnwy jcjich bylt,x tak sUrowš a Uestydatč, že
sc Um žohyšděly. Neb Umozi z Uich w buonsti
po mčstě těkajicc proxrcisledoloali loeťejnč sth:
dliwost Uczkussrných, aby soldě.tim pťiprmoili
bczbožulč wpražcni. Wc fskollich tčž prowožo:
wslli UectnoU a bešuzdnou fwčlooli, auto čxafto
š wclleým powplckcm wrúželi do sskoly Učitelc
toho, U kterčhož zapsňni Uebylč, w teU čaď
prčuoě, kdhš žúkúm swým pťcducisscl, apchooU
wzteklosti russili losseliký poťaidek. S takowýmito
NUgUstin xlcraxohl Uliti bližssiho obcoloáni aU
pťi lossclikých poklcskúch swých wždy pťece ša
Způsobxlčho a wzdělmtčho platitt chtčl. Tate se
stalo, žc žaldťedUUl lU smysonsti. w
Wssak

alc

pťi

wssclikých

rožkosscch, Uce

nlobl Uiktcrak naléšti pokojc. Ncb š wnitrasrdcc
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mocnč sc ozýwala toUha po BohU, wědomi
žiwota hřissulšho tižilo ho bťemenem tčžkýnl
a to tim wčce, činr lépe poznčxwal, jak daleko
z prawč cesth se byl possinul, a čim častčji fc

probušowala wšproxllinka ztraccnšho rúje doe
bršho fwčdomi. Casto tčž zajisté ua Uchsli nUl
tamll obraž šbožUč Umtkh a Utilú postawa jeji;
!oúžUň slowa jeji žněly Ussim jeho, slowa,
jilUiž tak často ho Uapomanla aprosila. SpolU
tšž Ularlliwci ctižúdost wde wice fe w Učm
rožUěcowala, wssak alc čUU wčce rostla, tim
ločtssi též UlUťa žárliwosti a obciwúni pčipra:
wowala. N odtud se stalo, že dussi jeho opao
Uowala pťebolestuú pnstota, a žc ldolným Uce
poťeochl žmitanú, Uikdc Uenaléžala poklidu. W
Ueblahénl stawU toulto hlcdal a Ualčzal jcdinč
úlewh wc hrúch diwadelxlich, kterčž bylh obsahU
tragického (smUtUého). Tyto ansstčwowal š
Ucobyčcholl pionsti, aUto mu bhly obrazch
wlastUi bidh wniterni a žalosti. W diwadlc seu
dajc hořké prolčloal slžy, když bcrcowé zdaťilc

prowozownli úlohU fon,
úterost

apťedstawcnimfwým

ložbn,;owali. Dussc jeho bolesti rožee

chwěuú, kochala fe soucituě w bolcsti cišé, ač:
koli wynchsslené. Nemňžc alc diwno býti, žc i
w takčm pohledu Ua dčje th smntnč nemohl
Ualčšti pokoje. Mohl sice Ua nmlon chloili šax
ponlenoUti na lonitcrlli zúmuutek swůj, pUstotn
wssak frdcc swé.ho Ueuwhl Uikterak wypluiti.
Pak:li Ua chwili Umlknnl wuiterni blaš kčxrae
jici, tiul mocnčji se ozýwnl, když Nugustin w
Ulysslenkách swl)ch o smnotč trwnl a tedh tim
wčtssi bolcstč snússell Thto zajistč walnč fc roz1
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nmožily, kdhž w drUhčm rocc pobyti swšho w
Karthagillč souložnicc, kteréž sc byl pťidržel,

syna mU porodila. Jakých tupřibylo trapliwých
starostč mladikowi, kterýž súm pro sebc posud
doftatečltč wýžiwy Ueměl! Syna toho Uae;wal

jmšncm Ndeodatnš (dauý od Boha);

Ucb ač

si Uemohl přúti Uarožcni ditčtc, přcce, když se

Uarodilo, powažowal ho za milostiwý dar Boži
a šnpťinmou laskmoosti otcowskou o Učho pc:
čowal. Pročež také zpomiuaje dUii těchto š bou

lcfti onlú:
se (tebdh)
dobťc
ddšssi
mé! Bošc
můj,
š jak „Newcdlo
wclkou trpkosti
smisil jsi
rožkoď
moU!
Nc milou
wán jsn, byl jscm pťecr mučon mrtlami žrlrzllými, rozu
pcilrm)mi žúrliwosti a podešťiwosti a obáwánim a hUčr
wcm a ljcidkcxmidTakowý byl žiwot můj, pokud jrsr to
žiwot, Bože můj!“ ňe).

Qwssem ťdyl to žlwot plU bidy azúmtutkn.
Ncirnžiwosti, jakúmž podlčhal, smyslnost hťissUú,
již smu ža nepočcstuoxl powažowal, maruiwň
ctižúdost palčliwým ohněm ho fžirajici, trapnš

starosti při pohledn na fUUa,Untnč, eryhml:
telnš

obcowúni

š

pťcitely,

jichž skutfy

Udždy

žawrhowal, a při tom horouci touha po dodrU
Učjňkšul, ktcršž kdh stúlč radosti poskytlo, touha

po Bohu w nejtajalčrjssimwnitrufrdccfc ozýwa:
jici,

wssc toto

spojowalo

sc w cclek bol,estUý

a bolcstmi rošrýwalo Utroby dnsse jcho. Q by
sc byla milost Boži slitowala, prmooU rcstU
Ukúzala a mocnč fily Udělila, aby pomoci jeji
byl

mohl wynikuontč š bonťc tč Uobcžpcčxuca

šúhubnč, k čcmuž wlastui silou son Učktcrak
dospětč Ucmohl. Jinak ale Ustmlowčla prozřco
ee) Wyzuáni kn. lll. kan. 2j
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telnost Božč, a Nngustinowi bhloť jesstč po
mnohú lčta krúčcti Ua cestč kťižowč, na cestě
bolestně. Wssak ale již tenkrútc, owssexltzdaleka,
Uad Blugustinem leUússclo se siitowčmi Bož,i,
anto pťipadUosti, jank nepatonU, Uowú se poe
jednoU objewila drúha, kterúž podiwnč změnila
cclý fmčr žiwota jeho pofawúdlliho a cestU
klestiti Ulěťa budoucim zmčnúm, anrúceni fc
jeho k BohU.
Učitel ťečnictwi totiž, jehož pťednússkp
NugUstiU poslouchal, dle obyčejnčho w Učeni
pořcidťU pokračllje, byl přissel Ua fpiš Eiceroo

Uůw, Uadepsallý řlortoušiuš. Kniha ta obfaho.
wala důtkliwš powzbuzeUikfilososii (mudrctwi).
Sloh jeji, obzlússtč ale dojimmoý obsah jeji,
blUboko dojal srdce Nugustillowo, k čemužsnad
i walUč pťispčl wýklad Učitele samého. Neb až
posmnúde byl loědy pěstowal hlawně z tš pťiu
činh, by sc jedcnkrútc řečnictwim whznmmenal
a slúwU a bohatftwi šiskal. NhUi již ale dle
núwodU knihy Eiceronowy slyssel, že jestiť che
wznesseUčjssi účel žiwota lidskčho, jedinč a we

wssem prade

hledati, a to žc jest prawú

nlondrost,
a ten že toliko jest nloUdrosti tč
nlilownikcnl (lnudrcenl, silosofem) a stoupencem,
kdo wsselikých UúrUžitoosti Ularniwých prúzen,

po prawdč jedinč touži.
„Spiš tcn,“ prmoč scim o sobč, „změnil núklonnost
moU, a pťcjinačil pťánl a touhy mé. NajcdnoU zossklie
wila se mi každci marnú nciděje a po nesmxtelnosti w
mudrctwi zahoťel jsem zápalcm srdce nrobyčejným.
Jak hoťel jsem, Božc můj, jak boťcl jscm wznésti se
nadr wssc požemskě, jakpu lčxskouk moudrosii rozpálil
mne spiš onen! Th wiš, swětlo srdcc mčbo, žr pro to
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jedinč radowal jsrm se při čtenl onobo „powzbuzeni“
zc spiš trn Uadchnul mne, moudrost samotnou abych si
zamilanl, ji hledal, a nasscd objal a držcl pcwně.“ ee)

Takto tedp bylo čteni a rozjimčmi knihy
tč Lluguftina změUilo! Požncilonl jižmarr.iwost
wsselikého baženi swébo po slúwě, po důstoo
jcnstwich a bohatstwi, zahoťel po moudrosti
samč! Wssať i tUto opčt, což š úpťinlnoll wdčču
dnosti činimc, jcst Uúm welcbiti zúslUhh, jakýrchž
si sw. Monjka o fyna sndčho wydobyla.
Cte1
Uim fpifn onoho powžbuzen, byl by sc snad
poUoťil wc spisech nmdrců ťimských a řeckých,
pohauských, a byl by sc žajistč stal wéhlasným

Uludrcem pohanským,

jnkož fe!stal pozdčji

slawným Učitelem kťcsťmtskym. Ze se to nel
stalo, že totiž UcntoUUl w pohmlstwu, jedinč
pťipočiftč jc musi sw. MoUice. Neb jakl“oli spiš
onexl ho rozpúlil a Uadechnul, přece žadostmu

Ueučinil. „Neb

to jedinč,“

jak sčxmprawi,

„mč w tak weliké Uadsscuosti mč zarčx:
žclo, že jfcm jmšUa Christllš Ucualxcz:
UUl lo knize tč. Neboť toto jnlčllo Spa:

sitele mčho, již š mlčkcm matcťským
útlč srdcc Ulč šfcilo, a hlubocc wsstipeUč

podržclo; U cokoliw bež tohoto bylo
jnrčUa, ač UčeUč a mistrowskh prowc:

denč a prawdiwč, celč mš Uadsscnosti
eršbudčlo.
(Whšnúlli kU. lll. ťeap.4).
.Kde tedy měl hledati moUdrost, po které tak
zahoťcl a kterčž mc spisU Umdrce řimskčho bhl

Ueuale mlťe? Uzawťcl nlysl swou obrčxtiti
na plsma fwatú, aby pozual, jakú jfou, a
we)thnáni

kn. lll. kap. 4.
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w Uich moUdrostč tč pťežúdouci hledal. Wždyk
wědčl, jak mútcť milcnú jc cti a U ncjwětssi
wúžUosti mú. N š jakým prospěchem čitalpismo
sm., š jarým wýsledkem konečnč je byl prou

čitale? Pifmo

sw. zdúlo

se mU býti Ueu

hodným jeU kU porownčmi š důstoonsti
slohu Ciceronsčého!! Bhstrost jcho prúwč
podiwu hodnú Uepronikla smysl pifma fw. a
četl je Uejenom bežc wssclikčbo profpčchn, Uýbrž
i ku wlastni fskodč sloé. Jať se alc stalo, žc

šahoťew po mondrosti a hledajc ji w pismč
flU. Uenalcznul ji, kdežto oUo pťcce Ua kašdčm
listU hlúsú hlubokč poklady UloUdrosti x oži?

Blossemjllléuo Christn Spasitelc hlubocc wsstio
cho bhlo w srdci jeho, a to zajistč byl čafto
slýchal š úft xxlatkh zbožnč, že minlo Christa

Ueui prawdy, an

moudrosti! Wssak alc spae

sitelnč Umcky Christa Ježisse Ueznal a protď
již ncmohl rozmxlčti pismu, když jc pročital. uo
Suad
by byl porošumčxl, kdybh mU po bokU
bhla stúla nlúti Ulilcxlú; sllad pomoci jeji dů:
myslnš bystrosti byl by pozUal pisma, jakai
jfou. Kčš by Bůh bylfcslalaposstola Uějaččho,
jeuž by čtoucimu bUl wylošil, aby rozuměl,
co čte! To !ossak se Uestalo. N mimo to, že
Uežnul tcukrúte UaUky wiry kťeffallsťč, byl již,
aspoň z wclkš čeisti, poznal sonstawy znamenio
tčjssich Uludrců pohanských, a moudrost wc spio
fech
jeljichMoudrost
obsaženčx,tata wssakpohanstú
to byla, po kteršš Uau
bhl
zahoře.

prosto odporujc nloudrofti kř esťaxlfkč,

obfao

žcnš w pisulech fw. Kdež pismo sw. prawi,
počxčxtek wsselřkč moudrosti

že

jc:stikx búzeň Boži,
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jak Ulohla pohanskú moUdroft k Uč dospčti, an
Boha ani Ueznala, anč Ueznala ani hťichů cmi
hřissnosti člowččenstwa a tudyž an pochoptti
nemohla lč:skh a fmilowčmi Božihoe? N proto

takč prawi aposstol, že slowo

čťiže jeftik

blúznowstwim těm, kteťiž hyUoU,těm

ale ktcťiž dosaiji

spaseni, žc jest

UlociBoži.MoUdroftpak mluwinlc mczč

dokanlými,

ale UcmoUdrost tohoto

swčta, ale mlUwiUtc moudrost Boži,
kterúž as:ftsťrhta, ťtcroUž Bůh pťcd
wěky č f!lúwč Uassi Uložil,jižto žúdný
,šklližat tohoto fwčta Uepoleal (l.Kor.
1, 18. 2, 6). Pročežtakč moudrostta pohanskú
Uemohla

chúpati, kdhž nlolldrost Boži hlčxsslla
pokčmi, aU Uebyla poleala hřissnosti swoji;
Ucmohla rozmnčti hlUbokč a skrytč moUdrosti

Boži, an Ueznala Uehodnost

swou; nelnohla

rožmnčti fmilowUé lúsce Boži, aUto aniUccitila
potťeby jeji! Wůbec pak UwUdrost pohanfkci za
časů těch již dčano bhla poszlawssclikč krúsy
a wnady, prodúwajic sebc a prodčma jfouc,
klamiwým ssperkenl jalowých slow a hledanou
důstojnosti flohu pokrýwajic internč ochrUuti
swč. Jak mohla rozUlnětimoUdrosti Boži, kdcžto
EhristUš blahoslawi jen th, kdož jsou čistčho
frdcc, ťka, že oni toliko Boha widěti bUdou.
J w tom ťlamala Uadťečemi silososic stoupcncc
swé, žc Uejenom bludh swč za prade
wydcic
wala, ale i takš ličenoU nadutosti swou bezu
pťiklaťmou hrdost w Uich plodila. jakž to i
na NUgUstinn samčm pozorowati bhlo. Jakkoli
bhl ducha bpftrčho, neproUifl pťecesmhslpifma
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sw., Uýbrž hrdosti Uadchnut zdcil sobč nad mirU
wclikým bhti w nčenosti, a proto již takč neo
rozunlčl roztomilč prostotě, jakouž lúska Boži
w pismech mluwi. Nemůže tedh diwno býti,
že NugUstiU w ZúpalU swém nmdrctwi, Uikoliw

wssak onudrost

Boži w pismč hledal. Touha,

jakúž ho tenkrúte wcdla bplať pťirošeUú,

U

wuitru dUsse jeho hluboce wsstipenú, wssak ale
Uejasuú, směru swého ncpowčdomú a Uikoliw

ťťeskaxlskú!
WyplUilo sc na Učm, co Uar
psal aposstol Pawel: „žc tčlesUýčlowčknechápe
tčch wěci, kterč jfoU dncha Božiho.“ Nn též
pýcha sc bhla zakořeUila w srdci jcho, xUUsela
Uadsscuost, š jakoUž z poččxtkn četl pismo, koa
Uečně w prohlubimšch hrdofti UtoUoUtiawsseho
prospčchu čteUi ho zbawiti. Neb žajistě kdo sedi
whfoko, Uedozři prawdh, kterú zakchta jest han
bos.eoa Tak fc stalo, eak jfme byli powčdčli, že
četl pifmo kU wlastm sskodč fwě. Neb tolik bUl
Ua jisto U sebc Ustmlowil, že, lže:li Uloudrost
toůbec Ualezti, w pifnrúch fw. žc ji UeUi.
Pťecc ale čxthi kUihh tš EiceroUowy podle

Uczphtatelslšho řichi Božiho mělo k dobršmU
prospiwati, aU Nuguftin od toho časUrozhodUě
bhl žawchnul wsselikš baženi po bohatstwč a
důstochstwi, a horoucltolcha po szesscUějssim,
po prawdč UrocUčopanowala frdcc jeho, cmiž
mohly Učeržiwosti smyslnč kdy hlaš jeji Uduu
siti. Bůh pak pokořil brdost jeho; Ueb Ualcz:
UUw prawdu w pčsmúch sw. zabřednnl do
blUdů hUusm)ch, bludů to Manichowských, ana
poUsstitěto bylok mU dlolchú léta bloUditi, prade
wždy hledati, awssak Umrně, jak hUcd Usiyssime.uu

46

Mnnichowci.

4. Manichowci.
Z dalckých končin krúlotostwi pcrskčho
bylo fe rozssiťilo blUdnč Učeni Manctowo a
kaciřstwi podlc Uěho našwanč po Nsii, po krae
jech ťeckých ň ťiulských až do Gallie,

ano i do

scwcruš Nfriky. Púwod fckth té, obzlússtč pak
žindot Mnnetůw taji fe we tmúch famých a
pochybnostech.
Prawdč podobno, žc Maneš iť) pochčxšcl
z kUčžskčrodiny pcrskč, a že bhlwncibožcnstwi
.Zoroastrowč wychowaixl. Z rošličných sonstaw

(š gnofticjšum,žperského dualjšum a illdickčho
duddhaiďmn) Utwořil žlússlui Učcui swě, a dež
poždčxji pošnal wirU kťcsňmskou, přctwořil jc
w podiwnoll sulčsici šúfad pohmlských, jimž přio
Ulisil jmčUo Ehriftowo. Wydciwal sc žň pťio
slibcučho od Christa Utčxssitcxlca dokodmtelc Uú:
božcnstwi kť. a žciky fwč rošcsilal po wsscul
fwšxtě, aby Učcui jeho šlUčstowali.RoncčUčwssač
k ro:;kašU krúle Bnh“raum bnď co porussitrl
wirh ncirodui, Uneb pončxwadž co Ucdofpělý
lčkať krailcwičxi se stnl dospčlýxlr Zúhubcem ul

krutuč Umučxcujcst býl (l. P. 277).
Jrho
llčelli jcst jak Uúsleduje. Qddoččxuč
žje) ch jtuýrb pňwodcrm srkty té byl jnracenstý kuorc Skytljtňa
nuš, llrrý nu cestúch swýšb byl požunl rozlřčné souftmoy fix
lojosir řeekú n mýchodni. Zaifcm joljo byl Zcrebčulhuc, slcryž
o sobč swědčjl, žx: se z pnnny nnrodňl„ a že do uudčl we
skrytých horcich wychowal. Wýfledky búdáni miftra ufwc,bo sc:

sthll

wr člyrech futhách„tujemsiwt,

ewaugelňum

u potlad

blawnl

čáftky,

nndepsmuých.Wdowa jebo foue

pila otrolu, jwéucm Eubrtfu uncb Munesa, ktenžznudřečrných
knčh nnufu swou čerpul.

Manichowci.

již bylh

dobra
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dwč bhtuosti sonwěčně a uestwoťenč

(swětlo dUch) a zla (tenmost hmoo

ta) Dobrci jako t zlú bhtnost wlčldne ťaždú
w rissi fwé weliťé obýwanc tisici o.tisici dllchn
xnocuých; wssak alc obč wedoU neustčxlý boj
xneži seboll Neb knižata ťisse zlč spatriwsse
jednon wžllessenoft ťissc swětlč, núrllžiwon chti

wosti uchmcxccnijfollcc wybojowati iUsilowali
Pročež k oďlorúcrni ntoku takoweho zplodil

Buh dobrý matkn šiwota

pračlowčka

ta pak zplodila

(Ježinc). Mělali

řine fwčxtlci

mitěšstwi dobhti,
Umsclač š řissi temnoU w
w obrowúUi wejiti š ni sc smisiti a proto

nmsel pračlowěk boj ztratiti Bhl pťcmožen
kUižata tuch olonpili ho o žbrochi jeho kterčž
i pohltili,

pončwcxdž ž ldytostč swčxtlč požustn

wcxlo W Ucfnú;i tč lohflal Blch dUcha žie
noeho (mocncho) pračlowěku kU pomoci, kte
rýž ho „; mocč Zlé wybmoil; wssak zbrojcni
jeho čnst to fwčxtlc ldUtosti (Boži), žůstalo w
drúpcch dnchu tchnwch!

Čeistky tyto fwčtlc (Boži) bhloť trdU wy:
fwoboditi, k čxenluž wssak pračlowčč pro ztrritll

utrpenou

již Urdostatcčell byl;

pročcž Zplodčl

Bčch jiue dwč bytnosti panUUzswčtla
o wykoupeni

Uim Dncha sw

(fwč

čxcistekswčxtlúch nsiluji pod wedc

ktcryž k wzťazU Boha dobrého

i fwčt stwořil ť tomu konci, abp čciskfy fwčtle
ž Uloci duchal žloch Udyswobožcny byly Duch
Ulocxxý, twilrrc to fwčta, febral čxústfy swštlc
pošixstalc šc šbxojeni pračlowčka Ucposkwlllěnč

n Utwoiřl ž nich slnnce a měsic Bblohll nc
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beskoU tčž rozprostťel a zem upeinl,

a Ua

obloze postawil kUižata temUosti, Uejwýssc ty,
kteřiž Uejwic čústek fwčtlých bhlč pohltili, a to
jfou hwězdy Ua obloze Ucbeské; z čústek pak
hmotou Uejwice porusseUýchUčiUil wsse tworstwo
zemskč. Trč dUchů fwčtlých též pťičinilo fc pťi

stwoťeUifwěta, Uefmirný

fwčtloUoš,

browský atlaš a flawUý anoink

o

Uad ohUčm, wodoU a wětrcm, a těmto
třcm jcst takč ťizqni a žachowúni fwěta fwču

ťeno. SwětloUoš
UečUém fwětlc

o ssesti twúřich w nckoa

šúřici š wýsse Uebeskč mei swčt

držcti, pťijimati čcistkh fwčtlč šehmoty loyfwoo
bozenč a podaiwati je do slUUcc a mčfice, odu
kUdž do nebeskč ťissc postupuji. Ntlaš
Uadc
propasti (w ktcrčž wlcidUc řissc žlú) Udržnje

swčt, Ued jch
Tťeti

wody a

Ua rmnena položen jcst. e)

dUch toči

wčtrů.

ohromUú

ťola

ohUč.

Tšž čúftky fwětlč (Boži)

byly po wesskcršnl swčtč roztrousseny a w kažo
dčm tdooru pťirody Upoutúnh. N proto takč

eťikúwali Manichowci, že šemě plodč Jcžisse
trpiciho,
t. j. že ččxstkhbytnosti jcho w kažo
dčm kamcnU

a semeUč, w byliuúch, kwčtimich
a stromcch UpoUtaUč po wykouchi toužcji,
bolestnč strúdaji a Ukťižowúny jfou. th
š oe
kowů tčch .myfwobošclly byly, k tomU působi
DUch mocný, wlúdUoUci we wszchU nad zcmi,
který jc jak zc zcmč mystUpUji, pojimci aslUUci
Ue) Chuďasowť tomu prý se nčkdy zaftýstá ohromnou tu tiži nčsti;
protoz pry nčldy sebou pobn,e a zatťepe, nlšbjtiži,onu z jea
dnoho plčce na druhé přeňáda, dodkuř:pry zemetrcscm powstane.
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Ua takowý způsob

dčje sc whkoupeni eedUé čústi bhtnosti fwčtlč.
Proti
tomU wj!sak se ťčssc temUú mocUč

opirala. Když totiž DUch mocný swčt stwoťil,
dnchowč zli, mUžského i ženskčho pohlawi, Ua
obloze Uebeskč sice Upcwnčni byli, wssak alc
plody tělefnč dUchň ženskčho pohlawi padlh k
zemi, kdež sc Udržely, a poněwadž sc žiwily

bhlinmni, stalo sc, že se rozplodily. Takto opčt
mnohč čústky swčtlč UpoUtúUy jfou nowými
okowy.

Stwoťeni par člowčka stalo se za úmyx
fonU šloU woli mocUosti zlých k tomU cili, bh
oswobozeni čústek fwčtlých sc zamezilo, ba do:
kona pťekaženo bylo. KUiže temnosti wčda řissi

son

w nebezpečenstwi welkém, požcidal prý

ostatUi duchy zlč, aby nlU popUstili

wsseckh čún

ftice stětla pračlotočřc: Ježissi odňaté, že ž nich
podlc zpiisobU pračlowěka Učini člowěka, a po:
moci jeho že opmluji wlúdU Uad ixissi fwčtloU.
DUchowč Zlč powoljli,
Uačež zlý bůh UčiUil

Ndmna, který požůstčxwúz tčla, Utmoitrtšho
ze hmoty šlš, z dnsse odleého dUcha pochú:
šcjici a z dncha, kterýž jest čústinarukradeo
nčho flUštla. Ndam wssak tussil lohšssi rod
slUňj a dUch jcho sločxtlý žatonžtl po swčtle t.j.
počal pťemýsslcti, jakby čcistky swčtlč ,; tčla
fwčho hmotnčho ofwoboditi mohl. Pročcž mU
Ue) Takto Munichowci nauku o nejsw. Trojaci Boži rolubaždě uaa
l,xodobňownliz Bňh Qtec přebýwá w řissi swčtlc“, nopťxstupnč,
syu moci smon w slunct a moudrosti swou w mčsici, n Duch
jw. Ude wzduchu Uad šemi, odřudž částiny swč!lú z bolin a

stromů wyluzujr.

3
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knižata zlci zapowědčli hledati prawdu, pozUatč
totiž dobrč a zlč; „ChristUš Ježiš súm wssak,

(we fpůsobč hada), poučil leama,

co mlastnč

znamenú zúťaz teU a otewťel oči jeho, aby
wědčl dobrč a zlč.“ e) Eož abh se zamezilo,

pťidružil knižetcmnosti Ndanlowi EwU,. š ťte:
rouž žúdosti smysluou puzeU ditky žplodil; a
takto

dUsse swčtlci uw potomcich

Ndaxllowých

opět a opčdtč tělupťipoutúna oswobošeuiswčho
očckúwú. Clowččcustwo wesskcrč takto š Ydac
mem a w NdamU pobloudčlo, Boha Uúležitčx
nepozUalo, obzlússtč pač UčeUi žúřladllč o don
řissich a bhtostcch jich sobč odporných doccla
zaponmčlo. J židč š prmoč ccsty se odssiUUli,
an jim knižc lý ťnihy starčho Zúkona podal
a č mllohým l!šldčlxxx jc swcdl. Pročcž ť oproďe
sstěni a spaseni člowčščcllstwa Christuš Ježičc
pťisscl Ua swět, tentýž Ježiš, ktcrýž wc slmlci
a mčsici wyleonpcni čústic swčtlých půfobi.

Ncnarodil sc pať Jcžiš podlé žpůfolmlid:
ského co prawý čxlowěťu Ucbok co wyčnpitcl
byl bh se takto scim Ucčistým stal uu nýbrž
zjewčl sc w tčle tolřfo nnpoblodnčm; pročež
taleč Ua kťiži skntečuč netrpěl,

trpčxltoliko šdčm3

liwě. Hlmoni účel, ža kterým pťissel xm fwět,
jest, že měl člowččenstwo pollčiti: U sicc pťcdc
wssim o dwoji ťissi, a o tom, jak bp dusie přcc
mcihúxlim tčxlesných žúdosti mždy wicc U wire
očxisiowatč sc mohla, až by koUečUč prmočho

očistěUi odlončcnim fc od těla dosúhla. Poněe
wadž ale předzwidal, žc Učcni jcho již od
3) Sr. Coutw jenuštum l. 3. j)e dnorčgidux 46.
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aposstolů a napotomnich kťcsicmů z Ucrozmm:
porUsseno a žfalssowúno bUde, přtslibil Učia
telc a Utěssitelc welťčho, jchož whwolil a pou

swětil, by prawda dokonale zjewena byla uu
a Učitel ten welký byl Maneš.
Maneš tedy, žc z moci Božižťidil wlastUi
cčrkew fon,
cirkcw Manichowskon, we ktcrčž
shromážditi sc mú wesskerý člowěčenftwo, aby
k spascnč přisslo. Pťiwržence swč dčlil Maneš

na dwč tťidy. Peri

třida sklúdala se š údů

Uedokonalých, kteťiž jeu z čústi žnali tajemftwi
UčeUi a bohoslllžby Mauichowskč, ostatuč pak
„žřli a žiti mohli we mUobl)ch skutcich temu
Uosti,“ t. j. Ulohlč wolnč pcichati losselčkčUeřesti.

Mčlč podil

w modlitbčxch drnhé třidy Mcmia

chowců U UazwúUt jsoU „posluchači.“

Pakli

do druhč třidy Ucdospčli, mčli pťisiibcno, že
dusse jejich po smrti tčla buď do Mančchowců
dokoxmlých se pťcstěhnji, aUeb že do samé pťiu

rody wejdoU, odkudž potom rychlého loykoupeni
sc jim dostaUe.
Druhú tťida Maxlichowců bylač tťida w ho

woleUých
požiwati

a fwatých. Těmto bylo šapowčžclw
wčUo

(aU prý pochcižčZe šlnčt ďú:

blowh),xnaso a mlčko; též i mauželstwi,
poUěwadž

by sc jim byli posskwručli, aU z;ťiz

zer prý bylo od ďúbla. Tčž i jmčniwlastniho
nemčl whwolener Uliti; pťi tom Udssakpodin:
hodUým odporcm twrdili Manichowci, žeč lépc
jcst peUčxzi tčžitč a

lichwU prowúdčti,

nržli

šemi wždčlúwati, rožfiwati a obili ťliditi. Nob
ťdo šeuli pl:chcm wšdčlriwú, th prý wc Umo:
hšm kťiši fwčxtla (totiš ChriftU Ježissč)nbližuje.
ZB
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Taktčž i fik že plúče a wssclikč owoce, kdhž
je kdo Utrhne, a strom súm pťi tom že zastena

slzami mlikowými. Wywelenec tedh chmčl fčxm
owocc še stromU trhati, což za welký zločiU
powažowčmo bhlo; pťec wssak mu bylo poo
woleno owocc požčwati. Když alc takowš
owoce některý ten swatý sUčdl a smichal
w žalUde fwčm, ,tU potom prý swatč ano
dčlh, an čúftkh Boha samčho wydcchowal zc
febc, pťi modlitbš wšdýchajc U krkaje. Neb
čústky tyto Uejwhšssiho a prawčho Boha bhx
lyby fpojeny zůstaly w onom owoci, kdybh je
swatý ten a wywolený znby swými a w ža3
Qldkll byl Uerošdrobil. ie)
QstatUš měli whwolenci po celý žiwot
swůj zachowúwati kúzeň pťifnona Jestli žili w
manželstwi, mčli sc aspoú zdržowati ploženi
ditek! Poslnchači mufeli wymolcncům obstarúo
wati pokrmů (což bhlo swaton powinnofti),
xlebUli

wssak

žawcižčmi

k onč kúzUi řdcckonalča

Mohliť prowožowati orbu, a občtujicc doko:
nall)tn slUssUoUpotrawu, měli žúdati úpčnliwě,
by tito Ulilostiwě ji přijmouti rúčili, a požiwúu
nim

za hřichh orboU od Uich spúchmlč zadost

činili. Pročcž takč whplněUi profby oné bhloč
skutkem fwatým, dobrým, a požiwúnim těchto
pokrmů dUssc swčtlú ofwobozena a do ťisse

swčtla posilúna byla. Trojimtak ťcčeUýmzna:
Utenim byl posmútslý žřwot wywolcnců ozUa:

čeU, ZUamenim totiž
soU. anneni
e) Tať wyprawnje

tap. !0.

úst, rukoU a prg

úst mčloť swčdčiti w tensmysl,
Augustiu srim o nich. Srj whznúni 1enllll.
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že hlawa whwolcncowa prosta jest wsselikč Uea
čistoty a Ueprawosti; z úst jcho že Uema wh
chazcti kleni a roUhan a do úst zčldný pokrm

Uečistý Znamclli rUkoU

že se ma wystřihati

wssclikeho skUtkU Uečistčho obzlússtč pak zločinU
spúchaxlčho Ua pťirodč orboU aUeb obdělúwčmim

zemč aUeb zabijenim zwčrcte Učjakčho Zna
meni prsou,
že syn swětla wsselikčsmhslnosti
tělchc se odťikú

Takto byli wywolcnci

fwatýmsborem

pro oswobozeUi a whkonpcxli ťisse swč úsilnč

pracujicim

aU Uejenom zbožným požiwanim

pťemuoho častin swčtlých k lolastiUebcskc wůbec

wysilali Uýbrž take hlúfúnim Učcni Manichow
skcho Ucweťlcr k spaseUi připrawoloali,

a jich

dUď do lůna swčho prijimalč aneb nestaloli
se to

aspoU dUssc jejich wesslc do stromů š

owoccm požiwali a oswobošowali Dussc pak
již ofloobošcne ť wlasti nebeskč se wznússejicc
prwš jcsstč wč wzduchU čistém (skrze DUchsl
sw) protťibcuh, ode wsselikc huloty očiftěny,

potom od famčho Christa Spasitelc (we slunci
a

mesici)

pččjatU a

(k Bohu thi)

konečUč do ťisse fwětla

odewzdúnhjsou.

Takto žiwotem pťirody, w rUstcm bylm a

stromu prochim
Spasitelc

a

slUncc amčslce, sirze Christa

cirkew ManichowsioU,

obzlasstč

skrze lUywoleUce pťemnohč častiny dussc fwčtlč

do ťisse swětla opět se anracowaly
Wssak i
ti kdož w žiwotč swčm prawdč Manichowskč
fe protiwili po fmňi stčhowaninr se dUsse swč
(u p do stromů) k pokúUi a tim i k spachi
dospěti Ulohli. Ll kdhž kouec fwčta uastane, tU
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ťisse fwčtla prý odejmc wsselikou silU swět
tento zachowúwajici, a wssecken smět ohniwým
proudem žUičeU bude. Qheň teU jesstč Učťterč
dUssc od hmoty wyloulči a ofwobodi. QstatUč pak
dnsse, ktcrčž swčwolUč fpaseni fwč odmitly, wy:
swobochy již Uebndou, Uýbrž budou Uapotom
ostixihatiohnčm fplamllou hmotu, w jejimžto středu
mocnosti zlč UpUUtciuh jsoU okowy hrozUými,
abh již Uikdh wice Ucrnssilh swatý poklid swče
tlých dUchů. Takto šajistč whkonpcni čústin
fwčtlých Ucbllde úplnč a dokonalč!, cm mnohš
čústiny Boži do řisse swětlš Uikdy ncwcjdoU,
Uýbrž podil miti budml wc zlomyfluosti a wčče
ttšxll Zatraceni řisse tcmuč! JcU wywolencimčli
podil lxd bohoslužbčx Manichowskš a tato po2
šůftúwala Z modlřtbh tolřko apřcdččtčmiMaUce
towa listu zcikladnúho. Mimo to wsseobecnč se
o Uich twrdilo, že we skrytosti konaji slawnost
eucharistic (wcčcťe PňUě) ,;půsochl UcčxcstUým.
Slunci a mčxsici, t. j. Christu lU Uěm pťcbý:
lunjicium, klmlčli sc. W ncděli šachowúwali
půst a w břczml končnnalč wyročni hlawni
flawnost, “bcma,“ t. j. stolice Učitelskci,Uažwanou.
Toho dne am pamcitku MaUctowu postawili
we

sborcch

sloých skwostUč oždobcnč kťcslo, k

Učmuž locdlo

patcro

stupňů,

Značxiti nmjicich

patero tťid Manichowskšhierarchie (swatowlady).
K tčto přidlciležclř 12 Učitclů š hlawou swou,
72 biskupň, kuěži, jčchnowč a wssickni wl)noo3

lenci. Na stolci oUom chměl uikdo šafednouti,
Ua žnamcni, že Mchš byl prwnim a posle:
dnim Učitelcm Uejwyšssim! uu
Zajistč

Ua Uejwýsse diwno jcstik, že soUo

Manichowci.

stawa

Zš

ťterúž jest w prawdč potUpoU lidskčho

rozumll, wc tswčtč tak se ssiťiti, tolčk stoupenců
Uabhtč a proti cirťloi katolickč wňbec w odpor

sc postawiti utohla?! Neb Uaopak bylo lzc
očekúwati že, jať mčle se oznúmila, swčt ji
ď posměchem přijme stoupcncc jcji za ssilencc
prohlasi a jimi pohrduc! Nčťoliw jifto jest že
učcni Manchowskc čloweka solldneho
swčsti
nemohlo přec fc Ueda popirati žez Umohých

strmr wabilo a lúkalo lčd Ucwzdzčla:lý

a

Uczknsscný
Přcde wssim odčxlosc we twúrl
Uost praťřcsiankoU a fwatost, owssem domnčlon,
a tim Umohých pomcitlo B)Fanchowci mrli Ue
stmdičnč jmeno Boži jméUo Ehrista Ježissc a
DUchasw w Ustech swých Ustawtčnč šc žpuonU
hrdosti (owncnl fmčsslton) twrdiwali, že U Uich

ch prawdu hlcdati slussUo a Uložno; Maneš
šc prade
w Uejwyšssi dokanlosti zjcwil, že
pťcstalo již, co bylo až posawúdc jen častečUč

šjcweno a doleoxmlcZejiž Uastalo Pročež take w
tom wyhlrdňwali chwčxtni chloubu swou, še do

kanlý Mauichowecjiž nemú tťcbawiry (wčťiti)
Uýbržžc již Um wčdu dokanloU!
Naproti
wssak ze prý cirkew čatolčckúpťilťašUjejeU ločrUsle

pou babskon!ů) SlmoUým alc heslemManchow
ců že jest prawda
rozUxU a ročda; o tonr
mlUroili Umoho to každčmUš UejwyšssijistotoU pťi

slibowali Kdežto cirkew ťat podle slow PaUč:
ur) Tafto w nejapnem přepychu swem Mnnichowec Faustuů jAu
gustlnowi samcmu wytyknl: nňztcxklistowaPanč: „blaboslaweni
kteřiž ncwldělč n Uřece uwčťtli,“ w ten smysl wyklúdáš jako
byckwm nxčli wčřitr bez rozumu a soudnosli, zustaň si blnbo

slawcnym w hlouposti swé já wssat chci a budu dlahoslao
wcnstwi wyhledeuuali w rozumuosti.eeu Contra baugruw

jid.16 8
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„blahoslaweni jsoU čistěho srdce, Ucb oni Boha
widěti budoll“ Učila, rc dokonalč pozUčmiBoha
teprw w žiwotč wěčncm Ucim ša odměml Udče

lcno budc, Manichowci naproti dokanlost tUto
slibowali stoupencům swým již za žiwota wea
zdcjssiho. N jakož fe honosili a wychloubali
dokollalosti wčdy swč, taktčž opět Umoho si na

tom žaklúdcxli,žc jfoU prawi

a jediUi

kťeu

sťanč,
křcsťmlč dokonali, ktcřiž odřckmlwssc
sc wssclikých pochoti tělesuých a jcdinč BohU
zaswětiwfsc žiwot swůj z počtU ončch jsou, jiUlž

Christuš blaboslawil, rl: trpi protiwenstwi pro
sprawedonst, jimž lišč (katolici totiž) zloťcči
a protiwcnstwi čini a wsscckozlé onichmluwi,
pro

Ehrista.

Marulč

cčrkew ťeatolickú do boji

proti nim, marně se odwoláwala k raUčUU
swým po tťistaletčm pronúslcdowúlci jcsstč Uc:
zacclcným; UmrUč poxlkazowala Ua krew nnlče:
Uickou, kteroUž sc silřla a wšrůstala; nlarUč dim
Ukazowala swatš sbory poUsteinků, Umtchu a
pauru, ktcťiž dokonalc žilč Bohu a krčxlowstwi
jcho, co důkazy Ucžwratxlč, žc w lčmč jejim
prawú Uúbožxlost a dokonalý žiwot kťesimlský

sc ualčzaji. MauichowciUcpřestúwalč ofobětwrc
diti, žc oUi jsou prami a jcdini kťcskanč, a žc
cirkcw katolickú pťikrižani Christowých Ucžachoa
wúwčx.

Bůh zajistč do každčho srdcclčdskčho wsstio

pil lciskxl kU pťirodě,

ktcrúž jcstdilo rukoU

jcho a ktcrouž UčiUil, aby člowěkxl šwčstowala
moUdrost a wsscmocUost jeho. A i tuto smyo
sslčUkh Maxlichowskš

o slUUci a mčsici U o žix

wotě přirody wňbec, smhsslčxckyjalowč mUselyč
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UUlohým fe zalibiti těm obzlússtč kteťiž er
umjice pražaduč zUčUUoftiwčdh pťirodUč toU
tčž slepou wčroU Uaslouchali jim jak to děti
činiwaji, když jim chuwa titčrUš búchorky

wyprawuje Y prúwč f Urys lnost

žniwa,

ta bloU

jcwici se we smysslenkach těch

mU

sela ommUitity, kteťi kdUchochmU
proskouulúxli a pofUzowan wčci Uadzcmských
powžnčsti sc Uemohli Jalť wznessena jcst Ua:
proti Uaufa katolickú Bdch že lo UekonečUe
leisce fwc stwořil wssclike wčci, a že bylh do

bre že wssač dobrowoluýmprestoUpeUčxUpťika
zčml Božiho, hťichem tedy, wssrliťe zlo počútek
wzalo, jnk wc žiwotčx dUchowem taktěž iw

pťirodě,tak že dossccko stwoťeni

posawade c maonsti

jsollc

lkú až

pod

dúUo očekúloú loyfwoboze!li od slu
žebnofti porUUcUi, očekaloa šjcweUi
syUU Božich (Riul 8 19uu22) N šajistč
oprawdč

tc swčdči hrůznc tajemstwi každčho

srdcc lidskcho, wsselikc wčdomi lidske hleda po
čútek la Uileoliw miuw sebe Uýbrž samo citi

fc obtlžer

wiUoU

hřichU , a čim jafllčji

pošnciwčx ji tim wroucněji welebi milojrdUoU
lúskU Boži ktcrúž skrze Ehrista Ježisse swčt
spasila Lidé lonrck smyslUi Ualešali wčtssiho
Zalichi wc snchsslrnkúch Manchowských Uežli
w naUcc kntolickc a sUúzc jim bylo loěriti

Blch že jest sločtlo (hmotlle) jukManchowci
hlasali Ucžliže jcstnejwyšni bptnosti duchoon.
Wssak blǧ Uebyla ljcouaerost Manichowska

tolik stonpcucu žiskala kdyby fe nebyla obrat
Uým jazyleen: Ua

pčsmo swatš

odwolawala
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k uthzowcini ldlUdUswých N prúwě obratnost ta
fpojena šc lžiwou twúrnosti žiwota dokonaleho,
kresianskčho, a UeUstúll)m slibowúnimmolldrostč
jukčsi tajchnc
čiUila jim profpčchy ncjwštssi
Ncb kdož měl pochybowati o wýtočuostt UtUdch
tech kdojcflhsscl, aUUoklmnnoUjistotoU boUraji
a wywrachi
což wcsskcrý fwět pofawúdc ša
prawdiwc mčl! Kdož Ulohl pochybowati o moU
drosti jcjich kdo slyssol jslk š pisulcul znchňzcjč

Pismo fw starcho žcifoua jcst prý dilo ducha
zlebo UcUstnlc rouhúui sc Bohu fmuému a o
hawnc klmUúUi člowččeustwn wefkrz odporujici
pismn Uowcho Zúkona

Takto prý co pfčmo Ud

l kuizc Moj;inowe, žc Búh stwořil Ucbc a
zemi odporujc slowilm sw xmm, žc lossecky

wrclskrže

Čhrista

Urinčny jsoU(JUU 1

Z.) Žc Bůh odpočtUUl dUc scdmcho odr
wsseho dila ktcrež byl dělal (Gen 2 2), od
poruje pra) slowum Cblřstowym: Btcc UlUj

až dosawúdc dčlai (Zau Z 17) Slowa:
Učiňch člowčka k obmšU a podobcnstwi
fwch

odporUji wwpowčxdiPčmč č Zidiim

Wyt jstc š otcc ďúbla (Jam 8 47) Pťi
kaižani: Ett otce swého a umtkn fon
(ll

kn Mojž) odporujo pry slowum Ehri

stowým

ktcryž jednonm ž Učcniků prosicimll

PaUc dopust mt prwc jiti U pochowati
otcc chho, odpowědrl Pojď ža mUoU a
nech at mrtwi pochowaimaji mrtwc swc

(Mat 8 21 22)

chapm)m takowom tuchim pifma sta
rčho žúkona chteli Naanřchowcl žaxnožitč nbU
fc katolici k obbújcni a dotwršeni naUkU swč
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na nč odwolúwatč Uemohli a wýhoda takci
byla pro Uč tiul znameUitějssi čim zťcjmčji
pismo st zúkona proti nim slocdčilo Wssak
alc bylo ťatoliklllxč snadno dowoditč w jakcm
pomčrll sc nlú pismo nowého zakan k pimU
st zúleona žc totiž w starem zúkonč šahaleU
jeft Uowý, w nowém pak žc odhalcn jcst starl)
šúkoU čimž Mancholdci olossem Uičcbožncžiskali
m)brž Uaopak tak dalecc chncUt jfoU žc ko
Ucčnc i pismo sw Uowcho Zakona zawrhowali
pokUdž odporowalo blUdčuUǧcjich Pročcž nali
čerU učenosti dowo;owali Zc cwangcliaalcjsoll
scpsciua od sw aposstolň Uýbrž žc prmočspisy
jcjich od nxllžu židowsleych ,Zfalssowúny jsou
bUlU; epčsstoly tež a kuiha skutkil nposstolských

že jsoU ode nlužň Ucnajicich wiru kčcstnnskol:
podwržcny a jcdnotllwš kuihy Uomčho žúkona
šc Ua nejwhď fobc odporUji

Paklt
lmrnč nauka

nlc katolicl dowozowali, jak loý
katolicka fe slowUúlUú 8 ro,ZlUUexU

lldskhm Manichowri jako šbčxsiliš UcpostihloU
drzosti jc žafťikmwali, žc sobč pťimlastňujižbraň

ri;ou ktcrúž ch Manichowcňm a to wyhradllc
přisiussi!

N prúwč dršost ta spocha Z lččcuoU
Učcnosti žaslepowala a Ulúmila zústupy lidi
Ucžfnsscxlhch, že fwedcui jfoU k bludjim tčm
steoxo cmi Ucwědoucc, jak sc bylo stalo Ncb
Uamluwrno jim, žc w cirkwi katolickc wčťili

jcu wčroU slcpou, což hancbnc jest; u Man
áňoch wssak žc toho jiš Ucni třeba Uýbrž žc
sc jim wčxda dokonalei podnwci llboži wssať
na Utlstc co bU byli mčlt wýpowrdi Mrnlin
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chowskč proskoumar a o důwodech jejich whssea
tťowúUi činit, a Ucpamatujice, že, jař AUgUstiU
di, Umčti sc dotazowat, Ucni jesstě wčdčt, toUže
slcpou wčroU Uwčťili slllysflčnkúm Manchow:
ským, o kterčž jim pťed tim ťečeuo jcst, že fc
za Ui stydčti Ulaji, anať prý UehodUa jest člo:

wčka rožnnmčho! Eož dino,

že chatra Ucroš:

Umnú si libowala lU moUdrosti domnělé, kte:
roUž že již Zcela Uui fc domniwala, a že še
smčrssnou hrdosti hlcdčla Ua katoliky UeroleUUš
a hloupč. Ktcťiž wssak byli foUdUčjssi a aspost
š poččxtkU o důwodech MUUichowfkych pochybo:
wali, po dlolchý čaš UdržcUi jfoU we třidč

„pofll:chačů“

a Uenstúlým slňbowúnixlldo:

UxUčlčmoudrosti Ukazowúuo Ua tťidu „whw o:
lcUců,“ kdcž sc jim wc fwrchowmlě miřc do:
stane. Takto wodili wsscchš mistrowskou chytrosti
za Uoš a uclšc Upirati, še bhlo welikč šUalosti

pifma a obratnč wýmluwnosti žapotťcbi tomu,
kdo by

byl

chtěl tchdy

klammoš

piklc jejich

odkrhti a whwrútiti.
Z tčchto pťičiU čiUili Mmlichowci welťé
prospčchy a žiskali si dosti četnč stolcchce a
swcdli tčž YUgUftina.
Z. AUgUstiU mezi Manichowci

a

co nčitcl w

Dhagaftč.
NUgUstin zahoťcw wsselikoU toachoxl dUssc
swč po prmodě a moUdrosti„ UeUaležUUl ji w

pismč sw., an zaslcpen hrdosti i přincobyčejnč
bystrosti rožmml swčho Ucmohl prouiknouti
wniterUčho smysln jcho. Ncnalczmuo lUssak

NUgUstin mczi Manichowci.
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prawdy w pismč, Ucpřestal ji hledati, Uýbrž
tint wroUcUčji zatoužil po Ui a w žizni tč boo
lcstnč Upadnul do ličck Manichoweů. .Wždyk
slowo „prawda“
lxylo Ustawičnč w ústcch jee
jich, loždyč š tak bczpečnou jistotou twrdili, žc
U Uich jen prawdh Ualcztč lze. Což din tedh,
žeť se jim podaťčlo fwésti mladiřa, jenž wsscu
tikoU horoucUostč po prawdč wzdychal a poo

hrdUuw pisulem sw. tam ji nalcztř donal,
kdež se UlU smna UaskytowalaeWždhťwc wssem
Uleažowali twúťnost kťcskmlů prawých. Jmčno
Boži, jmčUo Ehrista Jcžisse, ktcrčž š mlčkem
matcčxským útlé srdcc NUgUstiUowo bylo šsúlo,
jnlšno dUcha sw.lltčssitelc Uasschobez Uftúinho
chúžclo z úft jejich, owsscm že jeU z úst a Uie

koliw šc srdce jcjich. Muselk jim YUgUstiUtcdh

důwčťowati;wždyť nlčl dofčchUoUtidokoncllé
wčdomosti
o wiťc kťesťanskč,kterouž již w
dětčnstwi swčm žamilowal. N důwčřujc žixll již
bcž rožpaťeů wěťil, co mu namluwili, žct cirkcw
katolickci slepou ch hlcifú wirU, Ua každčho ha:
Uebuč bťemeno powčry Uwalueic.U Mauichowců
Uaproli, žc z rožUnmčho búdani teprw wira se
wywinch, rozmucm žc každý pťichúši k Bohu
a prmUdU poznúwú, wsselikčho bludu jsa Zbao
wen. Jak mčl NUgUstiUpochybowati o praw:
diwofti slibů takých wždUk sc mu libilo to, což
sc ždcilo býti pro xooonst a samostatuostdxlcha.
J Unličenčxmondrost jcjich mnsclať Nngustina
zaslcpiti, aU š Ustrnntim UasloUchal, jak iproti
pismU dowedli UllmUitč, a jak se podobalo
witčleč. Což wssak ho nejwice pomútlo, bylak
otčxzka, kterou mU Manchowci
předklčxdali.
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Bdknd totiž zlo pochaži? Sam wyprao

wchotom „Jakobyžchadlem pobadalo
UlUe to abhch pťifwčdčil possctilým podwodnikům

těm kdy tnžali fe Ume oded zle pochazi?“
(Wýznúm lll 7) NU se Ueznal U wiťe kato
lickc mcitla mU otúška ta myssleni, a to tim
wice, aU Manchowci wždy Uowc otnšky pťcd
klndali a Uowě rozpaky mU w Ussi sypali Tak
U p slowa pisma: žc Bxch člodočka podlc o
ldrašn swého ftwoťil Uwčxdčli w pochyb.nost
tažice se ho zdali Bůh twarcm tčxlesnúmob
uležen a zda ma wlasy a Uchty? Eo do
sprawcdliwých starěho šnkona tčxšali se ho, šdali
mohoU býti fprmoedliwi ti, řdož xnčli wicc
Umxlžclek žčUoweň lčdi žabijclia zwiťata obe
towali? Tčmi a podobnymi otúšřmui ťtercž

erčdomost
:Učxtli ho

NUqutiUowa rozťcssčtinemohla po
a

UdUsili

w Učxm swaty

kwčt wiry

umteri tať wroncuě pěstowaný Ncwčxdomostjoho

súhala tak dalece žet fc donmiwal jrckoby ka
tolici weřilč, žc Bňh ma Udh člowěku podobnc“
Ua dčlkU a ssii“teUcož ho erbyčejnou
hoťkofti

p:oti rikai lent Uaplnilo
Takto sc ftalo, že slepe pitlUul ť fwůd
c.ům fwým a že bež odkladU piťjatjestdo třidy
posiuchačxi S uejwčxtssi horlřwostč a pilnofti
poslonchal Uowých UčitclU swých š UcklaunloU
duwčroU očekúwaje, žc prmndn Ualcžnc na
profto botow wěťitt Učcui jejich Nejpch bola
mU šúleladna listina Mmlctowa čtcxm ktcui
hlawni člňUky Umlky té obsahowala.
Ncblahč Uúslcdkh toho Zčchyfe zračilh w
relěm žiwotčx jeho. Myfl jcho a obrcxžnoft žimň

AUgUstin mezi Mnnichowci.
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dychtiwč pojimala w scbc obrazh fmhslnč UčcUi
Manichowskčho, a zabťednnl tar w tělcsnosti,
žc ani w stawu Uebpl, powznčsti se k myssleni
dptostt duchowč. e) Qbraznost jeho poťalena
jest wýtwory ijUými
a diwými, jakč:ž bloUu
zněni Manichowskč w hojné miťc poskytowalo,
čim Zajistš porusch jest tčž krúsocit jeho, což
z toho ohlch bylo wclmi zcihxlbnč, UUhoroncUš
Utilowal wssc, co krcisno jeft a špňsobno. Poe
Uěwadž aui Uetussil mčlkost Učitclů swých tao
jenon, obdiwowal se Upťinlnč hrdčmn žwústňUi
jejich, ml, jak so domniwal, witčzUš porúžclč a
wywracowali,
co loesskerý swčt w Uejwětssi
wúžnosti chowal. Tinlto Ule Uetolifo že fcntwru
dila dilločra jeho k Uim, Uýbrž i Uadchmlt byl
loUtéž hrdosti, jakonž na mistrech fwých požoe
rowal, majc již i scbc ža taktéž Učeršho adůu
myslného. Pročcž Uúslcddljc přiťladU jcjich š
Umohými, obžlússtě kťcsiany UršUč wzdčlanými,
w hcidkhjsc dúwal o wiťc, a obyčcjnčtačénad
Uimi žwitčxšil, ačkoliw tčto podlc Uložnosti fwč
dosti obrntuč wirU son ,;astciwali. To owsscm
Umselo lčchotit marniwosti a smxlolidosti jeho,
a takto wšriistnla hrdost jeho, ,žc jsa Ulladřk,
ktcrýž súm jcsstč. do sskoly chodil, již pončch
jim)ch, lťťcskmlii a Ucteťesianfl, o wčrcch chwúža
nčjssich, o pťcdmčtcch, jimš w prmodč súm Ueu

rozUmčxl. Súm swcch jsa swúdčl jiUčša klae
mčm opčxt telamal. Toho aUř Uctussil, žc, kdhž
Ud UčrUš

hňdcc

taketo zwitězil,

Zloitčx.ščl toljko

wlastui bystrostč ducha a wýmluwnosti od Boha

uú

9

„Newčdčl jsrm, že Bňh jest duckd,“drawi wč Wyznufnd lll.t.7.
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mu Udčlcnou. QU fúm alc w upťimnč wdččo
Uosti Učičital to Učitclům fwým a Uaucc Manio
chowskč, a UúbožUč přichňziwal do sbom wyo
wolcnců hojnč pťiUússeje jim krmě, by se očiftil
ode ssker hřichů, a tim horoucUčji zatoUžil
šdokanliti fe w naUcc Mauichowskc, tak sice,
že Uwčřčl lossenm, cokoliw Učitclš jcho prmwili,
„Uikoliw proto, že to byl pochopil, Uýbrž jen
proto, žc si přúl, abh to bylo prawdčwč.“ e)

Což ďin

tedy, žc ho Manichowci pťičitali

k „Uejhorliwčjssim posluchaččim“!
BUltč to šajistč bidUU staw, loe kterčmš
legustill tehdúž sc Uachúzcl. Nedú fe Uikterak
lépc

UazUaččti, Uež jak scim to Učinil, cm dč:

Bhl js em pomatcn. M) Nw prawdčtoum
tař bhlo! chdla

ho klmuiwú twúrnostš))čani:

chowců, fwedla ho lel,xkomyslnost wčku Ulladč:
stwčmU obyčejmi, cx tač sicc, žc ztratil wsseličou
saxxloftatnoft dUcha o co slepý otrok wčsti sc
dal ode pčnm krutúho, kmnžkoli UlU libo bylo,

čehož žajistš prozťeteonst Boži žasprmďedliwou
polčutU jcho uu UU čaš uu dopustila. Na čaš
prawime, Ucboť ncbylo modno, abh dUch tak
mohúlný w lščččxchtak bidech a huUfUýchbyl
mohl Utonouti.
Jačož žajistč bolestno jest, pošorowatidussi
sslechctUoU bloUditi po bezccsti spoutanoU waz:
bami Uchodm)mi, taťtčž i radostno, pozorowati
každč

hUUti, jal?ýmž sc dobýwú

Ue) 1)e c!ugduš Unjluubuď comru

znáui lpť l.
Mr) Wdznám U! 7.

ž okowů tčch

dlunčodččog c. 9, sr. takč Wyu
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ačkoliw fnadUčjssi býwú Ueblahě

poblouželli než anrúceni
púdn, jakož to
lzc. Wssak již
bylo působeni
trhnoUti chtěla

se a powstúni po

i Ua NUgUstiUowi pozorowati
tenkrúte a dosti zťejmč wiďčti
prozřetelnosti Boži, jenžto wya
dnssč jeho z temnč propasti tč.

Neb milost Boži jdyla ho obdaťila erywúža
Uým pokladem wznessených darů, obzlússtč pak
oUoU wlastnosti, jakouž wsseliký pťedmčt w Uejo
hlnbssich hlnbinúch pojimal, w Utrobúch swých
takťka lč Uowému žiwotu pťctwořowal cc Uepoe
stihloU bystrosti proUikal. Jak mile tcdy se Uae
shtil, takťťa, bloUznčUim Manichowským, mUselť
aspoň Ua chwili procitnoxlti z onč pomatenosti

a, bhk i Uedokonale, poznúwati intconU

prúu

Žduotu;
co skntečnčho,
Manchowci bhli
poe
ali, w pošnúwati,
prawdč Uenižcnic
alebrž
ch obraž bež podstatp. N tak w prawdč fe
stalo. Bhstrost jcho zahy již pošorowala, že
Mmlichowci

UmckU cirkwe katolickč sice š welkoU

obratUosti popiraji, že fe jim ale téžc obrate
Uosti Uedostúwú, fdc ji nejwicc tťcba bhlo,totiž
kUtwrzeUi rošunmými důwody swč wlastUi Umlky.

Nčxsledřemtoho počal chwilcmipochhbowati

o prawdiwosti

UaUky Manichowskč!

Súm o tompissctakto: „B prawdo wččnú,jak

horoUcUě i tehdú dUch můj U wnitrU
swčm k Tobč wzdychal,
kdyšzmi oUi
(Maxlichowci) Tebc jmcnowali takčalltoa mer
bodlúfoťmč poxlhým slowem, w knihúch nmou
bých a obskchlých! N toto byl takťk.a onst, po
Uěmž mi, lačnicinul po Tobč„ pťiwúdčny byly
misto tebe slmlcc a mčsic, krúsUú dila Twú,
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alc přcce Uc Ty, Učbr7 jeU dila Twú, a to
jcsstč Uc ta neopťednčjssl. Wssak jú po Tobč

samotnčm, po

obč, Prawdo,

promčnčUi, anž

w Uiž Uenč

ž proměslčUi zastiu

UčUi (Jak. 1, 17), lačnil a žiznil jsem! Nicu
mčnč požiwal jsem bájkh th fmyssleUč, ponč:

wadž jsem Tebe miti se domuiwal;

wssak ne dychtiwč, ncboť ani w ústcch
ncchUtUalo

tak,

jako jest chUtUoftTwci, po:

Učmadž wzduchowč th bújčy Ucbyly prawdiwč,

a Uenasytil jscm se jimi, Uýbrž jcsstč
wice wylačnčl“ Wyšn ll1. 6).
Wdččnč w tom Uzuúwčlme pilsobeni miloxj

frchstwi Božiho, ťterčž Uezawrhlo Upřinmč
fncchh NUgUstan ačkoliw poblolldilého, Uýbrž
Učiuilo, že se nafytiti Ucnlohl bludy Mani5
chowsfými,

owsseul palš jcsstč wicc loylačxlčl, a

dUssc jeho schd tUssila,

žc chxlůže prawdiwo

býti UčcUi, jakčž od Mmlichowců flyssel. „Jer
stiť,“ prawi sčxm welmi whodUč, „pokrm we
sUU úplnč podobUý pokrmn bdčUi, a pťecc fc,
kdo jpi, jim Ucnasyti, poněwadž spi.“ Slowy těmi
cele prawdiwě wyličil stmU fwůj tehdcjssi; a
ačkoli jesstč dlouho trwati měl Ucblahý spčchk
teU, pťece již fc počinala šjcwowati š.oťc,dčlici

deU od noci, a pochybnosti

od toho času

již wždy wice fc Umožilh a mělyk sc UlU stúti
moftem, pťewúdčjicim kU spasUénm UúwratU.

Ncb Uechonl žc pochUonsti

takč Uepoko:

jowaly rozum jchp,nýbrži srdce jcšomčloť
bolestnč strcidati. Cafto totiž počala sc ozl)wati
tčž núbožuost od dštiUstwi wssti penúw srdci
jeho,

obzlússtě pak stcšwalo sc to, když cirkcw

NUgUstin mczi Manichowci.

kat. swčtila

fwcitky welikonočni.

dlonhým postcm pťiprawowali
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Kťeskanč tu

se k hodnčmu

komini slawnosti té, kdežto Mamchowci žčldllčho
podilu w ni ncbrali a Ečrkwi kat. Ua odpor
slawiwali w témžc časU deU úmrtimistrafwšho

Maneta (slalonost Bčma). thž

se tedy bližil

pofwútuý čaš ten a počinaly posty a slawilh
sc wčgilie a katolici do chrúmU Pčmš spěchali,
AUǧUstiU bolestUč zpomichl dnii mimxlých, kdež
š UmtkoU chodiwal do katolickčho chrcimu, kdez

wžplmml oheú wroUci zbožnostipťidojimawých
obřadech poslocitných a téžce to Uesl, žeť jako
marnotratný
shU Ueni w domč otcowstečm, a
tU Udclnli tesklil trapliwou tUžboU po cirkwi

ert. Proto takč Umohokrúte sc Učitclů swých
túžal, proč fe U Manichowcň den úmrti a
wžkieisseni PciUč chwčti, Uýbrž jeU slawnost
Bčmae tito wssak Uemčli jinš odpowčdi, Uež
že pry siawnost ta znač.i pamčxtulú deU onoho,

kterýž

fkutečUě trpčl!!

Tim wssakNU:

gnftina nenkojili. Což platUo žižnicimU podú:
wati lesklých obražů
Ua Uxistčpramene wody
žiwč; a taký bhl Zajisté poměr bohoslnžbh Mao
Uichowfkč a ťatoljckš. (Sr. 0. šp. kunáumelxti
c:d 8.)

Qstatnč NUegUstin pťi mssclikém poblonzeUi
š wclkou horliwosti pokračomcxl we sstudiich swých
a cclé sxmženi swč obracowal k toxml, aby
proskoumal wfselikč wčdy, z kterýchž lU powoo
lciUi swém budoncim prospěchU těžiti hodlal.
Q,bdiwowal wznessenost ťečUikň ťimsiých a řeu
ckhch, radowal se z krúsh búsnické, anok i súm
se pokUsil častěji w bcisUictwi; při erbyčchč

68

AugUstin mezi Manichowcř.

bhstrosti rozUmu do Uejtajnějssich zúkladů wčdh
a Umčni proUikajc bczc wssclikč pomoci Učitelc

š podinhodnoU fnadnosti naučil se wědč čcč:
Uickč, mlUincké, geometrii a hndbč. Též we
silososii činil prospčchh znamcuitč. N kdhž jcdnoU
Učitel jcho š wclkoU hrdosti sc szinil o fpiscch

Nristotclowých, kterčž Uazýwaji „dcset kateu
gorii“
a jc wychwalowal, jakoby obsahowalh
chwčtssi tajemstwi wčdy, ba w prawdč nšco
božskčho, četl jc NUgUstiU súm bcž pomoci Učie
tclc, dhchtišn jsa pošnati oUUmzncsscuollbožskoul

prade.
Cctl je a pochopil wssechUosnadnč,
tak žc fúm fobč Ucdůwččomal; pročcž rokowal
o spifcch těch š tčlni, kteťiž sami sc pťiZUúwalč,

že i š pomoci chflamnčjssich Učitelů, kteťi Ucch
slowy alc i kreflcnim jc wyklúdalč, jeU š tiži
jim porozUměli; a pťcc Uemohli NUgustiUowi
Uic jinčho ťici,

Ucž co oU súm U scbc jc čta

pošnal a pochopil!
W 20.

roku stúťi fwčho Ukončil sstudča

swú to Karthagině a wrútil fc do města ro:
dinnčho, kdcžto pťijal Učitelský úťad nllUwUč:
ctwi, ktcrýž mU UabiduUli Thagastcnssti, šnajice
chwaonU powčst, kterúž w Karthagině o Uěm
slynnla.
Nawrútčl sc obohaccU mčdomostmi
wssclikými, pewnč odhodlúll a Ueznajc cilc
w UcsscUčjssiho, Ucž wčdoU a wýmluwnosti
k

slawč dospčti. Sledowala jcjtfoUložnicc jeho a
shU Ndeodatllš.
Jakě to ale bolcstnč shledúUi, když pťed
mathl stoUpil. Kdyby ji byli oznúmili, že shn
milcný umťcl, ncbyla bh tolikcrých bolcsti pox
citila, jakýchž Utrpčla, pozanssi, žc NUgUstin

d
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Manichowcem se stal. Pročež Ustawičně lkala
k BohU pro shna swč:ho, a widoUc dUchowni
smrt jeho bcz pťcstúUi se nlodlila, hoǧnč pťi
tom prolčwaǧic slžy! N kdhž spatxťila, ze Nua
gUstiU Umohhch k blUdům Manáchowským swúa
dčl, a slyssela, jak Učcni jcjich wyklújdal, š Ueja
wčtssi bolesti to Uesla. slowa takowú za roua
hčmi fwatokrúdcžmš powažujic, a tim wšplau
Uula tak žbožnč: horliwost jcji, že zapťewssi
něžUé cith matcťskč shUa z domu swého wykúo
zala, Uechtic žiti š Uim w jedUom domč a U
tčhož býwati stolU. K tomU wssak Uepřisslo,
Ucb ji Bůh potčssčl sncm podiwným. Widěla
fe totiž we fUU ftúti Ua Učjakč lúwce dťewčUč
a proti Ui pťichčxzcl lcsklý jiUoch, wefclý a Ua
Ui se Ufmiwajici, auaž byla smUtUa a šúrmutu
kem stižena. Když tcizal fe ji po přičiUč žú:
rmUtkU jejiho a deUUč prolčwcmých slži, proto,

aby ji poučil, a oucl za odpowěd dala, žc
fhnowU zkúžu oplakúwú: tU oUeU wclcl ji, aby
bezc strachu byla a UapomeUUl, abh se obrútila
a pohlčdla, že kde sama jcft, thU že i shU
jeji jest. Qsla fc pak obrútila, a spatřila shna
stojiciho Ua lúwcc tétéž. Radosti UtěsserU Ua:
plUěUa sdčxlila MoUika ch teU NUgUstiUowi,
fterýž, chtč wyhUoUti fe bližssi odpowčdi, prao

wil, by fama tedy již Ucpochhbowala, žcfetotéž
staUe, čim NUgUstiU již byl

(t.

j. žek i olm

se Manichowcům přidrUži). TU an

bez Uejn

Uchssiho rozpaku ihned odpowčdčla jch:
Nikoliw tak, Ucbok Ucbylo mi ťečeno, kde oU,

tam ith;

uýbrž kde ty, tam i oU.“ Citil

Nugnstixl dobťe, že odpowčď jeho bhla Ueprawú,
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pročež takš, jakkoli walnč Uedbal o ch matčin,
pťcce wclmi pohmlt byl, pozoruje bhstrost dčlu
mhflnoU a sw. Zcmicenost jeji, kteroUž lU srdci
sroém žahoťcla.

Poloolila tcdy Monika syml swčmu š ni
žiti w jednom domč, ro núději sice upokojeo
Učjssi, ale w plčxči a lkcini Ueménč horliwčx, er
pťcftúwala leaždoU dolul w Ulodlitbúch fwých
pro nčho sižy whlčwati k BohU, Ueprosic od
Nčho zlata Ueb stťibra Ueb statkči Uějakých, Uýo

brž jediUč: spaseni syna sločho. Pťčxtom pe:
čliwč wyhledúwala pomocč lidskč; jestli koho
pozUala dostatečxlým býti, aby sych od dlUdů
Mmlichowských odwrútčl, xipčUliwč prositi er
pťcstúwala, abh š UiUlpromluwil a bludy jeho
wywrútil.
Takto jednoU swčťčla bolest swou
jistčtlm bifkllpowi, UčeUčUul a w pismech swa:
tl)ch zběhlénm; wyprawowala mu, “ale Nllgu;
stiU UUe.oho Uežknsscllých již byl ponmtl,

a 1,:rog

sila, bh š Uim w rošmlumn fo dúti rúčil a
bllldy jcho whwrčxtil. Bisknp teU w mladio
stwčm wčku smém od txlatky swé též podobnč
smedené Manichowcům dčm byl, a wssech fťoro
knihU jcjich nejeU přečetl, ňle i pťepifowal,
bludy tedy jejich důkladnč požlml, poždčji wssak
wlastnčm skolmlňuim Ucchlčdl, jak wclicc jcst
tato fekta Uebežpcčnci, a proto tafš od Ui U:

tckl. Z toho, co Monikň wyprúwěla, soudil,
že NUgUstiUU jesstč Uepťissel čcxš ostoobochi
š
blUdU, a proto odpowčxdčl ji, žc sUU jcjč posud

jesstč nenčeliwý jest proto, žc jesstč Uadchmltl)
UomotoU onoho kaciřstwi, a pončxwadž fe mU
podaťilo, possetilými otúzkami xtezkllsseslštýrati,

Yugustin co Učřrelw Thngaftě.

žc pťilissnoU hrdosti opojen

prawjl,

jestl
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„Nlc

Uech“,

„nech ho tam, a ch proš za Učho k

PúnU; oU fúm skoUmawým čteUim pošnú, jaký
to jcst blUd, a ǧak welkú to bezbožnost!“ N
když Monlka Uemtúla, alc wždy wice prosila,
hojnč pťi tom prolčwajic slzy, aby jen š Nuo
gUstiUcm promlnwil,
biskllp pťi wsselikč laskao
wosti fwč pťec jaksi Ucwrte odpowědčl: „Qdco

jdi již odc Ulnc a Ulěj Ucidčji: ncboč
to ftúti sc Ucmůžc, aby syU takowých
slzi zahyUUl.“
gnstinowi

deowěď tUto Monika Lon

často w rožmlUwcich swých pťipomio

Uala, Ueboť ji powažowala, jakoby ji š nebc
byla posicina, a ro anel strúžný slcdo:
wala ho ch každém krokU, každč pčiležitosti w
šbožné horliwofti fwé whhlcdc“nonjic, bh fyna
opět k Bohxl pťlwedla
A ačkoliw Wůh ji častěji těssil loc widčo
Uich šwlússtUich, ktcrčž we dočrnčxll srdci fwšm

zachowúwala, Uikedy Urpťestúwala w horliwých
modlitbúch swých, š jistoton již očekúwajic, žc

B . staUc,
co ji Bůh bhl šaslibil. (Sr.
9.)

8 hzn.

QstntUč Ulohlač sc owssem Monika radoe
wati ž chwalné powěsti synowy, š wcižnosti,
ktcrčž co xlčitcl požiloal, a ž lciskh wsseoberUč,
jclkéž si Zúhy loydobhl duchaplnou žpůfobnostč

son.
Wl)hody takš wssak Uikteraf Ucwúžila,
dokud by sc Ucbyl anrcitil kBohU. Toho
asposl dosčchla odhodlanosti fwon, že w pťi:
toumosti jcjč ntkdy wice Ucmlnwil
dcch Manichowských.

již o bluo
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SlcchctUý Romanimmš, jenž dřiwe již NUo
gustina byl otcowskoU pčči podporowal, toutéž
srdcčnoU laskmoosti pťčjal ho po UúwratU do
otčinh. chowal
NUgUstin w domč jeho jako
roe wlastnim, a tim sc stalo, žc wúžUost, jao

kčž Romaniamlš w Tha astč požiwal, i jch
prospiwala. Jak mllfcl Ugustin winkati wýu
mlUonsti son, žc se mU podaťilo i wúžného
pťižince

swčho k blndům Manichowským fwčsti!

W úťadě Učitclskčm pak wywýlwwal Uejskwěu
lcjssi fchopnosti. Důmyslnú bhstroft rozUmU,
skwělci fantasic a Ucobyčejnú čilost řcčnickú, ja:
koUž wc slowa přihodnú š welkoU lchkosti oe

diwal swč mpsslšuky, působilp, žc chcnom Umohč
žúky ziskal, ale i toho docčlil, žc wssichni š
nejwroUcnčjssi lčxskoU k UěmU přilnuli. Bylič

obzlússtuč dwa žúci, ktcršž Nngustin sobč šmni:
lowal U přiřladcm swým kU skomnúUi prawdy
nadchmll; a aškoliw owssem jcho wcdcninl
pobloUdili, pťccc wssak konečnč š Uimprawčho

poklidll Ualcžli. chcU žnich bhl lepillš,

kterýš

pochúšel z rodičů w Thagastč chpťcdnčjssich,
poťrewltý to pťitel Rommlianůw. Byl o něco
mladssi Uež NUgUftiU a sstudoloal U nčho, když

Učiti počal w xUěftčrodinušul. Milowal uči:
telc swčho wclmi, poněwadž se nm ždal býti
dokonalým a Učcným. NUgUftin opčxt Ulilowal
Ylhpia pro wclřoU jcho fchopxlost kc ctxlostť,
kterú již žúhy wynikala. Později kUčxitelifwémU
přilnul swazkem pťútclstwi Uejútlejssiho. Kdežto
NUgUstiU Uadčm byl twoťion
Uloci ducha
a wsselikoU wědU prollikal wlastni bystrofti,

lepixlš

naopak

bez Učitele obstúti Ucmohl;
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pťi tom wssak se wyznamenmoal zlasstni muž
nosti a statečnosti mrmmloU
Jesstč mroucněji wsfak šmnilowal si Nn
gustiU druhého jinocha sollwčkeho, tčž fhna
měntcma Thagastenského jehož jmčUa lossak Ueu
zUčnUe

Co

chlnpci

spolU do sskoly chodili,

spolu rostli, spolU si hrúwali
Nmorútiw fc
domu, Ualeznul w nčm pťitcle Uejwěrnějssiho
fpolcčnoll snnhou a společm)mč ssludicmi Uad

mirU milcho

J

tuto bUla přcwrcha Nngusti

nowa patrUú Ueb tnk opcmowcxl pťitele swěho
že wc wssem pťijal núhledy jeho UUesch byw
mocuým dUchem jcho Pťipmwownl sc již kU
přijcti kťestu fw, ačkolčlo wčro.l prmooU posud

Uebyl jcsstě.Upřiumč a anitr

proniknut

NU

gustin i jemU Udychwalowal bludy Mmlichowskc
a pixitrl Urmohl odolatč pťiteli, kterýž takou
rUýullmUUostiwiru katolickou porúžel
Prčxtel
stwi tody žwitěšilo že Ulladik w duchu již ď
Nuqustixlcm bloUdil a to tim lUicc, UU tak
bhli sobč oddčmi, že bylo skoro Uculožné, aby
bhl jedcll bež drlchého byti mohl Rok asi tr
Umlo takowč: pťútclstwi jrjich, kdtjš mlndik th
zúnětem Zimničxnýlxlolleumcuěl; a kdož dlouho
bcxz smhslú le„žel w potU fmrtclučm U pochwbo
dUňUo jřž o Učm, pokťtčxxl byl Uchčdomley
Llu

ZUstln, jeUž ložc přitele milcuěho Ucopnstil Ue
Uwhl toho Zamcǧiti; domusslcl sc lossak, že při
tel, jal? Uxilc sc Ušdrslwi opčt podrži učcui
Mmljchowsac
Nwssrxk daleko jiumř stalo fc;
Uebok jiuoch ;otmuil sc a byl Zdrúlo. N jak
mile Nugustill š Uim Uuluwčti mohl, čhued
chtšl w pofmčxch uwésti

křcst sw„ fterú olddržel
4
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jfa beze wsscbo smyslu a sebewědomi, o němž
mU ale tcď již bylo powčdino, mhsle že i jia
Uoch sčmt kťest fw. we smich obrúti. Jinoch
pcxjkaslhsse slowa takowú, zhrozil se LlUgnstiua
co Uepťitele, a podilUUou swobodUostč a žmue
žilosti, jakčž UUč Ucbylo očekúwati, ho Uapou
meUul, chce:li jeho býti pťitelcm, takowých řcčxi
Uby poUechal. NUgUstiU Užúsiý odpowčxdi takou

UcočekúwanU, potlačil sicc každč hmlti fwc„
abh jinoch dťiwe se poždrawil; Umiuil wssak
hned, že, jak !Uilc úplnč sily Uabnde, ď Uim
potom o bludech Manchowských opět U.chjedmig
wati bude. Prožřetcluost Boži wssak jčnak Ux
stanowila. W Ucpťitomnosti Nugustinowč jinoch
opčt padl do borkosti ziuuličnč a co wčrUý
fyu cirkwe Umťell Udčxlost tsl tak hlUbokým a
plmncnUým pismem wtiskla se do srdce a paa
Ulěti
jeho,
že opoUi30tafto
skoro
letech ljcsstč
š roz:
UiccUoU
Uchsli
wyšllúwa
:
„JakoU bolcsti bylo žarmoUcrno trnkrátc srdcc mé!
Nač jscm foli poblrdl, smrti mi bhlo! N rodisstč mé
stalo mi se pokutou, a dům otcowskh wclikou bidnostť,
a co mi xš pťitrlem bylo spolrčné, brz nčho trál
pcnim ncfmirným sc stalo. Wssudc blcdali jej oči mé
a nrbhl jim wráccn, a wssrch xočci nrnáwidčl jsrm, poo
nčwadž ncmčly jcbo a ncmohlh Uluč řicř „již pťijdc“, jako
dťiwc, ťdyž žjl a Uchl U mne. Srim jobč Učjnčn jsem
byl wclfoU pobúdkou, a tášnl jfrm sc dussc swč,
proč smutnn jcft a kormonti nlnr wclmix? Ll nrmobla
ořdpowčřočtidN řrklulj jfrm:
„DoUscjž w Boba!“ jistč
takč nepoflrchla; pončwadž sflltrčnčxjčbyl a lcpssi nlladik

tcn pťrmjlý, jejž štratjla, nržli ta obrašnosti smysslčnka,
w ktrroUš doufnti fc ji wclrlo. N snmotný plaič byl mi
rozkossi cx wstoupil

mčmU. u

na

mčsto přitelc mébo kpotčxssenl

Nedonfal jsrnl sice, aby on opčt obžřwnul,
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aniž jscm sl;ami o ro žádal, nýbrž já jen zarmoucen
byl a plakal. Byls jsem nrsitastný, že ztratjl jfrm potčo

sfeni swé“ (Wyzn. 17., 4w7).
Nugnstin rmoutil sc bolestnč, Monika wssať rao
dostnč donala; widčlat zajisté w ndailosti té ťichi Boži
prozťctclnosti, fteráž NUgUstina wolnla k sobč, wedla bo
přrď stczfo nrpřťmé, dopousftčxla starofti a bolesti, by

dussc jcbo ncnalezla poklidu, pokud nespočine w Bobu.
Nám wssak Upřimnč jest se obdiwowati Llugustinowi,
an pozorujrmc, jaké to lúskd schoplm byla dussr, ktrráž
pro přitclc tak úpčln, a jakoU tcdh lciskou wzplanula
a bořela, fdhž jiš w cirfwi fat. prawébo poflidU byla
nalrzln. Mámc též Za to, žc č poždčji špominal přitclr
zrmřcléljo, n pmnatowal fe, šc mu tebdy nmlka Mania
chowstá pražádnč útčchh ncposfljtala, a žr trdy tim wicc
flcsala důtočra jebo w prawdjwost jrji.

Po Události té šůftal Llugustin jru Ua ťrátký čaš
xlo Tbagastč, nrb w zcirmutfu swčm rozhodnč uminil,
op,ustiti rodiuué mčsto swé. špolu wssak, jak se poo
dobá, již dťiwc zatoužil po wy:ďssim a sfwčlrjssťm úřadč,
w kterčmž by podle schopnosli swljch o wčlssinl prospěo
chem pracowati moljl. Tobo wssať bylo lžc jcn goKaro
tbaginč dosici, a proto sr chystal k odchodu. Cnsowé
přichcizrjice a mijejicc losisfnli zajiftě jiué podobh a mho
sslénky a pošnrmiola zacclowalč ráml bolestncml Bpčt
počinal obcownti š přátcly přcdrsslými; spolcčná rozd

mluwa jich a obwrsrlrni, wšájrmná úslužnoss, spolrčué
čteni knčh. žcrtowánť
stin

ic sdilel

:xd nimi

a čnfté schůžfy, w fscrýchž Lluguu
o Učené ZfUsscnosti swé, pončxfuď

bo Uzdrmoily. Neswťřjl sr šr šámčrrm swým nikomu,
nni nmtce. aui přťžnjwci swému Nomnnřauowi, přcdo
wťdaje ostré námitky jrjich. Monika, ačkoliw bludh jrho
oplakúwaln, pťcdcr srdccnl práwť nlntcřským k nčmu

pťilnula,

a ncbdla by niktrrnk powolila,

aby syu jrji

opčt wraitil sc do mčsta onodo nessfaftněljo, kdr ncbudc
widčti kwilicť matfy, oči tčch drnlxých, ktcré še slšami k

Bolju wždw ho wolalo! RoUmnianUš wrlmi milowal
šodiuné mčsto swč a těsiil sr zc slaiwd,

ziwal

fwěťencc jcljo,

i ze ctj,

jaféž tam

poo

ktcráž z toboanlčstu
sao
4
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nlému se dčla. Proto opustil Nngustin tajnč rodisstč
swé a nn cestč teprw zprowil matku a Romaninna o
úmysln swém Kdož whplsse bolrst sw Monikh! J
Romnnianme se roztxorssil a w listu daněm Llu Ustinowi
o to nsi.owal bd opět sc wrátil; když se w! ar nrpo
dařilo přcswčdčřtibo nejrnom žc mu dále již nrpťeka
žel nýbrž smiťal sc š nim podporownl ho we wsielikých
potťebúch, anos pozdčji swččil mu i fyxm swčxhoLiccntia

6. Angnstill

co Učitel řcčnirtwč Ua wyfolúch

sskolcichw Knrlhnginč;

přcitelš jebo a peri

spiš jrho o krcisnčm a žpňjobném.
Nď rok bhl Nllgustčll U: lodinnčm Ulčstě
fwčxm pobyl; Uačež sc opět wrútil do Rar:
thagim) TU přljal uřad Učitelc. řečnictwi w
ktcrčnlš
že
zúhy projowownl
wssech Ulyslischopnosti
a žúdostitaksc Ucobyčejné.kr
obracelyk
Uěnnl Když picdnasscl o ťečUictwi o wěcech,

kterýmž fúm boz anechi

Učjcckčhojeu wlast

Uim dunchslrm se byl pťlUčil ;ačxnstš pnzoro
wal že i pilni a uadmli žcici jen !oelmi tčxžce
pochopowali když jjm umčUi swé hleděl wy
fwrtlčti

U že teU Z Uich bhl

Uejwýtcčxllčxjssi

který chlchčeji chnpsll luykladw jcho Toho pťi
čiUoU byly hlubokc myUlénkU, řtcréž prcdmincl;
ač wc swrchowanc

nliře Uxěl do scbc ,;lúUtUi

oUeU dar, učiteli Ua ucjwl)B potťcbuý, dar,
lnysilčnley fwc slowy pičhodxll)mi odiwati
Chwalmi powčst takú Zisknla mu Umohé žúkh,
a to owncm rošučcmonlo cti;údost jcho taf, že
swčřencc fwé šc wssellfon piluosti

cwičil U UU)

nllquostč,
zlnnt sondnickě, ldU schopnúmi so
stali, jcdenlerútc šnstúwati pťrd solldcm obša
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lowcmč. Jakxkolč ale wynikal čirmostč son,
přccc U w plnč miťe potkal se š trpkými obr
tižemi, jakýchž do febc mú úťad Učitelský. Neb
ani wýtečnš pťednússťh jeho, mli zpňsobný přic
klad eeho Uebyly š to, zúky praon
a Usilowo
UoU éúskou ku wčdč UadchUoUti a Ueulraonsti
jejich pťcknzřti. Muoši totiž, čdykoliw sc jim
zalibilo, Uestydatčx š welkým kťikem wrúžcli do
sskoly ,jrbo, m kterč Uebyli žapsčmi, a wztec
klofti UUUUrussili Uftmlowellý pořúdcf, prowúo
dčjicc při tom mnoho Urúžliwčho. Nuiž Učjtel
fúm, anž kdo jiUú Ucmohl je trestati pro tU:
kowč Pdočillúxši,anť obyčej wsseobechč anUjici
jc chrčmil. Casto stčžowal si Nllgustilt Ua zpčl:
oby ty hrUbč U Uesthdatú, a čim bolcftslčji
Ucsl mnohočctllč přikoťi úřadU swčho, tim
mroUručjj hlcdalo jeho citliwé, po sdiluosti
prúbllouci srdcc útčchh pťijmouti Ua jiné ftrmtč.
Tčto UlU posfytlll:lo přútelstwi, jakéž Učiuil š
třemi xulladikžx, strjnč š Uim mhslčcmli a p
blouřdicimtz

Prwni byl NlUpiUO,

který taktčž pťibyl

do Kmechslgino, bl,j w sstudiich swých pokračor

wal. Mczi NugUstiUenl o otcem jcho bylo jar
kúsi Uedorošmnučni Udžniklo (fnad proto, že
NUgUstiU ldyl Mmltchowcem), tak žc otec synowt
žapowěděl, bh 8 býwalým Učitelch swým nemčl

obcowásli, ba ňby ho ani Ucpozdrawomal. Z
počcitkn lepiuš
oscc takš Uposlechl, což Nuc
gustřxm bolcstalč dojalo,

U to tim wice, aU po:

žorowal, žc NlhpiUš po rcstách Ucbežpečných
frúči. Nob wir žúhubných nuxmnů w Kartha:
gině, kdrž každý hořel pro Uičemuú dlwndla,

78

Pťcitelé Nugustinowi.

tak ho poulcitl, žc UúrUžiwč zmnilowal hch we:
ře!jnč:l Rúd by bhl Ulladifa napomenlll, ncu
xměl wssak pťiležitosti k tonlU, a to tim méuě,
aUk se domuiwal, že lepinš
trck o Uřm fmýo
ssli jako otcc jcho, a že by tedy Ua hlaš lciskh
pťcitelskč ani Ua rozkaz Učitelc neposlcchUul.

Nebylo wssak tomU tak; lepiuš
tčto wěci o fmýsslcnč otcowo,

nedbajc ln
wždy wroUcUě

milolnal NUgUstan, počal ho opčt poždrawo:
watj, a pťichúšcl častčjč do sskoly jeho, poflcchl
Učro a odcssel. NngUstin wssak jcsstč Uctrou:

fal si promluwiti ď pťitclcm a Unpomenouti bo,
aby slepoU wňssUi w hrúch tčch UmrUých Uchllr

bil

wýtcčné wlohy

sté.

Nž jednoho duc,

kdpž sedčl NUgUstiU wc sskole Ua odyčxchčm
UUstě swčm a žčxcč jcho pieed Uim, pťťsscl i

lepiuš,

Qošdrmdil Nugustina, fcdl, a Ua to,

o čcm sc jodnalo, pozor oluxútil. Núhodou sc
četlo, n přč wýklndu Ua jchom miftč ždúlo sc
Njugustillowi pťiulčxťcno, Užiti podobexlstwi o,
hrách wcťejllých, by to, co wyswětlownl, stalo
sc přijelllllčjssi a jasUějssi. .Když tcdy podo:
beuftwi o hrúch wcřcjných Uwcdl, trpce posmi:
wal fe těm, které poutala zúhnlxuú possetilost

tato.

Nčkoliw an

Ucpomyslil, aby lepia

takou ťcči od moru toho uždrawil, pťcce leu
piUš, co řcčexlo bylo, Ua febč wštahowal, a
žc použc pro Učho řcčcno bylo, wčxťil. W mye
sli swe sslechctnč Uehorssil sc Ua Nuguftina,

m)brž šmuilowal ho tinl ohuiwčji a tak staš
tečnon zmužilosti pťcnxohl wússcň tu, žc Uikdh
wice Ucwkročxil kU hrcim lUcixerýna.

Pak

otce

.odpirajiriho k tonm pčximčlxnnohými prosbami,

Pťátelé Llnšustinomlu
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aby nlU dowolil opět NngUstina za Učitelemitč.
N když otcc jeho konečnč přiswědčil, chodil do
sskoly NUgUstinowh, a bohužel! tčž š Uimi blouz
dil.
Nugustina w pomčry Manichowskč zar
pletla toxcha po onUdrosti, jakouž U Uich Uau

lézti donal,

lepillš

Uaopak zamilowal Ua

Manichowcich oUo hollochi:sc zdrženliwosti, ktc:
ronž pownžowal ,;ň praon
a Upťimnoxl, ačx
koliw bhla lichú a klaumú. Neb bhl wůbcc
powcchy tč, že š Umžuou odhodlanosti wsselikč
wěděUi obraccl

k žiwotU fklltečdlčxxm

W každčm ohlodu wssak wýtečný byl druhý

xuladik,Nebridiuš

jmčnem, kterýž měl ro:

disstč swé bliž Karthageny.

Qtec jcho šúhh již

bhl xllxxťel, ;cmechaw UlU wclmi ťrcifuy statek
bližc Uxěsta, tak žc podlc wůle fwč sstudiim fc

oddnti Ulohl. Do Kmxthaginy když pťibyl, Zúhh
pozUal NUgustina a nmosstěwowal sskolU jcho,
ačkoliw přč erbyčejxlých fchopnostech fwých wice
bhl pťitelcm Uež žúkem jeho.
Stcjnú taktčž
jich fpojowala tmcha hormlci po prmďdě a
nloxldrosti, U Nebridin tak xlsilowllčl, že iUtatku
swou bUl opustil. W tom winťal chwalUě
Uad NUgUstan, žc Uikdy Uetonžil po slúwč a
whšnanlellúxti, Uaopak warowal se oznati sc š
ofobami w tomto fwětě wznesseUými, chtě wy:
hUoUti so takto wssenm Ucpokoji dUcha, jehož
úplnč swobodUa Uliti si žúdal. Nebyl pofUd
kťcsiaxlem mliž rodiči jcho; pozdčji wssač kdhž
pozUal prmodu sw. edomljclia, i matka i pťiz
bUzni jeho k lUiťc kť. jeho pťičinčnim dospčli.
Při bcidčmi fwčm po prmodč i oU w rozličllých
pochybxlostech tomll, nikolilo lossak lU tč Uliře,
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jať Nuqnstin
čtftú

DUssc jcho UpťimUú dobra

fxlchc pťcmohla bolUš ccsty fkouxxmwčho

pochyboldani, anat w cřstotč swck BohU
blizka spisse prawdu Boži poznawaln a wi
dčla Jakož Nlhpinš lUc wssem Učeri zúwčscl
od Učitele fwého žek ho i w bludcch Man

chowskýchmilcrúd Uúflcdoloal, šbach jfa tak
rka wlastni wčlle a osobuofti Nebridilxď Uao
pak při samostatUosti ducha swého Ucprawost
Manichowských blUdU šúhy již pošorowňl, ant
i prwuim byl ktcrýž Nuqnstilm n pťcitely Ua
Ucprawdiwost jejich Upožornil

Tťeti UllsldikjmcUowal sc Holloratuš
kterýž tež tak pťilnnl k Učitelowi swcmu, žc š
Uim tonul w bludech Manichowských W krlchu
tom prčxtclskem Ualežnl NUgUstiU jediUoU útěchu

swon
Qbhčejnč

jcdnaťi

wespoleť

wčdeckych a lUc fpolcčllých

o přcdmětcch

ladkoloanich tařých

wynikal NngUstin wždh bystrosti durlm swcho
nňd pťňtcly fwč, kteťiž š iidkoU Učcljwosti slc
dowalč mysslcukh jcho
Rožmlllwy ty wssak

byly Nuqustinowi chen
berž

;úlmwou chmllchi

staly sc UlU i podxlětem, žc fc odhodlal

ku spifowatclstwi.

Na tuto drčchUmusce

lat bo koUečxUč
přiwésti twořiwa

moc dUchU

ajcho ncobhčcjnúfchoonst lenfdčlowúlli
sslčuek swých

Uly

jakož i poklcidal to býti Uutuou

powlnnosti uččtele
wčsti spismoatclskou.

proslynoutč chwnlxlou po
Napscxl tedy dwě Ueb tťi

knihy „o lerúfUšm a zpsifobnúm“.

Qwssem

žc w pojcdučmi tom pcxtrnč fc šračomalo wcr
sskerč stanwčsko,
Ua jakčmž fcx tchdy Ualešňl,

Spiš
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hledajc prmodU a Uloudrost,

81

ze frdce Uadssex

ného a lciskoU krcisy pozcmskč žemjatšhoj

W rozmlUwňch š pťútčly totiž často fe túc
dal: „Zdaž Uxilchch Uěco jiUého Uež krúsňée?
uo jest tedy ťrúsUč, a co jčst krčxsae? Co jcst
to, jež Učxš lúkň a túhne kU wěccm„ ktcrčž mie

lUjemee? Ncbo kdybh Ua nich Ucbyla lcpost a

útwaonst,
Uijak Uctčxblyby Uúš ť sobč!!“ u
A hlcdč Ua wěcč pošcmské„
poznciwal Ua
nich rozličnost dwoji: jodUU„takoťřa
cclek

a oc:duotu twoťici a proto krúsnš“;
jiUc „kterš proto libilh fe, žc zpči:
sobUč slUssely

k Uč:čemu“, jako k. pť. úd

těla č colkU sloémU. Eo tch saulo Ua fobč
libilo sc, „krúfUé“,
co wssak k Uččclmx pťir

flussnč libilo sc, „špl“lsobllč“

pojmenowal.

chdcljc Ua tloarcch tčlcsuých pťikladh, jčmiš roz:

dil „krúsnšho n žpňfobllšho“

rozežmiwati

a wyswčtlowati by mohl, kouečnč Ustanul pťi
otúzce, ktcrňž sama se wyskhtowala: Nestciwú
jinč krúsy ncž tčlcsnč? SkoUmúUč ono a hle:
dúni krcisxlčho,mysslčUka scmm, jakčho jcst
půwodll? Kdo wlaftuč mysli, skoumú, hlcdú?
Duch lidsčý! Jcst

Skonmúni

tedy tcxky celkem a krčxsným?
ono, hledúui, mysslšxcka, co jednota

liwč (dčlxlč)

zpilsobwč slUssi k celémn,

totiž

duchU! Musi tudyž býti krúsa tčž dUchowú!
Wssak alc krúsa ta Uomň rozměry tělesUše?! Y
coš tedy koncčnč sčUU půwodcc dUcha lřdfkčho,

Bťch? Mysslčnřa ta jako by blcskcm ho žam;
zila, tak žc tUssil Ua chwili, že musi býti dU:
chowci bytost a črčxsa u a půwodce jcji Ue:j5
wyšssi! Wssake alc jakoby zastrasscn Ušmobl R
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kem dncha fwčho Ua ni zirati; odwrútil sc, aU
Ueprmoci o dnchowých bytostech donmčnka Mau
Uichowskú ncdala UUl prawdn pošUati, ač ji
byl tak blizck. Neb, tnk opět soudil podlé bludů
Manchowských, že, co jcst bcz tčlesnčho twarn,
Uic UeUi, Ueni bytosti; rm bhtost ncnmčl si Ulh:
fliti jinak, než očima tčlesUýma widiteonu.
Nemoha wssak UchsslčUkU o bhtosti Uetčlefnč,
duchowč fe sprostiti, přcc usilowal k Ui sc pou
wšnčsti a krčfo těž dUchowou w ně.jclkčm obrazu

widitclUčm pochopjti. Tu již alc patrnč pozo:
rotoal hncdle Uedostatcřlloft son a bčxdowal,
že čloloěku lo žalňťi tčxla dopťúno

on

UeUi dUcho:

bytost ziratř.

„Jú toužil k Tobč“, prmoi fúm U tom,
„alc odmitúU jsem byl od chc;
Ussi srdre
Ulého, ú sladkú prawdo! Uapinal jfem, bych

Uslysscs intťUi

hudbU Twon, u

a chnlohl

jseul, pončwadž Ty pyssUýUl sc protiwiš!“

Toli o perim

spisu Nngustixlowu, kte:

rýž scpsal aď w 26. roku stúťi swčho, a jcnž
se mu pošdčji ztratil, aniž wědčxljak (Wyšnz

Mť 12uu14).
proslmornčnm

Dilo to wčnowal Hicrčowi,
ša tébož časU řcčUiku řimskčmn,

který se narodil w Syrii a Uejprwč byl w ťeči
a litcrntuře řeckč wždčlún; poždčji wssak i la7
tiUU tak důkladnč pošnal, žeč wůbec chwúlmni
ho wynússeli, diwicc fc, žc lmlž fyrfký stúti se
mohl ťcčuiťem lntinským obdčwowaným, a žc
měl Uejwčtssi wčdomost

U wčcech k sstudiim sie

lososie Ucilcžcjicich. Nllgustin Ueral Hicria o:
sobně, zmnilowal ho wssakpro slaonu powčst Učxe:
Uofti jcho; cx mimo to slysscl Učkolik wýpowědi

Nugustiu se oddciwá Umčnl hwčzdoprawcůw.
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jcho, kteršž se mu ž;alibilyd Súm hledč Uče:
Uostč a wýmluwxlosti proslhslouti, chtčl fpifem
swým proslawenšlml Učeuci důkaz úcty swé poe

datj, a takto š Uim !Ue žnúdstt wcjiti. Proto
si přúl welicc, aby Hi“eriUš pojednúni jebo
schwčxljl; což zda:lč se ftalo,

šdlúmo Uúm Ucni.

7. Augustin oddciwá se nměni hwčzdoprawcflw,
zcihy wssak odwrnche mysl swou od nich. Po:
čcittowč odporn jcho proti Manichowcňm.
Ebceeli Učitcl powinllostem úťadU swěho
šadost Učiuiti, Umsi žnjisté chwňlllou powěsti

slyUouti a tudyž žpůfobilost fwou slochl
pisulcm doťúšnti.

a

Chwalitcbně fmchy tyto wssak

xšwúdčji
na ldcžcesti, wcdc:li
oft.

jc nlmxnčwú ctižčla

Nugnstisl proflyuml pťedxlússkami swými,
proslhnul i prwllim spisem fwl)m. Tobo wssak
nelze popirati,
žc Ua tom Uenlčxla dosti ctižňa
dost jeho.
NU za časii těch obhčejclll bylo, žc šúpasy
bcisnirkč U mcťejnosti činělch byly, ťterl)mž obeu

cchtwo B wřclým účnsteUstwim a ď welkým
zalčdenim Unflouchalo, užmořcl téš žúpaš takowý

podftol:ptti.

Jedcn pnk z ptúkoprawcň Uwolil

sc Za něho občtč kouati,

by UaU zjedxlnl pomoc

bohů, a proto wžkúžnl um, ro by UlU dal za
odnlěnu, když toho dowede, slbh zwitěšil. NU:
gustjU wssak Ucuúmidě ohmonč podwody th, od:
powčděl Uul, žc, kdyby to byla kornna i wěčUě
zlatú, žc by pro witčžstwi fwč Ucdopustil ani
Umsskll Usmrtiti. Whstoupiw tcdh na diwadlo
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tak witrzně. prowcdl úlohU son
že sčxmproe
koUsUl položil koruuu zúpofuou na l)lmon jeho.

Prokonfnlem w Nfrice tenkrút byl WiUdi:

ciaUUš
mnž to dokoUUle wzdělmlý n w lč:
karstwi wclmi proslmerý, ktcxyžYuqustina pri
zúpafu tom pošxlmu tcxkszilowal,
žc uul po
wolčl pristup do domu swcho a čxnstodňwčrllč
š Uim rozmlonwal o dulržňtých přcdmčtech wš
deckých, což zajňstc Nuguftiuowi dobřc prospčlo
aU ncjenom sam tčxžilš obcowaiui B mužcm dmnh3
slným, jchož řečt mU byly žiwosti Ulysslcnek
milč a wúžnč, Uýbrž i žc opirajc sc o pťútcl
stwi Unlžo talš lnyoko postmoencho co do ú

radu swcbo prospiwal u wúžnosti wncoberuc
A prúwě tobo čan potťebowal lastawébo pri
tclc ktely by ho bol Uwcdl xm ccstu prawou
an opčt do Uomýcd bludů Zcxbroduul Nrb po
zncll w čafc tom silososij Ulathčnmtlcton trhdy
w Nfricc welmi rošnichou Matbcmatcko nej
prwč slouli nnlšowč ti ktcři podlc občlm sluncc
mčsicc

a

hwěZd rožulčxry čxnfowc wypočitalč;

pozdčji wssale a ža čafu Nuqustiuowa umtye
Umtici byli kdožz postmoexli hlďčžd osudy lidskc
pťedx,dowidali Zamrhows.li tcž wssclikc obětj
pohaUstc; modlitby ť Bobiml wUsilmlč prawjli
býti Zcela Umrm)mi a žbutrčnýuli; člowčxk žc
jestit we wssem be winy, aU osUdUš postmUcui
hwězd uebcských rldi žiwot lidský a piičinou
jcstit bud dobrcho Ucb šlčbo
NUqUstiU ucho
piw se Učeni toho š odwyklou doxliwosti swou
skounml spify Umthemcxtikči, wzmlouwal
š
nimi a wssenxožnč Usilowal o to, jařk by dil
kladnč znúmosti wědy tč sobc žjeddml

Yug. sc oddciwá Umčnl hroězdoprcuocůwo
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Coš ho Uejwice ;domútlo, že Ua čaš U:
čeni tonm přisloědčowal, byla podiwnú Udúlost,
ktcrúž wsseobeclxoll Ua fe obraccla
ozornost.
W Knrthaginš byl se totiž ufadil ǧeakysiNlbio
ccrtuš,
člowčte zccla Uemzdělauy, sUrowý a
zlopowčstllý, ktcrýž wssak podiwným wčsstč:
Uim ftUým Uemčxlopowyku Uatropil. J NU:
gnstin

sčUU chtčxl ic pťef!oědčiti,

zdali prcmdda,

co wsscobecmi powěst o Uěm hlúfala. Jech:
krčxte fc uul doum ztratčla lžice; poslal tedy
Lics:ntio., syxm RonmUianowa k Nlbiccrčowi, bh
od nčxho Zwčděl, kmu ldy sc bola

lžicc podčlae?

Spissc jesstč, Uež chluper byl flowa promlnwňl,
již Nlbiceriuš o,;uamowal, kdo bo poslal, oč
sc ho mú túu;ati, a lede štraceuon lžicč hlcdati
jcst. Nllgnstin dal poto:U chlapci Uěco pcl:čz,
aby hadačc žaplntil a spolU š nim odebral sc
č Nlbiceriowi;

chlcxpcc lossak čxaistku peněz tčxch

pro fcbc schonxal, a hadač, ačkoli Uemohl wčo
dčti, kolik pcnčxž fe UlU odewždnti

lUú,

pťcce

hued prmoil, kolik chčž UlU poslúrlo, a leolik
chlapec pro sebc podržel. Nugnstiuowi se to
zalildilo, a proto i po drnbč š dlčkolika žúkh
opčxtho ansstiwil.
cheUž Uichchtč Nlbiceria
do rošpnkii pťiwústč, taizal so ho: „Nač tcď
prúwč Uchjlime?“„Na jcch wcrš búflli Wirgio
liowých!“ odwčtil Nlbiceriuš. „N Ua kterl)?“
ptal fc žúk. Y hadač, ktcrý bezc Uxssipochyby
ani we sskolc Uebyl, odťikal roerš búsnč té zcela
prawidelxlě, čcmuž fc wssichui Uemúlo podiwili.
N proto se NugUstiU oddal Uměni hwč:

šdoprawcsuo š tnkowou horliwosti,

žc to ščchh

pošorowal Windiciannš ž rozmlnw jcho. Wliduč
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a otcowskh napomemll ho, aby kuihh th odz
ložil a pčči a prúci, wčcem Užitečným potřeu
onU, Uadarulo Uemrhal w possetilofti tnké..
Doklúdal, že súm tak fe wyučil w Uměni tom,
že ša prwnčch lct mladosti swš prowozowcilli
jeho Ustanowiti chtčl zamčstuúnim žiwota swšho.
N přecc opnstil je zcela a obrútil se k lčkať:
stwi, ze 7úťmé jiUč přičin, Uež že poznal, jak
jcst doce a falessnč a podwodnš, a co muž pox
ctiwý že fc Uechtčl žiwřti podlyúdčnim lidi.
„Th“, prawil NUgUstiUowř, „znúžš sc w ťečUiu
ctwi, kterým fe roe fwčtš wyžiwiš, a do toho
klanlu Ue pro dosa:elťi Orostťedků k žiwobytč
ale dobrowolUč wchažiď; čim lldicc tcdy o Učxm
Ulčl byš Umč ločťiti, jcnž tak dilkladně jfcm se
mU anžil UaUčiti, abhch jediuč od Učho žiw
býti Ulohl.“ N když Um Nugllstjxl Uanlitmll:

,dekUd to alc, a jakci to přičjUa pňfobi, že
w Uměni tour Umoho loypowidú se prawého?“
u odpowčdčl UlU Wčudicimlllš, to že pů:

sobi moc Uúhody.

Podrobněji to wyswčte

lownl Učxslch.icim podobexlstwim: Kdyby Učxkdo
poraditi sc těl U búsUika Učjakšho, by ločc

nčjakoU
požnal,
a otewťew
tedy kuihu
ješo
Uaǧafučji
ežUul by
(xlúhodcdll)
werď jcdeu,
jenž

kU podin foUhlafi š tim, oč se poraditt chtěl,
ačkoliw bčstiť súm w kuiže fwč nčco docela
jiného byl pfal a myslil: tak tqkš ncni fe
čemU diwiti, když dUssc lidskú wyšssčm Uěja:
kým pUzenim, anž wčdouc co w Ui sc dčje,
ne Umčačim ale Učxhodon proUcfc Učjakou oda

powěď, kterú úplně se srowuúwú še šňležitosti
a skutky toho, kdo o mdu

se tcizal.
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že WiUdicianůw důwod Uebyl Uezwratný, anz
něho bcze wssi pochš)by šawirati se nedalo, že,
kterci od Umthenmtikrl dúna jcst odpowčď prawú,
Uúhodou pouze a shodou jakoUsi dúna jest, Ue
wssak Umčnim hwčzdoprawců tč!chl Pročež takč
Uedowedl Nugustina pťcswčdčiti a přemlUwiti,
aU tcnto si žúdal důmodu pťesllčjssiho, takčho,
kterýmž by zúpan wywrciceny byly důwody

Učitelňw mathenmtických. u
JiUý tčž wšUesseUý pťizniwcc NugUstiUůw,

Flakcimmš, welmi snažnč razowal nUl Uměni
to, ďowozUje, že se zaklú ú Ua jakémsi půsoe
beUi ducha zlčho.

Nebridiuš alc,

jchož úsUdek Nugustisl o:

statnč wc losscm š welkou wčlžUosti poslouchal,
jeU Usstčpačnš posmiwal sc hadačům. Nestčxwú,
ťikúloal obyčerč š prudkoll jistoton, UnlčUipťedZ
widati bUdoUcUost, ale nčchoda často podpornje
doUlýsslcUi lidskč; a kdhž se nlUccho powidci,
takč se powi ledacoš, co potom se i stcme, ač
to ncwčdi ti, kdož to prawi, ale jeU powidax

jice, Ua to, co prawč jest, pťipadaji. Nčleoli
takowč důwody Nngustilla pťekoxmtč Uemohly,
pťec pomčxlU již žtrúcel

důwčrU,

jakonž k Učexlč

tomu chowal, až koUečUč to klamnš předpo:
toidčmi zccla Zawrhmll. Poxlml totiž jistšho
Firmina,
UUlže welmi Učenč o a w řečnictwi
whcwičcného, kterýž mu Uúslchjici Udúlost wy:

prmoowal:

„Otec Ulůj byl UaUkh tč miloinc

kem Uúružiwým, a nlěť pťitcle, chž steenč š
Uim wěci toU se obiral; U tito še stejuon šorlix
loosti a fpolcčnč celou wússeň srdce swého Ua
tnto possctilost obrútili, takžc i pťi Uěmých hoe
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wadech, kdy w domč fe Uarodily, pozorowali
dobu Uarochi, a k tč si shmčzděni Ua nebi pou
zUameUali, š čchož pro fon
UaUkU takořka
pťiklady zc žkusscuosti sbiralč. Ba slhssel jsem
tčž od otcc, že, když Umo samčho Umtka w
lůUč Uosila, zúrowcň i otrokyUč ouoho otcowa
pťitele bylcx tčhotnou (což arci taon býti Ue2
mohlo pčxua jejiho, jeUžto i při psoch sloých o
lihmlti staral sc š pošoonfti ncjbcdliwč!jssi). Tak
ftalo sc, žc když otcc můj porodll Umušclčy
swč, jcho pťitel děwky swč: dny a hodiny an
i miUUth wypočitúwali š pilnosti wssestrmmoU,
obě porodily Zúrowcfl, tnkžc až do posledni
jcdnotljwosti občum zrozencňm musilč šažuamc:
Uati tutéž koUsteslaci, oUcU shnowi, tento otrokeu.
Ncbok ledyž ženy kU porodn počaly prrlcowati,
powčdčxli si oba, co fe w jich domč dčxjc a přl:

prmoili si pofly, aby, jakulile ditč Un swět
pťijdc, drUhčmu se to o Uúmilo. Poflowč w
stejuč wzdúlenosti od fwych domů sc potkali,
takžc cmi pro jedUoho ani drlchšbo zro,;cucc
jinč tčl nebcských shwězdčxlli, Ucb jiUoU dobU až

Ua miUutU zažnamedmti Ucmohli. N pťccr jú
z rodU wžchsexlějssiho jfa, prossel jsem fkwělejssi
swěta drčchy, xmhromadil jseul bohatstwi a do:
súbl důstojuosti: otrok alc oncn, Uikdy swobody
Ucnabyw ode jha otrockčho, žůstal w poddrm:

stwi púnůw.“
Wyprmoowúni

to pťeswědčilo NUgustina

o směssnosti a lichosti umčUi plmlctúťskšho tak,

že fe welmi proti nmthematikům rozhorlil, a
mnoho o tč wěci pťcml)ssleje, žcidal si již proti
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nim wystonpiti, je z bludU Uswčdčiti a w poa

tupn Uwčstie).
Nřteoliw legustin welmi pobloUdil, že fc
po delssi čaš obiral UčeUim planetúřůw, pťecc
ščchy pozorowatč bylo, že mu čtcni spisů jejich
žnomemitč prospčxlo. Stalo
se to zajčstč řlǧec
Uim pro,;řetelnosti Boži, kterúž často i hťlch
čloloěťa we prospěch jeho obraci.
Ncb důkladllčjssi šUčUUost wčxdh pťirodnš,

jakčž ze spisů UmthcumtčkůUabpl, byla prwnim

podnčtem, že, pozUcnúhla owsscm,
počal nedůwčťowati Uauce Mano
Uichows kč. Mameš totiž lu drzč chtpdatosti
a prúwě še fočssUoU ermyluosti whprawowlal
Uefxuhslné bňjky o Ucbi, hwězdúch, slUčlci a Utčr

ficj.

Takto U. p. twrdil,

býwěx, pončwadž

žc mčsicc proto přču

čxústiny swčtlč, ofwobozeUč poo

jimú; a žc ho Ubýwú, když prý jc do slUUcc
již odewšdúwú.
NUgustiU teď wssake již byl pošnal,
že
bújky Mauichowsfč o bhtosti tčleš Ucbeských
Zcela odpornjč dčiwodčmr wědcckým, jakýchž nae

lcšl chruom w knihúch Umthematikii ale i si:
lofofň jiných, kterýchžto soustawy byl proskoU:
nml, a Umscl fc pťlžucxti, že silosofo!oč o te“ico
sech tohoto swětc: nmoheut rošUmUčxžč se wysloe

wilj Ucž Mmlcšp
Nččoliw takomč Uměni k
nauce Uúbožcnstwi Uemileži, a Ueumělý těchto
wčcč mčižc nliti oprawdowo:l pobožxlost uu tak

již legllstin

u

pťxccc túžatč sc

š) Sorj o mostč Božrm kn. 7. 2 wď„
plauetxiřňw wywmcuje.

tdež fkutečnč Uossetilosti

bebzp .

„ .

rožumowal
uuuq
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dlužno djest, proč Maneš naUkU takowou š Uč:o
boženstwim spojowale? N když o ncbi a hwču
šdach, o slUUce a Ulěsice pohybowúUi mnoho
Ueprmočho Uamluwil, a sicc š tak UesthslUč

hrdon marnosti, že dotwrzowal, jakobt) Bčch
súnl ulu jich byl l;jewil: Ulěli:li ancb mohli:li
Manichowci wčřiti, že Maueš fčxm Duch sw.
jeste?! Qdkud to tch,
že o bytostech wčditelu
Uých Umoho Ucprmdčho, ba Ucrozmmlého byl

Učil?!

Tařto wšUtkl m Ulyfli NUgUftiUowě prwui
odpor proti Umlcc Manichowské, a jižjiž sc po:
čala Uwolňowati pasť, w ktcrěž roznul jeho u:
polltúU byl. Nenmjc wssak posxld jistoty, šdali
by sc Unuka Manchowskú

ď wědecřýxni doýe
slcdky astronomic srowuati Uednla, chtěl od Ur
čitclů swých prnuddu po,;Uati. Co tjto wssak
UU: Uamlnwili, bylh bňjky starč, jichž Uulohdy:
krútc giž ldUl slhsscl a proto Ucmohli mU Ui:
kterak wybowěti; ano jakož prwč wc wsscm
Učitelům swým wirU flcpou pťiklúdal, tcď jiš
požadowal oď Uich důwody jistč a rošuumú,
jakčž bhly důwody wědcchč Umthcmatikll a si:
lofofů

tow

jiUých.

bhl,

Břccc

wssak pťei tonl jcsstč hoe

dúti Uaucc Manchowskč přrdnost,

kdyby se podařilo dokúšati, že Uauka UstroUo:
txlickú i dlc Učcni Mnnichowskčho prawdiwč
whswětliti sc dú; Ucboč posnd jesstč Ulěl pcwuoU
wirU wc prawost Uč:cxlitoho (Whš. 7. 5).
Takto počmo rošmchu skounmti Umckxl
Manichowskou zčchh pťisscl Ua jjný pťcdmčt,
ktcrýž patnlě Uedůsicdllost jeji dotwršowal. Pou
sluchačům totiž bhlo sicc powolcno, požiwati
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Umsitých pokrmň, zwiťe pak žúdnč Ueměli zabiu
jeti; wywoleUcům wssak bhlo oboji přifnč šao
kúzúUo. SpolU wssak pozorowati bhlo, že tio
tčž wywolcUci k wůli čistotč jistú zwiťútka zau
bijeli. N tu owssem Ulusclo fc řici, když pou
woleno blechU zabiti, poxxěwadž tač UmliUka jest,
.proč Ue i Umssčne? N čdhž tU, proč Ue i wčc:
ličkU; a když tU, proč Ue i kobylkn, a kdhž kou

bhlkn, proč Ue i jakčkoliw jinš zwiřee?! Tim
způsobem a dalsiim postupowňslim twrditi fe
nlohlo, žc když woon chmeUssi zwiťe zabiti,
žcť qusi wolno býti, i Uejwětssi, flan tčž, zae
bijeti. TU owsscm bhla Ucdňsledllost Manio
chowskci Ua bilcdni,

ač fe týkala pťcdmčtU neo

patrnčho.
Jak milc wssak prwni krok UčtUil
w soudUčUl rošcbirúni Uauky Manichowské, Ulu:
selk důflcdnč i dúle pokračowati a pozUúwati,
že lichš a klanliwš bhly důwody, za ťtcrými sc
oddal Manchowcům. Důwody th bhly, Be nee
Uabyl prawč„ odpowědi Ua otčxku: odku pox
chúzi zlo?! Ze Ueprúwč sc domniwal, jakoby
cirťew ka: UcťoUcčUostBoži Upirala, žc pismU
sw. Uemohl porošumčtč, a konečUč lžiwú doj
UmčUka, že U Manichowců ch prmoč ločdh a
též i žiwota sw. fe Ualezú.
W lidU wssať mnoho fe ullUwilo, jakých
prý Ucmrawnosti wywolenci pťi Uočnich schůzu
kúch fwých púchaji. Nčťoliw powěst fnad přee

pinala,

přec aspoň z čústi prawdu

hlúsala.

Ncb Uauka Manichowskú o dUssi dobrč wc
wsscm tworsth upoUtauč a z Uěho od wywoo
lenců oswobozowaně, mufela důsledUč zajistč k

nemrawným ohaonstem

wčsti. Ll bhk i byl
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NUgUstiU takč pťipnstil, že wywolerlci ti, š Uia
miž důwěrnč obcowal, tclkých Ueťesti prosti jsou,
mimowolUě přcc Uabizcla se otúzka: Jakč to
UčcUi, kterčž k takowým Ucťestem leonečně wcde e?
Manichowci owssem wssickxli UsstěpačUč cirr

kew kat. wřUili, že w Ui žiwota fwatého fc Uc:
Ualezú, a že jeU oUi samč cirkwi dokoualoU a
swatoU jsoal. NUgUstiU wssař pťcfwčdčjl se již
žčlhh o domUělš fwatosti Manichowské. JednoU,
kdhž š Učkolika pťútely pťeš Ulčci weřeroU a
lidUatoU krčxčcl, pozorowal, jak Uěkteři wywo:
lcUci, jenž w rozličllých dilech ulčsta pťobl)wali,
a snad prňwč ze fborň swých wychúzeli, Uc:
stoUdUč k Učkterým panim po Ulici jdoucim se
chowali. Na wcřchč Ulici tcdy loywolcuci Ucšš

nlraonsti púchaji! žwolal Nllgnstm š UstrUUo
tim. N ťdyž wcťerš toto sc dčje, což tcprw
potajlllo?! Nni jcden drlchčho sc erstl)chal,
byltč tcdy jedeU horssi a Uemrawnějssi drUhšho.
NUgUstiU i pťútclč jeho obžalowali jc sicc U
předstmoených Mmlichowskúch, wssak alc bež
wýsledku; neb ti jich mli ncpokúrali, wynlloU:

wajice se, že cisaťsřým zcikoUcmsbory me
cholďců Zakúzčmy jsoU, a žc by pokúran

ti Ue:

ftudowč jich zraditi mohli.
Wssak alc žalob:
Uici Uamitali a wssim prúwem mohli Uamitati:
Wždhť smni Učitc, žc synowč swčtla jfoncc a
cišinci wc swčtě tom, ode swěta Uenúmiděni jste,
a žc wčxš swět co shnů Božčch prolřúsledowati
mUsi až do skončmi swčta. Prúwč U proto
takč, jak se whchloubúte, múte jeU wh Ducha

sw., jehož fwčt mitt nemůže, poUěwadž swčt
wčlš Uellúwidi. Proč tedh ouoho prollúsiedoč
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wúni tak se strachUjetee? nn Po drcchč opčet stčo
žowala sobč pani jaťčxsi Manchowskci NUgUstio
nowi U přútelňm jeho, žek jedUč noci, kdy wio
gilče se slawilh, š Učkolika panimi w jednč
fwětnici Ua Uxodlitbúch trwala, jak několik wyu

wolenců k ntm pťisslo a jech z nich whhašu
nnw swčtlo ji Uúsili Učiniti chtěl, a že ch
welkým křikcm se UchrciUila. J tenkrňtc byli
nesslechctnici obžalowúni, alc taktěž bez wý:
sledku. Bližc Karthagňly wc wsi jednč bydlela

rodina,

pošůstúmajici ž matkh, dcerh a fyna,

nauce Mmlichowskš oddam)ch, U Uichž wywoleo
Uec jcden přebúwal. Nugustin a pťútelč: jeho
čaftčji k Učmu dochúzeli a o Učeni Mmlichow:
ském š Uim rozmlomoali.
Brzo wssak fe pro:
žradilo, že whwoleUec ten hťissnč obcowal š
dceroU donlúci. Mntka ošUčUUila fynu swémU
hcnlbU dceřinu. Tento, jakfolťw šUř.tl, pťec Ue:
chtčl wcťejnč žcxlownti, pončwadž mU napowč:
dčli, by pro UctU, jakouž k Mmletoloi a cire
lewi jeho chownti Ulú, od žcxloby Upustil.
JcU

w tom powolčli předstmocUi na Uonhš doléhúni,
žc hauchý pokrytčc oneU z cirkwe wyobcowún
byl. th
si wssak afpoň nějakč zadostUčiněUi
opntťl“l, domluwilo se lendik š Uěkoljka pťcitcly,
whwolcncc oUoho z Uenadúni pišcpadli a Uot2
Uým wl)pmskem počasiowali.
TrU wssak pťt
tom bolcftnč křiťel: Ndmu, peri
rek, prý takč
zdťcssil, a potonl prý byl fwčtčjssim Uež pťed
tčm! Qbžlússtč alc Uciflcdujčrirudúlost, kterci
jebrš pochhby toho čnsn w Rčmč přchodjla,
nmsclať flepon lUirU Yngnsttnown Pe fwatost
Uanky Mcmichowskč oblomiti. W Rimč totiž

9.1
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žil toho času jakýsi Konstcmtiuš ťlowěk bohatý
a naucc Manichowské upťimUě z cclčho srdcc
oddauý
Yčkoliw byl jen poslUchačem pčecc
wc wssi pťifnosti žil podlc prawidel wywolen
cum stanowených Pťi Upřimnosti fwc bolesknč
nesl ťdUwywolcUcčnUžiwot berždUý a nemrmoný
wytl)kčm byl
Ehtč rúzem wsscm donmčlým
pomlnwam foncc nčiUiti unlinil si, wssechny
wywolonrc w Řinlc žijiri k žiwotu společnenm
jakobh w klassteťe Uějakčm fwolati a prmoi
dlUm Mančchomfkýmdokoualc podrobiti Wsscm
kteťiž bh fe tomu podwolili, flibil, že je Ua
wlastni Utraty žiwiti chcc Wssak ale praiwč
bisknpowc Mmlichowssti Uejwicc um w tom od
poxowcxll a loncmožnč pťekúžcli dcdim) toliko
bisknp Manřchowfřy, kterehož Yugnstin tafé
šnal člowěk žccla Ueloždělany, sprostými Způ:
foby swými jaleonn Ulrmoni Upťimnost pťcdsti

rajiri

po nmohém domlouwnnč pťiwolll a do

domU Řollstantiowa sc přistčxhowal RdUž se to
stalo wssichni w Rinlč žijici wywolcllci tož š

Uimi sc spojili

W prwnim shrouuižděni we

řerě ctcna jfou pťikúžani w Zcilelqdni ljftiUč
Mňnctowš obsažcuci Mežč čtcuim již nle kři
čcli Uumši ta pťileú;aui že jsoU chUcsitcluci a

u

Utckli

Něfteťi ch žůstali

obmoajico se

hanby. Rteřiž ,žbhlj, wssichni sc Uschli, še ži
wot podle přifnc kúZUč Mauotowy žaiiditi

dlxlžno szlasstč

nlc .Koustautiuš Ua tom stúl

aby se stnnowy Manetowy fwědomitc a přifUč
žachotoúwaly, n wssecky take dobrým pťileladcm
swym předchaižcl. Učidlěn tch počatck Dru
hého dUe wssak již si lohwoleuci wytykali wc
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spolck, th Ucb ouen že to Ueb ono pťikúšani
bhl pťcstoupil. Konstantiuš těžre to nesl, pťec
wssak w horliwosti swé wssc chtěl naprawiti.
Zawcdl tedy whssetťowáni, při kterémž sc uťúa

zalo, že jech bhl horssi druhěho, a že žúdný
z arci:wywolencú těch pťikúzani ta Ucbyl zao
choloal. Wssichni alc wespolek počali reptati,
wssichUi so žprotiwěli, žc prý ncmožno přikčlr
zani ta znchowčxwati. RonstcmtiUš jesstč chtěl š

úmhslcm swým oanowati, a Uchopil sc posledo
niho prostťedku. W ťeči jinl UčinčUš prawil,
buďto že sc musi pťikažy tU .;achowati, cmeb že
byl šáteouodúrce fúm nemoudrým , an předeo
pfal wčci UemožUš. Wssak alc wsse bylo
marUč; ncchtěl bo žúdný slyssctj, rozlltikali sc
sleoro wssjckui! Konečnč i biskUp fčxm potajmo
Utckl. W šradilo fe totiž, že i oU fčxnl často
proti přčťašanim Manichowským se byl prohřec
sfil. Koustantinš wssnk bršy Ua to nmorútil se
do lůna Cirřwc kat.
Udúlost ta UlocUě působila Ua Nugnstina,
tak že počxal prohlidcxtč. Přřponsstěl sicc jcssrč,
žc Umlka fmlm o fobš mťlžc býti swatň, wyu

anoači
jeji wssak Uefwati; to wssak již mU
bylo ua bilcdni, jakci to jcsti ncstydcxtú dršost
Manicholoců,
wobyti

když Cirkew

Učtetcrých Udil tUpili,

býti prawili,

kat. pro hťissaxéžie
ji cxuř cirkwi Uco

a Uaproti tomU jak febe při toa

lit,erých neťcstech Uepostihloll swatosti žiwota
wychloubali a jcdčuč prmoou cirkwi se nazýo
lqati mohli. Neislcdkrm toho počxal již fprawcu
d,liwčxji o Eirkwi kat. smýsslctl a sonditi, a to
tml wice, čxim důkladněji

i Ua jiné strčmcc pou
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znúwal nefmhslnost naUky Manichowské. Whu
wolencům bhlok totiž od posluchačů omoce a
Zelenčny obětowúno. Qběti taré měli pošiwati,
dilem bh obětujicim hřichy odpusstěny, dilcm
bh požitim čústťh s wčtlč wyfne.obozenybyly.
Qběti tafowých wssnk ch whwoleuci fmni poži:
wnti fmčli, a žúdnčnm fc chmělo pod tčxžkč)m
hřichem z Uich poskytowuti. Pouěwadž ale čau
stěji přilissnč

bylo,

1nnoho

lnkowých občxtčpťiucissrno

lakže wpwolenci smni postačxiti ucmrchli,

fnchslili
si, mě
že éc
takč chlaprům,
wychowčmi
i, bUdoU
k požiwúxli
podúwati; jichž
a abhu
Uičxehožnezbylo,
Ubohč Ucisiliul k jidlu UUtili,
tať sice, že nmozi z nčch pťecpciuim bolestuou

sulrti o žiwot pťisslst).
Učxcni tnktéž, jjaťašš Uemělo žůstati tajuš,
Uýbrž wcťejnč posluchačxlim ťúšňulo bylo, Učcui
totiž, žc zplozowúUi diteče jcft uejtěžssim hřichem,

nmjelok cčt mrmmu) ua chwyssc Urúžeti. N
proto Ua jisto můžech twrditň, šuajice powahu
Nuguskinowu,

žc č jebo

lepssi cčt žpous;el eťc

protč neťeftč také. Nad to č Manjchowcům
bhlo za hixčch poklúdaino, kdyby ktcrý žUich
hladowěnm žebrciku sousto chleba Ueb učxco o:
woce bhl podnl.
Bončchxdš wssař takš přiřci:
zchi pťilissnč odporowa:o pxťiro,žeUš lúscc, byu
lok powoleuo, Ulmužuu w peUčšich podúwatču
Jateň to nle ncsuchflmi, hloupú U biduú hračka!
Nenlčxlo se žčldrúkowi

chleba Udčlčtč, peUčž ulU

wssak dútč, aby si nlohl chlcba koupltt, lxyloč
woluo! Neslllhsluost ta tnte do oči pcxdala, šc
uc) St.

o tom „ůe morjduď Uee onp„ 167 nz 52.
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ji NUgUstin Uyni až š nstrmltim pozorowal.
KonečUč měl sc tčž pťeswědčiti o neprawdiwofti
doUměUky swč, žc Mančchowci doťonaloU žnú:

mofti pisma sw. thikaji.

Bhloč to hlawnim

člčmkcm Umlky jeǧich, že pismo starého Zúkona

pismU Uowého Zakoua zcela odporuje. Za toho
času wssak w Karthaginč proti tčmže Mania
chowcům činiwal šačasto kúzmli Helpidčuš, Uči:
tcl cirkewni, a zjewuě dotwrzoloal, že pismo
stňrčho Zúkosla úplnč a dokoxlale sc shodec š
pismem Uowšho Zúkona.
Nngustin a pťútelč
jeho poslouchali často kúǧcmi ta, a když Hel:
pčdinš jeduotliwýxui pťlklady shodU obojiho
pčsnm dokažowal, Nngustill Ujkterak Uemohl důe
wody jeho whwrútiti, a wčpowědixlc jeho od:
pirati.
Rdyž pal? sc UčxitclUMmljchowských o
tom dotašowal, tito Uiteoliw weřejslě, Uýbrž jcu

potajmo odpowidali, žc pifula nowšho Zúleona
pornsscna byla od Učxkterých, kteřižto chtčli zci:
koU židowský U wirU leťesiaUskoU wetkati! Bd:

powěď tu nlčl nlc Nllgnftin již za šcela Uedo:
statečUoU; ločdčlť totiž wlaftni zkuschofti, když
sstudowal spisowatelc latiuskč, jnk UesUadUč jcu
ftiť, bežc žťrjmých fwčdcrtwi dokúzati, žch
kUiha Uěktcrú Ueprciwč porUsscna býti Ulohla.
Nčkolčw takto Ucmilc pozorowal, žc Mmlichowci

Uerožnnlnč a

beš dčuoodů proti

pifmu

sw.

brojč, pťcc po,ZUúUi prmoého tenkrútc jesstč Ue:
dofúhl. Qd toho čafu alc již často si žcidal,
požnatč Ulužc Učjakého w pifmcch sw. zbčxhlčho,

ubnu

Ulo
bU h?. Uim o Uich rožmlouwati

a jc skoumati
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8. Dalssi wýwoj odporll Llngustinowa proti
Mcwichowcům. Otlizla o zln a Uúmitty Nc:

bridiowy.

Rozmlnwa NUgustilšowa š leftcm
a odchod jeho do Nimn.

We mnohěm tedy již Nngnstin bhl ztrntčl
oml horliwost, jakoUž byl sc Mmlichowcům od:
dal, wira a i důwěra jeho w Učenč jcjich Ua
mnoze Zwiklúna byla; pťccc wssak, pončwadž
úplnč:ho pťcswědčelli posnd Ucnabyl, Uemohl a
Uechtčl je opnstit.

Tnk šajistč čxlowěk Uerčxd fc

wšdúwú toho, co U wčdouli jcho se bylo žakoe
ťcnilo a w čcnl si byl šalildil, učxfoli z čxústi
již pošltúwú, že pťece kculcčUč lulde sc toho

mnset wzdúti.
Nastúwú tu boj txchý Ulczi
prawdoU a bludem, U to tinl mohlltUčjssi, cm
pozUúni prawdy
samč wžřdp jrst Ueslmdné.
Tňkto se wcdťo i Nugustjnowi.
Důwčruč sl
w Upřimné horlčwosti sc byl oddnl UaUrc Ma:
Uichowskš a ji zmuilowal,

Ualc prawdiwon.

ucld ji Ulčxl Za doleou

Teď již owsscm pozlml Ue:

prawdiwoft Učkterých čxlúnleu, fpoln wssak jesstě
fondil, že to jfon jen čxlánkowé, ktcřiž podstatučx
k Umlce UeUčxležeji, hlmoui soUstnwa fanm žc
jest prawdiwú,
sl to tim wiro, čxinlUpiximněji

ctil a wúžil Mancta smuěho, obdiwnje sc jcnm
co swčtci welšéxxm a prmoénm wšorn rekn
wznessenčho. Ze wywolrxlci sami Uftmwwenai
prawidla mrawnú Uczachowúloali, přččxčnntoho
uu tak sc domýsslel u Ucuni sc Udprmoidlcch
smných hledati, jakeoby sund Ueldyln prawdjwň,
Uýbrž w tom, že jfoU Uad miru wžUcsscUci a
dokonalú. Wssak Ulc již pntruěji widčti bylo,
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žc sc milost Boži Uad uim slitownla a zbawiti
bo chtěla pout ohhzduých, by prohlčdslomi mohl
a Ualézti ccstU prcxon.
Neb jakož prwč jiže
byl pošnnl, že Uauřa Maui,chowskci o wčccch
pixirodných Uaprosto odporch wčxdeckýmwýslcdc
kům silosofii, xuělť i takč pošnati, žek i co do
oUč st:xciUkU jcstčk lžimú

a

Ueprmnci,

kteroUž

mnčl býti chloýssc prmUoU a jjstou. Neb že
se Mmlčcholcdcňm oddal, tcho pťičiUou hlawnč
byla flamnú doumčxcka jeho, jakoby katolici
Boha pod špiisoboxl lidfkou si předstawowali,

a otúchx: „Qdkud

pochúši

žloe?“ ktcrúž

ho welmi tižila.
Jedellterútc alc me,;i pťútcly byla ťcč o
ldytostt šlslt Nugnstill Ueb Mmlichowcc učřterý
Utázkll tuto podlc Učeui Mauichowskcho stauoo
wenim dwoji ťissc, dobrš i žlé, sošťcssňti Usilou
lonl. TU wssnke Umuitxlul ž nexmdáni Učkdo š

rožullouwajicich: žlo žc uenlci šhola žú:
dUú podftaty,
nu a tak dčlmyslnčwýpowčď
tu diuuody thršowal,
še nni Nugustjll cmi
pixcitclč jrho jeulu odpirati Ueulohli. NugUstiua
to tUclUli Zara,šilo; j tcišnl fc nn to llčcllre
jeduobo Mauichowského, Z Učnlž důwěrně obo
rowal,
žúdajc lm Učxm poučxeni dňklsldučho.
Trrlto

pač Um tcxteto odpowšděl:

Dal

bych Uěu

komU sstira do ruley a Zlddčdčl ldych, ždali

ucodtúhnul.

Pnkli

bh ji

to učjni (a kdoby to Ue.nu

činil?) uikoliw slowy, Uúluxž fklltkcdxl budc pťcr
swčdčxen, l;lo Že jesti podstatuš; ncbok nrmůže

popirnti, šc sstir jest žwiťe, jcš podstatU mú.
legustill
Udyslysscwodpowčď tu, žastydčl se a
rošhorlil sc wr.lmi, žc sc š Uim ro š chlapcem
Zů
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Uaklúdci!

Btú.zka o zlu.

Na

otú,škn,

kteráž

po

ťossecheUčcxš

Uejslawnčjssi skoumatele Ua Uejwýš tižila, nco
bhl by očekáwal odpowědč tak sprostč a zhola
Uesmpslnč. Neb otúška zněla o bytosti a pod:
statč šla, jaféž se Ualezú we fwětč dUchoinm
i tělefném; odpowěď wssak dáua jcft surowým
pťččladcm šwiťete sskodnčho, a Ulčxla Nngnstia
nowi zadost Uťiniti, kdežto chnchsldlost jeji bhla
patrnú. Qwssemť že i w pťirodč spatťiti lžc
oUU roždwojcnost, hřichem do ni wcsslon, a tuu
dhž žlo;
NUgUstiU lossak zhrošil se, když UlU
podle wýpowčdi ouoho Učenrc ťečeno bhlo, žebh
jčstt) twor pťirody byl totéž co zlo famo o
sobč. Neb Uzawiral, šc jc:li tomu tak, mnoho
jinčho jcsstč k podstntč šla by sc mUsclo pťijj
čisti. Echlčb k. p., siil Ucb olej, tuk potčxrbnč
žiwotll ljdskénm, i ty nlUselU bh bl)ti podstac
tami Zla, poUčwadž požiwčmi chlcba U. pť.
Umohélml ťlowčku sskoduš ldl)ti mňše, mlcb takš
proto, poxlčloadž požiwúui jich w jistč miře jeU
člowčkxl prospěssuo jcst. Taktčž sluuce, jemnž
se pťece Mmlicholocč klančli, by xUUfelo býti
podstatoU zla, aU oko lidské oflepný blesk jeho
snésti Uemůžc. Naproti tonul ale Unlohč wěci
w pťirodč samč Ualešúuxc (ak Uelibč a Zhola
sskaredš, ač pťec Ua Uejwýš Užitečnh jsou, n.
.pťt hnůj a. j. p.
Bhlak to bolcstUú rčma, jakouž citil Nno
gustin, pozorujc, že sc scsula soUstawa, Ua lete:
rčž si tolik byl zaklúdať. Wssak ale w tčžmiťe,
w kterěž se odwraccl od Manichojsnm, Ucbližčj
se jesstč UaUcc kat. Wždhť wůbec aui w poo
mýssleni na Boha útěchy Ualézti Uemohl, a to

Btázka o lel
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z tč pčxičiny, poněwjadž wčdonxoft jeho o BohU

Ucbyla leč prúzduú fmysslčnka. a osUdnú ona
Učchoda, jalešž Manichowct žiwot lidský podrou
bowali. taktčž Ucmohla bolcft jcho Utčssiti. Nur
gustiU tenřrč:tc nic Ucwědčl o Uesnlrtclnosti
dussc lidskč, Ueznal Boha wssemocnčho, otce
ncjlaskmoějssiho, chž pčči son losseckoťidi a
fprmone, o U Uěhož w každšm Utrpeuihlcdatč
jcst pomoci a útěchy. N blUdU toho přičiml w
tom Ualežúmc, žc přcmýssleje o Bohxl Uic mye
sijtř si Ueumčl Ucž thotU tčlcsuoU, c! co by
tělcsllč Ucbhlo, zdúlo fc UlU, žc Uic neni, tak

sice, žc si Ucmohl uikterak mhf liti bhtost
dUchoon.
N proto Ucmohl miUoUtistrojidla
Manchowskú, aU wsscliťon bUtost ša tčlesnoU
powažch, Uutuě tšž, když rožjimal o bhtosti
zln, souditi muscl, že i šlšho bytost jest Uějakú
takowú (tčlefmi), a žc mú snad son hmotU
ohyzdnon a jakoUsi Ueútwarňon. Qpčt wssak
zdúlo

sc UlU prmodč! podobxlějfsim, žc dlc dů:

wodU přitrlc zlo Uemú Uiš:idnč podstaty, a tať
Uchsslčnky jcho Ustawičnč kolifalh se mezi proc

tiwamj sobě odpornými. Jesstě Uebyl tcuto boj
Ukoučxcn a
skytmxly.

již

opět Uowč pochybnosti

fe whu

Ncb též co do dr:chčho člčmkn, o b Utosti
mčxl fc LlUgustiU o Ucprawosti UaUkU
Mmlichowfkč pťcfwčdččtč. thž totiž š pťútcly
swýnli jedUoU o bytosti a podstatč Boži rozx
Ulloxlwnl, a jcdni xpoďlc Umcky Manichowskš
dwč bptosti chwpšssi a dmoji řifsi !Uěčnou
kladli, swčtlou a temnon, Umnital pojedUoU
Nebridiuš š tak důmyslnoll bhstrosti, že slyssicc
Boži,
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to Nugnstixl

a pťútclě

„Co totiž“ u
Uiti ta plcmcna

jeho

wssirkUi strUuli.

prawil uu „mohly BohU učče
tcmxlosti (ťisse temUč), kdyby

Bůh Uchl chtěl bojowati š Uinli7 Nebot kdhby
UUl byly

Ulohly usskoditi pak bh Bčch zajistc

bhl porUssitelny a ponlijcjiri ŘeťUcli sc alc
žc Uičint Bohn Uemrhly sskoditi pak Uijake
přiriUh ncstčxwalo k bojowciUi a k tnkowčmu
sice bojowani až by Uejaký řdil mlcb oud Boži

aneb plod podstato jcho se muscl smisiti š moc
Uostmi odporuými od Boha Ucstwořeuymi a
tcck od Uich byl šknžen a přewrúccxčdo horssiho,

žc by žblažcuosti swc klcsl w bidstt
bowal

ponloci,

a potťc

ktcroUž by wyproskitt se Ulohl

a očiftiti. N tato čast Boha jest prý, duch
kterémuž od Slowa (Syna) Božiho pomoc
Ulú býti. Jc:li alc tomU tak, i to flowo Boži
polussitclxlc

by bylo

poUčxwadž jcst š dUchcm

jednc a tčž bytostč Prawi li tedy Mňnichowcň
že Bnh Ueb podstata jcbo jcstit Ueporussitelnčx
tedy učxcni jcjlch wnecko o Bohll n o dwoji
rissi jcst klanmc a Uičcnlnč; ťečnouli alc žc
Buh porunitelný jest tcdy jjž toto lelaUlUšjest

a louhamc a při prwnim slon.m žatratitellle“
Dowožowúxlim timto jať již rcčeno NU
qllstin

cx pťútelč jeho Uejwýsse polekúni jsoU;

Ucbot patruo bylo, jakš lo odporh bružUš w
sobčxrbowú Umcka Manichowskn Wždyt Mani:
chowci sanli Učxilia wčřřli žc Bťch jcst bytosti

Uejwyšssi a chčistssi, wsselčkc bthsti huwtlle
Ua nejwýsse prosty; Uaproti wsscxkopčttmrdili
že tatúž bytost Boži wc hmote byla sUižeUa
ano i zprzuěna! NugnstiU hlubocc citčl odpor
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tcu rouhawý; nebot wždh pewUč wčril 7a!
Blch jest Ua Uejwýsse doťomxlý a szeschy,
Ueškazttelný a Uezwratitelný a w nižadne strúncc
promcnliwý; wcťil ze pččrozenččlowčřu každšmU
wfsticho jcft žet Boži bytost a podstatU co

chmyď ueporussitclnou a UepromčUlion my
sliti UUtno jest
N w prawdč twrditi Ulůžcme, že Ulysslenka
ta byla hlawnim žúkladem wsseho sUUffleni a
fkommini jcho, a še wsselikč jine Uchsslenkh,ja
kož ta o pňwodU žlcho, proto tcxk wclmi ho

tčsnily, pourwadžeš. UchsslonoUtonto o Bothc
Ueshodowaly
Rdhž Ncbrčd řoč fwou byl Ukončil Ma
Uichowec jakýsi mčl owsscm odpowěd pohotowu,
wssnk žccla Ucprawoll o Ucdostatccnou „Ze

ťissc tenmú proti BohU boj podstoupiti mohla“
prawil, „stalo sc žet todo dobrotiwost Boži
pťjpustila, ňu Blch dolxrý chtčl podlc dobroth
fwc plemedm temnostč k obcowcmi swémU po
klidnčuul poxxožnčsti; a proto pry dopllstil bo
jowúni onoho; bojc tobo wssak leU mlastUi ou

chrnnč Ucpotťcbowal.“ uu deolděd ta !Ussak
byla lžtwú, odporowala uaucc MaUctowě, a
i saum
bhlňli
Ucmohl
hmoty

o sodč byla šhola Uedoftatcčxxrou.Ncbok
bylost Boži Ucporussitclala Uiktcrak sc
porUssiti dUch oncu, jehož Buh

bUl do

šlé wyslňl N Bich wyfilsljc ho ani by
Uchl d0obrotiwýul poučwadž co plcmeml te
mnosti UciUiti chtěl dobrcho iissi swětlé jeho
wlastUi bylo Ua žkňžU NUgUstiU Uúlcžitč po
Zual žc dUwod teU ftňti Ucmužc a jak rmchawč
odporujc Uaucc o BohU a bytosti jeho Uejdo
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kanlcjssi. Manichcišmuš fc tuto sUrowč dox
tknul ncjswětčjssi swatynč, kteronž Nllgustin w
srdci swčm chowal, mysslénkh o swrchowanč
dokonalosti Boži, ktcrouž wždy za Uejprwuějssi
a Uejdůlcžitčjssi powažowal. N odtud stalo se,

žc srdce jcho wžplmnllo hněwcm proti Mani:
chowcům, a núsledlchl toho zlomena již byla
wssecka horliwost, š kterouž trwal wc společnosti
jcjich. Wc horoucim zcipalU po moUdrUstča prawdč
byl Upadl m thata jejich! Teď alc již siUemohl tae
jitl, že důwěra jeho lo prawdiwost UaUleymcmix
chowfkš Ua wssech stranňch roždrcenú klefexla. Teď
již pošnúwal, žc lehkonchslnč sc bhl od naUky cirťwc
kat. odwrútil; lehfomhsině proto, žc žcidUčmuž uc
čitelů kat. UepředUesl pochybslostč swč, ktcrč mu
Ucpokoj půfobilh, že žúdllšbo fc Uechtal, co a
jak sc wěťiti mú. W hrdosti swč to owssem Ue:
Učinil, an donnliwaje sc wssclikou již Učcslost
Uliti, keatd učitclům so posmiwal. Neb Uiktcrak
nemůšemc pťipustitč, žc tenkrúte w Karthaginč
Ucbylo Učitcle katolčckého, kterýž by LlugUstan
byl Uúlcžitč: pončxil e). Neb jak jsmc šwrchll
pošUamenali, často sll)chal kúzmli Helpidicx, Učiu
tele

řat. a sčxm fe pťiZUal, žc xliktcrak Uemohl

wywrútiti

Učitelc

důwody

jcho. NejedUalo se tak o

leat., Uýbržjcdinč o Učeliwost

Nuu

gustinowu; a tčto znjistč fč mU teUkrúte jesstč
Uedostúwalo. Pouta Mnnicholoskú, jimiž scwťčU
jcst, bhla se sice UwolUila, Uebyla wssak rozu

lúmúna. Ncb Uin jesstč horliwě dotašowal se

a dychtiwěhledal poučcni U Učitclň

Mane

chowských. Tito ale Uikterak Ucměliod:
xe)erz
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powědi dostatcčauš a pončxeni prawčho, jakož w
otúzkúch týkajicich se nauky Manchowskč, tare
též i U wčdč přčrodnč a astronomické. N pťece
fe ncodwrútil od Uich, ueb jedna jesstč núdčje
mU ťhmlla, žc U Uich nalcznc dokoUulého poo
Znúni pwssušlikčprawdh a moudrosti.
Castěji totiž, ťdyž sc bhl Učitelň Manio

chowfkých dotašowal a pochybstti swš jim wyx
prawowul, a tito o Uich odpowřděti Uedowedli,
tčssilč ho Uňdčji, že pťijdc bisřnp lestuš, který
prý wsscchny pochhbnosti jeho, an i Uejtěžssi
otúžkh wclmi žřcteluč oldjnfui, a to sicc wrlmi
lehcc!

lestlw

ten, jchož Nugllstiu tač toužcbuč

očekáwal, byl syU chudého měssčach w Ulčstč
Milšwčx, w sewcrUč čústi Numidicz Powěst, jakú
o

Uěm

se ssiťila,

Uejšbč!hlejssi a

žcť jest

wc wssech Umllecich

obšlússtč wclmi Učený we fwo:

boduých Umčnich, bylač wssakzcelaneprawdiwú.
melstnš nlěl jcn dosti ncpatrnš Umčnilo grama
Umtčce, čctl xlčfolik búsniků, Umlčil se Uěkoliťa
ťcčcm Čiceronowým xmžpnmět, U zual tčž Učxktcrč

kuihy Senekoloh. Na tom, jak ťečeno, bidněm
skoro

šúklndu

rožncsla

sc powčst

o Učxenosti

jeho prý Ueslýchmlé. Což tim se stnlo, žc leo
stnš Učeenostifon dobťe těžčti ažmúlamnoho
hlUku dělati Untčl.szlússtě pak wUUikala an
wlnstUost jebo, že funduč dowcdl do wsseho sc
whoditč,

každč wěcč přiměťcučx wyhowčti

a o

ni, nikoliw wssak ď hlubokou důmyslnosti, Uébrž
ď mčlťoll powrchnosti, pťi tom wssak přeereťrúsnč
a mnoho namluwitj. Rnihy wssar Manichowskč,
fteré latjnč n slohcm Umčlým byly sepsainh,
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znal dobťe. MUž taký owssem sektč swč welmi

profpiwal. Umčrli a wčdy U Manichowců w
skutkU pražúdllč Ucbhlo; žúdný pak mělkost tu
a powrchUost tak dobťe Ukrýwati Uedowedl

jako Faustuš. Polcmika Manichowskúbyla prosta
wsselikč důkladnč foUdUofti; FaUstUš wssak lae

hodnofti fon
ždčxxlliwčdodúwal ji způsobu
wclkš onUdrofti. We sborech Mmlichowských či:
inal
každodermč řeči, a tim owssem že Uabyl
Uemalč cwičenosti, a proto takč fi žiskal wý:
mlmonost,

kterci jesstč lahodllčjssi

ohcbllofti
lepotou.

wtipu

Proto

jeho a

Učiněna jest

jakoUsi pťčrochou

si ho Manchowci wywolili ša bi:

skupa a ctili ho co wyzuawačc wclkého a UlUu
čcnika. Něčteťi katolici byli totiž Fausta a Uč:Z
kolik jinhch Manichowců pro wiru jcjich ob3

žalowali. Sotwa se to ale ftalo, jtž žalobnici
sami za Uč orodowali, a proto FaUstUš ch
jako Ua oko na ostroU rakeýsi do wyhUaUstwi
poslčm, wssak za kratičky čaš již propUsstčU
bhl. W tom Zaleželo celč to mUčeUictwč jeho;

FaUstUš alc Umoho Ua Učm si šaklúdal ačasto
Uaň fc odloolúwal. Eo do Ulrawů, žil jako
Utariný a choUlostiwý bohatcc, jakoby na od:
por wssem pťisným zúkoUům Manichowským.
Umělčxa lahodnú wýmluwnost jcho, horliwost,
š jakouž pťednússel UčeUi Manichowskč, wtipnč
nújezdh, kteréž činil Ua Cirkcw katolickou, při
tom twúřnost Učenú, jižzddobře Ukazowati Umčl,
Umohosiibnš twúřeUi w řcčich jeho, jačody jesstč

hlubssč a. důkladnčjssi důwodh za lnbem mčl,
jichš prozatim zamlčeti chcc; hoUosiwost jeho
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a odwolúwúxli sc k nlučcnictwi swémU, to pčcdu
stawowčmi osobh swč a cti mUčenickč bhlhč
prostředkh, jakými ziskal FaUstuš mnohč stoUl
pence obžlússtč ott),kteťiž, foUdUosti wlastni prosti,
ťcči jcho Uhlašenou a kwětlmtou swcdeUi jfoU,
powažujicc bo co stUdUici wssi moudrosti. N
limto owsscm !oynikal, eže Učkoltw chfa Uikterak
UčcUcem, Uulěl
wčtssiho.

si žiskati

powčst

Učcncc Ua!jl

Faustllš pixibhl do Karthaginy roku 383,
kdhž Nugllstin eiž počital 29 let. Hned po
přijcti swém U úzal fc we sborcch Mmlichow:
sčých a činiwal řcči š Umohon pochwaloU. Tolcha
NuǧUstiUowa, š jakouš ho očekúwal po drahný
čaš, Uspokojeni dossla sicc„ když pozorowal, žc
Faustuš wyllikú hbitosti a čilosti řečntckou, a
;pňfobilosti, š jakouž Uměl woliti siowa pťi:
hodUú, lo Učxžtoš welikou lchkosti odiwal mhc

ssléuky swé. To ho těssilo, a š Umohýmiapřed
nmohými chwúlil a wyncissel ho, pťcce wssak
w obscchU ťečč jeho Ucnalcšal

toho, co wlastUč

tak toUžchč byl očekúwal. MlUwil totjž Faue
stnš totéž jcn co jiUi Učitelowš Mcmichowssti,
ač sloloy Umohem lahodnějssimi! To již alc
Ueprospělo žižni, jakouž NUgUstin hoťel, žišni
Uiřoliw po krúsných slowech, Uýbrž po prawdč

sanlčl „Neb takowými wěcmi,“ jaksúm praroi,
„tenkrčxtc již bhly Uafyceny Ussi mš; aniž se
mi nezdúly th wčci lepssi proto, žc ozdobnčji

se pťednússelh, anž prawč proto, žc wýmlanťax
přcdloženy, aniž mhsl moUdrčx proto,“že

pťeďše

nússka přřměřcnú a wýřečnostll sltrdkčd. .x . . Dd.

Tebc,

Božc můj,

jČž tchdyš jsem se anUčil, dšce
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chlui miti sc Uěco ša prawč pollzclproto, žc
wýmluwnč jest pťcdncsscno, mlt za Ucprawč
proto, žc nesloženč z úst wychúzcji zwlcky slow,
a naopak Uni ša prawč proto, žc w ťcči oo
zdobUč podúno; alc žc jfon Uloudrost a poo
ssctilost podobnč krminl Užitočnýmasskodliwl)m,
a wc slowcch ozdobUých a Ucošdobných, jakož
i w Uúdobúch wzúcUých a sprostýchmohox: oboji

krmě sc přcdklúdatč“(thn.

7. 6.)

NUgustiU tčxžcc Ucsl, žc piei UlnohčmUciwalU

poslllchačii hncd Ucmohl přcdučsti šanstowi a
sdčliti š nim tcsknosti a pochhbnosti zphtowcini
fwých, w důwčrnč rožmlllwč poslouchati ťcči
jcho a důwody swč opčxtchul pčcdwúděti. N
ťdyž sc koulcčnč Udúla přilcžitost, odcbral

sc k

Učum š Učkolika přútcly fsm)mi. chprwč

byla

išcč o sstudiich

a pťcdmčxtech wřdcckých wůbcc,

NllgustiU wssak hncd přcdnesi Uěktcrč wěci,ktcrč
Ulu Ucpokoj působily! Zňhy alc a to š bolesti
patrnoU požnal, žeť marnč očckúmal přichodu
powčstnčho Učcnce Mautchowského! Nugustill
fúm še wsscličolx nadsscnostipěstowal wědy roš:
ličxné, a

žiskal si w nich wčdomosti

rošscilǧlých

a.důkladných, tak žc bhl tcnkrútc již wclkým UčeUe

ccm a proslawcným Učitclem. Donal

tčž podlc

powčsti rozssiťenč, žc mn budc ččUiti š mnfem
dňkladně wšdělmlým, kterýž i chtěžssi otnzley
rozťessitř Umi. Wssak

ale

widčl

nmna; Ucb w řcči již poznallesta
w xUmckúch swobodných

fe býti zlčlcx7

co člowěča

úplnč nemnělčho,

wyu

jma w piscmnictwi, a w tom Ulělxžuúmost ch
zcela obyčcjnon. N kdhž se mu w ouěch Uměu
Uich, w nichž za wytcčného bhl ho poklňdal,
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patrnč erčdomým
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Ukúzal, již takš i donati

pťestal, žh bh Utohl whswětliti a rozlnsstiti to,
co Uepokojilo Ulysl jeho.
Nředcc sc alcx jesstč o to pokUsil.Pťednesl
Faustowi, žc mnoho byl čctl spisii silofosických,

a že i w pmnčtč je bt)l podržel; žcfrownúwal
Uěkteré z Uich š UaUřou, jakouž podúwú Mau
Ueš, a žc se mu prawdě podobllějssi Zdú to,
co Uapsali silofofowé oUi. Ncboť skoumajice
Umsli bystroll, že wynalešli a určili jčž na
muoho lct Uapťeřd šatměUi slunce a nlčsicc,
ktcrl) ch a lo ktcroU hodiUu UastaUc; a žc fe
ncsklanmli wc wypočtcxli swčm, aU tak se stúu

wci, jak předpowědčli. Ta

prawidla

také zau

psali, podUeš čtou sc a z Uich se pťedpowidčx,
ktcrý rok a ktcrý Ulěsic roku. a ktcrou hodiUU
dne

a

z juťš

čxčxstky(swčxtlosti

swé)

Zatmi sc

měsic neb sluncc; a tak wždy jcst, jak bylo
přcdpowčdixlo. Eo onino tcdy Zpožorowúni samč
pťirody proncsli, prmnč že jest; Uadto i dů:
wody Uaskytnji fc w počtech, w pořúdku čao
sowčm i w jiných patrných swědcctwich. Srou
wnúwajc tcdy wýsledkh tyto š wýpowčxdmi
MaUctowými, kterč o tčchto wčccch Uapsal, že
ncnaleščx w Uich aui obratů sllmcčnich, an rou
ondenUosti,
ani tčxlcš Ucbeských šatměUi důe
wodn Uěoaťého; ano žc wýpowčdiManchowslečx
dokona še Uefrownúwaei čšawhpočtcnim a poa
zorowčmim nmdrců tččoǧ.jEcho tedy sledowati
dlužno, túzal fe konečxnčFausta,x buďu důwody
ony wědecky wypočtcné, aucb fuleihyMcmctowh,
aneb zdali by naUka Manichowskú aspoň stejnč

jňstý wýklad wědy tč podati mohla? u

thž
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NngUstiU tyto otcizkypředložil, FanstUš oprade
a UpťimUě whznal, že nemůže podniknoUti úu
lohu tak tčžkoU, o tčch a podobných wčccch že
Uemú Uižúdnč wědomosti. Bylak to owsscm jcn
léčka chytťc pťiprawmú; Ucb Uechtčl fe do roš:
mluwh pUstit, aU dobťe wčděl, že by úplnou

erčdomost swon již Utajiti Uemohl. Pročež
radčji se přiznal, a tim prciwč Nugnstina si
nakloUil, jemUž se upťimstt jeho šnlibila; aU
ostatni Učitelowč Manichowssti, jichž také se do:
tašowal, š ossklčwou drzosti ho poUčowati chtěli
U wčcech, o Uichž prmličcho newčdčli. Y. proto
takš jesstč jiUš otúzkh n pochybllosti mu pťcde
ložil, wssak i U tčchto proslawellý Faustllď
Uťúžal fe býti zhola neUčeným. UpUstil tcdh
NugUstiU od dalssiho dotnzowúni se, aU již
núději fwou w Učenost ManchowskoU docela
zmaťenu býti požnčxwal. Pokračxowal wssak dúlc
š Fanstem w čeči swč, rozmlouwajc o Uauce
řečnické a o knihúch spisowatclůlatinskl)ch; tUto
wssak leftušx
taktéž Upťinmč si hrúl Ua žúka
Učeliwčho, Ueb wssemožUč Usilowal šachowati
pťčzeň NUgUstiUowu jak fobč tak i sektč Mani:
chowskč, a wolnč poslollchal rady jeho.
Wýsledek rošmlUwU tč pieiprawil NUgUsti:
Uowi bolesti welfč. Marnč bhl tedy očekúwal,

to již bhlo jistč, pťichodUlestowa,

a marnč

doufal wyswčtleni pochhbnosti swých, a dokona
wzdúti se mUsel Uúdčje, že sUad jakéhosi tal

jcmnčho

smhslu Uallkh Mauichowskč poznú,

jakž si byl fúm púislibowal: Pročež tafč rčx:
em zlomena horliwost eeho, kteroUž sc hnal
p učenosti Manichowskc, a wssccko snažeUi

Touha Lluguftinowa po prawdč.

Uj

jeho, w sektč tč ť dUkonalostč a prawč monl
drosti dospčti, dokonce Ustannlo.

Wssač ale po prawdč a mondrofti famč
Uikdh Uepťestal horoUcUě toUžiti.

J

Uhui jesstč

po Ui toužil a to tim horoUcUčji; pUstiw alc
Uňdčji, že by ji w Učcni Manichowskěm Uae

lčzti bylo, erčděl kam se obrňtiti, a kdc a
jakým způsobcm ji wyhledúwati.
W cirkwi
kat. ncbylo prawdy, tak afpoň soudil dle Uc:
prawč domněnky fwš. Snad něťde jiUde? Na
otúzku tU Ucwčdčl žúdnč odpowědi, a pročež
zňstal jačoby tčlem pťi naUce Manichowskš, nč
dUch jeho doleko již wzdúlen bt)l od Uěho, a
Uzawťel, spokojitj se prozatim, doleud by fc mU
Uěco lcpssiho Ucnaskytlo. WlažUč tedy jen a

nedbale
pťikúšani
Manichowfleú,
Uezastúwa šachowúwal
již Uauku jcjich
š takoU
horliwosti,
an i přútely fwč hlcděl od pťilissnč důwěry,x
jakoUž w Ui kladli, č;razowntid Wssak zbl)wala
jcsstč silososie, ktcroUž po tolik let bhl pčftowal
š lčxskon UadsscUoU a

losti dofpěl.

w niž k welřč dokonao

SUad jeji pomoci mčl hledati

prmddu, a to tim wice, aU an

nejprwč to

bhla, jenž slepoU důločrU jeho w naUku Mau
Uichowskon wywrčxtilae?! Dussi jeho fwiraly
UhUi mdloby tčžkš a bolcstný Uepokoj; silofosie
wssak neposkytowala žúdnš pomocč, Ucb „daloeko
b lo ode Ume“, jak ičxm prmoi, „těmto siloson

fmn,pončwadž prúzdni bhrli spasitelc
Učho jmčna

Ehristeowa,

fwčťčti Ušdrae

wcnč ode mdlob dusse nxč“. uu N z tč přičiny
i od silofosie sc odwrútjl, Ucb o tom na jisto
bhl přeswědčen, že mimo Ehrčsta Ucftúwú o.nid
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prawdh ani moudrosti, že by ji tedy maruě
hledal wc fpisech silosofů! Kdo by tUto erea
lcbil zbožnou matku jcho, kterúž hluboce do
srdcc jeho wsstipila Uejswětějssi jmčno to, že w
Uěmmocnč wždy opanowalo ! Kde wssak prawdy
Ehristonšh hledati? Qtúžka ta bolcstUč ho tia

sutla!

Easto tčž zpytowal

posmoúdni žiwot

fwůj, často febe sanm túžal, čeho by žiskal po
úsilnčm touženi a suažcdli dcsitiletčnl? Požiwal
sice wsscobché wúšnosti co Učitel řečnictwi, a
we wssech fkoro wčdúch a Umčnich dofúhl poc
diwu hoduč dokollalosti.
Qwssem že i Umo:
hých přikoři od žúků Ue,žbedných sUcisseti nm bylo,

naproti wssať slmoxlú powěst a pochwalň wsscu
obccUú činily je aspoň poučx.kUd suesitclnými.
Eož ale prospěla slciwa a chwúla, kdež frdcc
bylo pusto a prúždno a bolesti rozcchločuo,
jakož ncmohou prospiwati žizmwčmll obrazy i
sebe fkwostnčjssi. Pťcd desiti lcty horoUci toxcha
po prawdě a moudrosti mladika nezkusscUčho
swedla do tcnat 8))ťmtichon.dsčých. Jak fc byl
radowal,
žc již již žčxdančho cile dochúzi, ano
žc bo již dosscl. Tcď wssak již wěděl, že po
tificeré.m Uamúhcini dalcko wzdčxlen jcst, ba žc
ncznčx an prmoě cesty, a žc Ucwi jak ji Uau
lczti. N co do nliUUlosti ou litost a stnd wea x
spolek opanowaln srdce jebo a swiraly ho bol
lcstnoU utisUi. N jakú to blldoucnost? Jak hoe
roucně !oždy lo Uitru swčm wzdychal k Bohll,

jak lačněl.a žizxniljwždy pouprawdč!!u?l onao
tmcha.tim. mocnčji fe ozýwala,x čim wicc mixo
zela núdějc, žc kdy Ukocha bxlde. Nad to i
procitm:wssi swědomč předstiralo mnohč wadh
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a poklesky žiwota. Hťissně obcowúni we swazku
Uedowoleném a odtud wč:ssniwš pochoti a opčt

strasti mnohč, ctižúdost marinú

a klamiwú,

jač tU mohla dUsse jeho Ualezti poklidUe?! Kou
UečUči sw. MoUika přibyla do Karthaginy a

pťichodem swým dowrssila bolesti jeho. Již
bolnú twúť jeji merě fwědčila proti Učnm,
bolestUč sižh jeji tiši chmionU swiralh swě:
domi jcho; důwěrnč profby a modlitby jeji twz
liřerč byly !Uýčitky pronikajici srdce jeho. Wssak
o.le wsselikerč strasti ty bhlyť toliko počúte
kem

spúsy NUgustiUowď, Ueb UebUla jesstč pčxio

ssla hodilm deho. Prožťetelllost Boži wcdla ho
i dúle po ceštúch obtižných, dopUstčla, še dlouho
jesstč bloudil, a chtčxla ho jesstě wice ponižiti,
Uby ho le:řmou tim wicc powýssila.

Prawč pša toho časn přibyli učkteťi přú:
telě jcho z Rima do KarthagčUh, a pozorUjicc
uepočojnoU Uchsl jeho, radili jedUohlasnš, aby
sc odobral do Rinm, tam žc wětssich přijmů a
i wětssi důstojnosti dofcihnouti lže. Nččoliw oe
koonst ta poUěřUdna Nllgustina působila, pťece
wssak štš pťččiny obzlússtč Ustanowil, rady přú:
tcl uposlcchUoUti, pollěmadž poskytowala nej:
whodnčjssi přiležitost, opustiti město, kdcž UlU
tolikeré strasti snússcti bylo. JiUú tčž přičirm
byla ta„že mU wyprúwěli, že sstlldeici mlčl:
dež w Rimč pokojllějssi jcst u kúžUi přifUějssi
přtdržcnci počxúdek že zachowúwú, kdcžto sstUdU:

jici w Karthagině držosti a ncstydatosti son
Učitelům swým lmlohš kťiwdh činjli. Snad
ho wedlo tajcumč tUsseUi, tam, w emi cizč, že
Ualeznc koUcčxUčpoklidu pťcžúdonrišo, jcho,š wc

114

Nugučtin se chhstá na cestUdo Řimn.

wlasti Ualezti Uemohl. Mh zajistč pťeswčdčenj
jžmc, že NUgUstina wedla prozťetelnost Božido

Rima,(Sr. thn. 7. 8).
Umysl fwňj

nefdělil NUgUstiU žúdnčmu,

an laskawčmu ochranci fwčtml Romanianwi,
jehož
tajil
Uika
trala,

syna U sebc chowal. Tčž i přcd matkou
ccstu swou, obúwajc sc slzi jejich. Mo:
wssak, fnad žc tUssila aUcb Uějař wypci:
co sc ftúti Ulú, hoťcc Uařikajic chtěla ho

od ccsty té odwrútiti; a Čdyž k tomu chwolil,
afpoň š nim chtčla do Rima jitč. Qboji pak
NUgUstiU odmitm:l. Wčděltč dobťc, jnk Mo:
Uika wroucnš milch wlast swUU a ouo misto,
kdež wcdlc mcmžcla swšho Ulčla již pťiprachý
hrob swůj. Hlawnč wssak proto jr Uechtěl š sa!7
bon wšiti, ank se UU: stýsknlo, UstmUičUěpa:
třiti Ua zúrUUltck jeji, ktcrýž, jak se donmiwal,
pieecc umirnitč Uemohl. Wsse již bylo potajmo
k ccstě pťipraweno, a loď, po tšteršž plouti Uxčl,
Usl bližc mčstcčka Mappalie očckúwala wčtrU

pťižetiloého. NUgUstin sc taUl odebral a Umtku,
jenš ho Ustmoičnč!zdržowala, přemlnmil, šc chcc

Ua lodi ansstiwňti pťitrle, a š nim pobyti,
dokudž by ža wětru pťizinšho odplouti Uc:
Ulohl. Monika wssak fc zdrúhala U ncchtěla
bcž NUgustina do mčfta sc lorútiti, U ch š
wclkou tiži ji pťcmluwil, aby Ua mistě lodi té
Uejbližssim, w kaple pamútky sw. Eyprimm,e)
zůstala pťeš Uoc. Qwsscm žc to byla lcž;
ee) Na bliže Mappalie byly dwě stroosknč a welrč tanlu re rti swe
mučenisa Cyprtaua wydudowciuy; jedna na tom mistč. kdeswe
mučeud krew swou wylil, druhá tam, kde jcbo sw. tčlo poloo

žmoe Uictor úe pergeoutione Uanúnljc:a lid. l.

NugUstin co Učitel ťcčnictwi w Řťmě.

Uď

Monika wssak Uwěťila a zůftala w ťaplc po
celon noc w Utodlitbčlch a slzi prolčwčmi. W
Uoci wssak, kdhž wúl witr pťišniwý, NugUstiU
tajUě odpluť. Zjitra MoUika spčchala k pťio
stawu, a Uespatťiwssi an lodi ani fyna, bou

lestnč plakala a lkala, žalujic Ua jeho erdččr
Uost a ukrUtUost, až konečUč zwitězila w ui
zbožnčx důwěra.
W nlodlitbňch k Bohu Uao
lezla útěchh a posilUila sc w Uúději, že Bůh

přec jedenkrúte wyplni prosby jcji. .Pročež š
úplnou odewzdanosti do wůle Boži wrútila se
do Tbagasty, š toUže wrochlosti a horliwosti
loyfilajčc ondlitbh bez UstciUi k Bohu o spae
seUi shna swěho, aneb, jak Nugustisl sám di,
„krcw srdce fwého, sizy bolestné, we dne i w
Uoci obětujic za tha“ (WUZUdM 7. 8).

9. AugUftin co7 učitel ťečnictwč w Řimě a w
MedioláUč. Nečmi sw. Ambrože poznellábla z
blndU powslúwá. Přcitrlč jcbo a sw. Mouika.
NUgUstiU pťibyl

sskastxlč do Rima,

apUu

bytowal fe u přitele jedxloho, Mmlichowre. Cee
hož obúwatč fc bylo, že strastný Uepokoj a dču
fui bojowé dnchowni zdrami jeho tčxlesUčmUU:
sskodi, stalo sc. Nezadlolcho po pťichodU fwěm
Upnďl w uemoc tak těžťon, žc jčž u Uzdrachi
jeho pochybowali;
mimo Učxranmč: bolestt š;inrč7
UičxUčtrpěl i tUto welikou trýžeň. že Ustawtčllč
widčxl před seboxl bolestný obraž matkU fwé,
mm bež Ustčxni fe modli ža Uěho. Dalcko
wšdúleU jsa od Ui, pťissel sčnn k sobě; mocně
sc ošýwala w srdri jeho lčxsia fyUoloskčx, aswču
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domi procitlč bylo w Uemalčm ftočrčmi, žc oe

slhssel
prosbyby šcji,
žc lstiwč
ji podwedl.
Co chlapec
takčanjedUoU
w byl
Uebczpečnč
Ucž
moci postawcn; tenkrúte wroUcUě prosil žbožu
UoU matkU son, by ho dala pokřcstiti; Uyni
ale w Uebezpcčltč Uemoci tčto ani na Uchsl UlU

Ucpťipadlo, abh byl toužil o kťestU sw. J
tcntokráte whslyssel Bůh mod itby zbožUč matky
w Nfrice lkajici pro syna, a nedopUstil, aby
fyn jeji dwoji fmrti, duchoonU a tělesnoll U:
mťel; rúUa takú, kdobh bhla ranila frdce jcji,
Uikdh zajisté by se bhla Uepoždrawila.
Bčch
zbamil NUgUstan Uemoci tě a Uždrawil ho.
Kdož by š Uim nefoUhlasil, když Ušdraweui to
pťičitú jedinč Urodlitbúm matky fwč U slšúnl
jejim, ťterýmiž wždy prosila jeU o spaseni syUa

smého (Sr. Wyšn. 7. 9).
Prawdě podobno, že w Uemoci tč ler
piUď ossetřowal milenčho Ušitele swšho. Nelx
byl již dťiwe přissel do Rinm, kdež prčxwa
sstUdowať. YllgUstiU co bedliwú ochrance jrho,
po drxchč ho odwedl od žcihubuč Uúružiwosti.

Neb lepillš

wússniwč si zamilowal ohawnč

hrh sscrmiřskš, tak že sstudii swých doccla šanex
dbal. NUgUstiU wssak, jaťmile to žnmnelml,

w lúsce přútelskč UapomenUl ho U lepillš
podimUhodnoU ždržeUliwosti odťekl se na wždy
bidnč rozkosse tč a fwazkcm Uejpewuějssim pťi:
lm:l k Učiteli swčmU.
Ukoxlčil sstUdča swú
Urúwaticťeú bršo po přichodU NUgustiUowč do

Rima

a zúhh se mU dostalo úťadn soUdUiho

zastUpitclc, wc ktcršmž thikal
hlmonč pťi:
snoU sprawedlstti a erbyčejuoxl obezřetUosti.
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Nikdh neprijal daru Uějakebo Uúbrž zamital
wsse čim chtěli zakoUpiti pťizen jeho, jak fc
častěji ftúwalo S podiwenim tu řikawal: Jak
mohoU lidč penčz wice sobe wčxžiti Uež sprawc
dlnosti scxmč? Proto takč požiwal wsseobecnč
loúžnosti U Znhy fc UU: dostalo wpšssiho úťadxl

pťisediciho totiž pri soudu, we kterčžto lolast
Uosti priwtčlcU bhl ncjwhšssimu pprawci zcm
ských důchodů (wrchninul pokladniku zemslečmU)
JednoU stalo fe, že jistý scnator Uxocm)welmi
jcmnž mUozi dobrodixlimi byli powilmi, Umozi
pak strachcm poddúUi, žncužčwajc loelkc moci
swč žúdal bh Um Uěco dowoleno bhlo
wssak žčxkonem bylo

zaťcižúUo

SoUdce

fmno,

jchož radccm byl lepillščd,

ačkoliw to nechtčl

pťipustitč,

onomU žjclUUč se

pťece seUatorowi

Uepostmuil xm odpor; alc winu dúwaje Ylh
piowi prawil
žc pro něho to nemůžo Učxiniti,
aU bh jiuak z rndy wystoupil
Chtěl tedh sc
Uator moci fwe Užiti a slčbowal odměml wel
řoU; lepiuš
wssak ji šmorhmll; potom ho
strassil hrozbami Uež i ua ty lepiuš ncdbal,
a opťcl se mU ftatečně

Proto diwili se wssickni

Ucobhčejne stcilosti jcho, žc takowého UlUže, tak

welke polněsti ktcrýž Uepočetlchmi zpusobyi
profpěti nlohl i ssleodjti an za pťitclc miti si
Uepřal rmi fe ho nebcil co nepťitcle

Takowý byl tedy NlhpiUš pritel YUgustč
nuw, ktcrý spolU š Uim nhni, jakož i prwč w
.Karthaginč wčdy wsselikc š horoUcč láskou pě

stowal Prawuictwim ch wice proto se obio
ral pončwadž si toho přúl otec jeho
NUgUstin sčUU pale Uzdrawiw se, již pilnč

Ug
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poča„l prohlčdati ť účelU, pro ktcrý byl pťisscl
do Rima. Poznal Učkterč sstudujici, sirze něž
opčt jiným znčxmým se stul, a tyto shromúždil
w domč swém, aby je wyUčoloal Umčni ťečo
UickčmU.

Wssak

ale

i

šdc Uxčl olensitč ostrč

trUi powolcini Učitclskčho. Praweno mU sice,
že sstudnjici w Rimě takč Ueřesti Uepúchaji, jak

fc dělo w Kmxthagině, zdrllhč

strany wssak

chowňsli jejich bylo jcsstč haUebnčjssi. Rdyž to:
tiž po Učjnký čaš nčkterčho Učitcle byli slysseli,
UajcdnoU se šdwihli a odcbrali se k jinčmU,

perimU

Uežaplatiwsse. Wčrolomnost ta a uec

fprawedlxlost NUgUstina weluli pohorssjla, a tim
boleftnčji to nésti mUsel, cm bcz dostatcčxuého
jměni nejwice ž platu sskolUiho žiti Ulěl. Pťi
takowýchto ftraftech jedinš útčchy a Uúhrady

Ualešal w pťútclskšul obcowčmi B lepiem.
A
čim wiro fc mu Zuechutilo obcowcini š ltduli,
š tinl wčtssi horliwosti oddal se wčdúnl. Wssač
ani wčda ucmohla Um toukrcite žjcdrmti žúu
douciho UlirU. Ncb od Manchowcň fr již byl
š Uetajeuýxll odporem odwrčxtil, auo ř hoskčtele
swéhoweřejuč xmpominal, by Uckladl přillssUoU
důwěrll w Umlku jcjich. Ztelnmanú Uúdčxjc, po
toliřňlctčm fnaženi, šbudjla w Učm hořkoU Ue:
woli tu. .Kmu sr alc obrútiti a které cesty
žiwota sr pťiďržetč? Q rozřesscui tčto otúžky
pťcmýsslcjc, leolifal se w Umohých pochhduostech.

Qbúwal sc opětuého sklmnúni. N odtud tinl
hloUbčji pouořowal sc w pochybnosti, kterúž
wssať čim wice se Umožily, tim wice žmia
taly frdccm jeho, tnk žc sc ho konečxnčtrapliwú
Uedůwčra a bolestUčl Ulcilomhslnost ZmocUily.
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N Uúfledkcm toho wznikla w Učm mhsslčUka:
zdnli wňbec čxlowěkUpopťúno cht, prawdy dou
sici?! Jaťož mysslčnťa ta důsle Uč se wymiUUla
z oUoho kolisčmi se, wc kterémž se Ualezal, tak
tčž mUsela sc Utwrditi w něm, aU prúwč w

dobč tš š obwykloU horliwostč fon

četl spisy

silosofů akadexllických. NejhlawUčjssl zúfada jco
jich, přikalejici, pochybowati o wssem, aU člou
wčk Uijakš prcuďdh dosici Uelxlůže, zúsada ta

prúwč byla odleskcm wniternč jcho rozcrwanosti
a až kUpodin soUhlasila š trUdUoUmhsli jeho.
Wždyč po tolik let byl po prawdč Usilowal a
jak horoucnč a Upřinmč, a Uchl ji doséchl!
A proto tukč po dclssi čaš a š welkon obliboU
obiral fe šc spisy silosofů aleadcmickl)ch, we
hlawni zúsadč jejich útčchy jakčsi hlcdajc pťi
bolcstech dussc fwé. Wssak t tato Ulewa bhla
jcn šdúUliwčx. Wždyč w chtažnějssich hlUbinúch
dUsse citil to:chU loždh žiwollcl po prawdě, cčo

til mocuš ostny jcji pobúdajici k opčtušlml
skoUmúUi a hledám, a Uebhlo ulU možUo, hlafu
tomn internčmU odolati. N dle zdúUi aka:
demikťi mčl se Uúdčje tš Uaprosto odřici, že
prmodU kdy Ualežnc?
To Uechtěl a Uemohl
pťipUstiti, proti tomU se žpoUzelo wsseltkš mča
domi jeho. N súm rozUm mU prmďil, žc
Umcka siolosofň tčch fobč odporujc; neb jak
UlohoU twrdřti, že UemožUo prnwdh dosici,
spolU wssaf přileazowati, že každý ji mčx wyo

hledáwati a po Ui pútrati?

N opčt, chwilemi,

w Utrobúch srdcc tussil, žc přijde jistč, jistotně
doba, kdy bolestUč to hlcdáni prmody úplUč! a

dokonalc odmčněno bUde. th

alc přijde doba
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tae? TU horoUcUč wzdhchal a srdcc bolcsti roe
zechwěUč, hoťem diw že Uchklo. N wssak opět

jakú to podinú

směsiccchrozmantčjssich nlho

sslčUck boUťila U wnitrU jeho! Rozličnč souc
stawh a zúfady silosofň Umohočetllých, bújkh
Manichowské, Upomčnkh Ua Eirkew kcxtolčckou,
a ncprawé domUčUkh jeho o Ui, Uejhlawnčjssi
wssak, že pťemýsslcjc o Bohu Uic mysleti UcUo
Ulěl Uež hmotU tčleonu; tato stěsice UchssléUek

plUila wsseckumhsl jeho a žachwacowala rozmn
jeho U wiUl hrozněnl. Jak tU wzdychal po
swčtle !o temUosti fwč a pochhbuostech swých,

jak toUžil po milofrdUčm wůdci, kterýž bh ho
bhl wywcdl š labyriUtU toho dčfnšho! Qd Uio
kUd ale Uekhmlla Uúděje. N pťece již khnUla,
ačkoliw toho mli Uctussil. Ncbo kdy Ua Uej:
wýsse fe Uapmlly pomčry jeho, jcck šewučjssi

tak i lmlitrnč, bhlať pomoc a slitowúni Boži
chbljžssi. Prošťctcllwst Boži Ustanowila žkrčx:
titi de bolesti a th ho Uwč:sti,kdc se mu
doftati mčlo witčžstwi koxlečného a dokoxmlč od:
platy ža wssecky boje a bolesti, po mnohú lčta

trwajici.
W MediolúUč totiž byl šcnlťel ža toho
čan Učitel ťečnictwi Ua tgmčjssich sskolcich; a
odtUd bylo lozkúšúno do Rima prefeletU lnčst:

skčnnl Shmnmchowi,

aby th

poslčm bUl Učie

tel ťečnictwi. NUgUsttU dilrm žc Ulilowal poe
wolúni swč, dilem také žc Ua teU špůsob poc

jisstčnn widěl wýžiwll fon,

a to tim wicr,

že i Ua wcťchč útrath crstn ťeonati Ulohl, Uo
chúzel se skrzc přútely swč o úťad th.
Shm:
machUš. súaxt ťcčnik jfa wýtcčný a šnalcc wý2

dAugnstilr co Učjtel w Medtolaněe
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borný Uměni toho, Uúležitč Umčl oreniti skwělč
wlohy Nugustinowh a wytcčnoU dokonalost jcho
řečutckou. Pročež, ťdyž NugustiU před Uim
UrčexloU fobč ťeč na zkoussku činil, š welkou
pochwnlou Ustanowil ho co Učitele w Mcdiou
lnně. Přibypl tam Nl:gnstjn na začútku rokU

384.
W Rimč bhl jeU aš půl roku zůstal.
Ylypiuš xlechtrl a nemohl NUgUftan oprtiti.
Wždyč wčrUě sdileli wefpolek snahh swč, š tonže
horlimosti sstudowali a w týchže pochhbnostech
a bludech kolisali se. Odebral fe tedy š Uim
do xMedjolmm, by tam pťi bokU pťitele pokrau
čowal wc sstudiich a spolU i w prúwnictwi

prarowal.
„
Mediokmlnm bylo w Jtalii po Rimě nejl
siawnějssi mčxsto, kdež cisaťowč často š dworem

iwym sidleli, jakož i toho času cifať Balentia
nicm xnladssi. chfkwčlejfsi ozdobollmčsta toho
wfjak teldkrcite hyl sw. Ymbrož, arcibiskup.
Nuguftňu již w Rčmč slýchal o slawnčm jmčnu
jeho, a pťúl si, osobnč ho pozUati. Pročež
kdyš pťčbyl do Modiolana,
hUed sc mU pťcda
ftawil.
Bylof to zajisté setkčmi sc w každčm
ohledu pnulútnš. Ymbrož, sloatý biskup, čiU:
nofti fwou po cclém swětč proslawený, pcwný
slonp cirfwe katolické, faočtlem wčry w Uebeu
fich již wice obcujic než na šemi, a z druhč
ftrmly Nugustiu, Uluž nežmimč powěsti, smhslo
nofti sewřeUý, U wčře kat. newěďomý, w ber
dech a pochhbuostech pohřižený, prmndu hledaje
š touhou nejwřelejssi, wssať již skoro zoufaje, že
ji fdo, Ualc,;ne. .Kdož se ulohl naditi wýsledků
tčch přcssťastných, jaťl)ch schiizc ta pozdčji mčla?

6
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Kdobh byl tenkrcitc pťeřdpowčděl, že mužowč
ti jcdenkrúte swcxzfem nejswčtéjssim spojeni buo
dou. kteťiž nyui we wssem sobč Ua Uejwhš odo
porowali?l
N pťece stnlo se, žc Nmbrož YUZ

gnsttna uwedl do lúua cirfwe fntolicfé a prao
wým fc mU stal otccm; nejenom uděleuim
křestu sw., alebrž i tim, žc Nugnstin w nupou
tonmi čiunosti swš, co btskup, Učxitela spisol
watel na mno e chodil za wzuesseným wzorcm
sw. bisfupa d mbrože. Yulbrož přijul Nugua

stina š tafowou

laskmoosti, že Yugnstill hncd

si ho zmnilowal, wdčxčučužneiwaje dobrotuoost
jrho, ačkoli mlt Uetussil, čxim se UlU Nulbrož
stane, aneb že fkrzc Učho kn požncini prawdh
dofpěje.
Neb když Nmbrož k lldu ťeči čtčnig
wal, Nngnstill horlčwě posloUchal ho, Urdlmjc
wssak Ua to , co biskup Udluwil, Uýbrž jcn

zkousscje wýmluwnost jeho, šdali jest rowna
powčsti o něm ssiřeně. J požnal a nlilereid
whznal, že co se týčxe způsobú řečxnicfých, wý:
mluwnost jcho Uetolileo slcxdkosti, nlebrž wiccx
dúťladnosti fe lUyžUamenúwčx. Nčkoliw tnkto
o wěc, ktcrou hlcisati slysscl, prwotllč Ucdbal,
a jen na způsob patťil, jakym přcdnússena bhla„u

pťcce brzo a potenúhla

fon

tčž obrátil

pozornostuu

Ua wěc, na sw. prmody, ťtcrš Nmbrož.

hlúsal, a to welmi spnsitelnč Ua nčxho púsoud
bilo. Neb domniwnl sc, že pro prawdu Umxleyx
kat. nic rozumnčho se řici aui Uemůžc, a že w.
Cirkwi kat. wůbec čirý Uerozum jeU panujc.,

Tcď wssak počul poznúwati, žc prmoda slow
Ambrožowých dúkladnč. fc dň zastúwati. Sm.x
biskup též w ťcčich jwých často Uwúdčl Ulista.

Působeuk ťečťfw. Amďrože na Llngustina.

123

přfma siarčho Zeifona a obssirnč je whklúdal,
tak, žc Yugustin ne“enom poznúwal prmďý smysl
jcjich, berž již šc i hanbil zn pochybowúni
lwč, wc kterémž se dominal, ze zcifon a proo
roci nijak se nedaji hújiti, a mllerúd přxswěde
čowal, když Nmbrož w řcčich swých doslúdal
podlé aposstola: Pismeno zabiji, duch wssať obo
Ziwnje.
Y čim wice skomnal pťedlnčtU ťeči
Blmbrožowých, tim wčtssiho nachňzel zalibeni w
nich, ml slýchnl wznessenč mhssléukt) nauky
kťesianské, a co flyssel, tčm wice ho dojiumlo,
čim mčnč sc tobo byl Uadúl.
Núsledkem ťeči

sw. Nmbrože wzniťla w Nugustinu dlouhci ťada
těžkých bojú, owssem spnsitelxlhch. Nejprwč se
ozýwnly U wnitrn jeho loyčitky, žc slepou wěo

rou fe oddal Manichowcům a lehkonchslně byl
nwěťil wsscmu, což proti PifmU sw. byli Uau
mitnlč. N pozuúloaje, že od nich oklmUúU byl
U wěci, we kteréž šdáuliwč moUdrosti a Učeo
nosti jojich nejwice dúwčxťowal, počxal š wclkou
hořfosti popouzeti se proti Uim, tak že weluli
napanl
ducha fwého, jcstli by Učxjakmohl jiu
stými důkazy doswědččti Manichowcňw neprcnwe
diwost.

Wssak nikoliw

jcsstč w tč Uaiťe sc Ueu

blišil cirkwi katolickč, jcck se wždalowal Mal
nichowcůw. Neb o wssem pochybuje a mezi
wssim kolisaje, nechtěl již ničxenul wůbec Ua
prosto pťiswtxdčiti.

Tnk se nlU šdúlo, žc činitir

mxú dle zúsad silosofů

akademických,

ktcrýmž

tchdciž jesstč pťcdnost dúwnl, ai podlč wlastm
zknsseuosti neUxilé. Poznúwal sicc, žc důwoj
dowé Mauichowcň proti Uance kat. niktcrak
nrmohou

obstúti,

že bh wssak již zwi:ězitelk!ouj
6
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byla, ncchtělpťipUstiti, a to hlawnč proto, poo

Učwadž o wssech wěcech chtčl miti tan

kowon jistotu, jako že jist bhl, Be:jc
tťč a scdm doset (WyzU. 71. 4). ŽLssak
obojetnost takowú Umpťiprawowala trýzeň. Ncb
zUajc zúfredy ce soustmuh wsiech sioro silososů,
mUsel siUU sobč Umuitati„že tafowé jistoth Uelše
U wsscch wěcech dosici! Ei nlěl se tedy držeti
nedlahč zúsady sxlojofů akademickhch, žc čloa
wčku Uaprosto Uemožuo prawdy dosicie? Tomn
wssač odporowalo UU ncjwýš srdce jeho, kteréž
začasto již radostau)m tussenim šachwiwnko se,
zc foUečUč přece jcdčnkrcite prawdy a poflidU
blahčho Ualel;xle. Tař sc stalo, že w tnřém
přemyssleni bolestuci tiscň swirala dussi jcho.
Chwilemč lřpčxl te Bobll a U tajUč samotuosti
wšdychňje w Ulysslčnčúch pobťižcul bolestnč stčo

nal.

Chwilemt

Nifoliw,

opět jaleoby šonsaje wolal:

Ueuik čxlowčku popřeiaw jediUěho tol,xo

pťežúdouciho pokladU dosici! Naproti, wssak
prohlčdaje č dumyslnosti a podiwnč čilosti
ducha ljdského, a moužuje, jak umohých a
skwělých wa)sledků duch lidský již bhl pútrúo

Uim a bčxd:iuim swým objewil, a žc darů
tčch a wlnslnosti od Boha jemU uděleno bUlo,
opět a Uprt o,šswnul w blahš núdčjč, že Búh,
ktcrý ducha ladsleěho taleowyuli wlastnostmi or
patřil, takč popčšeje, abh k tomu cili dospěti
mohl, pro jchož dosnžeui wlastuostmi těmi obu
daťen jx!std Muže:li tedy člowčč pťece kpor
zUúUi prawdh dofpětč, taizsll se dňle, jakým způa
sobcm to mošuo? Skntečnost wlastm a sicc boo
lcstnú přcswědččla ho již, žc člowřk sčxm o sobě
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a súm zc scbc úplnčho pozUúUi prawdy doa
súhuoUti ňemůže, Uébrž že Bůh sčun ji zjewitč
nxusi. Y fnad že ji zjewil? ansscm žc, wždyt
sťrze Christa rossclikčx prawda
zjcwcna jcstl
D tom byl Ua jisto přcswědčcn! ch wssak
tato prawda Ehristowa, kde sc Uchrafuljc, a kde

opatrujc? Snad žc ji silosofowé maji? Toť
Uemoon! N proč? PoUěwadž jmšna Ehrista,
Učite e a Spasitclc, ani Uczrmli. Snad tedy
Manichowci maji prawdu? S hořfosti a patro
nou eroli žwolal odhodlauč: Nikoliw a Uiktea
rak ji Uenmji! SUad tedy w cirkwi katolickč praa
wčho pozUúUi Christa a fwatš prawdy dosici
lže? túžal se konečnš. S Ucdůměřiwou ostýu
chawosti a bčxzni otčxzku tu sobč předložil.
Qo
bčxwaje fc i tcutoťrčxte pře.Uúdlcni, zdržowal
srdcc swč: přede wsselikým pťifwědřcnim. „Jac
kož býwň, prmoi siUU o tom, „že kdo sspatUčho
lčkaře zkusil i dobrčmu boji fe swěřiti, tak

bhla ijedinč
UenlocUzdrawiti
dusse mš, kterú
zaljiftč
wio
roU
se moh
a, abh
očisstěnň mhsli mč ldystrost nějnřýul Způsobcm
obrúcena byla Ua prawdue Nlc aby sUad Uee
prawých wčci Urwěiila, raději fe lččeni odťio

kala, wzdorlljic rukoum Twým, jenžtoš pťjprawil
lšky wich, a je rozssiřil na Uemoct wsseho fwčta
a podiwmš mori Udělil léksim třm (WyzU. 71.
4).
Nno tak dalece již bhl dospčl, že UzUúo
wal potřebU wirh, řterúž by ho uzdrawčti ulon
hla, i Uchsli jcho očistiti a Ua prawdu Boži
obrútiti. Ncb taUulo mU Ua mysli a čnsto o
tom rozjčmal, jak nepočetuč nmoho wč!ťi, co

Ucwidčl, a pši čcm, kdh se dúlo, Uebpl; jak
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musi wěřati Udúlosti dějin Uúrodů, jak Umobo
zprúw o mistech a mčstúch we kterých nikdy
Uebyl jak mnoho Ulusi wrřňtl lekaťum, přúteo
lum a jiuým lldem tale že bp Uemohl docela
Uic w žiwotc toulto ťoulati kdyby Ueroeťčl

NUtUo tedy weřiti,

tak pťifazowal súm

fobč.

že UeUi o sobč Uea

Též

rošunmš

i připousstčl,

wčrlli Eirkwi kat. a pisulllm sm

kterež w tak wclke wúžuosti jsou U Umohoch to
Uarodů ano žet xošnumčxji, weťčti Cirfloč kat.
Ucž Mcmlchowcňm řteťiž slibowali wsselikou
wčdonlost a pťec sseredue stonpeuco sluč kla
mall wclcjčac jčm wčxřjratjsiccrym bújřúul ne
sulyslUým ktele Uikdy doleúšatč sc Ucdaji
Na
mysl tcž nnl wstupownl obraš m.ttkr a bolcstč
jeji Proc krwcxcclo sadcc Umtty? .,Že th jeji
Ueni ťntolčfrm! Ei mohlo li pak fe stitl že by
ona, při lo;hodllc soudnostč sloc U bystrodti
U!Usli tlamatl sc Ulohla? Q žcxjistc Ue! N sw
bisknp Nulbrož, proslmoexu) moudrosti fwou
žajiste nlťtoruke sc Ueučohl klmnnti Slmd ikau
toltcke služby Boži při kterýchž tcď čxastčjčbý

wal tajeumoxl Uloci pow;buzowalh ho tnf že
již počal dúwatl pirduojt nm:ce katolťcfč a

pťedscwzalsi potud šustnti katcchumenem
w cirfwi katolickč

poleud by Urco jistcho Uec

žafwitlo dle čeho by šařidtl bčxbžinota swbo
Takto zajtstš UččUeUprlUUi rošhodlly

kroč u

owssem že jeU plwui! u
menem

c NUgustiU U Uminil
stúti sc katcchue
š čústi aspost přičistř též dlužno pťntc:

lum
wal.

š jnkyuxiž teukrcite lU M diolanu obco
K tčmto přumležel Manliuš Theodorx:š
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mUž sslechetuý,
praonlúskollkresimtskou
spojnje
š Upťimnou
k wčdúm, Uciboč;nost
obd;úfstč

k silososii Platonowč,

jpolU jsa i wýtečnúm

ťečlliťcull. Dluděrllč též oldcownl NugUstin toho

času š Hermogcuiancm, proslulým to zuatelem
silososie,

jemuž

prúce

smě kU posouzeni

odco

wzdúmal. Zeuobjuš byl wýtcčuý búsuik a š
Uim často a mnoho o búslljctwi jeduňwal.
Werekuuduš, Učxitelgramatiky (jehož nmuželka
lgyla horljwú

kťcsfanlea), welkc) ctltrl lňtelxatUry

Rimskš, NUgustiua obzlňsstč ctil a milowal.
Poutčtimluš, Z Nšriky rodilý, zast:iwal úťnd
cisxařsiecho poslmčce,

horliwr) to kťcsian, kterýž
často nawsstěmowal chrúm P.ixlč Ua wroucich
Ulodlčtbdich trumjc.
d)ioumulmluš byl tčž do
Mrdčolana pťisscl, a to z dňležitých přičiu.
Jakc)š protiumik totiž welkou čúst statků jrho
si přiofobiti chtčxl a proto pťi š učm zawedl.
Roumujcxuuš až U cifaťc famšho hledx.xl pou
Uloci, wssak jak fe podobalo nmrUč. Bolcstuú
rúUa ta wrluli ho tižlla, a proto jeU Ud důu
wčruém obcowbiui š Nugustčllem a přcitelh jeho
hlcdal porčxchyd Pčxiwcdl š sebon syxm smcbo,
BlceUtia, mladikn to jchopUčl)o, přč sstudiich
fwč)ch wssak Uest.ilčho U Udcwždal ho Nugustiu

Uowi k dnlssinm w„;dčlúui. Trjgetiuš,
čtcrý
pochúzel že wšUesscnš rodčuy Thagastenské, a
po odldyt:žch sstudčich wojeUskš službe sc oddal,
zúby wssak ji wypowčxdšl a Nugustiuowi se pťio
druf;čl, dy wedeuim jeho w Uulčxuichpracowal.

Nebrčdillš tšž pťjssel do Mčdšolmm, opustjw
Umtčn, statky stč a lolnst swcm, za tou jcdia
UoU přičiuou, by š Nuguftirdem sdilel horouci
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snažesli po prawdě a mollďrosti. Koneěně pťil
bhla do Mediolmnl těž Monika, a š ui mladssi
bratr NugUftiniuo , NatoigiUď jk). Lúska nma
tcřskú ji bhla přimčla k tomU, že se odwúžjla
na ccstU dalckou a Uebczpečnou, lúska ť syuU,
jehož oplakúwala co mrtwčho, a o Učchožk
BohU UeUstčxlewolala. thž
sc po nxoťi plaa
lwila, wznikla boUřc Učxrmmlň, tak žc smnč
odniky hrůža pojimala.
Monika wssak we
wsscch nebczpcčich důwčroU w Boha bezpcčmi,
těssila kussčuč lodniky, Ujissčujic je, žc ssiastuč
pťeplawou. Wždyč byla w sobč jlsta, že Bůh
sčxm ji wyslal hlcdati syna ǧtraceUého a žc ji
pťislibil, žc Ualczslc ho. Kdyz pťčbyla do Meu

diolnnu, pťizual fe ji NugUsljn, že půfobeuim
fw. derožc
je odřckmll již blUdú Mmlichowe
ských, wssať žc pofUd katolickým

kťesiaUem sc

Ueftal, poušwadž wšdh jesstč pochybuje, zdali
bh w Cirkwi kat. prawdu Ualezl. Monika,
kdhž slyssela, žcž čcisti jtž wyplučno, oč č Bohu
dcnnč byla lošdhchaťa, cmč Ue nplesala rae
dostnč, jakoby Učco erčxckúwmtéšo byla Uslyo
sscla, m)brž mclmi pokojnč a še srdcem důwčry
plm)m odpowčdčla jcmu: „Múm wirU w Christa
Jcžisse, prwš Uež ž tohoto fwčta wykročim, že
widčti tč budu kalolikem wčřicim.“ Wždhk
byla w srdcč swčm jista, že Bčch itoho, co jesstč
chybčlo, Uděli, jelikož wssecko ji udčliti pťisliu

bil. Bdtud již wssať prosby a slšy wylčwala
horliwěji a častěji k Púuu, abh přifpčl Nugnr
ul) Za tébož čgsu, ku fonci r. 881, powolol Dlugustiu mutku Aďcou
datowu z Rima r sobčd
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stinowi ponwci swon a oswitil temnosti jeho.
Proto taťečdo chrúmll Púně chodčwala tim hore

ljwěji a na sw. Nmbrože obracela zrak frdce
slwého, colou dnssi pojinmjic fpasitelUň slowa
jeho. Milowala ho co andčxla Božiho, protožc
pozlmla, že sfch Uěho byl Nugustiul prozatiul
pťjweden le oUomU obojetuénul kolňcellč fe, skrze
Uěž, jak důwěruč a š jřstotoxl očckčxwala, pro:
jitt nlěl z Uemoci we Zdrawi.
Jak Monika fw. biskupa we slussuš poe
slUssnosti ctila, odtlld zťejmč whfwitú, že bez roze
Ulýssleni odťekla fc obyčeje, pnnujiciho w Cira
ťwi Nfrické, ktcrého w cirkewiMcdiolnnskš wssať
se nezachowúwnlo. W Thagastě totčž i w so:
botU se zachowčxwal pfxst, čchož w Mediolcmč
Ueldylo. Yugustill si toho obyčcjc aui erssimu
Uul, P?ouifa wssak ldhla Ua rozpacich, co či:
Uiti. be
UmtkU Upokojil, sscl k fw. bisklle
powi, a túzal fc ho, jak fe ,;achowatč jcst.
Sw. Nrnbrož odpowčdčxl: Jak Uxohn w tom
Uěco jtněho učiti, Uež co súm činčm? Když jsem

šde w Mcdiolmlě, Uepostim se w.fobotu; jsemeli
ale w Nimš, postim se w sobotu. Tak i wh
ťisxtež podle

obhčdcjc rirkmc,

soc ktoréž fc Uac

chcizite, abystc buď Ucdali Ueb erzali
pohoro
sseUi. u Monjfa slyssic odpowěď tu Uposlechu
Uula bez rozmýsslenie). J w jiUčm pťipadU
tčž tak
skupa.
čej, že
jejich,

ochotnč sc podrobila rozteažům fw. biu
W Eirkwi Nfrickš tolřž pmxowal obye
k Urtšni nlUčedlUiků swatých Ua hroby
w cl,rňmech wybudowauč, dollússeli sc

., Up. aů ()mnjenuw o. 14.
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pokrmowč Ciniwalo sc to Ua Upominku, že
kťesťanč w Christu Ježissi smrt pťemohli, jařž
to fdoati mUčcnikowš smrti fon již dokúzali Ua
znameUi obcowúni řrestanU še swatými a wy
wolcUými Božimi a Ua ofwědčeui lúsky bra
trske ťterouž sw UmčeUiřowc na chwýsse sc
skwěli Nodoč pokrmh od křestmm přinúschc
též mezi chnde rošdělexly býwaly
Qbycej ta

kowý byl ijistč wclmi chwalitchý;

pochodcnl

wssak časů jim pťičinh ře nonhým Ueprmoostem
podcnw a proto od Umohých bifřUpů a pťed
stawcných cirkmi šmoržcn jeft byl
Momka
podlc obyčcjc swcho w Upťinmé šbožuosti swš,
když přissla do chrúmU, přčnesla š seboU konik š

krmčmi slaonstUimi, kassi, chlčb a wiUo po
stmoila ho Ua oltčxť chprwč fanm okusila a
potom rozdilela. Pro sebe wssak jcdinoU ch
čissi a to maloU poUcchala a zUi jeU malččko
okusila Tale byla oblohkla čidliwati we wlasti
fwe Když wsscck w Mediolmlě thtýž obhčej
Zachowati chtčla stražce hrobů (kostelUik) ji w

tom pčekúžcl, rťa

že to bisknp žakúžal

Mo

Uika UslyUcwssi to tak žbožnš a pokorUč se pod

dala a žmorhla hncdle th žwyk že ani nepa
trala po pťičinč šúleazll toho

súm šbožllosti jeji se podiwil

tak že Nugustin

„thud

již Mo

Uika “ tak wyprawujc o Ui, „Ua mistč krnxi
zemských do chramů k hrobům Umčeniků při
Uússela srdcc plUč čistých Ulodliteb
co jeU
mohla Udčlowala Uuzným a chUdým a při
hrobcch

UmčeUiťů se

Učxastnila w

pťijimani

těla Púnč jchož Utrpeni mUčeuici Uúsledujicc
občtowúni bhli a korUUowúUi N zdú se mi,

Nowé bojc Yugustinowy.

že by Umtka mú od zwka
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fwého Uebyla tak

lehko Upustila„ kdyby ji od Učkoho jčnšho brúo
Učno bylo.“ N owsscm tač sc podobú, Ueb sw.

biskupa Ua chwýssc milowala,

pro to, co byl

Učiuil kU spaseni fylm jcjiho.
Ambrož opčt
Moučku U roelčé Ulččlw:išnosti pro šbožnost jeji
patrnoll w Uúbožllúch rozulluwúch, pro fčutčy
jcji dobrš, a proto šc pilUč pťichúžcla do chrúmlc
Pcixlě. Pročcž často, když NugUstan fpatřil,
wclcbil MollikU a blaboslawil ho, že lUú tae
koon
Umtčxl. „Ncwčděl, „doklcidci NugUstjU,
„jaťl)m jú bylumtcc swš syncm, jenž wc wssch

jsch pochybowal a sc doumiwal, žc člowšk
ccstU žiwota Ualežtt nemiiše“ (WUZU. M. 2).
10. Nowé boje NUgustiUowy.
NUgUstiU od toho času, co fc stal kateo
chumcUem, wždh š wčtssi důwčroll a lciskoUlnul

k sw. Nmbroži, dilcm pro wýmlUonst

jeho

čcčUickou, dilcm také žc pozorowal, jak nnloho
cti sc Ulu deilo od mocm)ch a wrchUosti. Pilnš
posloxlchal řečt jcho, ty wssak, pončwadž či:
UčUU bylh ohlcdem poslUchačstma četného, Ucc
Ulohly wyhowčti zlússtUčm potřcbúm Nllgustinou

wým, a pročež si žúdal, foukromč. š Uim mlur
witi

bojc

dUssc swč.

Qstýchaǧe se alc dlouho prodlčwal,

a objewiti

xUU ttsicerš

až sUad Ua

pobizem Umtččno, konečUě sc k toaUU odhodlal.
Qdcbral se tedy k fw. bisřUpU, když ale k

Učmu přisscl, Ualcžllul ho, UU obkloch jcst
dawem lidU, kteřiž š rozepťemi fwými k UčmU
pťichcizeli, ax tU owssem

Uemohl

o delssi rozo
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leuwn
po Ucbyl
drUhčUa Uěho
w čašolxyčej,u
jiný.
Wstonpi šúdati.
do siuě Pťissel
jeho (aU
pťichúkejici
ošnamowati),
midčlsifw.
aU m čky čxte
a rozjuimú. a Scdl
tch„biskupa,ja
a po
chwili čekal we wssi tichostč; pozoruje rossač š
jakoU upintosti čtc, ostychal sc, whtrhowati hoe
a proto odessel. Qpčt mssak a opčt přčchúziea
wal š tim samým úmysiem a wssak wždh
nxarUě.

Nikdh

sc mU Ueposstčstilo, Bc sw. die j

siUchl o ppchybuostech swých promlmoiti. Ne:
wolila zajijtč prozťetelnost Božsiú rcstU oUU„
jakčž NugustiU si žúdal, by bo pťiwcdla k fpae
seni. Wc ssrolúch silososicřých byl Uwyfl, o
pťedmčtcch wědeckých Učeuš rožnxlmnt) n húe
dúUi čiUiti. Kdož Ulůžc twrditi, že. by fc bylo

podařilo,

Učcnou roZUllUon

přeswčxdčiti a

takto

pťckonatč ho a

Ua ce.stu fpascni

Umé.sti?

Múme wfxbec ša to, že Ulúlo kdo pouhým
mlomoúUim a hcidúnim hřichy swč poznal,
litowal a Ua wiru ťťcsianskou obrúccU
Cesta zajisté. wcdonci rožumch do srdce

pťe:l
jich
byl.x
liden

slečho jcstiť Uepčximú a Učldrzpcčmi,

jak to Ua j
NUgustiUU šťe.jmč widěti jcst.
Nčkoliw tcdy NugUstiU Umrnč Usilowal o
foukronmoxl rošnllUwU še sw. Nulbrožem, piecce j
každou Ueděli horljwč posloUchal kúzani jeho, a :

thUd loelmi profpiwal U poznúni prawdy kat.

B

Cim dúle, tim důkladnějssiho Uabýwal pťcswčxd:

čeui, žc co Manichowci proti pifmu Uamitali,
zcela bezdůwodnč, ano i Uerozumnč jest; a z
ťeči Nmbrožowých patrUě poznciwal, jakou úctU

G

katolici chowaji k pismU sw. a jak wýkladh jco
jich důmhslnosti whnikaji.
Taktšž již poznal l
..
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jednotliwč člúnky nanťh kat., kterých bnď zhola
Ucznal, aneb o kterých pochybowal. Neprúwč
totčž se bhl domUitoal, rc cirkew co do čtlúuku:
„člowčte Učxinčnjest poděe obrazu Božiho,“ u
Uči a wčxťi, jnfoby Bůh dobou tčla lidskčho
obulcžcn byl. Kčchž ale slyssel prawý wýklad
člěmt“u toho, UpťiumoU již pociťodoal radost, že
toxuu tnk Ueni, co po dloubú lčta byl za prawu
diwč Ulčxl. Spolu wssač Ulusel stUdem se zau

rditi, při pomyssleni, že po mnohú lšta Eirkew
pro smysslcuý klmU osočowal.
Pročež š Ue
pťiumou litosti wyžUňwú:
„W tom byla drzoft a bezbožUost mci, že jsem zaa
tracownl, co jsem měl trprw pozuati. Neb fdhš jsrm Uee
wčdčl, jak se tomU „podlč obrazU Božiho“ má roznměti,
měl jsrm šutloucl, a zeptntt se, jať sc mú wčxťiti, a ne
š posměchrm bncd na odpor býtj, jnkoby Cirkew wčťila
tak, jňč já si to Utdjljl. Proto stydčl jchl se a zpčt
se odwráljl, n radownl se, Bože Ulůs, žc jrdiuá Cérrew.
tčlo chnorozmlébo Twčbo, neobsrx sc š dčtskýmř pou
ssetilostmi, žx žc to Uemá we zdrawém Učrnk swém,

che„Twllrcc

aby

wsscbomirn, w prostmnstwť mssta tťebn

ncjwyšssi a nrjssirssi, nle pťece zc wssrch strau obmrzcné,

doboU oudů lidskl)chwlěsňoumla“

(Wyžn. 7!.

4).

Takto rozmúhnla se w nčm wždy wice
lčxxska k Eiarkwi d?atl a wšrůstala tčž wira

jeho

w pijma

sw. Ncbjačleoli we Umohšm

byl pobloudul, ztuto Zúsadll mčl wždy Za chu
jistčjssi a stcxrtojwatoll, Bůh žc jcst bytosti Uejz
swrchowmlějsslš Uežwratitcldlý a Uepromčuliwý,
že jediný jest jwrchowaǧxý, Uepomijcjici, Uepoon
siitclm) a nešměnitelny, jenž zúležitosti lidskč
sprawnje a řidi. N Uúlcžitč: poznaw UaUťU o
stwořeni člonžčkalpodle obražu Božiho, jir doe
wozmpal iobc, ze wsselčkč skoUmúUi a badčmi
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lidskš od UchsslšUkh, žc Bůh jest Uejwhšssi dobroj

a prawda.

počantč a ji,

co prawidlem Uc?u

whšsfim, ťiditi sc musi. N odtud dúle Uzawuš
ral, že člowčk súm zc febe uu Bňh:li w do:
brotiwostč fwč k Učmu se UeskloUi u š úpla
UoU bczpečUosti prawdu Ualčštl Uikterak Uemúže
a že tedy šjechi Božiho Ua Uejwýssezapotťebi
jest.

Kde ale

wssclikú prawda

hledati

oUo zjewcni,

túku tU teď již špatonU
že pramda

w UčxUžu

Božskú obfažcxm jcst? Na o:

dřlwčroUodpowidal,

ona w pifmech sw. obfažedm býtč

mčižc. Neb, tak dúle dowozowal sobč, bez
wirh wůbec an wčdy býti Ucmňže. Jak Ueu
počemč mUoho wčci wč!ťitř Ulusime, a wira tao
kowú jen Ua wúžUosti lidskš se žalelúdci! Jestšlč
tedh pro wúžUost lidskon wšťčti třeba, tim wicc
šajčftč pislUU sw. wčřjti sc UUlsi. Neld Eirlkew
kat. po wesskeršm swčtč swatoswatč wčťi, žečj
pismo fw. od ntUžči duchem Božim oswicených
a Uadchxlutych fepsčmo jcst, a že ho od samých

aposstolů a učcdlniků Púuč UcpťetržcUoU po:
sloupnosti biskupii swých pťijala. WúžUost tedy
pisma zajistš jest Uejwyďssi, Ueb Bčch bh nebUl
Uikterak dopllstil„ aby kllchh ty po wesskcršm
fwčtč tak Ucobhčejlwu wúžUost mčlh, ledybh Uc3
bhl chtčl, aby čolwččeUstwo skrze Uč k pozUúUi

wščnč prawdy

dospčlo.

Tak wšrůstala wim

jeho w pisma fwd a co z Uich slyssel,

již Ucol

mčl za UefmyslUš, Uýbrž ža wclmi ctčhodnč a
swatš wirh dčistojné (Sr. WyzU. Mz Z).
Zúfadh tyto ftalh se mU od UhUějsska Uhclo
Uým šúťladcm wesskeršho fkonmúni a búdčmi
jcho, a dodúwaly pťemysslowčmi jcho patrnčjssi
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sprúwnost a UrčitoU směrnc!st. Pťedcwssim pon
skthxllt UtU jistč důťazy, jimižsobč doswčdčowal
Manichwwcůw Ueprawdiwost. UsilUje wssak dUo
cha swšho powzuésti leUpozUúUiBoha, pojedUoU
Ustmlul, Ucb Uikterak Ueonhl pochopitč, že Bůh
jest dUch chdokUnalcjssi, aU ncUměl nlyflitč si

bytost dUchoon wůbcc. Ncsnúze ta tisnila ho
Uúranmč a čiUila mU obtiže pťchoťčč, tak žc
chwilcmi opčt o wssem počal pochhbowati, opčt
wssač zamitUUw wssecko pochUdowúni, k Bohu

wzdychal

úpčnliwč

lxi,gilnčmnpošnúUi
prawdh
. Z).

Jest

žúdajc, by ho k
přiwčsti rúčil (Wyšn.

to zajistš pro Uúš š mnohým podiu

wenim, že NUgUstiU pťi wýtečUosti duchnswšho
tak nlúlo profpiwal w pošnčmi naney katolické.
Z jchč straUU owsscm byla toho pťičinou
Ucwčdomost jeho o bptosti ducholoč, Uaprotč
tomU wssač byl w bcidúni úsiloroný, po wyfwčo

tleUi Uepokojm) a prade
by

mal

Ukojil

horoUci

a hledal,

touhn

hledal bez Ustčmi,
srdce swšho, s kšoU:j

kdhž w pochthostech toUUl,

wolal kBohU a xnodlil se, talečiUědlc
roškažUPcině:„Proste a bUde wúm dúno,

hledejtc analezncte,tlučtcabUdewúmotee
wťiUo“(Mat. 7. 7). Prosil a hledal, a
přccc Uenalezl a Uebylo mU dúnol To wssak
Ucmůžc býti UU odpor, powúžimculi, že ChristUš

téžprawi: „Mš Učeni neni mč, a le toho,

ktcrýš Utnc poslal. Budeeli kdo chtiti
wůli jcho čiUiti, poznú o Učcni (mčm),

zdali z Boha jest“(Jan 7,16,17). „Blaa
boslaweni čistčho srdce, UeboniBoha„
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bUdoU“ (Mat. 5, 8). Kdo úsilowně

hleda, š pokoroU frdce k Bohn wolci, a pilen
jest žiwota cUostuého toxnn zajiste zaswitxlc
deU a m srdci jeho wzejdc dexluice prnwdy

(2 Pctr 1 19) N proto Uemohl Nugustin w
poznúxli prawdy prospiwati, poněwndž nemčl
pokory, a swúšau byl okowy ctižadosti a smh
siUosti N odtUd pochúzclo intcrUc wrcui jeho
Uowš bolcsti a bide rožpor dussc a obojctuč
kolifúUi se ktcrež fe i w šewUčjssim žjwote joho

patrUč šračxowalo S tontéž horoucuosti jnfo
dťiwc co dewutedmctllčtý leadik, pachtjl sc poe
slúwě, šiskn a hodnostech, ano teUkrútc tčmdych
tilUěji pončxwadž melmi chwalue šastúwnjc uťad
swčjj a w pťútclstwi diiwerlleul obrujic š muži
lUZUesscuúmi tinc wčtssi Učxději sc kojitč mohl

J okoluoft ta, žc fe blǧl scznúmil še sw Nul
brožem a žc pozorowal, jaf Umoho rtč se nm
dčxlo od mocUých a wrchumsti rošučrowala cti
žúdost jcho N proto wsseljkc sunžcUi fwč o
bracel k tomu, abh si chmalnon powrxst šifkal
W dopolcdllich hodimich žúri ho žnměftuúmali,
w odpolednich přjprawowňl sc Ua pťednňssley
a ansstčwolchl pťútely fwc lošcicllč Zamčst
Uani taťowú odwrncowala Ulyfl jcho ode cile
kU ktcrčnurž še wssi horoncnosti usilowati Ulěl,a
wssalš jeU Ua čaš Neb ledyž w tjchc foufrom
Uosti rozjimal

o prcdmissťúch fwých, často též

sc rozpomilml jak již drahxlě čafu mn Uply
Unlo od roku 19 wčřU jeho kdy rozuiccu la
skoU k nloudrosti Ustmxowil se, žc ualešuuw ji
opUsti wsseckh UmrUč žadosti sl nadčjc a klmmlc
possetilosti, a aj! tcď byl w 30 rokU, a čeho
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až posawúdc dosáhnul?!

Morne

Uss

fc ozýwal

tajný hlaš w frdcč jcho, ťkouci: „Peustiz odc
wéci tčch marných a prúzných! odhodlcj se jcu
diUč kn hledúui prawdy. Bidnýk jcst žiwot a
smrt nejistú. Jestli UcUadúle tč přckwapi, jaf
to wyjdeš ze smčxtatohoto ?“ Naproti wssak lúe
kalh mmnč žúdosti: „wždyč lahodné jsou měci
swčxta; majiť i ko sladkost swou, nclehčo
sc od njch dú odtrhnouti mhsl.“ Ll swcdeU
klmnným hlafcm tim počal wúhati a odflúdati,
a ncchtčl jjž dúlc skoumati„až by zřcjmou Ualezl

prawdu.
„Sw. Nmbrož,“ tak wymlomoal scbesama,
„Ucmú kdy, a UmrUč by bylo wsselikčnamúhúni
š Uiul promluwjti!“ Wssak alc Ulohl sčml pro
scbc sleoumatl? To alc že neUi možUč, odpoo
widal si, že Uexnú kdh Uni čisti pro rozličnč
prúcc swé. N byť i Ulěl kdy čisti, kdc lenihy

k tomu potřchč hlcdati, oded a kde jc koue
piti? Wždyk zhola ncmožno z wlastuiho jmčni
je zjeduati. Taťto hlcdčl Ukojiti wnjtťni hlaš,
poblzejici

kU dcxlssium pokroku Ua ccstě počatč

hledati Boha a blažcnosti žiwota.
Když si wsfak připouuinal; že aspoňzččxsti
již pozual nauku katoltckoll, zwolal radostuč a
odhodlauě: „Welikú wzcssla mi nčldčjel N jú
bych mohl wúhati jcsstč zatlonci, aby se Uli ol
tewřelo i ostatni?l Yno, rožpočxteme si čaš a
oddčlime bodluh pro fpaseni dusse!“ Qpělewssak
namital, že ncmožno, aby pťi prčxrech swých a
Uúdějich we skwčxlou budoucuost

tolik čafu oedl

dčlčl, by pismo swaté Uúlcžčtěproskomnatimobl.

1:38 .u

N
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jaku mnohč prčxce jesstě Uastúwaly,

když poa

myslil naa budoucnost!
Prúwč ale w tom časc sw. Nmbroš čaa
stěji ťečnil o chmrtelnosti dusse a o soUdu poa
slcdnim,

a to welmi spasitelUč ua Učxhopňsou
bilo. Neb bcizcň fmrti a soudu budouccho šdru
žowala
ho od hlUbssiho klcsnuti do wirU
rozkossi tčxlesných a obracela též kroky joho ua
drúhčl, Ua ktcrčž bhlo prawdu bledatj. Z úpln
ného

přeswědčcni

UžUxčxwalUefmrtcluost

dnsse,

a rozmlouwajc š přútely swými lepieul

a

Ncbridienl řikúwal: Neui prčxzduo, UeUi Umrno,
co wira kťrsimlskú po cclčm hleisci fwštšx. Nie
koliw by tařowč a tak welkš wěci ucdčxly fc

pro nčxš od Boha, „kdyby fmrti těla šcchyuouti
měl i žiwot dusse.“ (WyšU. Ul. 16, 11).

Trwú:ll alc dUsscpo smrtt tčla,tařdowozowal
sobě, Uchdc

moci Ucchrcxditisco w žiwotč som

šancdlmla, Uýbrž sprawedliwoal wezmc odplatll
podlč zcisllchy swš. N jakú to budc odplata
mú,

wytýl“cxl scim sobě, ktcrý po toljk lct bcz

účinku a sice wlastni willou prawdš slouf;čti
wčchcim a odklúdúm. erto
již fc odhodlnl
a pewnč pťcdsewzal, odťicč sc wsscchnúdéjiklao
miwých, U k Bohxl ch a kU prawdč jcho usiu
lomnti. Wssak Ucmčl tolik sily Ulrmoné, an
tolik statcčnosti, aby se dyl okoloi“a tčch sproo
stil. Když júž Ustallowil, wsscho sc odťicč, opět

Um lahodiwé obra,ch slčxwy a hoduostilm mysli
tamlly, a opčt mcihal ťka: „Meim př:itel wzňu
cuých dostt a jcstli o tom pracownti budu š
horliwosti, i předulostcnstwi e) dciuo mi byti
2 lšpweiai:tu: tolir co mistodrjuelstwi krajčuy učjalé.
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můžr.“ Mysslěuky takowč odpornč stťidalh sc
w něm a zmitaly srdceul jcho sem i tanl, tak
žc ode dne Ua dcn odklčxdnl, č Bohu

titi.

Naproti

fc obrč!o

alc když krúčel po obwyklč cestě

Uúsružidoosti, Uikdǧ Ueualezl

pokoje,

m,ždy citil

wyčitky fwčdouli jwého a pťč wssemmarniwčm
snnžcni swém trpěl obtižnosti pťehočkč. Jakč to
byly hoťfosti, zřejauč sc urúzalcx, když za toho
čafu chlonloťcč miti mčl cisaťž Waleutňnim,uowi 1l.,
jcxk to wyluúhal Ua Uěm uťnd Učeltrlsky.Chtějc
sc proslmoiti, ro Uejbcdliwčxji se připrmoowal,
ščxhy wssak š ncwoli fc odwracrl ode Uťedmčxtu
řečxi swé. Neb ro měl ťici n jak chwcilttiucjsaťe,
mladika Ucčxiamčhoa wlúdy xxcschopllého? Wlastnč
by bl,dl Ulnsel ll)ňti a Uonho lhúti a tak, Uby
sc lži jrbo liblly ú těul, kdož !oědčxli o njchl

Lež cxlc ncjwyssc se protiwila

Př:urč mysli jcl,o.

„Trskliwo bylo trdd srdce mč tčmito starostmi„“
tnk nám wypisujc tcbdxjssi stnw dusse swé, že mim do
nrjtajnějssich dlubiu nnblrdnouti lzr, „a šáhubnou zimz
nics mysilenrk mých bořrlo, když jdn kdosi Ulics Medioo

laUskoU Uzťel jsrm n uzn éb o žebrá

ka,

již tussim

nnp lélwo, an žrrtowal a wrsrl byl; a poudzdochna nlluo
wil jsrm š Nldpiem n Nebridiom, ftrťi ssli še nmoU.

o mnobúch trňprnich posictilostť Unssich;
ncbof wsiim namnbánim,

nic jinébo nrchsčli jsmr, nrž

bršprčné wrsclosti dojsti, w črmž Uáš onrn ebxcik jiz
pťrdrssel. n fmnž snnd md ani ncdojdcmr! ťrb čcbo
on doťábl zn nčxfolik mčxlo n to wUžrbrnných peuěz, tobo
jň jsrm bledal po tař robotm)ch brzcrsttch a obchá;rách,
totiž wcsrlosl z čnsué blnženosli. Nrměls on prmdč rau

doeň, nle i ja son
nepmwějssl;

ctižádosli bažil jfrm po mnobem

a on nlrfpoň lddl wescl„ j á a l r s k l i č c n;

on bezpcčrn, já

w obciwánl.

N kdd bo bUl nčfdo

otášnl se Ume, chciuli radčji wcsrl býti Ue„žsestrachownti;

odpowčdčl dych: Wcsel býti. be

opčt tcizal se, chtčlulibych
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rndťji tak wescl býti jako onrn žrbrák, anebo rnději tak
zůstati jak jsem tebdy bol; bylbych radčjizůstnlstarosnni
a obáw.šuim z!:wťrn. Y znjisté to nebyla prnwdn,nýbrž
pťewrúccnost; Ucbot proto, že Učcnčjssi jsrm bhl, Uemel
jscm sobč přcdnoft dciti, pončwndž z tobo jfrm fe nee
radowal, nlc jen libiti se tim dychtil lidem; ne abych jc
poučil, owsscm jen, nbych sc libil.

sttuptež trdy, kdož ťskajs dUssimé: „Jefti rozdis,
proč sc rdo rnduje. Žebrnr onen radowal fe w opilosti,
ty ale fe radowati chcrš Ze sláwy. Z jakč flcildy, Hospoa
djnce? Ktrráž Ucni w Tobč:. Nebot jak onn radostncbyla
šrmdá,
tnki Atato
sláwa
a jrsstčwice
přrwrnrrla
Ussimou.
onrnnenčprawai
jcsstč tč noci
wyspnl
sc z opilstwč
swěho,
já alc še swou spal a wslal, abych opčt š Ut lebl a
opět wstal, n aj po kolik to dni! Jcst rozdll,xproč sc
kdo raduje, pťiznáwánt, n mdost w nádčji wěťicibo nca
pťirownatelnč lisžč sc od onč mmxnofti; ale i trbdci byl
ro;dil Ulčži Ucimi dwčma. Nuzák oucn byl totiž sslcxstt
nárjssi nejrn pro:o, že pln byl wesesosti, an já chťadnul

ftarostmi, alc i proto, žr on si podčkowánim za dar
Znopntřil wsno, já ale lbrmim hlednl flcčwy wětrné“

(Wyzn. Ne 6).
.W tom smysiu tchdy muoho Ulluwil pťúu
tclům swým; a oUř rmoUtili fc š Uim; pťecc
wssak UcopU,ftili ccstu qu, ktcrčx tolčk bolcfti
působilaa
NUgUstan koncčxně po ustawččUčšU
kolc“xceni sc zmocUila sc takú omrzeiost, žc zua

sřal a trwal w úplUč Uečillnosti. „Usmúlo:li sc
kdh na mnc sstčsti,“ jak s.im o tom,prawi, „kyu
mllali
Učkdy lcpssi Učxdčje,erzclo mUe Uchol
piti jc, pouěwadž Uež jsch jc Ulohl žachytiti,
již odlctělou“ Nejhlawuějssi přččiua, pro kterouž
YUgUstiU wúhal š celou mhsli prawdy blcdati,

byla marUilUú ctižúdost jcho.
Spolu

tižila ho,takč pč,če, kterouž wčnoo

watč mčl přibuznhm

swym, a domUšUča,
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kter;onž pťi každš pťiležitosti opakowal, že bp

nikuterak wésti Ucmohl žiwotanickU.

MhpiUš wssak zražowal Um ženupojmoUti, nae
mitaje, že by potom Uiktcrak lU bešpečuěm pou
koji Uenwhlč pospolu žiti a w lúsce k mouo
drostč. YUgUstiU ale odpiral, Uwúdčje pťčklady
tčch, kdož želmti pčstoloalč UaoUdrost a šnsloUu
žili Ulčlosti Boži, pčstnjicc uechom Uňť.dožuost
alc i wčrnč těž milUjice pťútely swč; a ťcčmi
swými, jakož wždy sc stúwalo Nlr,dpia črck přeu
snlmdil, že i oU Ulmaželstwi si žcidal. Nugustin
fúmk Uowštllu cili toulU snlčťowal š obwyklml
horliwofti swou, aU žiwot panický Uezdčxlse

mU býti žiwotrm, ale pokUtoU. J fw. Monika
pťiwolila k tomn, l:h sUUjeji pojal manželku,
wssak ale z jiných přičkiu. Nch po ničxcm tak
Uetollžila, Uež abtq widčla ho obnchtčho křestem
sw., spolu nlc wčxděln, že, dokUd žižo.wefwašku
hřissučnl, kU pťijcti swcitosti tš pťlpusstču Ueu
bUde. Ml tom š radosti požoxčowslla, že Zau
slibexli Boži ji dmlú, již se Ux.yplňujiu Swašek
manžrlský
tčdy, tač soUdilcx„ Ulčl NUgUstčUowi
ccstU kU kťestU sto. pťipd:moiri,

U pročxež š horo

liwosti Umteřskou o tom plxacowala. Qč žč syn
prosil, frownúwnlo se š wlastni toUhoU jcji, q
což pťi wssclileém počill.ť:li swčm činiti obwyfťa,
učinčla i tenkrúte; Ulodlilak se loroUcim hlasem
srdce swěho taždodeslně lš BohU, aby zjewiť
ji, zda:li to, co obmhssli, bude fynowi spasie
teon. Bčch ji wssak Uičchož Ueč;jcwil, jak o tout
wyprawxujo fúm Llugllstin.
„Widělat Učjakě lichxěobrazh, ktcré Utwďťil„jt duch
jeji dlidský mhsslenim „o tč wčcl .umdšcný Aniž také š

m
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ton. jak kdhž Th jsi zjrmis ji, bezpcčnosil Bošr. můj.
wyprmoownla mi wěc onu„ nýbrž zawrbowalax ji. Nea
bol tirala mi, že rozeznáwň, nrloim eakým catrm, ktrrýš

sowh wypfati nenlohla, jafý jrst roz il,ldyž Th Učco

objewuješ
u. 13).

a když dussc jcjl

snt“ (Wyzn.

Pťece alc k žúdosti syUowč horliwč o to
sc pťiččUčla, a konečnč nalcšcua diwka, postawh
lepě, nuxawů počcftných, Uciležňtč wždčlauú a
dměnim dostatečným opatřemi, o jejižto ruku
UgUstiU žúdul. Poněwndž ule jesstč dwč skoro
lšta Urěla do dospčlosti, mčlo sc Ua čaš ten
čekati. Mčluli Umnželkxl pojmouti, owssem že
sc mUsel swa,;ek nepočestllý, we kterčmž až poa
sawúdc obcowal, zrussiti. Qna sonložnicc tedh,
ktcrčxžpo toliř let mu oddúUa byla, nmorútila
se samowolnč do Nfriky, ponechajic Nugustio
nowi syua swčho Ndeodnta, a Učtnlla sltb, žc
nikdy jine“ho muže poznati Uechce. e)
Nčkoli šcimery ty Uchsl NUgustčUowU melmi
animalh. přece nezapoumčl přč Ujch Ua bolcsti
erdce sdočho a Ua toxchu son po prawdč a
moudrosti. Pročcž kdhŽ jednoU š přátcly swymi
rozmlouwal o strasiec a bidúch žiwota toho,
nawrhUul jim, wssichni abh sc na tom Uftauoo
wili, „spokojenčnm se oddati žiwotu, wšdúlenč
ode wsseho hlUfU swěta.“ Toum pťiswědčili
wssichni jeduohlafně, š obšlússtllč ale horliwosti
pťčmlouwal Romananuš,
jinnk toelmi zkoršo
P) Q lom, eo po odchodu jejim se dčlo, wyznáwá Augustin tnsto :
zňdož wzdálma dyla ode mne ona, na niž lpěla mosl má,
dylo rozerwáuo a runčno srder mé a lrwácelo.ee Po drlfji čuo
skňlě swiraly bo okowy wzfossi tčlesnýed, až je loncčnc půe

jodenim muosli Buji rozlámalefčt. thnj

Ul. 15.)
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moUcený pro Umohč pťikoťi, kteréžl pťi(wcdcni
pťe swč ZkUsiti musel, nbh mhsslénťauta wc

sttcť

uwedena bhln. Mělf fe pak spoler tcll

wc způsob taťowý zťiditi, žeby, co každý swčho
Ulěl, sc sueflo, a žc jměni wsiech se učinila
jedUa mohowitost, aby tak w Upřimnčm přúu
tclstwi nebylo Učco toho, a něco onoho; ale
co z nmohhch čcistek w jednospojeno, i wcfskerč
každénm jedUotliwci núleželo, akaždčmu wssecko.
Spolek leu sestciwal z 9 údů a dwa z Uich
Uu“xli knždoročenč jako pťedftmoeni

o wsseckh poo

třeby pečxowati, abh ostatui žili w pokoji. Htaloni
účel společdlého žiwota toho xnčl býtj,ch abh
wzdúleUi

odc wsseho hlnkU swěta a ma?rx:ých

stmeosii jcdině pro skoumáxli prawdy a moudrost
žiti mohli. Spolck ten silososický již bhl w stao
nowúch loýbornč scstawcn, kdhž UčkdoUmnitnUl,
jcslli to dopnsti umnželfy, ktcré něktcři již Ulělč
a oftatni pojmouti zmnýssleli? N skutečUčpro
tU pťččinu celč to ustanoweni Wšpnblod se a
NUgUstiU bolestnč Uad tim lkal

a nowci rúnclu

ta pnfobila nm obtižnosti pťehoťké. Mh wssať
w připadnosti této widime nowý důkaz zlússta
niho pč:sobenč milosti Boži, tetcrúž Nugustina
ostnh wujtcrnimi
wždh pobúdala, ul.!h nczau
nifUUl w nečinnosti, mljž we wiru rozkossi, a
ďopousstčla, že nikde Uenalešal pokojc, dokudbh
w Bohu Uespočinnl. Zajistč na nejwýssč polie
towčxni hodna jestčť dnssc, jsuewťo!naokowy ctio
žcidosti a tčlefných rozkossi, pťč tom wssat hoo

t,ouci toubou po prawdč wedena. Takowý byl
tenkrúte Blngustixr. Zak Ulňžc tU bl)ti xpokoje,
kdc žiwlowč sobč tar odporni wcspole! ubojjUji
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o samowlúdn? Jak měl úplnč prawdn poznati,
dukawňd sje of.owů tčch Uezbawil? Prawda ťťca
ltaUskú mnšč zajistč celčho člowěka op.anowat,

a nguzstju

až dosawúde jen z ťústi podroldil

jl rozuln swůj .a z čústi toUUl w pochUonstech,
srd:e jcho wssak tčkalo po bezcefti! Jač mnoa
hých tch Uastúwalo jesstč bojú, mčxlaaliprmoda
foneečnč zwitězč.ti! To patrnč požorujemc Ua
trapliwých starostech, které obtřžowaly ho, kdhž
pčemýfslel opůwodll zla, otcizcc to wcledňležité.

Bůh, chwyšssi dobro, a suad pčlwodcem
zla? Biih půwodcem zla a pťčre sprawedlčwý
soudce hťichU? Takto rozUmowal Ua nysll swě.
Snad
teřdydUaUka Maxtjchodocůw o d.ooji byo
tosti Uejwhšssi, zlč i dobrč, jest prmodčwa?

Tomu ale Uechtěl pťiwoliti, aU již dňwno ji
bhl zawrhmll. Nneb zlo a hřich jsou ch samč
smyssléxlkye?Pnřli by alc šlo jenprúšllou smyu
sslenkou bUlo, jak by nlohlo wčdomi zlčho
swědomi lidskč tuk trýzntti? Suad tedy trý;cň
ta jest oUo zlo, aptimčwčtssi, cm nemú šúkladu
w.e skutečuosti? Ei fnad ž lútky Ucdobré, šlč
Bňh stwoťil wcsskerenftwo? Wssak ale Biih jcst
wssemohouci. Byla:li lútka ta šlú, proč ji uco

obrčdtil w dobrou? Bylaeljzlú,proš:jinczuičil,
a z lčndédobrč nestwořil wssechno? Jakcroli sc
snnžs pocho.pi:i a rozťessitt ottizfll tu zúhaduou,

pčcce Uchl

š to; a chtčje se whhuoutl wiru

tomU, opčt touul

Uproskťed Učxho.

„Jaká t.o mUka srdce mého,“ tafto wdx;xisujetchu
dexsil hojeei swé, „a jaré lkáns Božc nmj! Y :č.yž w
tj ojti jjcm úsilownč skoumal luasisým wolčmim k miloo
sidtnstwdl
Twčmu,
byla mťdoz
.němai lldl!
jsxxwťerwst
hď wldčl,
co trplm,
Nebor duchaz
we:ml mčxdo.
má:o
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z tobo zdčlcno ťcčl Ulou pťátrlům nlýmnejdnwčrnčjsslm
Nc celý tcn boj dussc mčx objewcn jřm k črmubh ani
čaš nnt ústn mci nrbyla dostnčiln Cclý nle pťicházcl k

Ussim Twým pončwndž ťwul jsrnt odc lkánisrdcc swébo
a pťcd Tebou bdla wssrchrm žcidoft má a swčtlo očl

mých nrbylo šc mUoU (Wyzn Usl 7)
N milost Božč Zajistč pntťčla Ua horoUco

Uost
tila
Ulu
tost

jebo! Prl !Ussclikcthonstč pťecc mU swi
Uúdčxje blcchú Nešwratně totťž wčřil což
bylo chjistejsii Znsadou, Bůh žc jestič by
chwyčxsii, swrchowauy a jcdiuý Trcktcž

Uaproti wsscm Uúulřtleúm jtstš Ulcl wčdomi že
swobodllou wulč Ulú ačkoliw Ucmohl si wy
swětlčti jač člowck šlc čiui To tčž mčl ža ne
šmratllčr jisté že jedimi kyxle ccsta Ua kterež

swětla a prmody wččUc Unlcštč lšc Ježiď Ehri
stuš totiž a Učxouijedo ktercš w pismcch swa
tých Cirtecw řatolickú zachowúloú a podawa
aže tcdy tcto ccfty jcdiUčfpňsitclnc držeti semnsi!

Tnk proǧřctclnost Božskú locdla Nugllstina
ccstou přcbolrstuou, dopustila UlUka Umohú,
aby fe i rošmnožtlo lkaiui a wolčmi jcho, abh
požual, že člowč!k súm šc febe, jako tickjna wčx
trem sc klaitici, w tcmulostč pi“ermýsslčlli swčho
Utoue, jcstli Bfch bo Ucoswiti, nžc tcxdyo swětlo

Boži prositj Ucwyhmltclnč šapotťcbi jc!stdProe

šřctclxuost Boši
Učila modlitbč!
11

žajistě NUgustan

Pnsobclrč silososic Platonowy ua Llnguslinu
a tonečné obrúcenč jebo
Augllstill wolal U Upčl kBUhU aielosselikou

horollcllosti jakcž dnssc jcho morna bhla
7

a
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wolúni jcho ncbylo marnč. Neb milost Božč
již koncčnč siitowala sc Uadc bolcstmi jcho a
ukúžala UlU praon
cestu loedouci do wlafti
miru. Nezwratuč tkwčla w frdci jcho wčra w
Ehrista Ježissc, Spasitcle Uňsseho a cirkew kaa
tolickon, a ačkoliw we Uulohšm jesstč kUlisalsc,
pťece již ueodwrútil fe od Ui dnch jeho, ale co
ch micc a wčce pťijimal ji. Pťi tom wssak
trwala posawúdc jcdiuci skoro a chwčtssi pťil
čxiua bludú

jcho, žc toti7 Uikterak Ucullolsk nlyo

sliti bhtost duchowou, berž
sc,

žc, co hmotuč

uaopač doumiwas

UeUi, Uic žc Ueui. N žc z

blUdU toho koucčnč fc wybnwil, a spolu tšš w
pošUúUi prňwdy kťcsinllské šumlleuitč prospčl,
ť tomu wolila pro,;řetcluost Boši proftťxcdck,
ccle pťiulčřcný stnuowřskal, na kterémž tchdy se
Uachúžcl, ačxčoli Ua prwlli pohled wolmi pčce
kwapUjici. Bylač to silososic Tjšlcxtoxlolua,
kterciž mnoho přispčxla te obrúccni jeho, kdržto
pťcd lety prciwč silosofie to byla, ktereiž ho od
Boha bUla odwrútčla. Fčlososic Plntoawwa Udssak
tebdy proto ob,;lússtč nlu prospčla, poučxwadf;
w hlawnich .;tifadúch jejich shodU ck) jakonsč
Ualežal š Umckoxl fřcsinnskoll, jakoldU silofosicky
Uakreslcný obraž prmrddy kixesknuské, a šc po:

Ulorčjeji dospčl fu po,;núni

sročtn duchoa

wčho.
Stalo se totiž Ua šUčxcitfur. 388, f;c sfch
pťitele sweho učkterč knřho Plntonowy a Foo
tčnowy

obdršcl,

ktcrčš Wiktoriǧlu:š, ša čxaffl cie

saťc Konstmltia a Jnltmm
m) Sr. Wyzn. 7, 9a

w Rimč proslawcuú
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ťcčxnik,pťewcdl na jazUk latiuský. Knihy ty črtl
ď obwyťlou rozuiccnosti sudou, n dojeul, jnký

nasd činňly, byl !U knždéulohlch pauuituú.Dou
stnlo sc Um pojrdnou tak hojného fwětln, že
buď rndosti, buď opčt nž hrňzou žafnul. Me:
kraifuč fcim
swhch:

„

liči

tchdejssi
j

duymijeni
d

Ulýsslénck
„

,

„Rnlby onU rozuitlly !or mnr obeň erbocrjdm.e)
Ncbot jimj probuzcn, byclj sc wrcitjl f sobč smuému
(bnch požnal srbr snmého, bUtosk a podslatuduchn lolasto
niljo), mstoupil jfcm do wnirřnofti suxúch,udcdrlchbou,
Božr mňj! :Wstoupčl jfrm n Udidčl ofrm ducha fwého,
jafsoli
slnbljxu, Und timžc osrUl swl)m duchowým a
Uad dussč swou swěllo nržmčllitrlné; swčtlo ono Uduňssi,
pouěumdž Učňujlo nlčx, cx já nižssi. pončwndž od Uěbo
jscm učjnču. N jas nlňle jscxm Tčx pošnal, TU pojalď

mč! N odjnl jsi flnbosl Zrafn nlébo,skwčxlčxpaprskybojně
na Ulur Udoléwnjr, a bál jsenl se wclmi lásfou i brůzou;
a požxml jsrm, že dalrko jscm od Trbo, a jnfobych ct
wl)sir uslnsicl bla:t Twňj: Bokrm jfrm Udrlilých; rosliš

a po.žuurš muc. Ll pošunl jsrm, ž,c pre.! ueprnwojt

trrstal jsi čloločxkn, n ur!jťnťduoutj jfi učiučl jako
pawoukn dnsfi mou (Zalm 38, 12). J prmoil jscm:
Zdnž ničim jrst prmuda. poučudadž aui xo kouečm)ch cmi
ln nekonrčm)ch Ulčft roǧmčrrch urul rožproflřťuae? N wolal

jsi Z dáli: Njfoliw, nl)brž jň jfrnl krerýž jsrm (2,
Mojš. Z, 14). N slysscl jfcm to, jako w frdct sr jlyssi,
a nrbylo owssrm pťťččuU k pochhboweini; a fnadnčji
bdch bljl pochybowal, žr Žtjč, nrž žr prnwdy ursté.wci,

ťtcrci skrzr wčcj, učlnčně roZumrm pochopcua
spalřtna

býwú (Rčm. 1, :!(d). Ll bol jfem docrla

jřsl, žc newčdjrelné wlnftxlosti Twé, ze stwořrni
swčtla ffršc ty Udčci, kteréž jfou nčinčny, roša
Unuxmpochopeuč spntčxiuy.lx!jwnjs, totjš j wččuǧá
nloc tdoá i Qožstwč Twé (Nčul. l, :!Užo.ledul
tcdy, odfud

krcisu tčl jsrm požnáu!al,

o) (.ontr:t úcxňoxujeodx jj ll. o 2.

jsrm

b:čxď l!rl!rffl)rld, bnď
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pozemských; a odkud ibned nlčl jsem pobotowč úsudek o
wčcech zmčnitelných, ťifaje: toto tnk Unlsi býti, ono nao
opnk; hledajc tch, odtud úsUdek proncisjim, kdy takto
soUdlm, nezmčnitelnoU a prmoou prnwdy Twč wččnost

nnlrzl jsem snad mysli son

zUlčnitrlnou. Ll takto po

stUpnich jsem wstupownl od tčlesnosti kdussi, jež citl
skrze tčlo; a odtnd k wnitťnč dusir mobutuosti, jčžto
zwčftnji smyflowé těla, co wnč sc dčxjr, a odtud znse k
mohútnosti sondné, na kteroU wznássi sc soud o wčccch,
kterč pojimnjč smyflowč tčlae Tnto nle požnmossi sc tnké

zmčnitclnou, postoupila

wc Ulnč ťroznmuosti swé; a

odwrútila myssleni swč od obUčcjnosti, wzdndouc sr odp
porných zástUpů klamm)ch snlhjslrueť, abh Ualrzln swčtlo
k oswiccni fwémU, ktcrýmžbh, bršc wssč pochybuofti woc
lajic, žc Urzmčnitelné pťrdnost má přcd šmčnjtelným,
samo nrzmčnitclnčx poznala; ktcrč kdyby učjcxknršnala,
Uijak by mU š bršprčnoftl ncmobla pťcdnost dáti pťrd
zmčnitelnýmd N w ofamžrni k Bobn š bnzuč wšdlrdnjic

dostoupila tobo, co jrst ssutrčnč. TU jsrm trdy spatřil

newiditrlnč wlnstuosti Twé skrze tU wčci, ktco
réž Učillčny jsou, rožUmcm pochoprnč; alc žrnk
dnchowý na nč Upuouti jscm ncumél, a odražcnon slno
bosti jebo klcsl jscm šnse do obyčcjnosti, n Urchowal U
srbe ničebo Urž úpominfo pťolsbržuě, jako touba po kro
mich wonných, kterých požiti jsem jcsslč ucmohl“ (Whšn.

xeu. 19, 17).

Nngmtill tch
dnchowé,

a pošnal,

již dospčxlk požncinibytosti
jžxký jejt.pomčrujrx.ji teppťiu

rodr, a ť Bohll sachuln, a jcckwcnkcrcustwo,
pťř wsseliké rozdilnostj swš splýwú wc joužwuk
chkrcisllějssi.
„Nn ostatni pnk wčci, blcďčxljsem, co pod choU,
a widčl, žc ani jich byti, rmi jich nebhti Urni naprosté.
JsoU totiž, pončwadž jfoU od che, mjsoU alr, poněo
wadž nejsoU to, co Ty jsi. Nebos to jrnom w prawdč
jcst, co nrzmčslřtclnč trwá. N zjewno bhlo mi, žc jsoU
wčci dobré, kterč se pokaznji; jcžtoby sc ale poknšiti
nemobly, ani kdyby byly slorchowaně dobré, ani ťdhby
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Uchly dobré; (ponťwadž. fdyby bylh florchowaně dobré,
byly by ucporussitelny; kdyby alr nebyly dobré,nebylobh
na nich, co bh se moblo pokaziti). Nebot pokaza sskods,
nle kdoblx nrmenssila dobrč, ncsskodilnbn. BUď tedh nic
Urssřodl pokaza, což jeft nrlnožnč; cmeb, což jest owsscm
jisto, wsse co fe kazť, zbawruo býwá dobroty. Kdybh

ale wssl dobroty bUlo zbawer,

pakby nnprofto býti

pťcstnlo; ncbok, fdyby i pak býti zňstalo, a wicc zkašiti
sc nrmoblo, byloby se tiln stnlo lrpssi, pončwadž nhni
trwati bUde ncporussitclnč. Co alc jcst ncrozumnčjssiho,
Urž ťici, že wčci, kdy zbawcud jsou wssi fwé dobroth,
stnuou sc lepssimie? KdUbU tudiž wsfč dobroty bhly zbao
wcny, pakby owssem byly ničim; pročcž pokud jsoU,

dobréjfcm
jsou:blcdal
tcdyodkud
cokoliw
jest, dobré
Zlé pončwadž,
pak ono,
jež
powodi,
nenč šcst.
Utosti;
fdyby bylo bytosti, dobré by bUloe Nebol buď bylaby
podstnta tnto nrškazitclná, a pak bo byla znjisté weliké
dobrč; anrb bylaby podstata porussitrlmi, která zafc ncl
mohlabd býti porUssexm,kdyby nebyla dobrá. N proto
widčl jsem

a žťejmo bolo

Uti,

že jsi stwoťil wssccko

dobrě, a žr naprosto žádné Ucni podstaty, ťterouš Th
UcUčinil. N žc Uručiuil jsi wssccko stcjuě, tim jest weo
sskrreUstwo, a pončwadž jcdnotliwč dobrě jest, i wrfskcl

rcnstwo dobré jrst wrlmi; ncbot Učinil Bůb
wssccko dobré wrlxni (1. Mojss. 1, 31).

náš

Na tobč alr naprosto ncUi šla. a nejen na Tobč,
mli na crlém stwořcni Twčm, jnk jsi Učiuil je; pou
Učwndž mimo Uč Urnj nic, coby wražilo do nčho a
zmnťřlo řád uftanowcno od Trbr. Z částrk jebo jsou ale
nčktrrě. jcž ša šlě poklridáme, jrlikož Urprospťwajl tčm
neb oUčm: alc tdto prospiwaji zasc jčným„ a dobréjsou,
i dobrč smny w sobč. N wsscckoto wčci, ktcré sobč neprospiwaji
wzcijcmnčx,prospťwaji nižssičcistcrstwoťcni,ktcrou zeminao
ýwúmc, ktrrčžto jest i nrbr zamrnčrnč a bonťliwe profpěo
?fným. Qdstupiž to ode mnr, aboch ťckl: bh tyto Uebyly! po
nťwndž i kdybnch pouze jen tyto wčci widčl, toužilbych
sicc po lrpssich, alc již w tčch samých chc bhch musil

oslnwownti; pončwadž sláwu Ton

okanjč zc šemč

drakoloč, a wssrcky propasti, ohcň, krUpobiti
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snib, lcd, wťtr bouřlin:ús jež wykončxwaji rožu

kaz Twňj; doro n wssjcťni pnbrbsowé.stromowi

owocné i wssickni rrdrowé; žwčř diwoká i uossru

lirá howada, zemčplazi a ptactwo prrnatčx;
krcilowě žcnlssti i wssickni uárodowé, knižatn i
wssickni soudcowé zrmč; Ullcidrnci i pauno,
starssi š mludssimi chwaili jméno Hospodidlowo.
Poněwadž nlr i nrbrsa chudáli Tebr, Božc náš, a
na wljsostech chwáli Tč wssickui andčlr Twoji
a mocnosti Twé, sluUre i měsic, wssccky bwče

zdy j swčtlo, nrbesa nrbrš n Udody, ftcréž
jsou nad nrbrsy, chwáli jnlěno Twé (Žnlm 118):
lxn nctoužil jsrm po lrpssich, ponřumdž pojmnl jsem ce
lcf locsikcrrulstžna; a w rožjimáui ždrnwčjssinl jscm rožo
wcižil, že wye.tssi sudoroudčxlrpssi jsou uižssich, šr alc lpr

ssfcrcnstwo co crlrf lrpssi jrst, Urž jcduotliwi
tworowé !!“

třto wyčtfsi

„N na jiué lďčxcijscm sc odlédl, a widčl, Tobč že

powiunti, žr jsou, a w Tobč žc wssecfyukončšuy jiou;
nlc nc prostoruč, m)brž jiuak. poučwndž ty držiň wsircko
w rucr prnuddy; a lUsseckoud prmodč jrst, pokud jrst:
a žc nčc Uent nrprmoč, lrč kdy sc má šn to, žc nčco
jcsl, co ucni. u Widčl jsrm a požlual, žc ncni diumo,
kdU jňžoku bolnwčxmu chlrb jrst pokutou, ftrrýž jrst čzdrad
wčxmu lnhodm)ul; n oku scslcib!ému swčtlo protiwno,
ktrréž čdkudobrťnlu žádoucno. Tnk i sprawrdlnost Tdnci
nrllbi se bcžbožxll)xnl, tlm mčnč tch sstir n čcrw, kterč
dobré stwoťxil jsi, přásllxsixxéuižssim stwoťeui Twébo čeistl
kám: tčnlto i smui bržbožnč fteiloaji sc pixislussnčxjssi,7čim

ucpodobnčjssi jsou Tobč; pťáslussnčjssi json nle whxxssim,
čim podobučjssi stciwnji sc Toběd N blcdal jsrm, co

jrst bešbožnosl,
a ncnalrzllul jscm podslntu, nýbrž
přrldrácruoft wňlr, od chr, Božr, swrchoumnépodu
staty odwraicrné k wčxccmnrjnižssim, a wnwrbujici
wnitřnoslj
swčx (Sřrnch 10, 10) a nňdljnmjici sc
zewnitř“lle) (Wyzn. 71l. 1!, 1:?„ 13, 15, 16).
e) Co tnlo Uo;nnl o pňwodu zln, nndrosto odporowalo blndům
Munichowsknm. Jnl nnlc poznal, že wssclifu bhtost od Bolja
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Jak !oidčti jest, dospěl Nugnstin pomoci
silososic PlatoUskč k takěmu požnčmi UaUkh
čťesťaulskč, že w prawdč Uorditi lže, že rozo

Umem swým

již se anracowal

k BohU.

c prawdxl úplnou a dokoxmloU Ualczne, již
Uemčl Za nemožUo, a již ncprolčwal slzy w
skrhté tichosti, Uýbrž citil sc poszesseUa a raa

deiciho se z toho Uadchnula takč! samolia
libost,
ano Uadýnml fc wčdomosti swoue),
že šnpominal již na cirkew katolickou, jižto
wlastnč Uejwice přičisti mčl, žc ho fchopnym
Učinila wyšssiho poznúni.
Dokoualcjssi žnúo
nlost, jaťéž o Bohu Uabyl, lošbxldila sice w
srdci jeho lcifkn k Uěnul, wssak ale Uebyla to
posnd prmoú

lčxskcx; bylak to lčxska, ktcrúž fe

„;aklňdnla wicc Ua rošumowčnl
poznčmi,
srdce jcbo alc dotud bylo U zústalo odwrúu
ccnš od Boha, dokUd od Uěho odtržen byl a
Zůstal tiži Uciružiwosti suchslné. J silososic Plao
toUowa důtkliwš napomilmln„ že mú každý úu
siloloUč pťcmúhntč žčldosti tčlchč, kdo fc chcc
powšUčstň ťU pošuúxli swěta dUchowého. Yuu
gUstiU lossnť dobťe powčdom si bhl otroctwi
fwého a pťi wssclikč nadssenosti, silosofii wzbua

uw.u...
slwořena (žedtcdy byli jeji neni naprosté) a že faždá rozlřčným změa
nám podrobeun jest, a žednčiull Bňh wssrcfo dobré, uzawiral již,
že bytost dobrá samowolnč dobroty swč sc zbawiti a ludyž hřee
ssňli nšohla, n sirc pťewráceuosti wůle swc, žc totiž od Boba
nejwyossiho odwráljla se t wěcem ucjuižssnn, kdcžto naopak,
fdyby se nebyln odwrútňla od Boba, w dobrotč swč b byla
žňstcxluj Yčroli alc bytost sstwořeuá ,Zhřessila, wessrercustwopřecc
ze hláfci wssrmocnost Božx„ moudrost a sndatost Beho„ nu ťád

od Boha ustanowruý hřichcm nicterak se zmnřiti nemohl.

djl)er Wrzuáni Pll. 20.
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chč šahh Užnúwal, že Bůh Uiktcrak Uenděli
Uejwžúcnčjssich dňrU swých prawdy a mou
drosti tomn, kdož se ; osxomůUúružiwosti swych

whbmďiti Ucchce N proto tate ona nadnenost
a phssnú samolibost bršo wymišela, a Ua Uxisto
jcji opčt Uastoupila trapliwú bolest, pončwadž
požorowcxl, že dnleko jesstč wchilcn jest od

Boha

deUd

alc ponlocč očckúwati? W kni

hčxchPlcxtonskhch Uenalcšal žúdué Uenkazowaly

ko ccstU jafouž by krúčetč bylo kdosašcUi
cile pťcžúdouriho SčUU pak bolestnc citil sla

bost son, že se mu Uedostčxwapotťcbnč
silh
by fc oprostil ol“owji UmUžionsti swč
Neb již sc chcdncllo

o Uaprmocui blUdu Uč

jakcho Uc tak o podrobcni sc rošUmu berž
o položUcsseUi U pofwčceUi srdce jcho!
Milost Boži šnjistc Ucchtčla ho prostixed
kem silososie na cestU spachi pťňwcstč; Ucmčla

to silofosie byti berž Cirťelď katolickú ktcrňž
mu prmooll a jcdinou ccstU ukašalcx A pxoto
také dopllstiln, že již skoro Un konci bolcstUc
pouti swr kde již putťil Ua wlast Uliru, trck
drobuč časů hlcdmwu jesste UU chwili od prawč

cesty pobloudjl
lestnoll

M cl Nngnstin wlastlli a bo

škuncxlosti přcswrdčiti se,

žc nikoliw
pouhc pošnčxni pmwdh,
nýbrž i žiloot dle
prawdy poslehtujc pranoého poklňdll ano že i
fmuo požUmli pramdy wzrčlstú Ua Zcikladn ži
wota m prňmdš wždy wicc fc Utwlejiciho
Pročež opěttonžché šraky swč obrnccl kEirkwi
kat a jmčno Ehrjsta Spasitelc loždy, od Urla
dosti již Um Uxilě a pťesludkč dojimawou
ozýwalo sc w srdci jeho

moci
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„Proto takě, taksám wyprawuje,blcdnljsem
cesty, na Ulž bych silh nabhl, schopnč„ požťwati
chc!

N nenalczl jsrm ji, pokud jscm neobjal proe

střednika mczi Bobcm a ljdmi, člowčka Cbrista
Ježlsse,
wsscckoBůb
poǧecbnaný
na
wčkoktcryž
(Rim. jcst
9, nade
5), kterúž
wolú ťkn:
.gci jscm

crfta, prawda i žiwot. Já alcjsrm sr nrdržel Pána
swého Jcžissc, pokorný pokornčho, a newčdčl jscm, čch
by naučiti Ulčlo mnc poniženi cho . . . Nrb já jil
nať UU)slil a wčřil jsrm tolik o Púml Jcžissi, jakožto
o mnži wýtečuč moudrosti, š nimž porownnti sr nrdú
nikdo jiný, obzlásstč, pončwadž se mi zdálo, že on, pou
diwnč ncxroch z pnnny, aby pťťklrxd dal, jak powru
dnoUti se UUlsi statky časnými r dosažcnt ncsmrtelňosti,
zasloužjl, nby Učřtclstwť jrbo božskoll o náš péči tak wcu

likč nabhlo wážnosti n platnostie (WyzU. 711. 18,19).

Ncprawost bludu toho měl hUcdle poznatť,
auto wnUkUUtimmilosti Boži odhodlal se, a to
po drUbš, skonnmti š Uejročtssi horliwosti w pia
smcich sw. W 19. rořrl stúťi swčho takš je
ldyl pročital, ň jalč jfmc pozUameUali, Uikoliw
ku prospčchU sločxxlU. Tcutokrúte wssak, když
četl pifnlo sw., rošplhllnly wcsskerč temnosti
jcho, jafnč swětlo sc xUU we wssem objcwilo,
a Ucwyslownci blcxženost Uaplnila frdcc jcho.

Požchl předewssimtnjemstwi wtčlcni fc
Syna Božiho,
n již Ucwč:ťilo Christll, že
jcft toliko mUž wýtečxUčmoUdrosti, Uýbrž poo
znal a wčťil, že člowččenstwll kU dofažeUi fpcish
wččslč Uetoliko Učitclc zapotřebi bplo, nýbrž i

Prostťednčka, kterýž byl Bňh, SyU Boži,

jenž

člowčkem se stcxl, a k slabofli ltdskč fc snjžil,
by swčt š Bobem smiťil a ku BohU pťčwedl,

a žc Ueni w žúdnčm jiUčm spascni,
cm Ueni jinčho jmčna pod Ucbem řčmo liu

154

Působcnl silososicPlatonowy na Nugustina.

dcm skr;e kterčš bychom měli spascni
byti (Skut np. 4 12)

N pročitajcpifnlo ji;fc

Urhorssil nad prďstotou slohu jebo m)brš obdiu
wowal sc důstojnc wcleansti jakúž po wcsskc:
rém pisulě lozcsticlm jest a š hlubokou UctUU
kořll sc xoúlokfun Bo;im
chwruým sicc 1Uuan
hymi žpusoby a Za rožljčxuúch čxasii pťcccwssnk

ktculuž cili smčřlljiciul, ku objcweui Christa
Spasitclo
Z pisula sw oblčxxxtěpnk„; listů
sw aposstola Pmola po;ual doleonalc loclrc
tajclnstwi wtčxleui sc Syua

to wrdlo ho i kpo;núui

Lžožiho a poznňui

febe samšho

jakož ku rošcšnúui wolkcho rol;dilu, jaka)ž jest
Ulczi wirou fřrsfauskďu a silosofii Mntouskon.
Filososie ousl Uadchnuln ho pl)chanu uřrnou,
pifma fw. UdssnčUančxčlUho lúsrc U pokoře,
kterc“žucnnlcznl m kuihúch Plntonowých. Proto
takč Udolal:
„Čidc byln oxn laxka tterá stmdi od zafladu po
ford, fscryž jrsl Chrustua Jršjš? Nncb.jak mčxony fnitw
mčxlwji naučitř? na ttoxé Ulysllm proto dťiwr nrž jscm
o pismrch Twých rožjlnml, jsi Ulč Ucchal připaduoutč,
abd ntfwčxlo w pamčxti mčx, jnf ony doe Umě pňsobřly;
n až bt)ch poťoruým sr stal w pismč Tdočm, n léčicč

prsty Dor chrljlo mny nlé, nbhch rozsoudil a ro

zcznal jnky jrst :ošdil mezi osobiwofti sllosofů
a wožneiwňnim wčxřlcich,mrzi tčnli fdož widi
kam se jlti ma alr Urwčdi fady,a amrši cestoU
wrdouci k lnlastř blažcnč nech pohlrdčti na
ni, núbrž i obýudati w ni

Nrbot bych byl nrj

prlučx w swntych knjhách Tmých Uabyl poučrni U Zna
mosti jich ofusil sladkosti Twé, a pnf trprw přjsjly mi

do rukou ko
spjfy Platonické: snadbn mč byly odl
trdly od prwnébo pobožnosti ǧňkladu, aneb, bych byl i
wytrwal we wčdomč spasitrlnem, klcré jsem byl přijal,
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myslil boch, šc tobo lzc nabyti i z ončch fnčb, kdyby
jc četl jrn fmnotnéeje).

B tom pak, co Uassel xo pismcch fm., thr

prnlouje takto:
„Ukeižnla se nlř jedna twáť čistúch wýpowědi„ n š

třrsrnim

jsrm se naučil plrsati

(Žnlm 2, 11).

N

dcilr jfem ssel, a Unlršnnl, žr, cokoljw tnnl jscm čctl
prawélpo, milosti Twé sr pťjpisujr; nby, kdo wňdi, neo

chlnldčl sc tak, jnfoby

newžal

(1. Ror. 4, 7),

wšnlk Urjrn to, co lUřdť,alr i že widi au nrbos ro má,

črljo by Uchl wzal:) u

n nby nejrn bdl powzbuch,

fpnlřitt Trbr, jrnž wžřdhch tcxntýž jsi, nlr ušdrmocn a
scsilrU byl, Trbr pochopiti; n fdo šdnlcka na Tč patřisi
ncmůšc, nrchnf nsposl rrston fráťi, po Uiž by pťissel, a
patřil, cx pojmul;
pončxumdš tťrlm ljbowal sobčx čloločk
w žáfončx Bošinl podlé Udnitťuilxočlowčfa, co ale fonnti

bndc podlé jjnéljo

Zcifonn lo údech fwl)ch, kterýž

odporujc Zňfonu mofli jrbo, n jrj jiš!lá pod záe
ton ljřichn, jrnš jrst w oudrch jeljo (Rim. 7,22)2
Nrbot jsi sprmordljwý, Hospodinc; my nlr břrssili, a
nrprúwč činjlř, a ž!r ǧrdnnlř, a tčžkai nnd námj Učiněua
jrst xxufn Twň, a prmorm podrobrni jsnlc slnréUlU hixiu
ssniku, přrdstnwrnénnl snlrtj. poněumdž swrdl wůli nassi

f podobnosli wůlr swé. ktrronž nrskal w prnwdč Twě.

Co učiUi čloudčxkUrsssasluU? Kdož wyswobodi
jrj Z tčxla fmrtř této, noeli mijloft T!oci skržeJee
žissc Cbrjfta Pran Uasscbo (!)ťim. 7, 27), jcdož

žplodil jsi od wččnwsnl Tolo alc ko
uowy)

ncobsabuji.

snij

(Platoo

Nrobsndujl spisy řy twář této pou

božnofti, flžr wyšnáwánť, občt Tobč.

dnchn skoro

mouccnébo, srdcc skronsscné a pouiženč (Žnlm
59, 19), spňsu nároťm, nxčsto znfnonbrné, žáwdnloeť
ducha swntčbo (2. Ror. 1, 22), falich wysouprni Uaa

sscbo. Tnm Uikdonrpějr: Zdaliz nebude Bobupodo
dána dnssr Uláx? Ncb od něljo jest spasenč mé.

Dnt žajisté jcfl Bůb múj a fpasitcl mňj; oo
zr) Proto jjunr ůwrcbu pcd;ncunenňlis že čtrnč spijů leonowých
welnu fpasileluč na !lugustma půsodilo.
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brance můj, nepobnnr se wice (Žalm 81, 2. Z.).
Tam nskdo nrslossť wolajscťbo: Pojďtcž

kc mnť wssio

ckni, kteťiž pracujcte a obtiženi jste. uu Hcmblt
se oni, od Učho sr Učiti, poněwadž

tjchý jcst a pou

korný srdcem. Nebot skrhl jsi tyto wčct pťed
moUdrými a opatrnými, a zjcwil jfi je Ulaliču
kým (Mnt.

11, 25).

Ql jiné jcst, š lcsnatčho wrchu

spntřiti wlnst nlirU, n ccstU k Ui nenalczti, a Un dnrmo
pofousscti fe po ccstúch bludnúch, ťdc kolcm čťhnjt a zao
lébaji Uprchlici n Utcčcnci, š knižctem swl)m, lwem a

drakrm

(Žalm 90, 13); a jiné jrst, mlti crstu tam

wrdonci, strúži Wlúdce nebcského brzpečnon, kde nelan
peži„ ťdož opUstili službu ncbcskou; Uebok se ji warujč

jafo fmrtl“.
„Toto podiwným způsobem wstnpowalo mi do
srdce, když črtl jscm nrjmcnssibo z Nposstolňw
Twých, kdnž jscm pozorowal diln Twá, a ustrnul w pou
diweni“ (Wyzn. 911d 21).

MUohem wicc wsfak Ustrmll, kdyš dúlc
črtl listy sw. Pawla a pozchl w Uichodhalcné

tajemstwi

srdce sločho,

otroctwi hřichxl,

jakýmš fpoutúU byl, když četl slowa: „Wimc

zajistč, žc ZúkoU jcst dUchoin, ale jú

jscm tčlchý,

prodaUý pod hťichcm.

Ncbo co čiUiUl, UcrozUmim; Ucbo Ue,

co dobrčho chci, to činiUl, alc činim
to šlč, ktcrčž Ulún: w UcUúwisti. Jcstx
liže pak co Uechci, to čiUim, přiswčdu
čUji šúkonU, že jcst dobrý, UUUipak
Ue (wlastllě) jci to čiUim, ale hřich (t. j.

přčroǧcnost hťissnčxmnc přcnlúhčx), ktcrýž

přeu

býwa we UlUě. Wim znjistč, že wc mně,
to jest w tčle Ulčm, Ucpřebl)wú idobršo
Uebo chtčni sc Ulne pťidrži, ale čiUčUl
dobrčho

UeUUleZčUU. Ncbo

Uc co řdol

brčho chcj, to čiUim, ale činim to zlč,
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rtcrčž ncchci. Pakli čehož Ucchci, to čio
uim, již Uc jú to čiUim, alc hťich, ťtcrýž
pťebýwú wc mnč. Nalczúm tedy (w sobč)
žcikoU, žc kdyš chci činiti dobrč, pťidrži
sc xUUczléž Uebo liiji
fobč (sicc) w zaa

koUš BožUU, podlč wnitťniho člou
wčka, alc widim jinl) zúkon w oUdcch
swých, ktcrýž odporch Zcikonu mhsli
mč a jimú xunc pod žúkoU hťicha, jenž
jest w oUdcch mých“. au Jak Uftrnnl, kdhz
četl dúle: „Pťessťaftný jú člowčk, kdož Uer

loyswobodi z tčla smrti tčtoe?Milost Boži
sťrzc Ježisse Christa„ PúUa nasseho“ (Rim.
7, 14u25).

mPrarodiwost

w sobě a Ua sobč kusil,

slow těch byl scim
a pťi jakých to boe

lcstech ansil a Uznal Uedostatečnost son, wlastUi
moci fc wyUmUiti z otroctwi toho neblnhého!
Qdknd tedy pomoci? Nposstol Pawel Ukúšal
mU prmUoU a jcdinoU ccstu, milost Boži tou

tiž skršc Jcžčssc Ehrista, Pcan

Uasseho!

ktcrýž pťcdrccholl oběti smrti swč člowččcUstwU

Uo wý ži wot Usstčdřil.
N kdhž spolU rozjimal, jak Bůh milowal
swět, žc jedUorozeUčho syUa swčho whdal Ua
smrt,u jak syn Boži w UcskoUčeUč lúscc hledal,
což žtraccno bylo, kdhž rošjinlal prčxwč božskoU

pokoru jeho,

š jakouž trpěl a ža Uúš Unlťel,

tU šajistč Uejútlcjssi spolU pať i ncjwťelcjssi
lúska leU Christu wšplaUUla w srdci jchU, ona

lúska, ťterňž stawi od zdúkladUpokory,
kterýž jcst Ehristllš Jcžiš, eak súm prawi.
w Pokornú lúska kU Ehristu Špasitcli, to již
Ua jtsto wčdčl, žc jcstiť prawú ccsta, wcdoucl
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do wlafti UlirU pťežúdonciho Jak tu toUžil
powznčsti fe k Bohn! Jak toUžil an ; Utroby
dUsscmocný sc ožýwal hlaš pobadajici wžhurxl
frdce wšhuru k Bohu! N Lluqustill odhodlnl
sc

ccftU tu po

tolckclých strastech Unlešexloll

Ulužue Uastoupiti
Wssak jcntč mu bylo chposlcdučjssich krů
pčji kalicha horkcho Zakusiti; Ua Uowo a welmi
dolcftuč Ulel jesste žřuntč co aposstol pmwi
Tčlo žc žúdú pwti duchu, a duch proti tčlU!
Prúcc úťadU Učitclskcho staly fo Ulu chuesitel
Uýnli pončwndž pťckúžclh šc Ucmohl Z ncro;
dleoU peči slcdowati ccstU poč:atou Zntoužil
wroucučx, spllžftiti fc wsscch swn,šků a šailežitosti

swčtstých 9čž i UmrinoU rtižúdost w sobč po
tlnčxřl mliž chtrl na to dbati, žc ldy suad
hmlliwc ťcči o uěm sc ssirily, kdhbo sc Ud
ixekmlť niadu fwcho nčxitclskcho)
Nle ch
wčtssi pťcknžka byla, žc posud pewuč poutčm
byl lúskou k žcUčx š ktcronž do stUwU nunlžel
skrho wstoupiti chtčl, taťžr po swobodr dllcha
toUže, Upsldl opčt do otroclwi těln a i w ostntǧ
nim pťcdfcwžcti swém wúhnti počxnl a potciccl
sc žc strany Ua strmul
dokud,ž prwnč UcUmiu
Ull, odieefxwuti fc swcxžku Umnšclskcho
Tcck
tcž byl Ua rošpacich, když sc túšnl jafy žpuswb
žjwota by woliti Ulčxl UU hlcdajc w Cirkwi ka
tolirkc Učjaký !Ušor widčxl cesty wžličnc po
letcrýchš lay ku Ehristu krnčxcti bhlo
Kdyby

sund byl tcnkrútc již mel Bohn Znswčccný Zi
wot pouftcloniků U klnsstcrniku, možuú, žcby
e) WyleáxxiUlll

1. lx. 2. l)e deutn rira eap. 1.
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byl nrhchlil

krokp swč.

W Milúuě

afpoň,

louč ohrad mčstskych, byl tchdy již klňsster pod
ochranou sw. Ymbrožc. NUgUstňUwssak erča
dčxl o Učur a wůbcc Uetronal fij fw. biskupowi
š nesuúži ndou sc swěřiti, obúwajc de, by ho
ucobtčžowal.
KoUcčUč ulc, když již ,Ucmohl
dělc fxlúsjcti obtiže wučteruých ldojů sloych, ode
hodlal sc, tajuosti swš fwčřiti ctčhodllčnm star
řcčxleu,knčxži Simplicjanowi,

kterýž byl swd Nulx

brožc !Uyučowal a jchož tcnto co otcc milowal
a jejž wcsskcrč kučšjtwo Mcdiolaxlskč U chwčtnč
wúžxwdtj xučxlo. Súm Ulčl ža to, žc prožťctel:
nost Boži ho k toUul wcdln, aU di:
„Wuukl jsi w ťnlssi Uwu, n dobrým sc mi to
býti zdúlo, cxbych sscl k Simpljcčauowi,
ktcrý dobrým
sludou Twúm býti sc in objrmilz a skwčl sc nnlostč
Twou.
Slysscl jsrnl též o nčxm, žc od lecidi swč co
ncjoddaučji Tobčx žiw jrst; nyui alc již stnrrc bol„ a
proto anyslil jchl U frbc„ žr, jeljkož žn tať dlouhl) wčk
w takowé dobré borliwosti fráčel po crstúcld Twych,
nxnodo žkussruosli nnbyl n nlnobo Učcnostl. Ll tak w

prmodč somu bylo. J chtčl jscm, rožmloumaje š
Uim o wcissnicd fwých, abl) odtud (c zťUsscnosti
u Učrnosli swčx.)mi wynesl, ftcrý y pťi srdci
tnk lleirllžixldúxdl,jako jai byl, prawy bdl špůsob,
kráčcli po crstč Twě. Wyprnwowal jsrm mu trdo
blndy šmntků swýcht Kdnž alc žmiml jsem sc, žc četl
jsrm nťktrrč Plntomfůw spusy, ftclxčBjktortmw ele)druddy
latinským wyložil jnžykrm (ťrčnik to řimský, o němž,
žc zcmřrl ro kťesknn doslcchl jfem), pťcil mj sstěsti, žc
e) Biftoriuuc, rodem z ?lfrily, za Roustautia řečnif a siloiof řimo
sm. Q nčm mluwi sw. Yuguftiu (.Q mčstčBožim“ x. 29):
„Wrobšásil se jňsw Platouil„
jaleož jsme slýchňli od floj smela
Sřmpllciana, pozdčjč biskupa cirkwe Med“wlanskč„ že začátet too
boto sudl rwqugrlium, klcré sc dissc u swl Jana, znsludowal
do zlatyml pljmend zuzuamcuúu býti na ncjpowhsseučjssjch mio
strch wssrchučch chrámňw.“
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jsem nepřipadnul na jiných silosofů spisy, plné podwodU
a llamn ohlcdcm Učenl ačátfňw tohoto swčta; w oněch
alc wssndc že proswltci ůh a Slowo jcho“.

Napotom

wyprawowal

Nugustislowi„ oe

brčxceUi onoho Biktorčdm, š ktcrýmž w Rimč
pťebýwal a welmi přčxtclsky obcowal.
Bilšjtoz
rřn bUl jjž lo stúčxi, wc wssech wčdúch Und mirU

šbčhlý, Učitelem xnnohých sslechctných fenatorů
a pro wlštcčnost w Učitclstwi obdržcl sloup Ua
Ucinlčsti Rixxlstečlxl, ale nž pofud ctjl Urodly a
horliwč brúwal podil w občxtech pohmlskl)ch.
Co kmct žačal čisti pismo sw. a když wssccky
spish kčxcfkanskš byl skounml co Uejbedliwěji,

ixekl Simplicianowč, Ue weťerě, alc potnji a
lo důwčrnosti: „Wčš, již jfcmkťcftemlem.“ QUcU
Um wssak odpowčděl: „Newčťim, aniž počitatč
tě bndu

meši

kťesiany,

potend w chrúmč kčxec

sianskšm Uenšťčm Tebc.“
suliwcll fe, ťka:

Biktorin

Usl to pox

„Zdč tedy čini lčťcsimche?“ N

to čafto řikčanl, žc již jcst křcsimlem; a Simu
plicimmš Uln ono wždy odpowidal, a na to
onen pojmčch strmm zdi opakowal sc weždy.
Biftoridl totjž obňwal sc Urcxšiti pťčxtcly swé,
hrdé Ulodlosluhy, domniwajc sc, že by sesypalo
sc Ua Učho tčžkš Uepťútelstwi jcjich, pončwadž

za času toho cisať JuliaU wydnl žňkon, jimž
kťcsianňm wyučowati zabraňowal w piscnmicl
twi a ieečnictwi.

Když alc čtcnim a sioUmúu

Uim horliwým fily nabyl,

počal se obúwati,

abh Christnš Uezapťel ho Ořcd swatými aUa
jely swými, kdyby on stydčl sc wyšxmti jej pťcd

lidmi; a za weliťč prowinčui fobč pokladal, žc
ftydi sc za wiru kťcsianskon.

Proto

zcxstpdčl
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se že prade

tak dloUho byl zapiral

a na

jcdnoU Z Uenadúni zwolal k Sčmplicianowi:
„Pojďmc

do chrčnnU

júť se chci stčxti kťcsta

Uem“
N tcnto radosti celý opojcny, ssel š
Uim. N kdy aswčccU bhl w tajcmstwi prw

Uiho wyučowmll diwil se Řim
sc Čirřcw

wesskcrú

a radowala

N když čoUečnč pťissla

hodina wh;nrmi wiry, anržcno mU bhlo od
kněži aby fonromč složil wyzuúni, jakož to
Učkťerým,

o Uichž se Zdúlo

žc by sc z bcizně

trasli U werejnosti wo šwhku bylo anrho
wati; oU alc wolil radeji spaseUi swc wyzuati
před celým santým shromciždčnim thž tedh
wpstonpil, aby složil whšnmli wiry, tu wssickni
pťitomni jcch drUhémU jak kdo jej šnal, ssa!pl
tali julčuo jcho radnjice sc wnickni N wssech

ústa Urptala plesajicich: Biletorinuš
UUš! Wssech Usta pronasscla plcfáni,

Biktori:
když Uzřcli

jcj; alc U)chle mnlkla požornosti, aby slysscli
jej Wy,;umwal oU wiru prmUoU š patonU
dnwčxrxlosti, a wssickni lušali bo do s:dce sweho

š lúskon a radosti (Wl,xl Ull 1 2)
Simplicjamlš chtčlošajistč Nllgustina poa
wžbudřti, by nňslcdowal pťikladU Wiktorina a
wyprawowmu 1cho ncminulo se še žčxdaným U
čiUkem Neb pojcdnoll šahoťcl NUǧUstiU toU
hou, ncisledowati Wiktorilla a w xmdssenosti
swč wolňl: BiktoriUUš š Umžnon odhodlmlosti
Ustmlowřl fe Bohu žiti fmncmu opustil wssc
slawný úťad Učttelfký a wnecky wýhody skdoělč,

jakcž mu swět podúwal, a proto jcdinč

abh

krčxčcti Uwhl po Uzkc a pokornč cestč Christa
Spasitcle a ty Uechceš sc mzdúti žúdosti hťiss
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Uých, ncchccš zlcinmti okowh hťissnč, abyš doe
spčl k swobodč dUcha?! J uminil hucd a pe!ouč,
wsscho se odťici, wssak alc hřissUčxobwyklost
pťrkčxžcla nlu a spoutaněho držcla ťetčchl Uúu
rUžiwč UntUosti. Wůlc ta Uowú, kterú počxala
býti w Učxm, jesstč Ucbyla dosti Ulocuň, abt)
wrch w,;ala xmd prwui wůli žlou, dlmchým čaa

fem sesilenon. Takto dwč wůlc, jcha starčl,
drnhú Uowú, ona tčlcsnú, tato dnchownčx, šú:
pasily š sebon a rňžnosti jejich roztržita byla
dusic jcho a strčxdcxlauowýuli bolcstmt. Dťiwc
pťcdstirúwnl, že Ucmůžc opowrhuollti swčtch
a Bohu sloužiti, pončwcldž UxU ncllistš posUd
bylo pošnúni prcxwdy. Wssnk wymlmoa ta
Uyui Uul odpadla, Uebok pošnúui prmody již
bylo jistč, Bňh mu ji žjcwjl; usilowúUi jcho
a uchssléUkypodobnly sc pofusiinl probuditi sc
chrějicich, ktcři nlc, twrdýul spcinkcm žmožcui,
Zase klcsaji do spúnťu.
Naprotj wssak tim
Ulocnčji ožýwal sc w dUssi jeho hlaš milosti
Boži wolajici; NugustiU ňlc wúhal, ačkoli byl
o prňwdčx řxc wsscch straU přeswědčedl.

N proto

při tnkowýchto šúpafcch loclmi trapliwých rostla
wždy wicc uúžtň)stlňwost jcho, a dcunč wzdyx
chúwnl k Bohn a Unwsstčwolchl chrúm Pčmč,
kdykoliw to prcicc
Wssať i tu poklňdu
jcho promčnily sc w
a zpominřa wččuosti

úixadn jcho pťipoUsstěly.
Unlčžti Ucbhlo. Modlčtby
úpčuliwš stcnciui, obruzy
rozdlitily tak dussi jeho,

žc jaťo w žonalstwi rwal wlňsy swč, bljc sc
w čclo a fepintýmcx rUkaan objinmjc ko.lcna
swú. Byloť lzc přcdšwidati, žc buď již nastanc
dolm rošhoduň a úplnč witěžstwi, aUcb že za
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pťičinon dUchoin tisnč tčž Ua zdrawi tělesnčm
ouhoUu wczmc. N to skutečnč se udúlo. Pou
čaly toti,š ncmocnčt plicc jcho a tčžkým dechem
a bolestmč na prsou jcwila fc Uakažcnost jcjich,
tak že mu již ldylo lže ch š obtiži hlasitčji a
xoydatušji slowa proUússcti. Qwsseul žc dUelčé
Umnúhúui sskolnč a muohč prňcc wčdcckč,jinliž

sc tedh zabýwal, fpolU toho pťičinou bylh.
Již čnstčjč o tom pťemýsslel, žc by sc wšdúti
xuěl xiťndn swého Uččtelskčho, Uemohl mssar dou
spčti ku pťcdsewzeti

Určxite“xnU.Tcď alc Unhližel,

žc fe to z ohlcdu Zdrawi stalo Ucwhhlmtclnym.
Mcšč

tčm

pťčbližil

sc podžixllek a spolU čxaš

prú„;Uiu, když jcduoho dnc š lepiem w trudo
ném zúrmutku rošmlollwrll. TU Umosstiwil jich
jistý krajau jejich, Pontitjmlnš, úředučkcisaťský,
a křrsicm welmi horlčwý. J pofadili se wcspolek
rožntlouwajicc. Núhodoxl Ua stolc Učxcbnčul,jcnž
byl přrd Uiulj, UhledUUl Pontitjmmš knihu, i

Uxšnl ji, otcwťel a u
dšr.wla, patrnč
domýsslel,

že

nnlešl listy sw.ňposstola

proti nsldčmi sločnul; nrldoť sc
to nčejaleci z knčh, ǧnkš úťad

Učiu

telský NUgUstiUůw požadownl. o Usmúl fc a
ua NUgustňua pohližcjc š potčssenim diwtl fc,

„še tuto a jcn tuto knčbU tak Uročxcfňwmlč Una
lcžl pťed očima jeho. N když Uul NUgUstiU

poločděl, žc š touto knihou obirú sc welmi a
bedliudě,

wšUňkla řcč o nlilostč Christowě,

poo

dňonu moci swoxl srdcc lidskci jinmjicj.
Pontitčmluš k dotwršcni toho počxal wyo
prmuowati o sw. Nntoniml, jehož jmčno teUu
kráte slawnč bhlo po wesskcrč curkwi fatolirkč,

Augustinowi wssač a lepiowi

po tU dobU
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Uežnúmč. To když zwěděl Pontitimmš, obssirnč
wyprawowal žiwot mUžc tohoto wclkčho, ktcrýž
w 18. roťu stúři swčho, když jednou mchrúmč

slysselsiowa PúUč: Ehxcešuli dokanlým

býti, prodej co múš a rošdcj chUdým,
potom přijď

a Učxflede mue,“ wssecky

ftatky swč chudým roždal a Ua poUssti wtichšm
rošjixxlúlli božských wěci žiw byl co prawý wzor
kn,;dé cnosti kťcsťmlskč.

YUgustiU a lepiuš

žúsli slyssice z tak

Ucdúwnč doby, ba skoro žčasilpťitomxlých jasnč
doswčdčenč zúžraky wc wiře prcuoč a w cirkwi
katolickč, žúsli oba žc tak wclké to byly „;úžrakh
a NutouiU žc chlýchmlý byl jim. NngustiU
oldžlcisstč UstmUtixU trUUl; slowa Pontitimm co
ostrý Uleč proUčkala Utroby dussc jcho. Nntouin
jcdeukrúte chom slysscl blňš Boži a wšdal fe
wsscho bohatstwi swčho, aby žldohatmll w ChriftU
jcdinčm a odcssel na poUssk, by wzdúlen wsscch
Umrnosti

swčxtských Un. Uxodlitbúch a wc blahčul

rožjimúni wččné prawdy

trloul.

Q pťcsladkč

počxiuúni, wšdychnl Nugustiu w srdcč swčm, pro
Boha wsscho sc odťici, jcdillč Boha hlcdati, w
Bohu jedinč: žiti, w Bohu jcdiUoU útčchu mitč
tok žajistč jest krúlowstwi Boži w žiwotč we:

ždcjssim.u Poxltitiamlš pozorujc roščileni Nuo
gnstjnowo, whprawowal dúlc o swatčnl žie
wotU U blahčm poklidU poustewniků, kteřiž za
časii těch četnč Ua poUsstich pťebýwali. NUgUx

stiu a lepinš
pošoruč a mlčky poslouchnli.
thš
jsem, tcxk pokračowal Pontitňanuš dúle,
š cisaťcm kdysi byl w TrewirU, whfsel jsenl
jedUoU po polchi,
jč: a tťi společnici moji,
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když cisať w diwad,le bawil se, Ua prochúku
do zahrad rozloženych podlc Zdi. Prochúzeli
jsmc sc tam po dwou, jú šújuednimznich zwlčxssť,
a drUži dwa taktčž žwlúnt a od Uliš opodúl,
a stalo se, žc tito dwa, pobloudiwsse z cesty,
pťifsli Uúhodon

do Uéjakš chcxtrče, w Uižto byu

dleli Učkteťi poustewnici sloužicc BohU. Když
k Uim wessli, chlczli tam pčsmo, w Učmž wyu

psciu byl žiwot flo. Nntollina. chcn
se do
šahoťč
wirci,
wénm

ZUichdada

čteuč diwč sc Ucirmunč; a čta dúle
obuěm wnčterUiul a Uležč čteUim jižnšar
swčtskon slUžbU swon opnstiti, túž tafoe
žiwotU se oddati a jediUě BohU sloužiti.

Swatou

pronjfmlt lciskou U oprawdowýnr stu3

chl, hněwčw fúm Ua scbe, oči obrcitč Ua pťitclc
a wecc k UčUUl: „Powěz nli, leamto jčdnúuim
swým wesskcrým ZmUěťUjčmejiti? Co„hlcdúmc?
K wůli jaké Uděci we službč stojimc? Et Ulů,šeeli
Ucidčjc Uassc we flUžbě cisaťské wýsse jiti, nežlč

stcitř se cisaťowými pťútely? N č toto šdalčž
UeUi chisto a Ueldešpcči pluo? N pťeš količ
Uebezpečenstwi dojiti l,žc toho ločtssiho Ucbežu

pečeustwi? N kdy toho dojúbnemc? Přitelem
alč Boba, Uui:li to wúle, ihued stútč se UxohU!“
Toto loece U roe;čileuý Upnul 9pčt šrakh swč
do pisma, a čctl, a již fwlčkala ž scbc nysl

jcho swčt; a četl dcile a silnš tlonlo

srdcc

jcho, a požmošdechl Uč:kdy a pozmiwul a rožg
hoduul sc pro požnúui lepssi a již di odhou
dlanč pťitcli swšmn: „Již odťikúm sc oné Uúo
děje Uassi, a BohU sloUžřti Užawťel jfem, U
to tutxo hodiUU, Ua tonlto mistě, podUiřnU
Nechcešoli mUc Uúsledowati, Uechtčj mi brú:.
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Uiti!“ Qnen ale odpowčdčl: „J jci chcištebon
Bohn sloležiti! a zňstal mn fpolečnikcm!“ Mh
wssak, prmočl Poutitimluš dcilc, ktcťi Ua jiné
stranč Zahrady prochcišcli jsme sc, hledali jsruc
jich a ť učlwrňtll Upomiunlj, Ucboť již fchylo:
wal sc deu č waščcrut QUi Ucim wssak nšawěxeui
n přcdfewžeti swč objcwili ň prosili, abychom„
jcstlt

bychom

sc ncchtčxlč pťťpojiti

č Uim, jčm

nelxhli ua pťckcižkn. My wssak sc ncmohltk
touul odhodlati a plačxicc fami uaď srbou, a
šldožllost jejich chwúlice Udcwždali jsmc sc do
Ulodlitcb jcjich a wrcitili jsulc fc do paleicu
cisnřowa, oni nlc zťxftali lU chýssi tč. Mčlt pak
oba ncwěstn, ktcrcž uslwsscmssc o toul, taftčž
poswčtřly jsoU pňucllftwi swého Bohu.
Rdyž Poutčtinnnči domluwil, šmitnla fc
dussc Nuguftiuoloa bojcm chfrutčjssixu, dochl
wsllc tčlcjnč a duchowué, bojcm žúdostt tčxla a
ducha. To jčž bylo jislo, Žc trď Unstala dolda
posluútnú, doba rošhoduci, ň proto t uejldolrsto
Učxjssi, au

buď u

ž

Ui

šrodřtj

se mčxlo buď

witčxšstwi,

šcchynntid N proto takč rožwoj ouoho

bojc, jalkďlč jcst bolrftm) spoln též šnjřstš jcst
loclkolc;dl), nuto

lo učm, cU w oluxašn Zrnčxllém

widčli jcst chtajnčjssi
lčdskú. Blugustiu

propasti šúhubué,

citi,

Utrobu a šahydo dnssc
mlo

Udidi, žc bližcč jcst

č trUc lefuutim

chcc sc ji wšdcilťti a wžtnhujc

swč a snhú jjž po u

a stclm a

kťcčowčtč rucr

dobru, wssak opčtustruc,

Ucd špomčuci, jnkou to Udclikou a lmleslnouobčti
fpúsu doufati mňžc; jeftčk to občt smrtt, jakouf;
odumřiti nmsi žtwotu stmxěmn, by w lúscr
Christowčx šroditt sc ulohl kžřwotn Uowéuul.
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Než slhssme chučho witčšc slawučho, jak ncim
wypisnjc poslch.i wýjcmy wclkého bojc jwěho,
který wšniknul w Učm, když Polltitiauuš nkoučil
wyprawoweini swoje.
„TU Hospodine,“ praws, „Ulrzi ťcči jcbo obracel jsi
nlnc ke nmč smnčmu, a postawile mnc pťeo twciť mon,
abych widčl, jar olw;dný jsem byl, jak pťewráccnú a
pofáleuý, jat poskwrnčuý a wťedňplm)! J patťjw hrozčl
jsrm sc; ale ncměl jsem kam Utéci sám pťed scbou! A
jcstli suažil jscm fc odwrútiti poblcd swůj od sebr, ourn
luyprawowal dále„ a Ty zase pťrdstnwil jsi mč Zrakům
nlým, a uwrbnnl mě přrd oči mé nbych Unlczl nca

prnwost swon n nrueiwidčl ji (Žnlm Zš), 3). e p
N čim wťcr milowal jsrm ty, o jichšlo slyssrl jsem spae
sitelném zápnlu, žc sc nn crle podnli Tobč, quZ je Uzdrau
wil, tim wicc Ucnáwidčl jsem srbc U porownánl š Uimi.
Nebot nmobo již nplynulo lct. dwauác:c to rokňp co
jsrm w drwatcnáctém rocr xočku swého, čteUťm Cřccroo

Uowa Hortcnsia, roznicru
alc

odfládal

byl fu požnčmi moudrosti;

jscm, odťčcč se rozfossi pošemských, a odo

prňžniti scjcdinč kbledáui moudrosti, jejiž nrjcn nnlezuUti alr
již j snmotnč

hlcdáuř wýssc wážitč se maji,

Uež uaa

lcžcnč poklndy, nrž pmwwaini nad mirody, a nrž nby
sr na jediuě fynutč rozkosse tčlché lhucd naskUtnlU. A
jú jinoch Ubobý, Uad mťrU ubobý Ua počcitleu mládi
swé též o čistotu prosil jsem Trbc a prmoil: „Udčl nli
čistotn a zdržrliwost, alc nc bned!“ Nebot bcil jsrm se,
nbyš dUrd nrwoskhssel mnc, a ncuzdrawil bncd od nco
moci žádostiwosti mé, kterou jfrm chtčl spťssc wyplnjti
než

potlnččti. J

kreičel jsrm

po ccstách zlých lo blndU

bobnprá,;ném (w nmuichrislxlu) . . . N domuiwal jsrm
se, pro tU pťččiml,že ch odrdUc odkládám, opowrlxnouti
nadčxji swčxtsfml„a Trbe jcdjnčlw náslcdowntč, pončwadž
mi nifde nedostalo se ničcho jřstčbo, čimž boch Uprmoil
bčh žjwota. Nlc pťissrl drU, tdr obnadžru bljl jscm pťcd
sšbou, a loyčltalo mč sUdčdoUlimé: „Rdr jest řečdtwú?
Niseiwnl jsi znjistč, žc pro nejřslotu prawdy nechcrď jesst(:
odwrbnouti
toto břťmč Umrnostir Llj jjž jistotu mcicb
prnwdy, a ono jcsstě tebe tiži, kdcšto ončxmna rnmrnow
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prostých bťemcnr. pcrUtč wyrůstaji, ačkoli ncjsoU ani tao

fowýmto zkoumánlm zrmdleli, ani od desiti let a wicco
tom ncpťcmýsslelj.“ Tat trýznčn byl jscm wnitř, a stud
a litost trápily mč wclmi, když Ponlitian toto wyprao
wowal. Doťončiw tUto rozmluwu a odbyw proč pťisscl
k nám, odessel domů a jci wrcitil sck fobč. Co tu wsscckomon

wll jsem U scbc! Jakymi důwodůw ranamibičowal jsem
mysl son, aby pořmln sc mi žúdnjicimunájlcdowatčchc!
N zpoUzcla sc, odmlouwala, alc newomlouwala se.BUu
lyt již wybrčuch a pťckonány důwody jeji wssccky, azůo
stnln jt weliká bázrň; obúwnsat fc totiž jako smrti, aby
ncbyla odtržena od zwde Uáružildosti fwč,ktcrýmž přccc
chťadnula ť smrti. N welkým timto bojcm w Utrobách
mých, rozniccn a rozčilen w obličeji i myfli, wrjdu k

Wypiowi, a zwolám: Co to snaissich? Co jrst toe?
Co jsi flyssele? Powstciwaji neUčeUč, a uchwacuji

králowstwl

Ucbrsťč (Mat. 11, 12); n my šcswými

rpčdnmč brze srdcc, pobleď, kdc se wcilimc tčlrm a krwi!
Ci snad, že oni přcdessli, stydimc sc jiti za nimi, a Uco

stydlme, žc již ncjdrmr za nimie?“ Takto mluwil jsrm,
a w žcipalu swčm odtrbl sc od Učbo, ktrrýž mlčel š
úžasem na Ume pobližrjc; rnrbole Uezučla jsou slowa
obyčejnč, a o mysli mč loicc ťiknly čclo a licr, oči a
barwa twáťť, a zwuk blasu, Uež ilowa, jež jsrm pronússcl.

„Bylnť zabrádkn pči obddlč nasscm, ťtcréž užldoali
jsmc, jaťo i cclébo domU. Tam hnala mč pobouťcuú
mysl, aby nli nikdo ncpřckážel w litém boji, jcjž jsrm
fám š scbou byl žapočal, ažbo dokomin byl, jake? toš
Ty wčdčl, jci ale ncwčdčl. Zaujalat mnc blouzniwost
spcxsitclná, a umťrl jscm, abych žiw byl; šnajr nyni, co
zlébo jsrm, ncznajr alr, co dobrého brzy nato mčl jscm
býti. Qdcssrl jscm tedy do zaljrady, Wypiuš pak lo pao
rách za mUoU. Nrpťestáwalat mi famota býti fnmotuou,
když on byl pťi mnč: a jak by mč w takowém rožčiu
leni byl !Uobl opustitie? Usedli stlc, jnk daleko jsmc
mobli od stmornl. Já naťikal w duchUhnčwcm prUdkl)m,
žc ncwosscl jscm wc smlouwu a wespolrk š choU,
Božc můj, jejž nbhch uzmoťcl, loolaly wssccky kosti mé,
a k ncbejúm jrj wyuásfely chwcilnmř. . . .
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Taf stonnl jsrm n ttcipil sr, obwčňnjc sám sebc
trpčrji ucž kdU jindy, a šmltal jsem scboU a obracrl se
lo poutrch swúch, aby sc rozpadly doccln, ač již jen
nmloquo poutaly mčx, nlr pontnlh pťecr. A w útrou
bcich mých Tn dolrbal jsi nn Ulnc, Pnnc, w přisnčm
milosrdcnstwi swém, ncisobčw bičowáni strachu n studu,
nboch neustnnul znsr, n aby nezňsmlo ncrozpndlť ano
třrbn slnbč jrn a tenfé ponto„ zbýwnjťci jesstě, n nby
nrscsililo opčt, a pellmčjl muc Urspoutalo. Nebof prmoil
jsrm sám u scbr: NUšc nynl ftnniž sc to, noni staň se!
n slowrm tťmto již přichcizcl jscm f nšnwřrni. Již fforo
ččnjl jfem to, a jcsstč ncčjnil; neb nazpčt f předefslému
pťecc nrflcsnl jfcm, alc stál jsrm jiš na blišfu, n si oda
drchownl. N opět pofusil jsrm sc, a jrsstčxo Učco bliže
byl jsrm cilc, n bez mála jřž již dotýknl sc bo n chcipal
jej; n pťecc jesslč jscm tnm nobUl, a ncdotcfl jcsstě, a
nechoptl jfrm cilr, jrlikož jsrm jrsitč wcibnl, odumřiti
smrti n žitj žiwotu; n wicc jcsstč zmábnlo sr Ude mnč
šobyčcjnělč zlé než neobyčejnč mi dobrč; a dobn rošbodná.
w niš jsem sc měl jjnafom stálj, čim bliže pťřchážcla,
tťm wětsji mi nadánčla hrúžy, nlc nrodrhnnla mnr nnžpět
nniž oddorciljla, nlc Un waihách ncchaln mne. Zadržou
wnlU mč hrexčfwposfrtčlč n nlarnofti ničrmné,nlč dáwué
přitelfyuč; tU tnjnčǧ Ua ronchU mčxnl tčlrsnťm tnbnlo a

ssrpmly: „onusssičb náš? n Uebudrmr od toljo okamženi
B tcbou nž do wěčnoftň? n nrbudc dowolcno tobč to a
ono od okmnženč toboto nž do mččnostid?“ N co Und
ssrntáwnly timto „to n onod?“ co tlm řici chtěly, Božr

můj? deráliž

to od mysli slulw Tluébo milosrdcnftwi

Twé! Jnfé to ljanrbllosti, jnfé tim Ucřrstinnssrptáwaly!
Y již poslonchnl jchl jc dnlexso ménč nrž z polowice,
nrbok již neodpťrnly mi tatťkn swobodnč přrdc mnc fc
poftmdiwssr, nýbrž jrn jako Zc zadn possrptčanjicc, n
odchnzrjicťbo nmr jen pokrndmo zatabujlce, abych sc
obrátil. Lllc pťccc jesstč držownlo mue, wábnjiclbo doe
crln odtrbuoutj saxod ni p, a zbnwili sr jlch, a pťrsfočiti
knm Ulue.xd
woláno. Mllǧwilos fe mnř mocuá nmrxyklost:
Domýssllď se, žc wydrži:! brž nich?

Nlc jjž jcu slabouncr tnsto se mnčxmlmoila. Nrbos

ď
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na onč straně, kam obracel jsem twáť swou n kam
přcjtti jsem sc jjž tťásl, ťistá otwlrala sc mi důflojnost
zdrželiwostj, jasnci a počestnč mi fynouc, abych pťcssrl
a ncwábal, a kU pťijrtč mnc a objett zbožné rucr již
rozprostirajic plné přiklndůw dobrých ncpočctných. Tam
tolik jinochů a pcmen, tam z mladi jjch mnobo a z
každého wě.ku, tnm wrižné wdowy i panny stnřeny, a
pťi wssech táž zdržrliwosl nikoliw nrúrodná,uébrž plodnú
matra synůw, mntkn rndosti totřž, jichžto otccm Ty
Hofpodinc! N posmswaln se mj, posmčchrm napominno
jicim„ ja(oby prmoiln: „Co tcnto, co tato, tobooli ty
Uedowcdeše? Či to mobou tento a txxto snmi žc srbc
a nc z Púnn Bobn swéhoe? Pán Búb jcjich mnc jim
dnl! Proč stojiď sám no srbe spoléljajr, an nrstojiše?

thni
wrhni
stUdčl
jesstč
jesstč

sc na nčbo; Ucboj sc, že oďtáhnr sr, abyš klcsl:
se bešpcčnč nuň. Qn pťxijmr tč a Uzdrmoč!“ N
jscm sc wclmi, že onúch maruosti Unsseptáwánť
poslonchnl jsrm, a žr rošnujsslrjc sr, byl jsrnt
nn U.dúdrichzN ona opčt jnkoby prawila kc mnč:

„thuchni
k oněm ncčjstým údňm swým nn zru
mi, nby Umoťcny bhlhj Powidajit ti bcijky Uce
prawč, q ncjsoU jnko žákon Hospodiun Boba
twčbo“ (annl118,

85). „Tento byl boj w srdci mém„

boj scbc smnčxbo proti sobč snmému. Ylypiuš pnk, pťiu
kouzlem) po stranč mé, mlčkU očcsciwal UcobočrjUébo rozo
čilcni mého wýslrdek. Když nlr důkladnčx rošjimáni žto:
jemné propnstč sebrnlo a pťcd zrak srdcc Ulčxljosncslo
wssrcku bidnost mou, šdlořljla sc bouťr wrlřfá, a srbon
přincsla wcliký déssk slzs. leych
pnk crlý jcj prolil

i šr

blukem crkotu jcho, oddáljl jscm sc od lepin;

zdálat sc mi k pláči whodnčjssi samotn; n ssrl jsem
dále, aby obtižnoU mi nebyla ani jrbo přitomnostz
Tnk bUlo to čtr mnou, a on to pošUal; nrbok proo
mluwil

jsemx tUssčm nčco

odcházrjc

od nčxbo, při čcmž

již zwuk blafu lnébo bUl pláčc plný. Zňstnl tedh, kde
sedčli jsme, užasuut nnd mirnj N já pod jrdnim strol
ntcm sikowým sklesl jfem, ncwim jak, n puslil UždU slzánl,
n whprýsstily se proudy š oči mých. N ne sice tčmito
siowy, nlc w slow tčch rošum mnobo mlmdjl jfcm Tobč:

N Th Hospodine, až dokawád? Nž doknwád
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d)ospodinc

bnčwati

Newzpomincjž

sc budeš,

neprciwosil
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až do koncee?

nassich stcxrlšdchl
(Žalm

6). Nrbot cstil jscm, že tčmito držán jsem, a nntlkal jfrm
blosrm lkajlcim „Jak dlouboe? jak dlonboe? zltra a zie
trae? proč Uc hnrde? proč té boďiny Ucnlá bútř koncc mé
banbčd? „Takto jscm prawil a slzcl litosti ncjtrpčť srdce

swěho. N nj; slysslm š domu soUsrdUiljo dlaš,

jakoby chlnpce ncb dlwčřnh, jcž zpiwajlc wolá
a čnsto opnťujr: „Wrzmi, čti; wešmi čti.“ Ustru
UU u zmčniw twář fwon nnmábawčpřemýssltm,
šda při nčktcrě břc dčti podobnúbo Učco zplo
wajie? n Urnnpadlo mi, že bych to kdh bylslhssel.

J potlačiw proud slzi wstnnn, njc jinak si to
erwkládaje, ncž žr Božim flowrm fe mi wcls,
abhch otcwřcl pisnlo, a četl Ua kterýkoli kúdck
připaďmlj Nebot flnsscl jscm o Nntouinowi, že
při čt.cni cwcxndčlia, jemllž ncibodou byl pťiu
tomcU, tak bUl pohnUt,jakoby k nčmlǧmlnwcno

bhlo, co sc četlo;„Jdi,

prodej co múď, a rozdrj

chudým, a budrce miti poklcxd w ncbi; a pojď a
Uaislrde Ulnr. (Mate 19, 21), a žc tčmso napol

mcUUtim ibncd f Tobč sr obrcitjl. Břrfwapnč
w rálil

jsem

fc tedd

Ua mifto„ kdc scdčl Ylyrd

piuš, ncbof jsrm tnm položil fpiš rxposstoa
lůw, když jsem odchášcl. Wezmu, otrwru a
čtu po tichn kapitolU, na Učžnejprwé padln
oči Ulě: Jafo wc dnr w poctiwosti choďmr;
nc w bodowúni a w opilstwi,nc w fmilstwsch
a Uesthdatostech, Uc w swáru a záwisti: alc

oblcčtr sr w PúnaJcžisserrista:

a Urmčjtc

pččr o tčlo podlé žaidostijrbo(Rim. l3,13).

D ailc již člsti ncchtčl jscm, aniž třeba bylo.
Ncbo pťi poflcdnich tčchto slowrch, jakoby

swčtlo jistoty woljto bylo wsrdcemč,prchln
wsscbo pochybowáuť

tcmnoski.

N ndč“law w

knišr šnamrni nčxjnfé, šawřel jscm ji, a š pol

kojnou již twáři wojrwil to Lllypiowi. A
on, co w nčm dálo sr, o črmž já newědčl, takto
okcizal Uli: žádal wjdčti, co črtl jscm; okciži mU, an on

8k

172

Konečnč obrcicenl Nngustinowo.

dúle
pš?irá
než já nle:Mdlčho
jscm četl, anižpaf
wčdčl
náa
sleduje.
cisledowalo
wcjscm,
wiřcro přiu

jlmcjtce

Ll toto on wztnhowal na scbe, a řerl mito.

N taťowým napomcnutim posilnčný, beže wsseho prUdu
kčho rozmýsslrni pťipojil fc mémn nstanowcnč a pťrdsco
wzctl dobrčmu, jež wrlmi bUlo pťjmčťeno mrawům jebo,
w nichž weždy byl mne lrpssinl a dalcko nade mnou.

Na tq ssli jfmc kmntce;

wUprawujeme w ona

radujc see Rifčxmc, jakým se dálo zpňsobem, au plcsá a

radujc je; a blahořrči Trbr, kterýž moccn jsi učiu

niti mnobcm bojnčji, ncž prosimr, Ucb rozo
Umtme (Cfef. 3„ 20), ncboe patťiln, žc na mnč mnou
hem wice od Tebr obdržela, nrž prosiwala bořekujic a
lkajlc a slzy prolěwajic k Tobč. Nrbo tak obrátil jsi mč
k sobč, žc jsem ani žrny nrhlrdnl wčce, cmi jafé nádčjc
wc swčtč tomto, ftojc juž na oné lriwcr wiry, na ktrréž

jsi mč ji pťrd tolika lcty byl okázal. N obrátil

čwilcni

jejť w radojt,

jsi
w radost muobcm hojnčjssi,

než žádala, w radost wdšssi mnobcm a čiftssi,než jakou
z wnukůw tčlcsných miti si přála“ (WUZUn Mu. 7, 8

11, 12).

Ejhlc jafnč doswčxdčcllýzci,;rnk nuilostč Čhrir

stowy! Ejhle swatš witěšstwi swatč prawdy!
Ejhlc i w prawdčoonen blahý, poklid, jchož
dciti ncmůžc, leč Blch fmnojcdiuyu! sttup
od
Uúš, že bychom chtčlč Uassc sloma pťidati kwýu
lewům srdcc od Boha smuého do Uebeš pwe

wzncssexlčho. Spojmcž
a

sc rndčji š Nngustincm

š Uim pčxjmcž chwúložpčxw witěšny:

Q Hoo

spodiUc, jcik jchl slxlžcbxlikTwúj,jcislu:
žcbnik Twnj n syU děwky Twš. Roštrhl
jsi wažby Ulč: Tobč občtowasi budq oběť
chwúly, ,a jmčUo Hospodiuowo wzywatř
bUdU (Žulm 115,

18).

Qslmmljž Tč srdcc

mč a jažyk Uluj, a wssccky. leosti mč,nechať

ťckaU: Hospodinc, kdož jcst podobny Tobě

Žiwot Nugustinůw w Kašsiciaku.

(Žalm 34, 10).

Nechač to ťekuou, a Ty odu

powěš mi a ťeri
ja jsem
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dUssi nlč: spachi

twč

Kdo jseul byl jú a jaleý jscm byl?

Co jest zlčho jehož jsem Uespúchal buď skutkh

swými; aueb Ucli skutley,slowy swými; aucb
Ueli slowy, wňli swou? TU alc, PaUe dobrý
jsi a Ulilosrduý, a slitowaw fe nad hlubiuou
smrti mc prawici fon až Ua duo srdcc meho
whmúžil jsi propast žkažcnosti; a tim ftalo se
dokouale, žc jscm Ucchtěl co wulcmci, alc chtěl

co wnlc Twa (Wyžn l)(., 1)
1!. Žiuwt Allgllstinňw w Kašsiciakn. Spisy jebo
„proli Akadcmikúm“ a „o žiwotč bla.šrnčm.“
Bhlok

to Ud Ulčxsicisrpuu roku 386,

mjlost Boži patrnyul

kdy

zúšxakch Nugllstiua Ua

ccstxl spascni Uwcdla Odpočxinulo již w blahčnl
pnklidn srďcc jcho po toltkerých ftrastcch a bo:

lestcch; ochotue poddal

ssiji fon

pode jho

Chrjstowo„ pojrdnou UčxjuěuoUru lahodou, žbac
wcml bwti lnhoduosti a Uonetilosti stětských,

duch jeho proft lml wsscchnmruých starosti hle
dati cti a statku; nuo, což žmjistcncjwyčossibhlo
powšuesi sc tčlstc dustojuostl Zdržcljwosti N
dlc UžmUieUi slUého ldyl by se t

Učitelstého w;dnl
jrdiUe

samotuénul

hnrd

Uiadu

nbh žiwotswůjlUssecheUBchU
poswčxtil

Nechtčxl to wnslk

hlučuč nčxiuiti a au prňwč whod ch Učkolič
mňlo dui žbýwalo do prúšnin podziumich, Uza
lořcl tyto jcnte wytrwatř a potom iúdnč od

stoupjtč S prútcly alc umlmoil fe abh zů
stalo tajUč piedfrwšcti

jcho a nikoulU o Uěm
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se Ucpowidalo. Ncchtěl již dbúti na posuzowčxui
lidskč a odpadla mU wssclikú žčxdost cti; obúo
wal sc alc, aby Ucobrúttl Ua fc oči lidi a aby
pťed časem :Ue žuúmost obecuou ercssla přičina
odstonpcui jcho z úřadu Učitelslečho, a to sice
proto, aby řici sc Ucmohlo, jakoby wclikým
Ukcizati a chlnbiti sc chtčl nňbožuosti fwou. J

z uemorc, ktcrúž ho chprwč zslrmoutila, rado:
wal sc, au Ulu prmudčwon xlcxskytlawýurlmon,
žc opnstjtř

mUsi úřad Učitclský, Ulú:lč so žota:

witč a poždrawitj. Qbšlússtě nle přičixm tň U
rodičxů Ulěla plntuost stou Ulitj, jčchž shnywyx
Učownl, a kteiei ho co učitclc taf mňlownli,
žc k wůli dětcur swúul chm Učkdy Uepřúli
stobody.
W Bohu jfa UUUržeUď rndosti wU:
trwal,
Už čaš tcn, nš tři Ucdčxle, Uplnxml,
šUUlžjlc a trpčxliwčx fUússcjc preice úřadU swého.
SpUlU wssak též borliwčx Unpominal pťčxtčl
swých, aby ssli pixifllxdcl:l jcho. N w prmodč
Nrbrid Zúhy Un to stsll sc kťrsiaupcm. Q Učco
pošdčji, když Nugustlu již dU Rinla opčxt so

anrútil,

tlxletéžučiUil Wcrekunduď.

W Ucbcza

pcčxnč Ucmoci dal sr poťřcstjti U dokonnl žiwot

swiij co wčrm) fyn Cirkwc kntolické“). Sciul
pak Nngustin Ustmmwil, Ua šnčxátku prášUiU
Uťryti sc lU tichč scdxlkroxllulosti, aby

se Učxležitě

pťiprawiti Ulohl ku přijeti křcstu sw.
kUUdnš Ulu laskmuě. Uabidnul ť toum
e) Památlu

Berce
koucč

jrho w pozdčjssi dodš přidomenul Yugustiu tčmito

slowy: Ty Bože nxic jsi wčxruy w slřbech suupch n Wcrefuue
dowt za poskutnutč statlu jrho mosoicintum„ kdež jsnšc od žmattň

toboto swčla odpočinult w Tobč, roztossi odplárlš mčcnč zcu
lenajiciho se nije leďčho, pončwndž dřichy jsi odpustil unu nn

zemi . . . Sr. Wyzn. kn. lx. tnp. 3.

Žiwot Nngnstinůw w Kašsicjnklle
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stntek swůj, oworec Ua bliže Medčolana, Kašsiw
cřaknm Zwaný. Tam tedh odebrnl sc Nngnstin
š nmtkoU stoU, sw. MoUifoU, šc synem Ndeou
datem a š bratrcm fwým !)kcxwigicml Nlhpiuš
též, Liceutinš a Trigrtinš, syalowčRoxnmlimm,

a dwa synowš festry sw. Moniky, Lastidiamlš
a RUstikUš, Ulisledowslli ho. thud
oznúmil
do Mediolmm, že se wchiwci úťcldu Učitclskčho
š té pťičxilly, pollčxwadž Bohn jediuě floužitč
byl Ušawřel a žc pro bolesti Ua prfou úřadu
toho stal se neschopm)m. Z Mcdiolmm powo:
lcxao ldylo žcidosti této.
Též sw. Nmbrožowi
psnl o přcdcsslčm pobloUZcUi swčnl, šdělil UlU
pťibčxh oldrčxccui swčho a UhUčjssi únlysl swůj,
Žc chce Bohu smuotwčnm w Eirkloi k.ent.sloUžiti.

Wrosil ho téš o rcde,

řtcrč fnihy pisma sw.

uejfpissc by čxčstimšl, aby sc: i lépc připrawil
i schopnčxjssim fc stnl kll pťijeti tak welčč mi:

lostj.

Nmbrož odporučil UlU Jsaiásse prorotea,

ldeš pochybn proto, žc prorote teU o Ehriustu,
sw. ewmlgrlču n powolúuč pohcmň Uej.;ťctel„lěji
pťedpowidú, a tUdUž i Uejlcpssim wiidcem býti
milže sčrch, kdož se pťiprawuji,
prmody fw.

ewangrlja pťijmouti.

Blngustiu byl již četl uč:

leterš čcistkyprorortwi Jfaicissc, Ueuxohl jčm wssak
Uúležitč porošumčti U doumčwaje se, že by cclý

prorok taťowú byl, odlo);il ho š tim úmyslem,
šc ho

opčxt k rurc wczule, cxž bude wc slowu

Božim rwřčcučjssim. Na mistč proroka Jsaiússc
četl kuihu žsllmů Dawidowých, ťteršž w Učm
budily ctty chwťelejssi wdččuosti a lúsky ťBohU,
ml mu wěrnč žračilh nhučjssi stcuď žiwota
jeho.
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Na osaměleul dworci žil Nugx;ustin š pťaa
tely swými w prmoč blnžeuosti duchowne pra
motiuy žiwota stcho Uowcho Bohu obětujic
Co prcd leth byl sUil o spolku přútel
mšdúlcnych mUcho hldlfll swčta a oddmlých ži
wotu pokojncnm bylo sc llsklltečllřlo w Utire
přrď wsseltke Undúui anezl prmm) pokljd
ǧehož uxu Ucšjcdxmln silosofic jakž tchdy si byl

zúdal Uýbrž Uljlost n lúska Boši

a proto od

pndly Udsscllťčdomlch tclcfulosti a žčxdosti posse

tilých

Prawý,

slnčx opmlowal

hlmdni

Ulčitl) a Ue;wmtný

wssclifc ulohútnosti dunr jcho

lčxsientotiž k Bohu

a usilnwuti

sdmha,

té prospiwati. Bcistea ta byla

střcdcm dussc jcbo,
fnaha

dU lúscc

prawým

a wssclikú jinú

ji cclc pndrobcxm!

Dcuuč pončeko:

lik hodiU cwičiwal Bňrcutia n Trčgetia w uu
ulčui řcčuicleénl tak čjur k snašue žúdosti otcc

jcjich, dopjsownl prútclúm wl;dúlrulým ohlrdň
Uml polui punrc dčxlUikll pťl stntku pmcujicich

n rasto sc prochúšel po Utčucnčm okoli Raďfi
riackrm.
N žamčxstuúui takowú jťf; Uepťekúžcla
dlnwnimu učxclu žiwota jcho Uyučjssiho, nuto
wssrlilečďprúcr sUdčposwčcownl Bohu a cokoliw
čjnjl, proto čjuil bU žjwot swňj dU lúsce Boži

utwrdil

Nuo ro;ummtosti tou Uabyl duch jcbo

i potťcbue úlewy a Uoloc čilosti tale, žc tim
wroucučxji w tajcmstmich slowa Božiho skUu
mati mohl
Ncb to bylo kochaui jcho, žc

mobs wolati :or šnlmistou „Q jač milth

zakon twuj, Hospodjue jcstit cely drn
picmysslowaini mc! Jak sladkc jsoU hr
dln Uččmu ťcči tloč! Zcmdlcly

oci Ulc

Ziwot Nuguftinůw w Rm“xsicinku.
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hlcdice po Uich!“ (Žalm 118, 97, 102,82).
Q BohU a prawdč wěčnč rošjimnl wc dnc i
w noci a spolu

i na lmxoucich Ulodlčtbňch tra

wnje čxastobojunčprolčwal sišy.
tiž již;xtenkrňtc

wayknul

(a obyčxcj tru Zachowal

tou
až do

chwyďssiho stúťixswého) jcdnu čúst noci, bnď
před mlcb po pilluoci rožjimúui pifnm sw. mču
nowati. Když tcmuú noc teťidlama swýma za:
stťela strt a lckryla pťcd pohledcm wsselikč
tworstwo, breinic takto ro,žtržitosti dussc scsiUpU:
jici do fcbc; když Uuckwépanowalo ticho a ch
potflčck na ldližc statkU jaťoby hlafem ducho:
wým Ullmosl: tcukrútc Nugnstju trwal na lčz
hcxdlu, Zircxjc na swětlo wččué, oswčcujici dUssi
lidsfou, slysscl a Udidčl, coš Ucho ncb oko ljd:

sfč pojiumtň neulňže; slysscl Bohsl, wččnou
prňwdu a lercisu n jcdmč dobro, a B radostxlýlxl

ustruxltim nnslollchnl tajrmnčum hlňsu jcjimU
w Utrchich dussc swé. Ncb pťcnchsslowúni fwč
taf nspočxúdnl, žc súm ďe seboU rožmlomdal,
túšsljc fc o prmďdš UcUUržeUč, a pošornč
poflouchnjc hlusu wyšssiho, poxlřlujiriljo a odu
poxldidajiciho. RdUž tim šplisobch Ualežl prae
wou odpomčxď, w frcitkofti si ji požnamenal,
nby w jčstém směru dúle pokračowatč mohl.
.Když wsink lo pochhbnostech tonul, mlcb Umruč
o rozťesseni Usilowal, wolal k Bohu, a plcsal
radosti Uejčistssi, kdy sc mu šhůry oswiceni do:

stalo, tar žr prmodU nnlcžl.
Zn času pobyti sdočho xo Kaďsiciakn scpsal
Nugxlftin tšž několik spňsfl. Stalok sc to žau
jistč ixizeuim prozřetclnosti Boži, ktcrciš ho mezi
jaiUými i k proslawcnč čilmosti spisowatelskč
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powolala Proto nnl udělčla w ucjwyšssi miťc
rwořjwou moc ducha bystrost a důmysluost
Uepostihloll ducha badawcho a wc sčomnúni
Uemmwučbo a oun wlastnost wzúcnoU, jakouž
š Ucobyčcjxloubbitosti siolUy prihodnými

odiwal

mynlchy swč Nugnstju žajistč moci ducha
swcho muscl sc stúti spčsowatclch a fpisy temi
pořinú wclcrošsúhla ččUUoftjeho spisowatclskci
Núš pak prwui spisowč jcho proto obžlússtčx
dojimaji, pollčwadž jasnčx sc w Uich zraři wý
woj a pokrok jcho lU po;UúUi Uauley kat , ja
kož i pomčlowc žiwota jeť)o šchčxjssiho
NU mčxl Ua starosti tUcdcrřc wšdclňxli Li
ccUtčsl a Txiqctia musel UdlastUi studia swei tnř
Uspořadqti

Uldy spolu tč:ž wyhowčxl potřcbúm

žúků stých
N proto wolil k toum ťouci tnlec
způsobu lozmluw pťňtclských o dulcšitych picd
mčxtcch o jjchžto pošučmi c:d chborluočxji

Usilo

wal
Častěji tedU wychňšel š preitcly Ua krú
snou lolcku Ua bližc stntku kdcž pod ftromem
fc Usadiwsse a w ldlašenčm pokltdn kn pozueini

prawdh wcspolek mllujicc často tnk horliwc
roznlloUwali, žc žaponmčlj dm oběd dciwuo
již připxmnený, uncb šc jčch prekwapila

Uoc a

domU sc odcbrati přinutila
Rošhodmi sond
Uost Nugustiuowa ožiwowala rošmluwy ty a
pewnoU rukou wcdla ročujici kwhtkmltčnm cili
i tenkrútc když jc šadrhlo nludrowčmi jejich
Kdykoli sc Ulu ždúlo whodnc i žcrtll přaitcl
skeho poUžil by rozmlollwnjici k fxmdnějninul
rozřcsscni ulohy jcjjch powzbudil; lafkawost jeho
wssať hUcd sc proměnila w prifnost, fdhkoli

pozorowal

žc mladici LiceUtiUš a Trigetiuš
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při wčdeckem zapasU šapomixmli Ua předmet

ro mluwy a w mlcxdistwš ctižúdosti jcch don
hcšo přcdčiti bleděli ť otú;kam erdpowidajicc
tholiko slowy je Uapouxiual, Ušbrš i slšmni
swýnli Umrujwost jcjich diltkliwč kmxal Když
xonak srdchý jewili žcirulutek a želcli chybh
swc opět sc nmimil a hUcdle š předcsslou la
skawosti a přichylnosti w ro,;mlnwc pokračowal.
Cokoliw kdo w 1olelmoč ploUesl ačfolim sc
8 pťcdmčxtemmcuč fromuúwalo netrnč poslou
chal a laskawe suússel; wnelitc húdfh ale o slo
ančka Ueuúwidrl a kdykoliw požorowa,
žc
Ulludici o slolx!ičfax jen šňpaš

wcdon

pťisnčx jc

kliml
Rdhž fc stalo žc rožmlouwnjicč Učkdy
mimo wnc Uadčmi prmudu Uějaleou hll!ldokoll
pozUali a ji předncsli upřiumč fc rndowal a
tčssil z toho tak, jakoby fúm nchsslénkll tako:

looU byl prochl wclebč ,; toho Boha žc li
dch dal schoonst, pošdmti prmodll wěčuou.
Rožmlxmd tčch Nlhpillď obzlússtč býwal účnftcn,

Ucbot na takowcm poli bojowati Ulěl za Uej
wětUi 1ozkoš.5ťdyž na pobidmlti NugUstinowo
xnladici zdeini fwa pťeduňsseli mlčkh sledownl
xožwoj
mhnlčnek,poqučowal
kdy„; wssať wždy
k žúdosti
za
Uč
w xo,;mlmoě
š xocčcjich
koU dú
Uchslnosti úfudck swuj pťedxmnel i pro strmm
odpornon wnclikč důwody sbroumžďujic, bU

prawda tim jasučji proswitnla še frdečnou wssak
radofti wždy skladnjc zbrasl swou když Nugu
stin prawdu witezuč prowedl Nejnčxžuejnipřao
telstmi jewi sc lU ťaždem slowu rošmluw jcjich.
lepinš
kdy Ullmoi, Ulluwi wždy dlc přcswčdu
čeni swého, powrdom cilc, ku ktcrčmuž nsilnjc;
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mlmoi ro pťčtel č pťiteli

ehož strasti a bojc

duchowdle wěrue wždU sdilrč, nuluwi k přiteli
o jehož dncha Ulohutllosti přesdočdčen jcst a U
neho; w pochybcustwich swých poučesli hlcda
AUgustiU, owsscm powědom sobčxduchowc pťc
wahy swč U:lmoč opčxt č pťitcli jchož šc srdcc

miluje o nčmž Umobdykmte prawi žc co do
nxrmon wždy býwnl lerim a dalrko uad Uim,
jehož mušnou odhodlanoft a Usilownou sua
šenltwost wždU chwnlnč! wymissel Té; takč sw
Monifa ačxtoluo owssem sc Ucžlmla w šadrhlcch
Utúšcf silososirřých čafteji w lo;mluwúch spo
lcčUých mimnlň podil, ťchož i Nugustm loelicc
sobe prnl
Wčxdmuosti silofosickč Unhrndil by
stry rožum jcji n častčjč sc stulo, Ze nulžowc
po dlouhých ořlikeich n tcprw po prmxucm sm

múhnni prmodn Uejakon wystounmli

kdcžto

Naouika pii šlwr wiřc swc tU pťekanj,xcdli wsscch
prmndll hxdcd xmlcšln a ji tnk jasně wyslowilu,

že ?lugxlstin a piútclč jcho Uemúlo sc ji obdi
wownli
Ndcodatu:xe tčž B obšlúntui bystrotoU
duchn plonússrl Usčldokswuj
Nugustřn n slo
MoUiťa

wychowúwalč

bo

U wiřc křosmnsťec

ktcrouž čiste srdrc jcho ďc šbošuou holoucuosti

pojimalo.
Z rožmluw těch scstmoil Nngxlstiu pUUUi
spisU swč a ncc tak žc bch zmcnh pťčjal lUUc

cokolčw mluwr.no bylo ancb sc dělo
Eofoliw
se luluwilo hued Uapsúno jost dilem abh scj
zwčdrlo kam až ťec neb ro;nllnwa ldyla do
fpěla dilem proto tnkc, že Nuqustm sčxm scbc
nctřiti chtčl w ncmoci swč! Spolu chtěl tčž
mladiťh rozmlouwajici kU loetssi pozomofti po
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wzbnditi, anč jim uapřed ozdlcimil, že wsselikč
jcjich projúdťeni Uapsúuo bnde.
Potom scim
wýslcdky U wýpčsky rozmluw čiUčUých ch w
lcpssi pořúdek Uwedl a něco múlo ch pooprau
wil, obžlússtč řeči Břccutia a Trčgetia, kdc toho
potťeba žčxdala. Podle toho tnkč dlužuo fpisy

ty posuzownti; powstaly ž rožmluw

pťi roše

ličných přiležitostcch činěUých a pťisnš jcduoty
Uchsslčucč Ucmožuo w učch hledati.
Když byl Nugustin pozdml Ucprawost uo
čeUi Mmlichowskčho, ldlondil po delssi čaš w
pustiučxch planč filososic Nkademické, jcjižto ncjl
wyšssi Zňfada byln: žc člowěk prawdy Uifterař
doficč ncmňža. K tšmuž blndll i pťútely swč
byl swedl. Tcď alc již milosti Boži k požncini
prmody dospčxla w ni sc kochal; jaktedy mohla

stciti šúsadn ta, Ua nejwýssc odporujici intť3
nium přrswčxdčcnč jcho! N proto Ustanowil
foustmou Nfadclxltků proskounmti, a z bludU jc
uswčxdčkiti. N chtějc fpolu

žúky swč w Učcných

hčxdleúchcwičiti, počal š Uimi jeduoho
lecxďcxlljcich ro„;mlonwati.

dnc o

Na otázfu jcbo, zdaali dlužui jfmc prnwdu pou
Znnti, odpowidali wssickni jrdnoswornč, žr ano! Když
wssak dálc tázal sc, šdauli by poznáni prnwdy též pou
třcbuě bylo, fddbychom incpoznawssc ji blnžcni býti
mohli, odpowčdi sc již ncsrownciwaly. LicentiUš a Na:
wigiuš twrdili, žr stanowiskn lendcmičů žc blažcný
jrst, kdo prmodu wyblrdáwú, byt ji tcxké nenaleanl.
Trigctiuň naopnk dowožownl, že trn toliko blnžcný jest,
kdo prnwdn nalr;l.
Yugalslřn pťispčl rofujicim, wyswču
tliw jim, že blažcnče žijc, fdo žjjc podlc tobo. co jrsi
w člowčku Urjwšncsscnčjssi , totťž podlc duchn anrb rozl
umu, a žr moudrost jcst Umčni wčci lidských a božskúch.

Wssaki

wyswčtlcnčm tim nrmohly sc slrany odporné
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sbodnonti a tnktéž brz wnlnébo prospěchu zúčastnil se i
Bllhpiuo w zápasU umělém, nž ronečnč, k wsseobrcné
žádosti, Nugnstjn počal sčx!nzásadd Nkndrmiků posnzoj
wnti. Prawil,
žc nrjwyňssi potoinnosti knždčho jrss,
prnwdd blcdnn. Mudrr Nkadrmik wssnk žc nrmá nir
čemu přiswčdčownti, a udůbrc wnznnti, žc nic newť.
Tyto dwě wčci alc jsou sobě nn odpor. Neb jak Ulňže
moudrým ilouti, kdo nic nrwi, n njčrmn nrpřiswčdčnjee?

Ci jcst nwudrý,

fdo moudrosti nrnlá? N ničemu sc

nemá přiswčdčowntie? Tož ani pmwdč smnée? To wssak
na ncjwýssc odpornjc rošumu.
.Kdo blx si zanailownl
moudrost, wioli již napťcd, Žc k cili nikdy Ucdospčjc. žr
pmwdy a moudsosti nčfdy nrnalržnc, a žc trdo wssco
lňkč usilowáni o ni zbola a naproslo nmrnč jrfle?! Rdo
bh po wsiechcu čaš žiwota swélxo dlc žáfady Ykadcmifů
sc sprmoownl, a prawdu wždy blrdnl n uikdy ji ncnnu
lranl, ro činiti bndc na konci žuwota swčxbo, lo nčmž
xnU nikdy nržaswitilo sluncc pmwdl,d? Nrbudc wůdcům,

ba rndčji smňdcům swým žlořrčjti, ml ncnalržnuw, po
črmž tonžil, konrčnč sobč zousati Ulusie? Qstmnč nlc zciu
snda, žr člowčxkpmwdu a wůbrc nic pošnnti ncmňže„
již snma o sobč jcst bludná.
Nrb poznáwámc skrzc
smysl zewniterný a wniteruý.
Llčkoliw alc smyskowé

(zrromtcrnsl člowčka klamntč mobou, pťrcc z toho Urjdr
(jať antžrmici dowozownli), žc wždy flmxmji„ an to
na ncjwýš odporujc smyslu obccnémll. N byt bh núm
také smysiowé„ti jistébo poznáni ťlrposkotownli, loime,

že prawč sidlo
duchu

pošncidli wssclifťbo jcst w

lidskčxm, kterl)ž od Bobn potťrbnýcb ktomU

schopnosti obdršrl. N proto také rozum lidský (silosoo
fowé) mnobé zásady woflowjl, ktcré bnď smny o sobč
prawdiwč jsou, aneb z jiných jafo náslrdrl wyplýwaji.
Ll proto můžc tnkč člowťk prawdu Učjnfou poznati, a
jculi toUlu tak, musi ji nutně též pťiswčdččti. Nndto i
zúsady Wadcmifů zničuji wssrlikon mrawnost, an se
jimi taždý zločin osprawedlnit dci.

lepinš
byl w řcčř swč podotrmxl (wyzn. Ul.
lap. 5,.6), že wclmi nrsnadno jrst, prawdu nnlczti, a
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že Bůd sám toliko ji zjrwiti a člowčku ukázati můžc.

Yuguftin opnkowal slown ta a prawil: „chenom

stručnč

alc i zbožnč tat jsi powčdčl.
W cclě nassi rozmluwč
nrslysiel jsem nic milejssibo mnč, nic wážnčjsssbo a také
Uic prawdčwčjssido.“ Dále pťipomcnuw sprawcdliwé zá:

sluhU Plntonn

a Nrřftoteln, doložil takto : Nebyl

wssak rozUm lidský a byt by i scbe důmyo

slnčjsil, dostatečcn, ofwčtlit dusse nnsse,
tcmnosli tolifcrych bludů zaslcpcnč a očiu
stiti jc odc posikwrn Uečistých, kdybh sám

Bůb ncjwyšsii se ncbhl snižil až ku tčlu lido
skému. a ncbdl powzbudil Uáš netoliko uu
čenčm, alcdrž i pktrlndem swým a nrbyl
schopnými Učinil Uáš, prohlédnoUti k wlasti
nebcsfč, nnřž by k tomU potťcba bylo rozcu
při učrUych báder (silososickúch).Qstntnč

jisti

jcst„ že dwoji pohnútkou kučcns a pozncino
wcdcni býwámc: wcižnosti totiž n roznmcm,
n proto tcdy tobo sc držim Uržwratač: žcs
nikdy ncsmlnl opUstiti wúžnost Christa ch
žisse, nrbok wětssi nrnalrzám“ u (Wyzn.sll.
fap. 19. 20).
Nnguftiu po dloubý

čaš sánl mluwil a již sr

bylo žrtmčxlo. Wssickni poilouchali š nnpnutou pozoro
nosti. obšlásftč alc mladici žádostiwč očrkáwali, zdnali

lepiuš

dalssi námitfy činiti budr. Trnto nlr Upřimnč

pmwil: „Nifdo jscm jcsstč nrpocťtil také radoslj. jafo dnree,
kdyjsrm přrnložru bdl. Nročrkáwejtc trdy,přátrlé moji, žcopět
nmnitex.ti bndn, Uýbrž lo jisté nádčji učmcž sc wrspolek.
Ncb. ejblr, nlúmck ndůdee, fterúž nám odball wssrljká tao

jcmsnoi prmody.ee Slowy tčmi byla rozmluwa Uťončena.

Wýpisky rokowňni

toho sestawil Nuguu

stin wc tři kUihy, Uadcpsanč: „proti Nkac
dcmikům“ a wěnowal jc Romauimlowi, ua
důkaz wděčnosti a
nňanuš byl tehdy
welkých strastcch a
uim připisu tčssi,

wroucnč úcty fwě. Roume
pro ztrútu jmčui swého wc
proto ho Nngustin lo úwodo
že ftrasti tyto zajiftč r doo
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brčmn prospiwati bUdoU, aU mU pťipominaji
žiwot, wyšssi a wzneschějssi, w ťterčmž ncni
žcidech stntfů pomijejicich. Prosi ho, aby tcdh

o prawdu a nlondroft usilowal, že ji jistotnč
nalczne, bUdc:li Boha o ni prositi, a flibujc
mu, žr: každodcnnč to modlitbúchswých na nčho
žpomžalati bude. KoUcčUč připomimi, že Uadx
řcčcny spiš uUl poskytuc šťcjmš dčcknžy piluosti
a wědeckčho pofrokU iynil jcho.
W přcdcsslčmrokowčmi byl Trigctinš proti

bratrn swčmxl dowodil, žc th toliko blažeuým
jeste ťdo prmddu a moudrost již Usllcžnnl. Nu:
gustižx podotkmll, že šúfnda ta bludúul Nťeadco
mickym z koUcič protudna jest, a žc tcdy o ni
Zlússtč rokowati bndc, a sicc dťiwc jcsstč, Ucž
rožmlxlwy proti Nkadcmikúul UkoučeUy budou.
Přisscl totiž deU 13. listopadU a Nugnstiu slau

wil toho due Uarožcxljuy swč.

Sw. Mouika

připrawtla hoftiml poUčkud skwostučjssi, U Nux
gustiU slildil pťňtelixm swým l)ostiml duchowxli.

Matka jeho, Nmuigiuš bratr jcbo, syn Ndeou
dntnš, Bicontiuš a Trigetinš, LaxstidinnuďaRue
ftiknď, brntrmlcč jcbo, scssli sc toho duc w lúu
šnich, poxlčxwadž počasi bhlo possulollruě. NU:
g Uft in počal otcizkou:
Toužimculi pnk wssickni po blažcuostie? Tomu
pťiswčdčili mssickUi. Což sc wám zdá, jest blažrllým, kdo,
co chcr, ncmáe? Nikolčw! .Kdo tcdh, co chcc, má, dlaženú

jcst? Swntci Monifn oďwčtila: Rdo dobrč chcc a má,
žnjistč blažený jcst, kdo zlč žádá, byr by do i dofábnul,
neblnbý jcst. Nuguftin pťckwnpcn odpodočdi tou, Zwolal:
Mntko, ty jsi sc nž Un wrch mondrosti (filososic) pou

wznrsln, n pťidnl. žc an tcn blnžcným búti nrmúžr. sdo
statťy pomijejici ch žcidá; ncbot wždy mu budc obáwati
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sr, žc jr opčt ztrati. Bázcň wssak e blažcnostl sc nesrowo

náwei. J tuto ofwčdčila Monika

zboznou mysl swou,

an doložila: Byl by také jift bhl a brz báznč, že statky
tU nikdd nrǧsmtf, pťec jimi nnshtjti sc nrmůžc. Wždy
budr nrblahym. pončwndž wždh potťebným a nuznym.
NUgUstin.
Kdo lrdy chce blnžen býti, mUsi šáo
dati a miti statky wččuč a nrpomijrjici. N které to
jsoue? Wssirkni zwolali: Bůb! Llngl:stinu Kdo tedy
Boda má, blažrn jcst! Wssak nlc, kdo má Boha? Lia

ceutiuč. Bohn mň, fdo dobřcžijc.TrigctiUš.Boda
mci, kdo čini, co Bňb přirnzujc! lecodatuše
Ulá, kdo dUcha nečistčxbonrmá.

Monika

Boba

pťiswědčownla

odpowčdim těm, ncjwice wssak slowům Ndcodata. Rošo
mluwa tato mčla sc odročiti. Llug. alc š ncuadáni přiu
dal: Počali jsmc rožmlouwati o silososii Nkndrna:ifůw
n lxlr, boj proti nim již Ukoučenjcst. Lic., Trig. a

antgill:t

š podiwrnim powstali a naslouchali,když

?lUg. pokračowal: Pntrnč jisto jrst, žc blnžcn nrni, rdo,
e:o žádá, ncUlá; n žádnú zajisté Urljledň, črhož bn naa
léšti nrchtčxl; Nkadrmifowé wssnf wždy bletmji prawdy,

chtčji tcdh ualc;noUti ji; a pťcc jl nrunlršaji

(twrdicr,

šc čloudčxfji naléšti ncmůžr), a odtUd wyplúwá, žc nru
mnjč, črbož žňdaji a konrčnč trdy žc Urjsou blnžrUi.

Mnoudrý alc spolu jcst i blažrný; andrmťt

trdy ncni

dlnžcuý anj Uloudrý. Wsiickui pťjswčdčilj, jrn chcntiUď
se odmlčrl; fdož nlr oftntni naň dolébali, rožborlrn
jaksi žwolnl: Zajřstč jrst blnžcn, fdo, co žádá, ncmá! N
když Nug. rožfciznl, by odpowčd tn jrho zapsána byla,
opčxtšwolnl: Nrprawil jsrm to! NUg. na to pokymll
a Lic. odwolal ťsa: Prmoil jscm. Zaslyděl se, že bhl
lpájil wčc nrmožnou. Mrzitim wssaf pošorowal Aug.,
žr ostatnl nrrožmnčli, o črm řrč byla a žc 8 podiwce
nim er naslollchnli slowům w prudfé ťeči pronrsrným.
Pousmál sc trdy na Umtkn, tážnjici sc: Powťz „pťrcc
tnfč nám, co jsou to ža lidé. ti leadcmici a co chtčlli?“
Ll fdyž Nugnstiu zťrtrlnč byl wyswčtlil, zwolnla: ǧlch.
li lidé jsou pndoncnicj!e, Na to powstnla a již odcházrla;
a dosiirkni š blnsitým snlichm: slcdownli ji.
Na zcjtři opčt wssickni sc sbromúždili a Llug. tázal
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sc lecodntn:

Kdo tedy nrmá ducha nečistéboe?Ndroo

dat.
Trn, rdo čistč žřjc. YUg. N kdo žije čislč, ten,
rdo nrhřessi w ničem, nrb ten,fdo Urpočcstnébo swazfu
jcn se wystťsbáe?Ndeodnt.
Jak „může čřstý býti, tdo
tobo jen bh se wystřibnl, ostatnimi wssak ljťichn by
srbe prznil? Tcn jcst w prmodč čistý, kdo k BohU toužť
a Jeho snmčho sc drži. Kdo tnk žčje, doložil Nng., žije
dobřc, a fdo chce dobťr žťti, mufi takto žiti. Podobalo
sr, že otúzka již dokonnlc rozťrsseua jcst, Llng. wssak pou
jrdnon nowon stránku objrwčll Tázal se totiž: Jestik to
wůle Boži, nbh člowět dlcdal Jrho? Nuo, ptxřswčdčili
wssickni. N kdo Boda hlrdá, žijc suad šlc2 Nifoljw.
Y

kďo

dUcha

ucčistčxljo má,

koliw! Kdo tcdy Boha

fuad

Boba

ljlrdáeě Niu

bledá, čini, co Bňh pťjčnšnjr,

a žřje dobixc a ducha ncčistěljo nrmá, pťrc alc Boda
jesstčxnemú? Co o Uěm souditc? Wssicfnč byli přrfwnu
pcni, wjdoncc, jak přiswčdčowánilll swým zawcdrni json!
Monikn wssak boš ro„;pnků bnrd odwětiln: „Wždyt nlc

ncmňžc ť Bobu přjjiti, kdo ljo nrblrdci!“ Bwssrm, prao
xoil Nugp Wssaf, kdo posud hlcdá, t Bobu jrsstěnrpťřsscl.
nčkoljw dobťc žjjr. Nifoliw trdd, kdokoli dobřr žjjr, již
Boha také má. u..řoUčkn: Mnč se zdú, žc fdo dobťe
žjjr, Boha mú mjlosrdnébo, fdo nlc zlr žijr, požná w
nčm soudce pťťsllčhoďe Nug. Wčrm trdy Urprúudč pčiu
pusstčno bylo, žc blnžcný jcst, kdož Bohn nlčx. Nrb bylo
ťrčcno, žr fňždý

čloločxť Boba

mai, ň přcce Urni každlj

blažrm). Musimc tedy přidati, praudila Moučkn,

kdo

má Boba milosrdného! Nňwigiuš nlo ncchtčxlpřiswčdčisi,
obáwnjc se,žc Yngustin ž tobo budr ušmoirati, že Nkadrmik
lnkč blažruý jrst. Ncmolpu twrditi, plxmoil, žc by U Bolm w
nrnáwisti búti mohl, kdo bo hlcdá n jcstli tomu tnk, budct
jrmU i milosrduý, a kdo má Boba sobč milosrdněbo,
blažrn jrst. Bndcs trdh blažcn, kdo dledá; ťdo alr hlcdá,
nrmá posud, črhož chce, a budr trdy také blažrmj, kdo,
co žcidá, nrmá; wssak nlr prčuoč to wčcra ;n nrsmUslnč
jsmr problásili. Trigctiuš bUl w nrsná;ich ucwčda jnk
odpowčdčti, ann sw. Monikn rozbodnč zwolala: Kdo
dobťc žijr, mci Boba sobč milosrdnčho, fdo nlc blcdci
Boha, ačfolilo bo pofud ncnnlršmll, přrce brz Boha neui!
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Tomu wssickni wdččnč pťiswčxdčili,a Nugnstin doložil, aby

jc zdokonnlému
pochybcnstwlpoznánl
toho whwcdl:
Boha
nnleznul
(k
Bobn .Kdo
dospčl),
má jš oba
sobč
milosrdného a jrst blaren; kdo Bohn posud blcdá, má
tnké Boha sobč milosr nébo, ačkoliw jcsstč blnžcn nenl;
kdo wssak bťschnmi od Boda se w;daluje. nent nni blao
šen, rmiž má Bobn sobč milosrdnédo.
Rozťcssrni takowé wssrm bylo milé n wolně Upoo
slrchlj, když Llug. dalssi roZmlUwU Un pťsssti dcn odložile
Pčknč počasi podzimui tobo dnc bylo pťťčinoU, že sc
wssirkni nn oblibcné Ulisto, nn lonfu bliže statkn odeo

brali a pod stromcm se Usedli. Yug. počal: Matka má
wčrra prawila a w tom wssickni š ni se sbodujcme:
še každý, jcmuž

fc něčrbo nedostáwá,

jest také j ne:blna

šcný. Trď lossak otášati sc dlnžno, jestli nrblnžrncc wždy

tnfé potřcbm)m (Uuzm)m) jrst? deowčd

prnwou pak

nalržnrmr, když wyswčtlime, kdo blažcuým jrst. Blažen
Zajisté jrst, kdo potřrbmj Ucni Jisto tch jrst, žc fnždy,
fdož potřrbný, také nrblahý. thřeba tu snnd lckati sc
sobo, žr moudrý mnobých wěcs, n. p„ pro tčloswé, zapol
tixrbi Uláu Co UloUdrý budc jich nžiwatť„ fdyž je má,
Urmáoli jich alr, nebudr bo nrdostntrk wěci tčch kormoutiti.
Nrž nle wizme, šdauli každý, kdož Ucblabý, také potřrbný
jrst. Drjmr toUlU, žc jrst člowčk tnk oplýwajťci bohntl
stwim (jakýchž mnobo nalcšámr), žr si wčtssibo ani žáo
dati nrchcr, tnkowý žajissé potřrbny nrnie?! Qwsscm žc

při tom může sc obáwati štrútd jměni fwčbo! Sw.
Monika tUto nadsscuč zwolnla: Nrmolju zúplrm porozu
Umčtj

jnk

sc wčc ta Ulá, nlr bobáč ten, který jak jstc

prmoili ničcbož wlcr fi ncžádal, již proto„ pončwadž
obáwal sr ztráty, moudrosti žajisté nrmčll Což fnad jed
nom tcnkrátc jrst potřrbným, když ncmú ftřibra a
pcnčz, fdyž alr nemai moUdrosti, potťrbným
by ned
byle? Nnd odpows:dť toU wssickni š podiwrnim zaplesali
a Llug. sám nrobhčrjnč pohmxt oflowil přátrly taťto:
Wiztr jnký to roždil mrži přcswčdčcuim nabdtým ž
wčd mnobých

n rozličných a mezi dussi w Bobu

Ustcio

lrnou! Nrbos odtUd jrn pochá,;rji slown ta, jimžsc takto
obdiwujcmc! Liccntiuš obžlásstč š nndssenim Ustnwičnč
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wykťikowal: Nrnl šajisté wětssl a borssi nuzoty, nrž nco
mlti moudrosti; kdo nle mondrost má, wssecko mú!

Nng. na to doložil: „Duchowuá jrsl nnzota,nrmáuli kdo
moudrosti, nikolilo mondrosti plňně, nybrž oné prmoé,
kterciž žiwot lidský wr wssrm ťidi a sprmoujr.Moudrost
ta jest prnwé bohntftwi duchn, an Učl člowčkn mirnosti
a uslanowujc prawřdla žiwota mrnwnťbo, tak žr z boo
bntčbo zdrojc jrjibo brz přestánť črrpci, n jnkož dřissnými
pochotčmi opowrbá tnk j přilissných a zbytrťných starostt
sc ochraňuje. Kde jcst alr moudrost, lrč jrdinč moudrost
Bošie?! Z Božsfčbo naučrni pošrmli jsmr totiž, žc syn

Boži jest moudrost Boži a sUn Boši šajislč

jcft Bůb! Bol)a nui, fdoš ldlažrným ǧ“rst!N ro jrst
mondrost lrč jrdiuč psnwda! Pročr,š nrmnžr Boba miti,
ťdo Urmai Synn Božčho, jrnž o sobč prnwi: „Já jscm

prnwda“ Kdo trdn skrzeSmm Božiho thc

nalrznul,

trn w prmodč blažrn jcstj Wždys citjmr w sobč blaš
morný, powžbušujici Uášt, nbnchom lm Boljn pamatoo
wnlť, ero
hlrdnli n doroUrnč po Uěm žiznili, n blnš
ten Zr fmnébo šdrojc Uloudrostč sc ncim prýssts. Swčtlo
to do wnitm nassrbo wysilá oUo sluncr Ulilostué, Jcbo:
jrst prmodn lussrlikrč, ktexrouž mluwimr, i trnkrritr„ kdoz
okem jesstč slnbým n Ucždrnwým k Nčmu pohlednouti
usilUǧrmr, abychom crlého š bážnť a třrsrnim spatřili„

ktcrýš jrst žajisté Bňb, Bňb wr wssrm n nrjwýssc dotoo
nalý, Bňh wssrmobouci! Dokud pak blrdňmr n dokud
š plnosti šdrojr tolpo jsmc se nrnasUtilj„ wyšnejmr, žc
jsnlc

jrsftč nrdofpčlč k mťťr swč (t. j.„ žc se uám

jrsstč

nedostnlo oné plnostj pošnáni Boba a prmodw) a žc
ačtoliw ncim Bůb již pomáhá, dofonalč mondrosti a
blnžrnosti posud jsme uedosáblj. Tnto trdy jcsti úplnci
sytost dussi, tato prawá blažrnost, žbožnč a dofonalr
požnčxwǧxti,kúnl wrdrn búwáš ku prawdč, jakš to prnwdy
poziwáso n čjm spojcu jsi š doblerm nrjwl,dšssim. N sři
tyto wěci Ukaznji tčm, ftrťiž leožumčji, jrdnodo Boha,

bytost jednu.“

Nug. Uadsscuč pťednesl slowataae))ťoalika
w tiché blažcnosti UasloUchala. W okoUžeUi
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tom citila newýslownon radost a odměml pťe
hojnoU za tisiccrč sl U, jež pro syna byla prou

lewala

Co Nug fčowy ji sicc meně srozumi

tclUUmi Ullllloll mocuč fc ošl)malo w srdci jeo

jim a plynnlo ; Utrobh dusscjcji Pročež jakoby
k wiťc fwe lchla plocirmlla a přcfoummi fw
šúpnlcm začala posledni slowa špčwn Nmbro
sianského žpiwati: „Spasiž Trojirc ty, jenž tc
prosi,“ a doložila: „stjlsté w prmodč teu jest
žiwot blažcný, žiwot doteonall), fu ktcrcmuž do
spěti žiwou wčrou

Uadčjč čxťloUa horouci lci

skou pchc doufúme “ Wssickni plefali radostUč
a wclebčli Boha! „ank bychfobčpťúl,“ wolal
jesstč Trigctiuš,

„byď

ncim každodexluxč ťlřkrdllhon

stiuu priplmoil!“
Rožmlmoy
scstajwilslNuqustin
wc
žlússtui
tenihn U tyto
chdepful
ji: Q žiwotč blao
žcncm Wčxnowal ji Theodolowi jř) jcnš Uc
tolileo wžucssenosti rodU a ddr.uwou núbožuosti

nýbrž iwčdcckýluwždčlmliul whuiknl S wdččnym
frdcem pťipominú Ulu Nuq, žc po sw Nm
broži jemU chwicc podoňneu jcst ža po,;núni

prmody kat

Prosi ho by fpiš th

lastawč

pťijal Ua důta; Upiilunč wdrčonsti a jemn i
bUdoucuč přižUi son uapolllúhal u prútelslckoll
1llřoll dčxlc wefti jcj rcičil až dh Urjlost Boži

uplného pošumli pmwdh popťúla
13. Spijy Angnstinnwy „o ťcidU“a „samomlnwyz“

Žiloot Nugustiuůw
škašxlclcxrkclxl poskytujc
m) Sr. o nčm ua stráuce 126r

na ofmxlčlčm dworei
Uúm odraz

w každťm
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ohledu milostný. W kruhU pťútcl swých, na
louce pod stromcm, widime a slhssimc již bua
doUciho Učilele cirkwe kut. To mim patrnč
projewuji ťcči jeho, Uadchnntč fw. lúskou ku
prawdě, činčnš L uadsseuou wýmluwuosti a bhe
strosti rozhodnou. Upřixunň lčxska pmmje w
milčm tomto kruhu, fnždl) koUú fwčdoulitč prcicc
fwé; YUg. laskawosti dochmou řidi asprmoujc
kužděho. szlússtuč UlilostUý jeft pohlcd Uafw.
Monilen, ktcrňž Ucchom co stmxoftliwú Mnrta
o wssccčy pečujc,

Ul)brž č lU Učončm rokowúni

podil mú. Nugnstin pečliwč též ktomu proe
hlčdú, ťdy sc UlU dobrú pťilcžitost ncxhodi, abo
swčťenč sobě mladiťt,d nctoliko ku wzdčlčmi wšu
deckčnm, Uýbrž i Umohcm wicc kU požmini

prmody fat wedl. Pročež žáhy již po Ukončel
m)ch rožmluwúch o žiwotč ldlažcučm opčtpočal
š UiUli rožmlomchti U pťedmčtu, k jchož pro:
skouUlúUi šajistč bystrosti rožumu adaiuchslnosti
Ua chwýssc Zapotřcbi jcst.
Za jrdnč Uoci totiž, když na lůžkU sedčl a podlé
obhčejc swěbo soukromnč rožjimčxl, požorownlnrftrjný
tok potůčťa, na blizku tcleoucilwn W tom šuamcnnl, že
i Liccntiuš sc probndil a kdhž sc po pťičinč tobo tážal,
i TrigctiUš na lčxžku swém powstal. NUgd tedy „wida
crloU sskolU son sljromážděnoU“ obou fc tcizal, jaká bo
to bnln pťťčina Urstrjnébo toku a zlonU odtud pocháj
žrjiciho, nnto prý w dobu tu Urldošorowati,šžc bo fnad
kdo w potoku prnl Ueb po něm chodil. ch. odwčtil,
snad žc listl šc ftromů do wody pcidá a nčkdc žnftmoello
proudcm Uajcduou odnescuo býweia YUg. pochlorilil do
za to ťka, žr fr tonul

již pq delssi ťnš dťwřl,u.aažc přťu

činu tobo žádnoU wopatrntl nrmobl. TU Ul jc tomU
alc Ucdiwjl. Lic. Wždyk k tomu ncns přičim).chi alc
tobč sc diwjti Ulusim. Nng. N proč? Lic. Zr td sc
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NUg. Proč se tedh nččemu diwčmce? Mám za

to, když fc

nčco stcmc, co od pntrnébo

ťádu ptlčin sc

odsslnujc! Lic. Bd pntrnébo, to pťlpousstim, neb mimo
ťád nic sc ncděje. Llug. pochwálil jinocha za odpowčď
tU,neb ji bol niktcrak ncočckáwal, cxřckl: lládám, abyš
srtrwnl stcilc při wýpowčdř té, ncb pokusimc sc wyu
wrcititř ji. Nrjprwé nnmčtal, žc k. pť w přlrodč mnohě
wčci nádodoU poch sc dčji, jaťo na pť. listi šc stromů
žc ncihodou do wodo padá, načež Lřccntiuš důmhslnč
dotwržowal, žr lasti w Ustnnochý čaš sc stromU padatř
must a pťičinn tobo žc znánm jrft. N tnfto wůbec
wssecko w přirodč ša jistou pťičinon, za Ustanowcným
ťádrm žc sc dějc, ačkoliw lřdcm tnto často zncima ncni.
Llug. Jrst:li wssccko wúbec ťádrm tnťl)m nstanowcno
jrst

a

wssccko Zn jčstoU pťičinoU sc dčje, musel by řád

trU wssccko též dobťc a k dobrčmů řiditi a sprawownti,
kdežto naopaf w nřirodč U. p. nalržámc mnobé wěci,
ktrréž jak sc podobci k žcidnčxnm nrjson UžitkU. ch. naa
ležitč pochopřl důlržitost námi(kU tč; odmlčcl sc a po
chwili šwolnl: Kam Umc wrdeš e?! Jnk to možná nbych
já tcbe poučowal o přednlčtu, ktrrýž jest wclké tajrmstws
wrsskcré silososic. Skrommi bUln ncx to odpowčd Nuguo

stinowa: NerwUssuj mnc a chnižuj frbr. Nrbof co do
silososic jsrmk i jci jru šnčátrčnťk a nn tom nrzúlcžl,
když sr otašuji, sťržc kobo mi odpolnldá Ten, k Učmuž
knždodcnnč wǧdychám. N pokračuje tňžnl se opčt: Zdalt
ťád trn doblxy nrb zlú jeste? Zajiské zwolal Lic. řúd ten
jcst dobrý a wssccko jčm Ustanocho jost.Wssecko,dobrč
i šlé podlé ťádu sc dčje (w řádč tom obfažrno jest),

očko!iw nrwim, jns to nálcžitč wyswčtliti. Tri . wsfnk
borliwě pťiwoláwal: Jnk Ulůžeřcidtrn i zlo obsajowati?
Búb znjisté Ulilujc ťád? Licl Bwssrm, wždhf od nčbo
pochciži, n š nim tnké jcst. Trig.
Takto alc Bůb scim
by byl půwodccm zln n milowal bo Zlé! Lic. w nrsmio
šich hlednjc slowa přihodnú, jimiž bh nálržitč projúdťil
mdsslcnťy swé, pmwil: Bůb Urmilujc zlo, pončandž w
řúdn lom již obsaženo jrst, že bo nrnlilujcxn N proto
tnfčxťád ten Uemilujr.pončwadž podle nčbo nemilujc zlo!
Wssak alc zlo, jnk bp ncmčlo býti řcidcm ttnl obfaženo,
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an Bůb ho ncmilUje?! Nrbot tcnto jcst ťád šla, žc bo
Bůb ncmiluje a podlč ťčde toho zlo i nutnť nálrži k
crlkU wrsskrrcnstwa. N jakobd byl naleznul, co blednl,
zwolal prudce na Trigrtia: Zdaliž neni Bůh sprawee
dliwýe? Jcst, odpowčdčl Trig., poněwadr každé!m: podlc
záfluby odmčňuje. Lic.u Jak by alr
ůlj mohl odmčo
ňowati každému podlč zásludy, kdyby ncbylo rozdilumrzi
dobrcm a zleme? stccko tedo podle řádn toljo sc spraa
wowati musi, an Bůd dobré n Zlé podle zásluby odo

mčňujc (kn. 1. kap. 1u8).

u

z

Liceutiuš byl ď patonU rožčxlellostislowa
ta proucsl, poučwadž sc alc jlž ro,;cduiwalo,
odložil Nug. dalssč roleowúni. Mlndici powstalj,
Nug. lossak po dclssi čaš jesstě trwnl ua liižkU
hojnš proléwaje slžy, při rozjimúui jnte nlilojt
Boži nlladifa Liccntja řu pošmiui prmUdU wco
dla, po ktcréž fúm po cclý čxnď žiwota sloého
prúhnul a již po muohých teprw lwlcstech byl
dosúhuul.
x
Drlchého dnc Udykoumosse pofpoťll rmlui
modlitby sloč odebruli sc do lúšni. Nčxkolčmla:
dici fw. Monice ždčlřlč přcdmčt rozmluwy fwč
a slmžuč ji prosili, by jc též w Ui šúčnstnila.
nechtťla tomu pčxiwoliti pro nmohci Zmučstuáui
w douuicnosti, tyto žc prý jfou dsllcžitčjssi.
Lic.

Llug. loyšdqnl Licentia, nl:y wyswčtlil, co ťúd jeft.
odwčtil: Rcid jcsl to, podlc čelpo wssrcfo sc dčjr,

co Bůb Ustanowil. Lluǧ. Snnd i Búb sám ťádrm tťm
wcden jrst? Když LiccntřUď pťifǧočdčil. Trigetiuš tomn
otžporownl, nnčrž Lic.: Nrbndeš fnnd Uopirnti, žc Jra
žlš Christuš jcst Bůb, kterýž podle ťúdxl ustnuowrného
r nám přissel, nu sám pmwi, že Bůh Dtcc Ho poslnl!
Jrstali Bůd redU Cbrista podlc řcidu knúm poslnl a
Cbr. Bňl) jrst, Bůh netoliko ťidi wsfecko podlc ťčxdu,
nle i fám ťádem tim wcdcu býwci: Trňgetiuce Un to:

Newim„ jnk tonnř roǧunlčti. Kdož o Bobu Ulluwime,
nr tak na Christa ocžlsse Zpominámr, m)brž wtcr nn
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Boba Dtcr. Patručji o nčm mlnwťmr, sdyž zjcwně prad
wťnlc SUU Boži Nnčrž Bicrntinš
ň ǧldrlikourozo
bořčenostť zwolnl: TU sr neslussuč chowášl Což snad
poplrámr, žr syn Božť Bůb jrst e?Trigctinť!
poznal,
do jafébo ncbršprčrnsmdi byl přňssel nrprozťetrlnostl smous
pťec nlr odwčtřl: Syu Boži jcst Bňlp, přcc pak w prao

wém smyslu jBtcc Boba nazýwámr. Nngl alc napoj

mcunl bo řťa: Mrstast jjž! Syn Boži w prawém
smoslU Nňb

jcxst ernotliwé

mýpowčdj jnk obyčrjnč

šapifownlo sr, e rigctiuš wsfnf baubil sc šn flowa swú
a ncchtčxl,nby ansciun bola, čemuž cheutiuš prUdce odu
porownl Nuguslin !Ussnkoba ša to přisnč pofáral. W

tom wkročiln st. Monikn ť uim, tá;njic sr,jakdalecr jjž
by bhli w pťrdmětn swčm pokročiljx? N fdyž Nugnstiu
lorlel otázku tu jcji nnpsati, ;rrolnla: Co pro Bůh dču
játr! Co pak w tčch fnčbách wassřch, které čtrtr, tafé ženy

učrné rožmluwo wrdon?! Nugnstin odpowěděl:Filososir
th
sc mi nrjwlcc libi Nebof Udčxš,žc silososic nnžýwá
se lástrn kmoudrosti.
N pťsmo sw., strrěž tak boroncnč
Uljlujcče, nřfoliw silosofopnaprofto, mjbrž jrn silosofU toj
doto swčtn Zawrbujr. Zc nlc Udimoteuto swčs jeft jcsstč

jim) nrwiditcluý, prmui Cdrťstu:xisn“xnťfa: Králomstwi
Ulčx nrni ; toljoto
sudčtsl. Nrb fdobo chtěl, nbou
chonl ldsselifou silososii žawrbownlj, nic jinčxljobynrchtčl,
lrč nbychom nrmilomali nlouldrofti. TU wssnf, matko má
Ulilujcš

Uloudrost dpirr Uoš Ume, Udim ale tafé, jak weo
lirr Uulr též milujrď a wťm, jnk řšalrcc již jsinloudrostč
prospčla, taf žr sr již nrobúwáš žádnčbo Uesstěsti,ba

anj

smrti u

Ulnžowč

a smrti se urftracholoati, to nrjUčrnčjssi

pokládnji

zn

urjtčžssi

wčc

a žň Uuech Udsselikčx

UloUdrosti! Moč boch trdy i já z cclébo srdcc fwébo
neměl býti šúfem twlšm? Montťn mlčťl,dposlouchala;
po chwili wssak eZ učxžnou láskuwostl aposorouobrátiwssi
sr k oftatnťm odpoločxdčxla: Niřdy jrsstč toliť nrualhal
syU můj jnfo Unuť! Nugnstju nlr prosil jé, bU i ona
čmlssim rošmludrám přltomna bpla„ oč i Lllypince žádal,
ktrrýž Ulrši tim w Medjolnuč bol n odtud sr wrátill
Sw Monika přiwoliln, a po nčfolifn dnech ža pobodlo
néljo počasi si,xromáždjli sr wssicfni opčxt !m loncr. Llng.

9
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počal:

Spish NugUstinowh „o ťňdu“.
Řekl jsi, ťňd žc ǧrst ťszrns, jsmž wssr sc dčje co

Bůh Ustanowil. Jar Buh tedy wssc ťádcm spraije?

Tnk že súm ťádem tsm wedrn býwá, nrb žrsebe wyjma
wssr oftatni ťúdrm wrdr n ťidie? Liccntiuř! trď již jinak
odpowidal, nrž pťed tim ťfa: Kdr wssrliké dobro jrst,
tcnnp ncnl

ťúdu. Neb kde wssrlřké dobro, tam také neju
wyšssi rownoss, a ta řňdu nrpotťrbuje. YugUstin tciznl
sr: Búb zajistč wsielikč dobro jcste? N když Licentinš
pťiswčdčil ďoložil: an tedy možno, žr řúd, jak jsi prmč
prnwřl, wssccto obsahujr, kdrŽto tcď prawiš:
žr ldr
wsseliké dobro,tam žc ixádu nrntx? Lic. hlrděl wybnouň
sc odpowťdi pťimč ťfa: Jest tnké zlo a jim sc stnlo, že
ťúd tentoi dobro obsnlxujr; jnkoby byl řici chtčl: Dobro
nikoliw snmo o sobčxsm)brž jrn w pomčru swťm ke le
k ťádu přinálržl. Ncbos dobro snmo řádrm se ntxspral
wujr, nýbrž dobrč a zlé. thž nlr prmoimo. wssccko co
jrst, owssrm nrmislsmc jrn dobré; n pročrž prawimr,
žč wssrcko, co Bůb sprmder, řcidrm sc spranjr.
NUj
gustin lossnť chtěje bloubčji U wčc snmou wniknouti,
tázal sr: „Zdnoli, co ťčxdrm tim se sprnwujc, též sr pou
bybuje anrb nrpodnuté jeft, Uačrž Ljrrntiuš odwětil:
Wsse, což wr swčtč tom sc dějr, též polmbujrsr,Uřkolřw

ale to, co š Bobrm jrst, a trn šBolchl jess,kdožBoba
po násoá a to jeft prnwá moudrost. Zn dnlfsilpo rol!ol
w ni o tom wzdalowali sr Uťcdmětu swébo, pročež Nux
gustin jakobo Un;pčt wolajcx, wsscch otcižnl se: Prnwil
jsi,Bůb žc jest sprmoedliwý, nn rošrznáwá dobrč n zlé,
a každčmu podle zásluby odmčňujr; a dobře jsi tnkto
prawil; powčz alr, šdnuli Bůlj Učfdy Uesprawrdliwým
bhl? Lirl Nikdy, wčxčnčjrst sprnwrdli!mǧxdYug. Jceli
Bňh odwččnč sprawrdlirol)m, tedy dobré izlétéž wždhckh
bylo! Tak by se podobnlo. Wždyr bn nqnoblo stúti
soudu Božubo, kdy zla nebolo. Lir. Mťm“ň trdh, abho

chom ušawlrali, zlo žc wžddrky bylox? Monikn:

R

tomu bhch fc nrodloúžila. chcntiuš ncmčl dalssj ořdpou
roědi. TrigetiUš wssnk tafto blcdčl nrsnadnou otážfu tu
rozřcssiti: Bůh zajisté wždy byl splxawrdliwým. Moblf
wždy dobré a zlé rozeznúwnti, kdybn lxo bylo býwalo
(zla) a proto ze nlodl, byl sprawedljwý. Kdtjž nle
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se objrwilo zlo„ bez prodlrns treslnl bo podse zásluhn,
n trnkráte oné sprmoedlnosti Užil, ktrrou wždn měl, t. j.
Bůh bhl sprawrdliwý odwččnčx,sprmoedlnost nlc Jebo
zjewila se, když zlo, hťich sc objrmil Monikn a Liceno
tiuťt tomu pťjswčdčili. Nowá wsfnk a tim wčlssi nesnúzr
wznikln, fdnž Nugustčn odwětil: Jnk jsi mobl trdy twru
ditř„ žr mimo řcid trn Uic so nedčjee? Nrb že zlo půwod
mžalo, to owsscm podle ťúdu Božibo sc ncstalo; čdyž
nlc půwod wznlo, znjisté ťád Boži i zlo obsnbowati
musi Z tobo bU alc sslo, žr ťúd trn lossrcfo ncobsabujr,
nn by půwod zln dnccla znčxlpownlončcnbol,což prawdč
se nepodobá. Jrstlt nle nnopnf ťád Boži i zlo n siec
od počátkU již objndujr, bUl bU Bůb pňwodrm zln, což
twrditl bUlo by znjislé baxxbožnostč nrjflrássnčxjssil Mončka
na to jrsstč doložila: Mám žn to, že nic sc Uaxdějr
mimo řád Božl; zlo nrwžnlo sicr pňwod skršrřád om:ns
wsink nlc sprnwrdlnost Boši ucurchaln ho brz ťúdu, nýd
drž podrobřln bo řcidu znsloužrnémuu
Wssicťni nn to sr odmlťrli, Llngustin wssnk pozou
xowal, žc mlndici Ucmaji jrsstč doftntrčného poznánl
naUkh fat, n žr tudyž ncmožno„ o nřrdmčtl: tom wrlce
důlcžitčm, wssnk séž ň wrlnli chslmduém dálr rďfownti.

N proto Ustňnowjl, napomruouti jr, jnf bo žiloot fwůj
dlc wňlc Božl Uspořúdati nlčxlidPončwadž

dwojim způ:

sodrm k pošnáni wrdrni búwámc, totjž rožumemawáža
Uosti (ftcráž múžuost opčet jrst Božsfá a lidjfčx: Božskú
nlr jrsl jrdinč prmocř, stálň a ncjwýďssi) dowošowal„ jak
knždý rošumcm prospiwati mai. DUch lidsft) totiž sama
scde pošnáwnjr n U wčdomi swém wěci stwoťrné proF
skounlaje f Bobn sc nowzuésli má dje)„strrýžjrst pramcn
lpssrljkč prawdy n krása ncskourčuá! Wssrlčfč wědy (obsslruč
Ue)„Duchoddnwssise silososii,“ pramj Nugq „truto znrbowáwo poo
řajdcf, že urjprwé saim do srlde pntťč a da: Tujemuým
a

nfrutým dnurim jafýmsi wniteruljm, to, copozuntj
mám (přaxdmčlypozuánč
swédo),oddčlowati

n spojowali

modu, a mobntnost ta rozumcm se nazýmá. Co se
oddčloumti xná, lrč„ co duď zu jedno se nui, učfolř ucnijeduo,
aueb ro jeduo ueui, nč sr zu to nm“š Aoroč so mei spojmoatl,
leč nbu jedno dulo, potučuž možne“e,Dddčlowlinim tch a spoo

jowánim

smčřnji č jednotě a milujl

jjza.dtxumeun. pť. nebyl
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o tom řrč ťtni jak puwod swuj wznlo a jakou ccm:
jrdnotliwé mnjx) fu wčdč té fplýwati mqji a po
moct jejich kuždý at usilownč blrdci prnwé poznáni
Boba totiž, že konrčnč snadnč budc moci wsfelikeré po
chhbnosti wywrátřti a spolu trž poznatx jak a proč zlo
wc swětč podle řčžcni Božibo trwa! Qwsfcm jsoU mnozi
ktcťlť proto
žčwot swůj
wědám nn
Urmobou
wčnownti;
ti sc Ur
maj
formontitj
žjwotcnl
swým núbožným
poznáni prnwdy dosabuji

Ekdo wssnk pomčrn rozličných

wčd nršná ntopťrdmčtu tak Ursnndném (t j o pomčru
la křizcni Božimn) nrskonmá núbrž wčrnč nt fe pťio
ržujc žjcwenl Božskébo Rdo wsiak prnwdu poznnti chcr,
musit nrwhbnutrlnč ncibožnosti a mrmouosti wyuiknti.

uyu

by knmenrm rdyby přirodn časlry jednolliwč nelmla w jednotu
spojila Tatto t stsom nUrb zwiic nťjakr urni čim bUlo jrstll
jednotn čúslrk pomtnuln lxťn“telr chtčjj jcduo býlj nairod spoa
juje se w jedno odčmdslwo wojiuowc w jedno udojsko Mllu
jici usilujc o jcdnotu ď milowmxúm Y holcst jrst proto jrn
bolrsti že co bUlo jcduo, oddčlowatč se mn Wsjr tch jmčinjr
k jednolč“ Připomrnuw, žr člowěk jcstl twor rozumuy dnlc
dowonje ncsmrsconst dusse lňdsfčlntto: „Rozum (molxútnost
ona ducha),

ro Ucni snod uesmutclno?

NrdUl udčern prmndčo

wějsfim nrž dneš amž bude zitrn anrb po tofu prmodiwčxjssim
n lrwnli bude fddž i celý swčt zl,yne Ro;um zňsláwá Udždo
tcntyž„ swčt alc wčrm nrmčl a zina nebudr min„ co dncň
měl DneB slnncr nnt bodinu nežňslnlo na jrdnom misič an
jufož we swělč uic na luždn urtrwá tnk u wssc snždou chwili

se njěni. Jc li tch rozum ncsmrtelny u jsrmli jn fterý wssr
to oddčluji a spojujt. rozum uzmnirám že to co nn mnč
smrtclné jcsl nejfcm já Llno kdUby i duch nchlrozum, pťrrc,
pončwodž jci rozmml užiwám n jiml pssimsessáwnm,duch laflčž

musi nrsmrtrlnu býtč Ty a mnobr j ué wčcu lidssú duchskoumá a
poslupnčk žiwolu dobrcmu nrjcnoun ponzr wčrou nýbrž xrozumem
jlslym se wrde N ldlǧž sc bUl snnx w sobčusnořudalwespráwo
Uost krásnou, osmčli se t Bolm snmému prolalrdnoulč tBohu
ttetú jest zdroj wssclřte dmwdo„ Qter Um!ndh Božr mňj! jnfc
to budou oči„ jnr „;dmwc. kscisué mocnč Unlrwalé jusné a
bložcne N co budon ndjdčrle?,Jat so mom wyslowtli , Znám
jcn sionm wsschj prsslnrnčnn zxmčrnim prrdxnčlu obyčrjunch
a sprostljch Tokou trcisu uwřdimc jejižto nasledounnim udsse
krásnč jcst. lalou lraifu žc u přtrownáni t m wsir ostmnč

osskliwčjrst“ (tn ll
siuo šásladui

top 18, !9) Wubrc znlimo že Rarte

mysslrnfd silososie jwé čespal ze sptju sw Nn

qusljna a sitr z snjh ůo orájsxo. Zojjloquja u álx jrjnitčto
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Pročež o ncjwětssi borliwosts dbcjme o žiwot mrmoný.
Wžddt by naů Bůb jjnak wyslyssctčUemobl Mrawnč
alc žjjlcl zajjstč xUUslyssi Prosmež trdy, nifoliw o bo
bntstwť, nmrnou crst a sláxou nncb o wťci pomijejici
nýbrž jcdinč o to aby se nám toho dostalo co náš
dobrčr a blnžcUé čjnisi můžr! be alc prosba ta š lxoroucl

šbožnostčBoljU pťcdnrnrna byla tebr matko nlila opři
mluwu žádeime; nrbof pro sořclé modlitby twé, wčřim
a oswčdčuji to ň jistoton Urzwratnou Bůh mnč Udčlil
ducha tolxo, žc ža ncjwýuc kladu prmody jrdiuč ljlcdati
n žc mjmo tobo ničchož nržádam Ua nic jinčxho ne
mwslim n ničrbož ucmiluji N mxim nčx!dčji a ncpťe
stanu doufati„ žc Udrlkédobro to po kterémž pro žnsluhh
twé nyni toušim„ na přčmluwu tloou trž jistotnč do
sabnu (kn 11 fap dez()) Monika w tjchc blnžcnosti
mlčrln ossntnč blnljou nadčji položUrurni jrdcčnč sc ra
dowali a tim sc rožmluwn ukončiln

Zápčsky 1o Uluw tčch NUq těž podoblrč
festmoil wc dloč kniho a :mdepsnl jc:o„B řňdu

kuihy dwč“ Wrnownl jc pťitčlčswch

chor

biowi, š ftcrým„ž o přšdmčtxl toul často ústnč
lxyl jodnnl, a k joboš žcidosti hlawuc šc žúry
sloýnlj o učxm rozmlxudy ouo :xwlchU Uwcdcuc
řiUil Nčxkolt otúškň wlastuc Ucbyla wšřencua
Ulčxlnsposl Zeuolxčllď po,;untč, žc jcndusse Bohu

oddmlci prawdu Ualéžti múžcd u

KoncčUč ša

čxnď pobyti fwého w Kax:šsicčaku wydal Nug.
spiš, kterl)ž Uúm poskytujc Urjprawdčwčjssi obrslž

žiwota jčho duchownčho. „chdnjcprmody,“

jnk

fánl o fpst tom di, „a sl?olmmjc o wěcech, kteu
rcž požumti tou;ll jscul tci;úwal jscm súm fcbc,

a sum fobc jchl tak tež odpomidal jakobychom
dton byli wžum n jú kdcžto jchl přcce saim
jcdlno byl sl pročcž jsem dilo to „Sňmoo

mluwy“ chžwal
Dlouho

jsem pťemýsslel a hlcdal pilUč
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scbe saulčho a dodra swčho (Bohu),

hledal

jfem, jnkčhož žla wystřibati fc Ulčmr, nn tU
ncnadúni prmoi mi, buďto jci súnu, cmcb jiUU
Učkdo, buď wc umčx aueb nainw Umq: Wolcjao
pťispěni. byš dosaihunl, čehož žúdúď a napiřx,
o čxem jsi lchl rošjimal.“ N proto fc modlil

Nllgnstlll takto:
„Bože wssrbomira ftwoťitrli, propixjč nui nrjpswé
abych Trbc dobřc prosixl, pak abych sc bodna učinil wh,
sldssrni twébo, konečnč nbyče (mnr) u!yswobodil. Božr,
skrzc ftcréhož wssr, což l:y samo icbou nrbylo, snoži sr
bútj. Božr, jcnž Um tomu, což sr wrspolrk ljubi, zabh

nonti ncdáwáš. Božr, jenž jsi š ničrbož swčttrnto slwoo
til, jrjž ojř wssech zři rbýti ncjfrásnějssinl; Božr, erz
zlo nrdčxláď mlobrž činsď, by jsonc, nrjborssim nrbylo.
Božr, jenž Uemuqbl)nl k tomu, což w :uxmďdč jrft, sr
ntifajicim uťnžujrš, zlo žc jrsa nicotn. Božr, jkrzc lsitru
rěhož wrsmir i š nižsss fwou stránkoU jrsl dokonalý.
Bože, od nčxbož nž f nejzadnčjssimn (nrjkrajnčxjsssmn)
konci nrlndU nrni, nns borssi ň lepssim sonblnsi. Božr,
jrjž miluje Udsse, což mřlownti nlňžr„ buď Udčdomfd
bnď nrwxčdomkn Božr. w Učmž jrst wsscrfo,jrnluž mssar
nuxsskcréljo tluors:wa auj dossklixxoostossfliwá nrui, mli zloba
nrsskodi. Božc, jcnž chrrď, bU toliko čisti a,drmndn požnalř.

Božr ǧDtťc prmody,
nrjwdšsssbo žiwota,

otčc moudrosti, otčr prawéljo n
otčr blašeuosti, olťr dobra n
krásu„ otčc poslišněbo sudčtln, otče probužrni nnssebo a
oswčxm nnssi, otťe rnkojrmslwť. jimš, k Tobč bychom fe

wrátili, naponlčnáni býwámc!“
chc wžýmám ú Božc prawdo, w nčxmža od
nčxhož a strzr nčjž prmndiwé jrst, což jrst koliw prmn
diwé, Bošr moudrofti, lo nčxmž a od nčhož q skrzr nějž
chápr, cožkoliw chápr. Božc prmoú n nrjwyšssi šiwotrt
w nčmž n od Uěhož a skrše nčjž žijr, rožkoljw w prawdč

a ncjwúš žijc. Božr blažrnosti, w učmž a od něbož
n skrzc Uějž blnžrno jrst, což jrst koliw blažrno. Božr

dobroa

kráso w nčmž n od nčbož a ffr.r nčjž dobréa

krásnč jrst, což jcst foliw řdobréakrčxsné.8 ože poznntrlnč
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swětlo, w němž a od nčbož a skrše nčjž poznatelnč swsts,
cožkoliw poznntelněswlti. Božr, jcboz králowstwl jest wcsskeo
ren swčt, jakébo smyfl (tčlrsnh) Uezná.Božr, zjebož kráe
lowstwi zákon i pro tato králowstwť (swětskň) jest womčťcn.

Božr. od nčbož se odwrátiti pndnouti,k němuž se obráo
titi wstáti, w nčmž zňstati státi jcsta Bože od nčbož sc
odlončiti womřčti, k nčxmuž se nawrátiti obžiwnouti, w
Učmž obýwnti žitt jrst. Božr, jebož nikdo neztráci leč
oklnmaný, jrljož nikdo ncblrdá lrč napomemxtý, jcbož
nifdo nrnalezá lcč očiftčUý. Božr, jejž opnstiti totéž jest
co znbnnouti, jrjž spatřiti tolik co milownti, jejž zťiti
rolonč jako miti jrstl Božr, ru ftcrémlsi neict wťra poo
wzbu;njr, nádějc pow,;násss, láskn wážc. ošc, sfrzr kterébož
witčžime nad nrpřitrlrm, Trbc prosim! Bože, skrše nčjz
jsmc podosáhli. abdchom dokona nebeUnUliuBožc, od Uěe
bož napomináni býwúmc, bychom bdčxli Bože, skrze nčjž
odc žlébo dobré rožrzmiwámcd Božr, sfržc nčbož žlčbo
sc warujrmc a dobrčbo nrislrdujeme. Bože, sfrzc nějž
nepodlébúmr protjwrnstwim. Božo, slerzenčjž dobťc floua
šimo n dobřc pantrmc.
Božc sfrzc nčjž poučrni býa
wámc, žef cizě jrst, co ajsmc drUhdy ža swé, žek nassc,
co jfmr dlxuhdy zn cižč powažowali. Božc, sfrzr nčjž

na labůdfy a láfndla žlébo sr Urwěssime. Bože sfrǧc
nějž nmličkofti Uúš nesnižUji. Boše, sfrzc kterébo lrpni
nnssr strúnkn ljorssi podrobcnn nexnil Božr, ffršc nčjž smlst
poblcrna bnde U witčžftwi. Božr, jenž nǧiň obrcxchch?l
Božr, jcnž nájz š toljo, což Uens, swléfáď, a dp toho,
což jest, obléfáď. Božr„ jrnž uáš whslyssitrlné činišgBodr,
jcnž Uúcť Upcwňnjrň. Božr, jenž uliš ku wssrljkč Zšraw ě
přixoúdite. Bože, jtžnž k nám wssc dobré mlmdiš, aniž
náš

nqsnlt)slnť čini:xe, aniž,

by sc to od nčkobo stǧxlo, dou

pousstie. Božr, jenž náce na crstu špčt woláš. Božc,
jrnž núď kn dwrťám řdowodiša Božc, jcnž činiš, by ter
čicčm otrwřino

bylo Božed jrnž ucim dúwňď chléb žiu
wota. Božr, fkržc nčjž žižnime po nápoji, ktcrčbožpkdhi
jsmc sc napili, nikdo urzišnima Božc, jrnž trosccšswčt
; břichu, zc sprmordlnosli a zc ioUdU. Božc, skršc nčjž
ncimi nrpobnoU, tdož nifoliw nrwěři. Boze, skrzc nčjz
;awrbujrmc blUd ončch, ktrťiž záslubh dussi Uičlm pted
TrboU býti mini. Bože, skrzc nčjž nefloužimc flabým a
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nuzným wčcem. Božr jrnž uciň očissuješ a r nebcskýln
pťiprmnujrš odmčnam přisps:j mi o milostiwý!“

„Cožkoliw mnou ťečruo bylo Tyď jrdind Božr,
Tyt přibnď mi na pomoc jcdna ločxčua prawá bUtosti
w ftrréž žndná nrsboda žáduý zmatrk žadnci pomijjtrl
nost žaidný Ucdostatrk žáduá smrt Kdrž nrjwdšdsi
swornost chwažďssi jistotn, nrjwošssl stáloss nrjwyetssi
plnotn

Uejwyďssi žiwot

.Kdož Uičrlpo ueschnzx ničrlpo nco

zbýwci Rdrž kdo plodi a trn ktcrěbo plodi jrdnof jjou
Bože jrnmž slouži wssr což slonži jebož poflussna jrst
wsirlifa dobrci dnssr Jcbož zářony otačrjs sr polowčx obi
bnji hwčzdo„ sluncr wládur dnrm mčsic wéudodi nad
noci;

a wesskcry swčt skržc dno, střidanim jwětla n nocl

skrzc nlrsicr

pixibýwcinťm n Ubýuuinim

lUnU, skxžc rofU,

pojloupuosti jnra, létn podžimu a zimy, ffazc doby do
fončrnělxo lědu slnncčuébo
sfrzc wclifc frudU tčlrcx
Urbcfkých, núwratem (totiž) jrjich f wýchodu swěnm
wrlxkon stalost wrci poknd smnflnei bmota přňponsjti
pořcidfem n lUýwoerl čajň oslťiljei Božr, jrho,; zakoUU
wr swčtč šaložrnýmj ncdowolruo by poljUb Urstáll) wčci
mčniwdch pomntrn byl nnf Ušdou obchnžejťcich wčfil
wždy k obrnžn slálosti zpět sr wolá; jchoš zatony wňlc
dnssc swobodna jrst; dobrom odnlrnn, Zlým pař tlrsty
stálou

xrxxšfrž d!Utnostl udymččcny json

Bože

od Učxbož

sr prússti až Un Uačewsse dobrě jimž odwrnchc so od
núď wnc žlr Bo r nad nčjž uičrbo beš nrbož nxčclxo
neni Bošr pod nunž wssrcko jrst ud nčmž wuccko jrst
ň nimž

mssrcko jrsl

.Ktraýž jsi Učiuil člowčka k obrnle

a podobcustwi swému coš. fdo srbr snnm požnnl nžnli

wá stldš

wnslyš wyjloš Ulnc !!dožeUluj, fráli můj,

otčr můj, půwode mňj, uládčjemá, mnjrtfumnj, chloubo
má domowc Uluj, otčjno Ulá, spáso má
swčtlo
mé, iwotr muj! B.xyfldše wdslyš whflyš mnr onim
způsošrm swýnl nrmnohwm ťlowěkům dokonn Znanujm!“

,Již Trbr jcdinč mlejl

Trbr jcdinc nújlrduji

Tebc jrdinč hlrdúm Tobč jcdinč sloužiti botow jsem
jclikož Td saim sprnwrdliwč wladnrš Tobě poddcxn býti
žúdám Poruč Umrdlc a přdifnš, rožkoljw rnčiď, Urž alr
Ušdrmo a otrwřiž nsii mr jimjž bnch hlast Twcljo fly
ssrl; Uzdrnw a otewřlž oči mč, jimiž bych fynuli Twá
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Uzřcl. Wyldostiž žc mnc bloušnčnť, bych poznal Tebe.
Rci mi„ kmn bych sc qblrdnouti mčl, bhch Tč uzťrl, a
wssrcko, cožkoliw poručťď, dousám, žc učinim. Přřjmjž,
prosim„ pobčblifn swčxbo.Panc, chmilofljwčjssi Qtčc:
jižjiž dosti snnd pqtrrftán jsem, dosli nrpřátclňm twým,
jrž ša podnož mciď, iloušil jsrm, dosli sund klnmům za
bťičfu byl jscm. Přjjmiž nlnr, pťrd nimi prchnjicibo
slubU Twéljo; wždyf l oUi, tdož jsrm pťrd Trbou pru
chnl, co cř;incc mnr pťijali.
K Tobč žct mi jrst sc
nmoreititi tussim: Urchos otrwroxl sr mnč tlukoncimU
dwéřc Twé„ jnfbych k Tobč dospčxl. poučiž Ulnc. Njčeo
bož jiUébo urmám leč xoůli, ničcbož jinčbo ncwim, lrč žc jrst
pobrdnti neflálúm n pomi jitelm)m, a jisté a wčxčnčwdblrr
dáwnsi. Toť ťinim„ Btčc! pončloadž to jcdiné wiUl„nrž alc

jakkTobčsr dostntřnložno„ nrwim. Typčxispějmi, Ty Uu
fcxžiž, TU posilh popřej. Wčrounli Tč nnchá;cji, tdož f
Tobč sr utiknji, ločro dodcj; ctnoftirli, clnosti; wčdonuli,
dodcj wčdy. Rožmnož wr nlnčx wiru, rošmnož núdčji,
rožmnož lrisku Q podřwnljodnú, ú zlcřsstni dobroto Twá!
K Tobč ir nchážim. n jnk bychonr k Tobč xncháa
šrtj sr Ulěli, o to Trbc šufc žridrizu. Nrb TU když opuu
sliď, byncnlr, wssnf nlr nropustiče, jclifož jsi nejwyklsii

dobré, ktrréž ,šádrn dobťr Urblcdnl a niftrrnf nrnnlczl.
Knždý rxlc dobřr blrdnl, jrnunž TU usi dobixr hlrdatř dnl.

Nrchnf já, Qtčr! Trbr blrdám, wyšmoiž mnc š blUdU;
ot dlcťmjicinm Umc chc Uic jinélxo přrd Trbou nru
potkáe Jcstuližr po ničrm jinčxmurtoužim nrž po Tobč.
nrchnť mncdlr Trbc, dBtčc! jřš Usllržnn. Pnkli nlr toUba
wc UUlč jrst po nččcm Zbytrčném, Tyt sám očjstiž nlne
a Učiň bodnn widčni Trbe. Dstntnč co fc tyká spaseni
toboto smxxtrlnčho tčxla Uxého, pofnd neudim, což mnč z
toho šjtcčno jest, ncb tčm, kterčxžnliluji: Tobč so pol

nrcháwám,

Dtčc nrjmoudčxcjssia nrjlrpsii. a o to uu k

črnlu nn čaš Ume nnpomcnrš u žádnti budu; toliko
Ton
ncjwznrssrnčjssi wžýwám milostjwost, nbyš Umc
zccln k sobč oblxátil, n nrdnl ničrmu přrkážrti mnč
k Tobčsmčťxujicřmu, též abhče ponťcil. at, polnď tčlo toto
miti a nositi bUdu, čistým jsem, welikomyslným, sprao

wcdliwým, opatrným a doťonalým milownitem a znao
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telem nloudrosli Twe a dodným přcabywciniTwcbo par
obywatrlrm ncjblažrnějniho ťralowstwl Qoého: staň sr
staniž sc!“

W modlitbčx tě žňdnl, požunti Boha a
scbc smučho N skoUmaje jakýnl pusobcm po
šnuni toho dosici lžr nnlczl že přodcwssimza
potťcbi jest Ubt) dusse člowčkowa byla ždrawa
t j aby Urtou,šila po wěccch pošemských a po

mijcjicich

Dcxlc potťebuje wirh,

pouěwadž

wčťiti Umsi, žr, doknd jest Ucždrmoú, Boha po

žnati nemůžc, uúdčjc,
UU Umsi doufati w
Uzdrachi stč, a lčxskU, poněwndž nlusi mj
lowati swčtlo Božskč WčrU jcst w tolUto ži
wotčxwždy žapotřrbi poučxwadž sulysluost pmwdl:

často w pochybuoft UUdúdi, tattcž i Uúdčjc
ktcrčxdnssi, Uu ohc oldtižc trla fUaiUrjici powznňsst

doufúnim žiwotnbudollriho Wira

lossakjed

Uou w žňmotč lnldoucim přcstanc, pončandž
tchdú pmwda smuojrdtuč anonmti bxldr, tak
tež i chdejc
piestnnr, poxtčwadž dussc dobro
chwyďssč již mitj budc, n ch lliska jcdimi
bude trdoati Un wčxřy

Boha wssař a scbc smnčho požnnti lzc jc
dinr sťrzc pramdu
ktcraž jedinú jcst ň wždU
„;ustrmc au ji Ucni U Udčccchsmrteluhch

a po

mijcjicich; Ucb th toliko wčci (prmodiwč) json
ktcrc jsoU chmrteluč Člowčk Ulú jistc wrdomi
oc jcst že žijc a šc pozuúwň. Budc alc wždh

žitč? Jcst dunc jcho chnutclna? Q otú;ce te
lozjimajc pountč sc w hlubokei xozjimúni Uc

fmrtclnosti

dUcha lidského Neb jrli ne

smrtelny,
prmodn zanifte
a poznmli tak
tohoušmoiral
nčkdy ncpozbudr
Yprotopozxnž
tú

Sw. Monika w Mcdio!anu.
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zal se: „Může:li prawda kdy pominouti? Neo
muže, Uikdh

pomiuula

chmc

toum še by skntečuč kdy

bylo by zajistc to prmoda

žc po:

mimlla NU Uic ncurúzc jiUým zpusochl prawu
doU býti lcč skržc pralUdU a že prawda w
tom jcst a proto tch prawda w každšm pťiu
padč zůstmlc a uikdy Ucpoulille N prawda
mň jistš sidlo fwč w dUchu lčdském, Ueb každň

wěda jest prawda

a jest w duchU lidském

nio

foliw jrcko swčxtlo Uějakc č duch přiwčsscne
čtcrcž by Zhnslo pťi suuti člowčkň; Uýbrž
prmoda wěda, Ucrol;lllčllčx Ucroždjlnč š dnchcm

spojcum jest a muscla by poxuinonti tačrka
rošplyuouti sc kdyby duch pomčnul což alc
stúti fe nrmňšc am prawda uckdh Uepominc a
tudčž j duch lidsčý Uikdy Uepomulc“).

P) Owssrm ;e při dowo;owmu tom rožličnc sr wyskdtnuly nn
muky taf n Uř s!rom že jest prowdimc jest a přecc pomiji
Bročc

rožjimal obssirnčjř o sudědrctwi wědomi ducha n o sudč
dcctwl smyslu (smysl a já Uruwi neni totéž) a o tom co jest
Uruwdiwč a nedruwdiwe nž kouečnčxmlrzl že ueprnwdlwé jest

což prawdlwc uapododultl usilujr. ač ho nrmuže dojicl aǧ
loho odwozownl žc Urmdda tol!to w nrpomijejicim jrst u wc
cech wssuk pomijejjeich ulfoliw pluost ued celá prawdn
uýbrž
jeu jakoby odlesk aurb nedotoualý obru; prmddy Qd Boha
uadciu jcst duch lldský ouou schopnostč a t tomu pondolán dy
se pow;ucsl nade wčci zemské, pomijuelné a dospčl tu Uozncini

newiditcdluých lu pozuciui prawdy uesmrtelné n Boba sumcho
Jnkož tcdy prawda nesmrleluá jcst laktěž i duch Druhá Uá
mitka byla žc nrmuozč lade wčdou se Uonositi mohon a i !jlo
žr teprw učcuun jl nabajwajč z čehoi bn sslo, žc jaťo wčda
do ducha ludskel)o wchrizi, tar t odchášč, jaro lwčt urbes?ý. kteo
nžž na čao jrn duchu ozdod:,l Uotom par do ncbrskc wlaňl fwč

sc nmmacujc qurnjc sc o uuusuleouowu

rdtěl námttru

tu wowrátiti dowo;uje, žc pozuáni wčdy ncni

lcč rozoome

nuti se zjrweuč se wědy w durdu jňž jjoucnč a w nčm ulrdté„
sak jukody učuci se wědu a wčdy w duchu swcm sakřra zujmý
wydobýwal Pozdčjt pozual z: nemůže statt důwod takowč,
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14. Křcst sw. Yugustinud Spiš jrho „o nefmr:
telnosti dnssc“. Smrt sw. Monily.
Bxul dobu, kdhž Nugustixl w blažcnš souu
řronmosti žil Un dworci Kašsiciarkčm wssim
prňwcm powažxljeme ša bwharý kwet, š Uehož
se wywinula Uapotonmi wcltkolepú čilmost jeho

Sotwa byl wybťcdnul ;propaftč bludú Mmti
chowských, sotwa byl počxalprmudU hlcdati š tou:
hou chwťclcjssl, jňž se obdiwujcmc hlubokč
Uloudrosti a rozsúhlrfi Učxulosti jeho
W plUc
Ulirc fc Ulu dostnlo odmčxuy ža horouri lúskU

?jaleonž
dwjj wsscllře
xuondrosti
lš,BohU wždychnl
ku ChristukUš
Ježissi
S radosti
ldyl fc
odebrnl UU Udcnkow a wclclxil ša to Boha, žc
bo žbmoil wsscch posscnlojti fwčtslych, wděčnč

to nšnnwajc

Za dobrodilli

Urjwčxtni

také co w nauřúchš pťútcly pracowal

Proto

aueb

w tichč soukronmostč lošjimal, crle již slonžilo
Bohu Proto takc :xeuadsscuou hoxliwosti o to
jedčnc ujllolual jale by w po;dmni Boha, w
pozuúui nanfy řcxtoljckč prospiwatč mohl
N
ž tc pťičiny cital bcš Ustmli žalu:y Dawidowy,
ktcrež rošplmuenjly sldcc jcho še UstrnUl l!úžui
w bolcstnčm rozpominňui, žc sc hučwal Ua
sebc pro hťichy UlčUUle šúrowcsl wssak Zahoťcl
núději a plesúnčm w Uečoncčxlš milosrdcnstwi
Boži Prudkou bolcsti tcž huěwal fc Ua swňdcc

stc Marlichowce a wssak spolu litoloal jich že
nršnallauzu
tajculstwi wilh kiestanskc a nežakusili
a žc laždý

pati mnzc

učrný jať neučeuy, wfjelřkč myssléuky wčdccké lbá

dostaneli sc mu náležitčho cwlčcui anto každčho

swětlo rozmml Božskčho oswčcuje tat že prmodu poznali mňže

(Sr Samomluwytn ll rap.Z uo.20)
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onč radofti, ktcréš nlilost Boži jemu udělila,
tak žc hlubokýnl srdcc fwého hlclsem wolal: Pou

hlcena jcst smrt U witčzstwi! Th Hoo
spodinc m Učxdčji obzlňsstě postawil
jsi Ulě! Za,;nmucUúUo jcft Und Uňmi
swčtlo obličejc Twčho; bhli jsmc Uěkdy
tcmnost, Uyni alc jfxue swčtlo w, Púnu!
Th dal jsi rndoft w srdce mč! O w pou
koji prcǧ to samč spciti a odpočiwati
bUdU (Zalm

4)z

W zeipaln tom rošUiccl

Učmmilosti Boži občtowal

Bohu prwou

tiUU žiwota swčho křesflxllsťčho; pru
wotiny, ž Uichšto žúhh fc wywinonti mčxla dna
konalost kťcsfanskú, o kterouž usiloloal .š horliu
wosti ,Ucšwrňtuou.

Že toum tak jcst, odtud pozuúwúmc, žc
tchdh šúplna přcmohl ǧlou Umoyklost zukliuati
se, wktcrčš Nfrileúni waec fobč libowali. Jnku
řoli boj byl pťcnesnadný, přece šwitěšjl Uad
scbon, jak sčUUdie), wroucimodlitbolx k BohU.
Byltč to šajjstč patrm) účxinelemilosti Boži, což
wssak jcsstč patručxji doswčdčlljc

dcilost. chnoho
bolcst znbů, žc
TU mn wstonpilo
tely swš, nby ža

núslednjici

Uu

due totiž trpčl tak Učxramnou
Uni mluwitj lže mU uebylo.
Ua srdce, bh Uupoulemll pťú3
Uěho k BohU se modlili. Na:

psal tU žcidost swou a dnl jim to ččsti. Wssickni
UU to skloUili kolcna swčx auuža Umlou chwili
pťestala dokonce bolest UkrUtnčx. Nugnstin súm

nlčl Udúloft tu ža pňtrnč pokynuti Uljlosti Boži,
ťtcršž sc mu hluboko do frdce zmxylo, tar že
raduje se U wiřc, wclebil za to Boha a tim
pex) Sr. Řť Zo7, lnp. e.

206

.Kťrst sw. NUznstina.

pewnějč Ustanowil, Jch

Zaswčtiti wssechcUžio

wot swůj
RozUiceuosti swou nadchnnl l wsseckhpťú
tely swc jako; wubec pozorowati jcst, že každý,
kdo š Nllqustjncm kdy jednal i Uliulowolnc U
;nal milostuoU pťcwahll ducha jcho a bezděčUč

ji fe koťil

Qbžlcintč lepinš

„bratr to srdce

jeho“, jakobh sc byl wyosobil, žil jcu toliko w
YUgUstiUu a spolU š Uim U;awřel pťčprmoo:
wati se kU pťijcti křestUsw Jru Nebrldillš
jchož Nugustidl tčž Zč srdce milowal
Ucbyl w

Kašsiciaku

Uýbrž ;ústal w Mediolauč Za po

wolčmim úřndu swšho Yuqustiu po nččcm tač
nctoUžil nc; abo tcž mčlowam) pťitel w bla
žcdxosti jeho podil mčl
Pročcž pofýlal mU
fpify swš, psal a ždčlowal mu wssecka tajem
stwi frdcc fwčho, a Uapomilml ho by prawdy

hledal š tolchoU chwrclejni aby ji alc hledal
w Cirkwi kat Z listů těchto (lll M) zťcjmč
wyfwitú duch jeho szcsscUý,

w Wohu žUowU

žrošený, obzlússtčUle prawú kreftallfřci po
kora ),
ktcronž jčž tehdh Ulčl šU roucho sw

swútostem pťčmčxťcuc).
Duch Boži zajistc
wcdl Nuqustixla Ua pount oUU spasirconU kdcž
modlitbou a zbožnými flžmnl rožjimúllim a
búdúUčm čtcnim pisma sw a cwičeUim sc w
žčwotč křestanskcm frdcc swš pťxiprawowal ku

přijeti nlilosti krcstu sw aby Ualczmlw Upo
ťochi stranu minulých hrichů w Uowěm žiwotč
ee) Mezi jjným pisse Ncbridiowi: „Co do Unuty o wčcech durbow
ných přiznciwám že jsrm posawcidc jcu dčtč, dousám wssuk žo

midčjné“. Sr

U) Wyznamll

lastée

!ap 8
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na fe úlohu šnaxnenitou, kteroUž mU Ua

stanowila prozřctrlnost Boži to Eirkwi kat.
Na začútřu r. 387 pťcdc postcnl Udelikou
Uočxnim odcbral fc Nugustřn do Mcdiolcma,
ucb w tom čafr řaždý pťihlúsiti se mčl, kdo
chtěl při wcliteonoci pořřestčU býti. lepiUš
a

leeodatuš
wolených

tčž tak do sborU katechumeuů who
žapsaini jsoU, Ued i oUč š Nnguu

stiUrm chtčxli wstoUpjti do Eirkwc kat. Sw.
Mouliřa, žčxci a pťútelš Nugustinowi společnč
doprowúzeli trš blažených dUssi, ktcrýulž čthťi2
cctjdenni pňst byl dobou přeradostxwu. S Ueje
wčtssi pilč a borliwosti poslouchali, což jim pťt:
ka,;ownli ti, jenž wyučowali je (kuěži, katecheu
lowé) w Uance Eirkwe swatče). Qbžlcisstč ale
Nugustčll ša tčchto duů š plamemloll nadsscnosti
kochal sc w nmlrc leat. U Umoholctou

žižUi jae

koby celc wyprúhlý, ď tnkoU horoucnosti jipoji:
Uml, žc sc Uiktcrač Unfytiti Uemohl.
Jcn Uo
pouniuka Ua Urimllost, miUUlost hťissnou, bhla

bolestnú, wssať alc wcdla ho k pokoťe, žc er
dbaje nn Učcnost swou wc wssi ponižcUosti se

přjdrnžřl ostatUim kntcchumcuňm, frdečnou li:
tosti plaknl nadc hťichy swými, a že tim wrouc:
Učji pťilunl ku Ehrtstxx Spasitcli,
jedinč Uňu
ději žiwota swčho.
eskouečnč pťisscl blažený den, wc fterý miu
losti kťcstu sw. w BobU fc šUowU šrodčti měl.

Na ch pťed wclikouoci, ua den bilš foboty
l. P. 887 21. dnbua pokťcstil sw. biskup Nma
brož Llugustiua jakož i lepia
a Ndcodata.
B Talto Augustin scim whprawuje, srow. „áo ůc!o a op. u. 9ee.
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Bylač žajistč toho dnc wclikú sadost sw an
delčxw w nebesich Uadc fyllcm pobloudilým, Ua
wrútiwssim sc do doUUl otcowského N proto
Uemužc diwuo býti, žc i Čixkrm kat k osla

wrui Ulilosti Boži Zlússtui pnumth
Ustnuowila

toho dnc

rm na nčřtcrých mistcch kslždmočnč

Z kwčxt„obrúrrUi fw NUgustan“

slaloi

Rromč toho duc jcduu jeu podobnou

konú

slmUUost,
„obrúccUi sw inla“

pro žúd

UoU jinou pťičinu, uež žc Udclrbi Ulilost Boži

kterúž ji wžbndňla Učitcle welřrho aswetce slmu
Učho, rtcre“hož wdčxčUč stawi

po

ldořn wowolcu

Učho apositola. N proto tcxkč Zajisřč radowala
sc toho dxlc Cirkew Medjolauskú když NUqu

stin wystoupil nby složjl ndyžnciui wiry Wssi
chUi piitoxuui, jcdeu druhcxuu sscptull jmcuo
jeho radujicc sc wcspolčk! Nebot kdo ho tam
UcZchl? N wnech Usta š plesimim wolnla: Nu

gUstčU, Nuqnsttu! u Wnech usta pwnassrla
plesmli ťdyž Ušrrli jej; alr rychlc Umlkla po
Zoruosti aby slyssrlt jčj Wyšnčxwal oU wirU
pxnwml

š důměruosti Uadssenou a wssicleUi
chtčli jiti bo do srdcc swcho a juli jcj š lú
skoU a radosti
Kdož Uxhpisscdlažrnost fw MoUiky? We
Ukerú Uúdčjc žiwota jejiho byla sc wyplnila
SyU jcji byl katolickýxxakťestmlem a což mno

hrm wicr oddauým sthoU Božim Qd tohoto
dUc nepťestala plesati w BohU

Jako ledyžWcha wnccku krúsu son

mi

lostnoU witczuč po Uuoúch a ťmjiuúch rozhosti
že w libešnúm souzwlxču wssccko dýcha tař
prchla od NUgUstuUa bolnú rošcrwanost žiwota
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mimllšho a Ulilost Dllcha sm. wc spasUě blau
žrnostl opanowala srdcc jcho š Bohem smiťenč.
W ončxch dnech ncmohl sc llasxytčti podřonU
flndkosti, ktcrouž mU pťiprmnowalo rozjiunini
o hlubořeosti rad Božich, pcčujicich o blnho pou
leolcni lidskčho, jak o tom fúul wyprnwujc, ťka:
„Jak Umoho lkal jsem tehdy w pisnčch a Zpěo
wich Twých, mohutuě dojat slndknzwučxllými

Cirkwe Twč byummui! Splýwalhťšpčwy ty w
ussi Ulé., a do srdcc mčho

prmďda

a

wzplannl

ščisstčnú se prýsstila

tcnn ohesl šldožuosti a

pxxoudily fc sl,;y,

a dobťc

(Wyžns l)(.

6).

N proto tctfč obral si ša

hcslo

flUč:bo slib UčxťnjxuýUU kťestu swt

žiwotn

bylo Uli w Uich“

Bohxl totiž jediUčx žitč, Bohu jediUč
flouži tj.

Slib teU plnil šc siálosti a whtr:

walosti tak rožhoduou,

že sc núul na Uejwýeš

obdiwownti jcst stsltcčxlosti

jcho,

jnkož i

wclcbjtj UxilostBoži, jejčmžto Zúžračxuým pludcm
byl a Zťlftal. Přčxtely fmč přemluwil,
ldU Ucia
slrdownli pťikladU jcho, :Z uim společxuě šlistali

a slušbč Boži sl skoumčmi fw. prmody fc od:

dulick). J přiwolili wssirkxli jchomyslllě,

ml

e) W Mcdjolauč. fduž se přřprawownl fu přijeti fťestu sw., často
trudul na rozjiuuiui uemko fal., potud to přlpousstěln sw. cwie
čeui futechumcusu. W ll. luiže snmomluw počal skoumatt o
lžrsjnrťrdllt:xstň dussc lňdslščxso lterčux.žto dťrdmčtu

šlaiss!ně jednňtř

sl uuuujl„ n to ččnil noni. Yn nrmčl kdo. nmsilénfy swč jeu
stručnč zň„;umurnaiudol„ obnu)sslcjc zn čňsu přibodnějssibo pofručoe
Umtl w otaizrc té wrlcdňlržřté. Na tnťowýto zpňsob puwod wzal

splď jcxbo„o uesmrtrlnosti

dussr“.

Yu wčda lprmuda)

wččxm jcst„ tut dowozonaal, musi i durb nrsmrlelný bl)tň, pouěe
wudž wěda w nčxm sidlo swé má a duch a rozum žedno jsnuu
Wssrlifá bmolu jrft sice dčlilrlná, nikoliud wssuktaleým zdňsobrm,
že bo do!onu zuňčcnn býtl moldla n proto nemňže sc stálč, žc by
duchowň bUtost pomňnonti mohla, aua jest nadc hmotu myčssčz
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si oblibili wssickni žiwot onen tichý smnotný,
š pťemýsslowúnim fc obirajici joť to činili w
Kašsiciakll a tak i budoUcnč stalc ciUiti Uzaa
wťeli Jedualo se jesstš o tom Ua ktcrcm
miste by Bohu š wčtssim prospěchem slonžiti
Ulohli

KoUečUč Uschli fc Ua tom žc se odex
bcroU do mlastč swe Nfriky Nuqustiul ziskul
toho časU noweho pťitcle krajana sweho Ewoa
dia kterýž wšdal se flUžby roochske a úřadu
jcdlmtcle wlúdh, a k tčumž UčclU fc pťidružjl
Na krútleý čaš jeU po;držela fe tato swata rou

dina chdčolunč;

wlist r 387 wydaliseodtud

Ua ccstu a pťibyli do města Qstic nad Tibco
rou, kdcž Učkolik dni poscčknti měli, až by pčxi7
prmotg kU dcilssi plawbč přcš Uloťc ukoUčenh

bylh.
Nugustiua tUto jesstě čeleala bolestmi
rúna a trpkú zkoussfa, ktcrouž 1xtu1,drošťetclnost
Božskú Uložila
Sw. MoUiten totiž žúhh po

přichodu do Qstie umřela
Poslcdxli de ,žio
wota jcjiho popifujc Nugustiu š takon rožnio

ccuosti žc Uejpatlněji poš!mti jcst jak
křcstanfky nliloloul matku swou

a že

„Stalo sr“, tak whprmoujr, „žc já n Umtka má
qexmotni stcili jsmc položrni

do okně, odkud ločdčti bolo

A čim wice dusso se wymunxue ; wnzbo smyslu n těln lim
jnsnčxjipoznowá pmwdu nadsnxysiuou což Uatramn jest dňkazcm
že mužr bUtň n tmdan i mnno tělo Njžnduá botost nemůže
sebe smnu lwořčti neb musrln bU jjž řdytňorwé nrž boln, n tu

dyž jest dUtost smna od scbe od weku jjonci Buh (snp 8d
d.slalnč poznamennn dlužuo že sw Qlec w prmodč welmi málo
st mčl a že tedy Uemohl dukladnčjl prostounmtt blubofc tyto
pťedmťty melnfysické, juk toho saim byl žndnl a jnf t tomu zn
jčs!e jchoprn byl w čemž jemu knždo přijwčdči, jnko i w tom.
fdyž twrdime,
žčwot
wirurozlččná
a wčdu pojcdnúni
o toutéž pěo
s!ownl
horliwo ǧte poZncrly
tčbož
čnsuswuj
sepsnl
dialckticc mluwuictwi mčťictwi zemčpisu počtářstwi a silosoflt
jpisowč tito wssn: náo uedossli
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do znhrady uwnitč domu, lo nčmž jsme bydlrli, rozlod
žrné. J rozmlouwali jsmc samotns welmi lťbeznk„ a
minulosti nrpamčtliwi, alc k tomu, co pťcd námi jrft„
hlrdčcr, spolu jsmc skoumnli o požnnné prawdě, n o tom,
jakowý by byl wččný žiwot swatých, ktrrý ani oko ncz
widělo, ani ucho neslyssclo, ani nn srdcc lidské nrwstoUd
pilo. N š tonbou otwlrali jsmr ústa srdcc swého ncx

beslým proudům prslmrne žiwota, abychom jim podlr
ichopnosti swé owlaženi nčjafým způsobrm mohli myo
sliti wčc tak wilikou“.
„B tom jsmc rožmlouwalt, a onn (sw. Monika)

pxxawilatakto: Co sc mne týče, nic mnc wlce

nrpoutá k tomuto žiwotu. Co bdch zde jcsstč
činila, a proč dc jsrm, nrwim, Uebof sr již

naplnila Uádějrtobotožiwota. Jedno bylo,
proč jsrm si přáwala, prodliti w tomto žio
wotč, abUchtč widčla ťťcssuncm katolickým,
prwé Urž Umru. Hojnčji mi toho UdčlilBůh
můj, žc tč widim slubou Božčmr, jenž jsi od
wrlxnUl od srbc wssrcku rozkoo pozcmskou.
Co šdr nynť čjnsme?“

Co jscm ji nn to odpmoěděl, ncpnmatUju sc již.
Dna žatim nsi w pčti dnrch, anrb o múlo pošději, pode
lrbla nrnlocjz ernobo
dnr w nrmoci swé prxdsa do
mdloby, jsouc brž wčdomi. Mn sc šběbli, n blxžy přio
sslsl opět k sobě, a pohlťžrlrx na okolostojici, na mnc a

brntrrx naébo, a prnwiln nám,
jscm bUla e?“ Pak

jakoby sc tášajic: „Kde

hlrdčc Ua náš

žcirmutkcm pornžrné

prawila: „Pochowcjtc zdc mntku sloou“. Já
mlčrl Zadržnjc pláč.

Bratr můj alr prawil nčco, žebd

si pťál, aby nrumřrlcx w cizinč, alc we wlasti, což jcst
sskaftnějsii. Slyssrwssř to, šr zarmouccnou twciři pofáx
raln bo pohlrdcm, žc tak smýssli, n na mnc pohlrdnouc

di: „Wiš,

co praws“.

N na to řcklanám občma:

Nochowrjtr kdckoliw tťlo toto; nic wáď stao
rost o nč neznrmuruj; jrdinč o to wáš proo
sim, abystc pamntowali na mnc pťi oltáťi
Hospodinowč,

kdekolido ldudetc“. N ldyž tuto

žádost wyprawiln

siowy, jnk mobla, Umlkln; nrmoc sc

žhorssila a bylo ji těžko.
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„Já paf, Božer ncwiditrdlnú, o darcch Twých pťce

mýssleje, kterč wfýlčw w srdce wčřicich swých, žc wzcháu
žcji z Uich plody diwuplué, jč: radowal sr a diky wj;dáo

wal Tobč, wzpomlnajc si, co jsrm wčdčl, jnká ji totiž
wždocky trápjla ftnrost o brob. ktrrý si byla zjednala a
připrmojla wrdle manžrla su:éhoj Poněwadž totiž fpolu
žili tak jrdnoswornč, to si tčxžpťáln, ť onomu fftčsti abn
přisslo i to, aby ťikalo se od ljdi, šr jl dopťúno po crstč
zcimořskě, aby Urach oboU manžclú odpočixoal pod jednoU
Ulinou. Kdy nlr žcidost tato plnoftť dobroty Twč pťc

stala býti w frdci jejim, neni mi žucimo; alr radowal
jsrm sr w podiwrni, kdUž to projrwila; ačkoli již w oné
rožmlnwč nassi U ofnn. nnn řekla: „Co ;dr již činim“,
ncjewila sc touba po úmrti w otčinču Slossrl jscm takč
potom„

žr jcdnobo due„ kdož jsmr jiš bUli w d)stji, ce

nčkolika mýnli přátrlo w mé urpťčtomnosii rošmlouwala
ce důwčrnostť matcřskou o nlarnosti swčta a o dobrotč
snlrti; a kdož tito žasuoncc nad siloU žcnd, ftrrouš TU
ji dal, sr tážali, zda sc Uelrká, Zaurchati tčlo tak dalrfo

od wlnsti,odpowčdčlajim řkouc: Nitdr

Urnt dalcko

Pánn Bodu; a Urni sc obáwnti, aby ncwču
dčl dUr poslcdnibo, odkudby mč wzkřisild
Drwcitlj dcn smé ncmoci dnsfr tato žbožmi a boblllibá
žbawrna

jrst tčla swčho„ w Zdadrfeitúdxlssrstčxm rocr wčfn

swého, a w rocc třiccitém třrtim wčku xnčho.“

„Zatlačjl jscm ji oči, a do frdcc Ulébo sbromaiždil
se. ;ámnutrk urwyslowný a přrtěkal w sl;cich; alr oči ná
silnou ducha Uloci nazpčt tlačily proudy swé do prsou,
až slšy nschly, alc mUč bylo při smutku tomso tčžko
wclmi.
Když matka byln doddcchla poflrdnč, chlapec
Ydrodat žalosli wnfřiknul alr ;adržowán od nciď sc
utisiil. Tinlšr špůsobem i wr mnč nčco chlnpcckébo w
p!áč wyražilo lxlafrm synowfkého srdcr, alc šadršrné sc
Utissilo. Mčxlif stlr ža to, žc nrslussi sc, oslmoiti poa
hťrb teuto plcičcm a žaloftnym naťikciuťm; ncbos tčm
Způiobcm sc oplakciwajč obočrjnč, kdo nrsstastnč Umiraji,
a ncb kdo dlc domnčui (pobauňw) Umrtim na crlo býsi
přrstáwaji. Qna alc ncumřela aui nrsisastnč, ani k úu
plnémU žahyuuti. Tobo swčdcctwim jcst nám i wzor
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jcjich, i wira Upťlmná i bczprčni důwodowé

lmx“ ou

1
„Ll co byla jiněho wnitixni má tčžká bolcst, ncž
rcina Uowá, powstalá z náblťbo pťrtržcni uwpklostj mnč
nadr wssccko sladké n milé. žiti ď nipospolU? Rád jsrm
byl sicc wrlmi jejťmU swčdertwi, žc w tčxto swé nemoci,

objlul)owánl nlémll jfouc powdččna, nažwnla mč synem
žbožným a š wrlikým lásky pobnutčm si rošpomiuala.
zc z úst mých nifdy nrjlysscla wyjiti slowo twrdč neb
danliwč proti Uip Ywssak, Božc mňj, jrnž jsi Učinňl
náš, co jrst toto, co jrst na crlč tě uctjwosli, kterouž jei
ji prosnšowal, jrn porownúni boduo ďr slUžbami, ktrrčx
onn fonala mnč! Pončwadž tcdy jfcm byl žbawcn jcji
pomocUé potčchy, frwčxcela dussc nlň, a tnfťfa pťetršcn
hhllžiwot, jcnž jcdnťm byl Učiněn zc žjwotn mého a
jcjljo.“

„thž jsmc trdy šadršrli jinochn od pláče„ Ewou
diuď wžal žaltář, a žapčl žalm; a rclý dům jfnlr nlu

odpowidalť:Milosrdcnstwi

Twč a foud Twňj

zpčwntj bndu Tobč Hospodinc (Žalm100).
Slyssicc alr, co sc doyfouáwá, sessli fr bratixi muošť a
mnobo ncibožných žrne N co ti, jichž to bylo Zalnčstnál

nim, dle obyčrje přťprnwy činili k pobťch,

já. pofUd

sc to slussrlo, strnnou š 1čmi, kdož mč nechtčli nechnti
samotněbo, jscm rožmlouwal o wčrech této dobč pťihodu
Uých; a timto léfrm prawdy Twč Ulirnil jsem bolcsti
jcn Tobč powčdomčx; oUi ale Urznnli jich, a proto, nť

Upiatč poflouchnjice, myslili,

žr stn

Jci alc w usssch Twých, kdr anc

bezr wssrbo citu.

Urslyssel žňdm) z Uich,

lfál jfrm nciťfy Zármutku fwčbo, a moci Utlačowal
proudy smutnofsi. N ustoupiln pouěfnd; alr opčt sr
wšboUřila prudsosti swon, nr sjce tak, aby až slžy wyu
Untila ancb twciř žměnila, alr já wim, co jsrm w srdci
tlpčl. N pončwadž opčt mč lorlmi mržrlo, že toliť Ua
mne
působl
lřdskč, žiwotn
ktrré pťijiti
musešlrnbú
dlc
nUtněho
ťádUpřl“hody
wčci a tyto
dlr ojudU
lidskébo„
bolest mč trápiln pro wrlikoft toboto mčxho zármutku.

Tak jsrm mnoho trpčl žalosti dwoji.“
„N

aj!

kdt,dž whnásscli tčlo,

ssrl jsem spolu a
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wrátčl sc bez slzl Nešaplafnlt jsem ani pťi tčch mo
dlitdách, fterě jscm wysýlal ť Tobč fdyž se sloužila za

ni občt whkoupeni nasscho an při ostatnlch
modlitbách, rtcrésczdc wykonáwajl kdy již
wedle hrobu slo eno bylo tělo: alr po crlýpak

den w skrytofti žrlcl j?enl š žalosti těžfou n š mUsli skličc

nou
modlil
sc k Tobč
pofud taf;
mi lzc
bylo proto,
abyče
drawil
boljscm
st mou
alc ncučinilš
mhslťm
ašyš wtisfl w pamčt mou. tkeba jrn jrdnťm tlmto dn
wodcm jak tnhé jcst wurlileé nnwuklosti pouto i noni
pťi duchU mém

kterú přece již sytil se Ucklanmýnl slo

wem Twl)m Napňdlo mi také abych ss l do lázni
Ll wiz i to wyznáwčun milosrdrnstwi Twému Btčr sy
rotků, že po koupcli byl jsrm jafý pťrd ns; urbos nc
wypotila sc ze srdce mčbo boťkost Zármutfu
Konrčnč
jsrm uanl
Probndim sc a Ualczcim z ncmalé čcistř
zbojenou bolest swou; a jak jsem bol na loži swém

sňm wzpomnčl jsrm na prawdowčftuý žpčw lebrosia
Twébo, jenž pčje:
Bo r Twurre ndsscbomčta
Tr c chwrjli nasse wčru,
TU deu zdobiš swčtlcm jnsnúm
A uoc spunkrm sladuš spasuým,

Jcnž dá mdlčmu zotmoeui,
Silu k prácč faždodrnnč
lllewu dá smutuč dussl
Chndr bidč slzy sussie)

„Ll z této chwslc jscm si počal pozncnabla na pa
mčt Uwúdčti jako dkiwr, služrbnřci Twojj,a žbožné ď ni
obcoloánt w Tobč jrž bylo swatč pťiwěliwč a mrawué
kterčbož ja nynť byl zbmorn; a rád plakmonl jscm pťrd

twáťi Ton

nad nl a pro ni, Uad seboui pro srbe

J dal jsrm wůli slšcim Zadržcxnom aby trflU posud bn
chtčly, podslčlaje je srdci swťmn. N spočinul jchl w
nich; ncbok tanl bnly Ussi Twé ne ussi člowčka Uču
jakébo jenž by snad čebrdosti wysládal pjúč nlůj Nonť

alc, Hospodine wyznáwcim Ti to w plsmr

Čti to

j d.pa.pq

m) Zuámá wečerni Uřseňsw. A:nbrože: l)c:uO creator omuium .ie.
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kdokoliw chce, a wykládej, jakkoli chcc; n jeftli za bťich

mi položl, žc jfrm já kmtičkou dobn oplakáwal mattu,
očsm mým již mrtwou, matku, jrž mnobo let plakala,
abych ožiwnul očim Twým, ten nebaň mne; alr spisse,
márli mocnou lásin, scim plač ša bťichy mé kTobč,
jrnž jsi thcm wssrch bmtrů Chrřsta Twébo“.
„Nynl alr, když srdcr již zbojrno jcst onč bolesti,
pťi ktcrč bh sc kárati mohlo pohnuti tělrsné, Tobč, Božr
můj, wylčwám ša služrbnici Twou daleko jinébo drubul
slzy, ftrré trkou Z ducha podnutébo rozjimňnťm o ncj
bršprčrnslwlch faidě dussr, fterá w Ydmnu Umsrci. Nč
koliw ona, w hristu Twém ožiwcná, i pokUd jcsstě
nrbyln tčla zbawena, takowý wrd!n šiwot, žr chwáleno
jméno Twč wc wiřc i mrawrch jrjich; přrcr ncojmčlim
sr wyslowiti, žrbh z tobo času, kdhš ji zuowu žrodil
fkré;c
kťest swatý,
ani jrdjné slowo
Uebylo wysslo
z úst
jrj
ch proti
ZdťškúzaniTwěmll.
N powčxdčlaUám
Prmoda,

Shn Twůj: Reknculi kdo bratru swému blázne.
winrn bude prkelnčho obnč (Matd 5, 22). N

proto bčdn i chwalitcbnému žiwotu ljdsfčmu, kdybysi
sondil, nedada Ušista m“llosrdrnstwť swěmua Pončwadž
ale nrwdbledáwcice š přssnosti prowinčni nassr,
roU dousáme nčjakébo U Tebc pťibdtku. Kdo
počitáloci Tobč oprawdowé swé zásluby, co Ti
táwá, nrž dary Twc“?! Q bh sr pošnali lidé„

š řdůwěu
alc lolx
sohpoččj
činl jsou

sami srbou, a kdo honosi se, nechnt w Pcinu se
honost!“ (2. Kor. 10, 17.)
„Já

tcdy chwálo má a žiwotc můj,

mčho, pomijrjr

Bože srdcr

poněfud skUtkUjeji dobré, za ktrré Tobč

wzdáwám dlfh radostné,dnyni

nlodllm se k Tobč za

hťichy matky swě. Wyslhď nme pro Spásn ncdnbů mxa
ssich, ktrrá wisrla na dřewč, a sedic Un prawici Twé U

chc

sr přimlonwá zn nňď.

Wim, že fosmla skutkh

Ulilosrdrnstwť, n že Zr srdre winh odpousstčla swým wins

nikňm; odesliž js tedd i Ty winU jrji, jcstuli w nččrm
prowiniln zn solik lct od obmyti wodoU spasitelnou.

deusk, Hospodinr, odpnsk,n nrwchcizrj w soud šex
slnžebnict
swon! PťewyssujmilofrdcnstwlTwé nad
soud, pončwadš prmodiwá jsou slowa Twá, a pťislibil

jsi milosrdenstwl

milosrdným.

Wssaťietoto
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Smrt sw. Monify.

Tyš
udčlilšim,
jenšto sc flitowáwáš,
nadkonlU
kým
sr slitnjr
, a milosrdenstwi
prokášrče

jsi milosrdný“ (Řim 9 15)
„N wčťlm žrš již učiuil

obět dobromolnou

oč prosim Trbc, axlr

úst mých dobrolibežnou

nčiň sobč, Hospodine

jrjlbo wdprosstčnť nrsslo
pochowáno bylo š welfon
bylo wounými mnstčmi
whbrmu), nni po brobll w

Nrbot fddš sc bližul drn

mossleui jrji un to aby tčlo
nadborou, ani nbynmnašcino
nni ncžádala sobé náljrobek
otčiuc netoUžila; alc jeu to

si přáln abychom pnmatowali

na Ui u oltciře

Twébo kterémuž sloužiln chi jcdinébo dnc
erpomcnollc
Wědčlak še zdo pťinciui sc
občt swntá

ktcrouž zmnřcn bhl Upřš, jenž

byl proti nanl (Kol e, la1),uadktrrouž júsal

Urpřitrl ščitajc hřichy nassr, nlc lplrdajc
coby pťcdwrbl mn, nrualr.zl ničebo na tonl,
w Učmž witězsmr

Kdoš Ulu nazpčt prolcjr frrw

Urwinnoue? Kdo Uahradi Uln ccnn ktcrou wUkoupčl naš,
aby wytrbl naee z mocl dciblowy? N k tomu:o wykou
peni Uassrho tnjcmftwi pťipoutala dusii swon služrbuire
Twá poutcm wsrU. Nikdo jt modtrbuj od ochmny

Twč!“

„deočiwrjž
trřoy w pokoji ee mužcur swýut, pťrd
Ulmž nikonm n po nčmž uifomu nrbyln prouddcina; jc:
mnž sloužila owocr přiuásscjic Tobčx m trpčljwosti, aby

i jeho šiskaln Tobč N wnukni to Pamc Božr quj,
wnufni to slnhám Twým brntřim mým syuům Twýnl
Uannm mým, jimžto sloužim j srdcem i nžykcm i pi
smem, aby kdotxolřtoto

budou čljti„ u oltnřr Twébo pn

mmowali nn Monikn služcbniciTwon i nn Patricia,
jrjťbo drubdy mnužrln

w trUto žjwot

sfch jrjichž tčlo pťlwrdl jsl Umr

Nrchňlď

Uě, ftrřť byli w pomijrjicim

Ulyjli šbošnou špomrnou ua
tomto

šřwotč Ummi rodiči

ktcřl i brntťinli jfou momi x Trbr Qscc w clrfwř kato
licfč nmlcr, i spolumčufano mýnli w Urdrjkčm xrxufn
lémč, po nčmžto wšdychnjť wobuani nci:odmuc Twojj od

wybnánl ažk

nawrácrnt; oby, oč onn prouln Ulur nn

pojledh, toho hojnčji sr jč dostnlo w modlitbach mnobých

Swe Lluguftin w Řlmč.
čtoucich taéo umznáni
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než w snmr)ch delitbčxch

nlých“

Wyznáni 1)( 10 u 13)
Nestmoci šajistc dojimmočjssi ťcčipobťebni,
než jafoll tuto NugUstin čini umtre swé ů)

15 Sw

Angnstin w Nlntč Spisowé jcbo „o

wclikosti dussc, o wuli swobodUr, o nlrawrch
Eilkwc kat a o mrmucch Maslichowcn.“
Po

nmtčxiuč sxmxti ncwrcitil

jak ustanocho

fe Nllgustin,

ldylo, hucd HU Nfritey, uýbrš

Upustiw thii odebrnl fe do Rinm. Ncwiut ža
iakou sc to stalo přičxiuou Zatoužil sxmd na
antiwiti
Cirčwc

a urtiti

co řťcstml tentolčrký stťrdisstč

fcxtcdlirké a křeftausleúm duchem

žirati

Ua ulista swatn, ftcrú Za čnš prwuiho pobhti
swšho w Řimč, šnslcpcu blUdU Mnnichowskými
Uúlcxšitc orcxnitč ami urulol)l

JaleU

to

ǧo;dil

truterátr a UUUi! Trnl,rúte fntwa žc do Rium
přčldyl, Uchwúrru jcst nculori a touul lu nrbrž:
prčxcustwi žčwotn Muohé. staroski fwčxaly tchdy
dussi jebo

U Uúdčxjc Ua Umo c fklaumnci ldol

uoul trudcm Unpluowala srdrc jrbo tale ,;c
skoro jlž w šoxlfalosti fr potúrol U;drmoil sc
š ncuaorl a u opčt chodil po ccstcichUxmuosti
n hrissnč š.tidostjwosii .Klúčrl po Uciulčstich a
Ulirich
palúce

Ulčstn toho, jchož ldudoudy, chrcinly a
hlcisaly w slmuc swc dčjiuy wcsskcrého

swětn Rdykoli ssel přcš forum otolo palc.icxl
rifaisřých, jak tu wžplmmlo oko jcho nuto loju
dje)Podnrš

stoji w Dstjt fapla sw Mouiky, nu mjslě domu, ch

ltcrémž Swětřcc tuto r 187 umřrla
dčxjido Řjnm

čw

ostatw jejl poz

pťcnessrup byly, a cirkcw fatoljcku ťoni pu

mulku jejč due uť kwčxluu

e10
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děl w dUchU mUže th

mistě whdobhli

slawUč, kteťi na tonr

tisicerč witězstwi

mohútnosti

dUcha swčho. Jak tU po kaddč wzplaUulo ol“ol
jcbo, když rozUiceU Umrnostl widčl již skwělč

obrazh wlastni bUdoncnosti swč! Widčl již fcbc
oslawenčho Ulilosti cifařůw, úctou sslcchty a
lúskoU UúrodU. leouk witěžný tu a tam hlúa
sal flúwU cisnťe aucb wojewňdcc wčhlasného,
mnohcm wznessenčjssr ale jcst poumič witězo
ťcčnika slawného, a po takčm tol„lžil NUgUstjU
w pťepychxl swčm. Qwsscm, w Rimč tcnkrúte
podiwnč ftťidcxla fe slčxwa swčxta pobmlsleého

(jižjiž pomijejiciho) š Uoon

slciwou swčta

kťesťanského. Tmuto sc wypiuealy swatynč kťcu
sianské, UmoU kťesfanskoll bobatč UždobeUě a
hlčxsalh pamčetUč Udúlosti wiry a lúsky křesimlx
skč po 390 let krwúcejiri. TU opčt bhlo widčtč
zúwodisstě wclikč, diwadla a lúžnč skwostuč,

Ulista, na řterých snlyslnú hcjřčwost a rrntost
Rimmtů š jčxsoteul patťjla Ua krew Uuloha tix
sic a tisir mučxňů kťcsfmlských. Bl prúwč! krew
ta, jakoby oheň š Ucbc padlý, Zničxčlatosicchml

slúwU ohromných tčch budom pohnuských, ob:
zlússtč onč, tamto na wrchu kapitolinském, UU!U
oiž Zaftťenč wetcmnost xnlhowoll, žc ktcréž bo:
čwwč w zúdmnčiwčm hučwll sc wzdúljli, a oo
pustili sidla swú, potťcni a pťcmožcui morč
kťižc Ehriftowa, jenž tuto Ua wrcholU Ulobntxlč
wčže basiliťh sw. Petra wžtl)čch jeft U po
wesskcrčmpswětě zúťi son ncxd slUUcc jasnčjssi
rozcsilú. Rim, rdixiwc Umtkou modloslužd!), stal
se nhni witěznoU matkoU wirh kťcsianskč. NUa
gustin sice tčkal po Uúměstich a Uticich, ducha

Sw. YUgustčn w Řťmč.
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wssaf, který mocnč pronřkal nowým fpasným
žiwotem mčsto flawnš, neznal tenfrúte a nepol
Znal ho a, zůstal w Rimč ctzinceul! Nhniwssak
pťi druhčm přichodu, jaký to Uliloftný a wzne:
ssený pohled sfýtcllo Uul Utěfto ono swčtowč!
Nlǧmi witěznč scim již plcfal: UčiUil jsi miuš

kTobčBožc,

a pořlidU nemci srdccUasse„

pokUd ncspočine w Tobč. Nalezl prawý pox
cklid a spočinuti w Bohu, a w dnssi čisté, co
Uď dnchowém zrcadlu, wsselikč wýjcwy a obrazh
:uésta we swčllc Uad Uliru jnfučm widčl a po:

quáwal. chida ťimfkci tchdy jižjiž fc bořjla;
ncbo prozřetclnost Bošfkci již wysilnlň nǧrody
cizé, bh pokořili pťcpych a čctuš hťichy Rium.
Wclfý počet skwostných pnlúců a poumifů oa
žnmuowal sicc posud minnlou slúwu pťedkň
wžnessených; wcdlc uich Udssalea Uad nimi whu
pinaly sc budowh kťcft“nnské nebetýčnč bcxsilřlllhsd

jako n. př. basiliteu Latcrnuskci

a

welkolcpý

chrčml fw. aposstolú Pctra n Pmnla. Pominuly
jtž doby Ulnčcmlictwi, ň zpodžcmnich skrýssi fw.
ostatko š wrlifou úctou do chrúmů pťenesseny
jsou a Uloženy co drcchocenni pokladowč do
oltúťů skwostnč ošdobeuýche Jaleúch blažclwsti
nhni požiwal YngnstiU při pohlrdll ml nlčsto
swatč! Wždyč již rošuměl mlmoč n črči, kterčuž
welfolepč tU wytcfciua byla w pmunikúch swěu
todčjných. W cirkwi katoljrkč utwrzen bhl duch
jeho, a cjhlc kcxlllťolilo pohledmll, pozorowal
pnmútky UxitčxšstPi jejiho. Zirajc na flmpnč
pomnikh slciloh Rimské miunlé, jUlusilk wyžnati,
jak wssclikú nloc sločtskú a slčlwa šcmskci mizi
a ZkúzU béťe, jakož wůbcc wssccko, což ztohoto

10ů
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fwčta jest, a rc jediUč prawda, prawda Boži
trwúUi mú stúké. Nno ch prmoda Boži trwúnč
mú stcilč!Tar zučlz Umitm tajenmý hlaň, a dnssr
jeho kochajic sc lo ldlažcnosti fwč pťiswčxdčxowňla,

kdcžto ofo jcho Ua patrné dňkazy pomijejici
slúwy patřilo. Pohlšdajc Ua skwostUú chrúuly
bohů pohmlských, ú jak sc wztýčňtč mnsrlamysl
jcho a srdcc jcho U wčdomi k“resfnnskčm! DUch,
ťtcrýž bndoloal chrcimy ty, a Uwr, ktcrúž trúa

žeň krUtoU prowožownla po tisire lel uad pop
kolenim lidskýnx, hlc jiš ji ueUi, jiš Udšnla
zkúšll! n) Widčl tU duchu čxctučty .;aistnpy, kteréž

slowy: „Wčřim w Jržissc Chrjsta, SUUa
Božiho“

žwitčxžčly a Zničxily Uloc tu Zdrahnjiri

se, občtowatř Jrnm a klnnětj fe Jeum.SjakoU
tU loronrnosti přjlnnln dusso jrho kwilěj;nú
prawdč Ehristowč! N wssjchni tř, chž Uloci tč
pohanskč po tčsicc lct byli slonžilč, ji fc kla:
Učlč a žiwot fwňj obětownlň, kdež jfou a šjae
kým sc potkali ofudem? Mysslčufa m so ho

bolcstnč dotleuula, a proto odwrútčl šraky st
Ua jčnoU stranU, fdcž ulfwčly Ua witě„šllém
zUaUleni ssU. křižc, na chrcimrch fťesinuských!
Neb tuto wiřdčxlodhnlcnoumixmlostkřrsťmlstdlm,
a oťo jeho zirnlo Ua tixistalctou čxtuuostCirfwr.
Widčl umlč siUlě Uložrnč do žcxuč, a wtdčxl

jak wžroftlo luc strolu objiUmjiri wosskrrch
ecml.
o
Wtdčl wclcdnč ty dloa UUlžc, ktcřiž prwnč
krúšcťi

UU smrt pro Chrčsta a wňdčl chsčxislnš

e) Suad pjl ppl,ledn na Řiǧn tchd,rjssi l,anuly jiuž“e!lugudsrtinowi
na myslr znjady ony, rteréz w dlle swcm o mrjte Boznn tal
wýmluwnč dowozuje.

Sw. Anguftin w Řsmč.
:;ústupU
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těch, kteři pUdU Ulčfta tobo poswčtili

krwi swon szlaUtčx zde Ua poswcitUčm mistč
touxto prolewana krcw jejich šde we skwostltč
pťcdfini chramu sw ňposstolu N proto takč
widěl Umohočetué šústupy kťestnuu, čteťiž zdao
lcka, chfskcrl)ch koučiUťisscŘimskc pťiputowali,
ml beroU sc pťcdfiUi toU a bliži sc poswútslch
UlistU, kdež aposstol Petr pro Christsl dal žiwot

swllj (sw

Nng

list 94),

ťtcrexuž Uyni cisačowc

dali (list 232)

touul nlistU Un

.)ťimsstč leormch swčsklčxu

Nuqustin pťidnlžch fc fúm

žbožným Znstnpňm tčxm a srdce jcho wzuússi
sc te Bobu N opět ,;irň a widi šastnph th„.

ktcri wedcni jfou dyli Ua šúwodintč wclkč tamu

hlo do diwadla a tuto do lažni Mista ta slh
sscla tisic a tssicekrúte nchžnúni jejich. Wšťim

w Jc ;issc Ch:ista

a Zcmčta šišuiwčšsala

1rcw jejich N tam strýnc ty podšcmni ťeata:
tolnbh, i š tčxchflysscti nwcnú slowa ta i od
lud lostnpuje wouny šúpach ť truuu Božčmu
Ziaxllkoli p:ylšdxle andh,
pťi kslždšm kaoku
widi

dUchU kťcftauskčho, midi Řčm krcstanský,

wjdi tisicc a tifirc sw duchů an sc wšncineji
uadc Ulčxstem, kscréš slysselo loyšnúni jcjich a
šsčxlo klcw jcjich Ncb wšdUch Rima žajixtc
swatý jcst Widi a plcsci radosti, že milosti
Boži kťcftmlcm sc stal Bročež wyfila k Ucbc
smU horouci slildy swč, že uikdy sc Ucodlouči

od lcisky Boži žc Bohn žlwot swuj jedim po
fwěti a silh swe U žlwot slouj siužbč Čirkwe

kat občxtowatildude Tak Ustnnowil

ten

mčl býti konečUl)učcl celčho žiwota
jeho, w tichš fonromUostiBohU floU:
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žiti, rozjimati o sw. prawdúch naUky
kťeskanské, wždy dokanlejj poznú:
wati je a wědonlosti Uabyté obraceti
we profpčch Eirkwe, ji sloužiti srdcem,
jazykem a pismeul, Utwršowatč totiž ťao
toliley U wťťc jcjich, a blndaťe kU prao
lošnlU poznúnť pťiwoditi.
Žc zčxmyslten
wc skUtek uwedl a to sicc w miťe swrcho:
wanč, tohšd důkazelxl jest ersskerý žiwot jeho.
W Rimě, kdež se Ua leratičký čuš šdržrl,
počal o tom pracowati, co si bhl Uložil. Rošu
jimaje o prmodcich kťesťmlskýchčiuiwal rošmlu:
rph š Ewodicm, z Uichžto polostcxla kniha o

weltkosti

dnsse (o jakostč). Nokowali o

úúsledujicich otci,skúch: Qdklld dUsse? Zakci jcst?

Jať welkci? Proč š tčlcm fpojella? Jak púsobi
ouo spojeui š tělem ua dussi? Eo sc stauc š
dUssi, kdh od tčln se odloučie? ch prwni dwčx
otúzťy šUěla odpowčd: Dusse jost od Boha, U

něho jest prmnú wlast jeji; Ueb oU ji stwořil,
ajlre ro Uefxurtclný obrnž lchtosti swé. O třcti
otňzce: Jate welileú jrst dnsse, obssirnč poje:
dnúuo jcst, n podle Ui Uadepsúna celň ťniha.
Qtúšťa tsl loc dwojim fuchslu wydati se Ulňžo:
Jak welčkú jcst dusse td j. jale xocliťú co do
prostorh, dčlčy Ucb ssiťky, ancbo jak welikci
jest, t. j. jať Umoho múžc a jakš mčx silh a

mocnosti? Eo do peri

otažky, o dělce Ueb

ssiťce Ullmnjti se Uclnůže, neb tyto lolastnosti

Umji jcdinč loěci hontnč. Neb jfou nmohšjinč
wčci, kteréž skutečnč jfoU, auiž by bhlh obmco

zenh prostoroU. Tať k. p. sprawedlalost žajistš
skntečxnějest, aniž by byla obmcžena prostorou.

Kniha NUgUsteo wclifofti dusse.

Dussc

jest bytost UetčlesUú, poněwadž schopna

jest, wčci, Uadsmysluč pojimati
Jakož
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a poznúwati.

oko tělesnč wěci hmotné pojimú, též pou

dobUč jeU dusse duchowé wčci.

“

Jak tounu ale rozuměti, Uamital EwodiUš,
že se poďobú, jakoby dUsse tak prospiwala wčo
kcm jako tčlo? Nugustin odpowidal takto: Rošu

diluš žajistš json „wčtssi“ a „lepssi“

a o

dUssi jcn w tom smyslu ťici se může, že proo
fpiwú, pokud sc lepssi t. j. ctUostUčjssi stúwú.
Dusse tedh prostoroU mista Ueb doby Uikterak
obmcšena UeUi. Túžceli fe alc kdo, jak weličú
jest dUssc, odpowšdčti dlužno otúškoll, jakš mocǧu

Uosti a schoonsti mú a sicc sama o sobč a
w poulčrn fwčm k tčlU a k Bohu. TUto pak
sedm stupňjl žiwota rožc,;lmti lze. Za prwrti
dnssc tělo toto smrtclné ošjwujc a achowúwčr;
ža drnhč wlúduc dUsse Uadc smyslxlymžiwotcm,
citi a rošcl;nňwň horřeo a tcplo a t. d. Na
tťetim stupni dUssc mysli a Ulú wčdomi jistč;
pamčt, ťeč, Umčni, wědň fwčdťi o welikofti

jeji! Skoumú:li Ua ftupni tomwěci zewnitcrltč,
Ua čtwrtčm

opčt

jačoby

wracujic

sc wchcizi

sama w sebe a w sobč pozorujc wlastni szce
ssenost fwou. Tcď již toužč sprostiti sc wsselikč
possčwruy fmyslmč tělcsnosti a wc ctnosti toliko
chce prospiwati. Na ftupni pútčm dusse, kterúž
se očistila a w bojř Umohčm čistotn swou zaa
chownla, nalešú jistčho wčdomi žiwota blažeo

ného. Nin zúplua powzmissi se k Bohu, a kU
rošjimúni prawdy Božskš. Na čtwrtém ftupni
dussc takťka Usilch očo swč Uczdrawč očistiti,
Ua patčm hlcdi zdrawotU oka swčho zachowati
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KUiha Nugusi. o wclikosti dusse.

a Ua sscsténl stupni jasuým již okcm wšuússč sc

kBohU a patťtti Ua ncho jest ji Uejwlǧšssibla
žcnosti Wssňť nle dusse jeu čistú muže Boha
widčti Ueb ččstc oťo toliko widč čistc Scdmy
pak stnpesl jest že dUssc prawdu widi cx lu

rozjimúni jejim sc kochú w prawde

a lxlažcuosti

Ucwyflownč

žiistúwa
požiwci .Kdo

k tomU stupui dospčjc pošuúUilUBoha, tčž po
žna, žc wnecko xm toulto swčtě
ani; sc budc wico smrtč obúwati
toužitl dy dUUc jcho okmo tčlu
dokonalčum obrowmri š prmUdoU

jest umrUc
uýldrž budc
zbmchm k
wččnou pčč

wrdeua byla“ (řmp ZZ)
O

otúžtuch

ploč dusso Z trlem spojeUa

jak pusobi spojeni četčlem na Ui U ro scstano
ď dussi, kdy od trla sc odlollči? stručnc jon
pojcdnnl„ dowožujr, že Biih podlc Zcikmmch
porussitclného, jimž wcssfcrcnstwo ťidi a s!,ueao

wujo, tčlo dussj podřidil. dusii pak soběatukto
wsiechno sobč. erd ustanlUil z;ň dobrč a Učj:
tercifuejni aby wssccko bylo taf jak jest; awssr
po jistých ftupněch tat Uspoťúdnl žc při po
hledu Ua lUcUkcrcustwo wssndy krcisuashodlwst

(harneonii) chwyďni spatťiti jest Jak alc pil
sobi spojcni š telcul na dussi UdtUd patrlw
jest, žc dnssc, tlpi li w třle pro Udlastui hťichy
swc trpi ačkoliw pii toul pťeco Za hrichy noc
pokúui čiučta a k pobožnosti fc powšdleftinmžc
Y kdo by mohl o tom pochybowatč co sc ď
dUssi stane, když od tčxla fc odloučč! TrestUutUč

trwati mUsi dokud trwú hiich, a csnosti a po
božnostč odmčxnouprawon jest Bich Ucboprawda!
(DUsic totjž umsi býti Ucfmrtelnú)
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Spisowš Yuqustinowi zajistč poskytuji Uam
šiwý obraz wcsskerc powahy jcho Co Uapsal
pfal znjistš z Utroby frdce sweho a proto š
radosti sledecmc ho, au spolu tčž pozornjcme
jak w poznuni pmwdh fwaté wždy wčce pro
spiwal „DUUc toliko ččstň swatyuč prawdh
wččuc dosúhxlouti Ulůže“ tak wolnl pčekonún
dliwody wlastUi škllsscnosti fmc „Budemeli,“
prawilEdUodioin d:ilc, „Ua ccstě ftcrouž Bůh
Uam ukcižal, dúlc pokračoloati Ulilost Boži Uúš
šnjistc k xiplllčnm po,;nuui swnté prawdh po
chdc Ncbot hlcdajicim nam Uchdc schúžeti
čen, jeuž š Uu)nc jcst Učitclcm erch“
Proto
tnkč wrlrbi Boha Za to, že udčxlil člowčkowi i
Uulli swobodllon a žlússtni xltilost ftooU „Bůh

thtýž

mčlostiwy dnssi dal wult wolnoll fon

bodUoU a kdobh to popirati rlǧteli tak znslc
chi jsoxl, že anl Ucpo;llčxwňjižc takoloč roU
hčmč willi fwon slooldodnč plonasscjt Bčch lonak
ipolu jest ktcrl)ž pusobi lU Uúš dobré a pročež
Ujřdo chluditi sr Urmú Ucldot kdo tak čini š

wýnc do propastt lxy klcsl Buh fam jcst pu
wodcm dUUe a pročrš jenlu famotUčUlU

ch fc klančti mú JeUlU wolUč slonžiti
w tonl dokolmlú tčž wolnost dUssc jcst“
Sťoumamc li spify Nuqustiuowh až pofnd
Uwechc poučxleudl)lonbčxji,žajisté tcž pozumnc
Zc při spisech fwých spolU ohlcd bral Ua bllldy
swc Uliuulc a toU UlčxloUwywruccti jc Usilo

doal, jakou prospinml w poleúni pxmody kat
Tařto ucjprwc fdy UlčlostBožiho oswitila roz
jčnml ploti silososič Nťcxdemičú o tom, že člo
wčku Uložuo ťu pozmini pmwdy dospčti SkoUd
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Splď
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mčminl o bytosti a mocnostč dUsse lidskč chtčl
Uetoliko bsUdšj silosofů Nkademických, Uýbrž již

i Manchowcu wywrútiti. thizka:

odkud zlo

půwod wznloe? přcd lcty krUtoU bolcsti rožer3
wala dUssi jcho a mimowolnč ho do túborU

Manichowcůw

pťiwcdla.

Dlouhai lcta trwal

w bludU tom, Uyni mssak, kdy sc mu dostalo
swčtla noiry katolické, šatoužil dňleladUčopťed:
mětn tom rošjiumti, a wl)slcdky búdcini swšho
netoliko kU wlastuium wzdčlaini, Uýbrž i wc
prospčch bratťi leatolikii xlasstnim spňfcm podati.

Na ten špňsob powstať) fpiš: o wňli swo:
bodnč; we třech Fltihúch. Prwui klljhU dila
toho scpsňl Nugnsiiň w Rimš, drlchoU a tťeti
o Učťolik let pozdčjj,

kdhž již kllězcm byl w

Yfrjce.
mětu

thizra

W úloodn prslwi, žc jcduatč chcc o pťed:
Ueslladnčuc a spolu wclmt Uebcšpečxxlčm.

o půwodU šla zmoirú w fobč jinč: d!nč

otúšleh, totiž o půwodn hřichU a wssehoyntrpedai
lidskčho wůbcc. Tolik jisto jcst, žc Bňh Ucni
půwodrc hřichu a žc rožřcssoni otúžky tčto Ue:

může býti prawdiwš, kdhbh odporowaly wssee

tšohpchwsti,
o l.

dobrotiwosti

a

sprmocdliwostt

, z Nejprwé túžo fe, co jcst bťcssiti, a odpo:
widú, ie břessi, kdo žadostiwosti (Zlč:) powo:
lUje. č:,?,údostiwost ona wssak hlnwnč Zúleži
w podťizeUi rozUmU pod smyslnost, aproto taťč
již jcft odssiUUti od zúkolla Božiho, dlc ktcršu
hož wssc dobře Uspoťúdúno jcst, an Uižssi whšu
ssimu podřizeuo býtč Ulú. Hřich tcdy půwod
fwůj wzal swobodnoU wůli člowčka, Uikoliw

Spiš sw. Nug. o wůli swobodnč.
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pusobcnim tela lmcb jakčxhokoliduchajineho an
Biih smU, we fwatc spramcdliwosti swe ouoho
soxchlasxl piirožcUosti

lidské Uiktcrak rUssiti nel

chtěl Wolnost wulc lidskš jcst dar Boži, a sice
dobrý dar, UU co Buhxldělll, šajiftč ďobršjest;
Ucb kdhž i wlasowc

scčtcni jsoxl (Mat.
patrUú

Ua hlmoč Uani wssickUi

10

30)

a tedh Zcela Ueu

čxúfl tčla xmsscho dobro

jcst mUohem

wicc fwobodlm loiilc Žc čloločk daru dobrého
ku žlénm Užil tim Ucui darcc wiUeU, ťterý

dar stúj

k doblěulu pxopiijčil

Buh šajiste

pťedwidnl žc člowrlš hčcniti budc; člowčf nle
Uc;hressil proto, žc Buh to pťcdwidal NU Bnb
žnci lonc budouci

Ulusi tčž wědčtč skeutky,ťterčž

tlooroluc jrho konňtř budou Blch pťedwidútedh,
co člowčxkwnli sonU čiuiti lmdc )
Zak sm!chdl podotleuuto jcst přiluul AUu
qustiul k frťte Mmlichowrťi hlmUUě ž te pťičiuy,
.;c fc domuiwal, šc Umcka jejčch Uaskrz swntú,
a žňmot N..)ťmcichomskýchwywoleuru prawzorcm
unsselťkč snmtosti jcft Pošdčxji owssrm požlml
licoulčxxnost a

huufuc pokrytstwi

jcjich

a tčm

l)oronručji pilluul k Cirtwi kňt čiul dokoua:
lcji pošxml, žc mrawmi prmUidla jnčcš pťcd
pifuje w prnwdc swntci json, a še Um tollk
udU swatých a doťoualých ch od toha čan,
ee) W fmzc lll kapb 9
dowozuje, že i dmjledckbřichu pnřři
fu doloualosti wejjfereustwn Zsou li dobřj bla eul, zuskwiwa
sr wrsskerrustwo xo cclé lraife swé pakli nlc hřu“suici zlé suei
sseji weutcrcustwo přrcc ;uskane m frúse swé Ncb i dussc
břissuá mnolxcm jest wznes rnějsji než sebr krnsnějssi twor we

sskrrrnstwa nu l pu lřisuostl swé mňže jrsstč Boha poznati
a jemu se rlaučti W tap 20 dotýfá sc otázty o půwodu
dussc lidstc a soustawy Krratianň a Trnditmuů
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ro katolikch se stal, fúul wldčl jaký jcft žiwot
katolický, súm sc pťcfwčdčřl o wžchscnostijcho,
U proto

š

bolcsti sobč

pťipomixml,

žc nmoxg

hú lcta wc žkúzyplném blUdU tom byl trwal
a žc přiklndcm a wýmluwuosti swou umol,dé
swcdl. Za powimxost sobč te.dy pcxťládal, protč
blndU bojomati, jehož škxizu jcdowatou súm
byl škusil, a proto žunl fe powillua búti, nby
pťikladch
suaom Cirkwi katolicfeť opčxr šiskal
tU, ktrrčž dyl swcdl. Upřimnci též ho wcdla k
toum wdččuost, n to mU dylo flrldkouútčxchons
ueporusseuost a čjstotu sw. Umtky fwoš Cirkwc
fslt. hújjti, w jcjimž slňdkúm objeti Ucbeského po:
telidu Ualcžllul. Z tčchto přičixl frpsal dwoji
dilo: „B xxxxečx.lrřccl,j
Cirčdrdo katoltcké“
a „o

Ulrawcch Mauichowcú“

ňř).

aniba sn, tcxk pisir, má obsnbowntč přislUsiUo ou
brnž fážnčx kat., žjwotn n mrmoil knt., a žni, jnk doUu
sčxm„pozná sr, jnk sundno jrstčf, pťrtwnřowntř sc (což

čini Mnnjchowci).

n jnk nrsnndno, prmuoU Uliti cnosl

(ktcrá du Cirkwi fnt. jchnč

jcsl). Chci pťi tom ďe wssc

likou mirnosti jrdlmtj, nrbof nrduby jrjich (Mmlichowců ,
l;Uúm přrdobřc, a ua tom Urjwicc Uti šcilrži, bych Ulěčll
jr, Uikoliw wssak je xxoždrúždil. Blňžrnč žiti Udssickniša:

jistč toužinlr„ kdož by o tom pochybownti Ulobl? Blau
žený cxlc nenl, tdo nrmá, co Ulčlnjc, ani trn, tdo nni,

co milch, sskodliwčxlijest; ani trn, fdo ucmlejc,comá,
byf by i nrjlrpssi bdlod Nobos kdo toUži po tom, čcbo
dosťci ncmůže, souži a trápi sc; kdo dosábl tobo, čeho
dosálmomi ncmčxl, klame sc; n fdo nctouži po tom, oč

by Usilowati mčl, nrmocrn jcft. Ti a takowitrdy nrjsou
blažcni! Kdo jrst trdy blcǧžene? anřstčx tcn, kdo milujc
a mú to, co jcft nrjwyďssi dobro člowčkowo. N ktrré
U) Knihd ty sepsal Nugnstin w Řimč, pozdčji jc oprqmll a roǧu
mUožňl. jnr o tom zočátek ťnthn „o mrawech ertme kntáx
swědči.

Spiš
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jcft to ncjwyšssi dobroe? Snad dobro takowč!, jaký jest
člowčksáme? leoliw, ncjwyšssi dobro člowčka jestit Bůb
sciml Ncb člowčk sestúwci z tčla a dussc; a ncjwyšssi
dobro tčladjrst dUssr. Dnssc pak snma w sobč nenl dod
bro ncjwdčessi, pončwadž sama w sobč dokonalá neni.
nýbrž snažiti se mci o moxldrost a ctnost a w tom blažeo

nosti swéhlcdati. Pramcn alr wsselifé moUdrofti
a ctnosti jest Bůb, prnwě tedd, nejwyšssi a ncpomi
jcjici dobro člowčfa jrstir Bůb! Učcl žiwota lidskébo
trdy w tom žálczj, abwcbom dospčli k dokonalému
obcowáni ct nrjwyšssim dobrrm, lotiž š Bobrm, eak Uči
Cirkrw ťat. Crftn pak, po ktcréž cilc tobo dosaljnouti
l;c, jcst lássa k BobU. Boba tcdy jedinč milowati
mčunr. Nrbof wižmr, jnk Pcin scim nám žiti přikazujrx.

jat“oUcrstu nám Cdristuš Ufašuje! „Milowati

budcď

Pána Boba swédo“, prawi (Mat. 22. 37)r Q rci
Pmtr, jnkl)m to ;působeme?„Z celčbo srdcr swčbo“,
prawi. Wssaf ncni jcsstč dostj. „Z celé dUsse fwé!“
YUi na ton: dosli. xa „Zc dossi mysll swé!“ N fw.

Wuwclprmot: „Wimrť pak, žc milujicim pra
wssrchny wčci napomáhaji ť dobrťmu“ (Rim.
8, 28)). Powčž nám sw. Nposstole též špůsob, jao
fom nriloumsř jeste?N odpodoidá: Kdo náň odlouči

od lást Clxrijsowye? zdali soužcnťe? nnrb oxxšf
koft? ncbo hlnd? Zdnli Unbotae? čili ncbezpcu
črnsth“? ždnli protilornstwie? čili mcče?(w. 35.)
le,

slhssrlř jsnlc, koho a jak miloumti n oč š nrjwčtssi

plli snr:žřti sc Ulámr.
Nrjwčtssi trdy a prwui přjkážnni, ktrrěž !ťáš k žid

wotU
Boba
žádati
Boba

blažonémn wrdr, jrst: „Milowati budcš Púna
swčxho!“u Slcdownti trdy Boda jest tolik, jako
si blažrnost; dosici alr Bobn, jest blaženost sama.
slrdermc nlilowcinim, když prawda n fwatostjebo

núš oswčchr a weskrz pronilenel Nrbof Bn jest swětlo,
núm

pak přiflUssl od nčxbo oswčxtlrnU býti.

Lúska náee

tcdy š Bobcm poji. Nwssnk aposstol Pawcl jrsstč prňwi,
žc žádně jiné stwořcni náš nrbnde moci odloučiti od
lcisky Boži, ftrráž jcst w Cbristu Jržissi, Pann nasirm!
N proto přičiniti sc má každý, by ho od láfky Boži
neodloučila lciska ku stwořcni toho swčta.
Nt nám
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scdp řrknc apositol incl,

kdo jest Cbristuš Ježlš Pán

Uciš: „Powolnným“„ odpowidci,„kážeme Cbristn,
Boži moc a Boži mondrost“. Y Cbristuš scim
zdali ncprmoi: „Jás jsem prawda!“
Tážemcalčse
tedh, co jcst dobře žiti, t. j. dobrým žiwotem o blažorl
nost usilowatj, prnwi sr nčxm, nbychom milowali Cnost.

milowali Mondrost, milownli Prnwdu, ktcráž jesl nrpoo
russitclná a ncšwratuá; Moudrost, která wždy trwá,
Prnwdu, ktcrá jcst Ucšmčnitclná. Skrše ni poznáwámc

Btcr, nebol jrst psáno: Žcidný ncpřicházi k thx„i,
ncž skrze mUe“ (Jan 4, lZ). ero tch sr přidržuj:
meže N poswčccni jfouce skrzc nčdo, hoťcti budrmc doe

fonalou lásfou, ftcrciž Učini, žc sr od Bobn nrodwrá:
tlmc a Jcmu radčji nrž swčtu fc připodobuimr. Nrboť

přcdzťidil,

jnk prmoi tl)ž aposstol, cxbychonl pťipoe

dobnčni bnli obrnle fyna Jebo (Rimd 8, 29).
Lúffa tcdy núš připodobslujc Bohu a to se fláwá dslerže
DUcha swntčbo, cm nádčjr,
jnk prnwč Nposstol (Nimd

5, 5), nczabanbuje; nrbo láskn Boži rošlita

jest w srdcich
dňn jcst nám.

Uassich skrzc Duchn sw., ktrrlǧx7
Nižádm)m žpůfobem wssnk bh Du

swu nciš obuowowati urmobl, kdhdy sául wždo UrporU
ssrný a ncšmčnitelný netrwal. Což by Zajistč nrmobl,

kdybU mxbdlBožské bytofti n podflaty.rMnruosti
(t. j.
porlxsiitelnostř)prmoi aposstol Pawcl (Rim. 8, 20), podj

drino jest stwořrni wsselikč.Pročrž Ucmňžc náš

od marnosti odlUčowati a 8 prnwdou pojiti,
kdo marnosti

poddán

jcss.

To wssnk čiui Dllch

sdo. (t. j. cm nciš od nmrnosti odlučujc a lciskU Božt
rožlěwá w srdcich Uassich), jcst tcdy prmdý Bůh. Mlu

loudati tcdy UlúmcBobn trojjcdiného, thc,
Shnsl i DUchn swatébod
Cnost, kšrrciž náš

wedc k ži„wotu blažrnčmu,

jest, lcč ncjldyďssi lčxskn k Bolau?

Cim?li

co

se ťeč o čtyrcch

cnostech, tim žnačiti se má ro ličnri toliko čimwst tétéž
lcisfy (rozličný pomčr tétěž lasfh k Bohu), fama pak

jcst wždy tatéž lciskn. Jrst tch

mirnost

čistčn wčrnč sc oddáwnjlcijmilowančmu

Statcčnost

láskn zccla

pťcdmčxtu(Bohll).

jest lriskn, kteráž suadno wssc snússl pro

milowaného (Boha).

Sprawedliwost

jest láska,

Spiš sw. Nug. o mrawcch Cirkwerat.
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jenž milownnému jediuč sloUžt a proto takč w prnwdč

wládne.

Moudrost

jest lciskadůmyslnš rošcznáwajlcl,

co by láfcc Boži prospswnlo, anrb co by ji překáželo.
Lciffn ta wssnk, jnk jsme pradožli, jest láffa Boži, t. jd
lciskn dobra Urjwyšssiho, nejwyďssi moudrosti a ncjwyšssi
jednoty. Pročrž o ni též lU tento smhsl mluwiti lze:
mirnosl žc jesl lásta, ktrrciž Bobu zcrln a nrporussenč
sr šachowádoři; statcčnost láska, ktcrúž pro Boha wssru

cko trpi; fprawcdliwost
sloUžf a proto

láska, kteráž BobU jeďinč

tnké wládne

podřsžonjcst; mondrost

Uařdc wssim,

což člowčtn

jrst láskn,ktrrúž rožeznúwá, co

lriscr Boži prospřwú nneb co přckáži. Kdo žjwot swůj
podlr cnostč tčch řidi a fprawuje, tomu dostane se zau
jjstč mzdy žiwotn wččného, dokonalého poznánč prmody.
Nrb Tobo„ jrhož poznati Usilujrme, musimc dťiwc dou
f:dllaxlollláskoU milouxnti. u
Musit wssak, kdož Boba miluje, i scbr samčho
Ulilownsi; ano jrn tcn w prawdč scbe miluje, kdo Boba

milnjr. u

Ncbos trn jcupm milržitč scbo milujc, kdo

snažnč Usilujc dosici ncjwdšssťbo dobra; totot wssa! jcsl
Bůd, pročrž takč, lkdo fcbc náležitč miluje, miluje i

Boba. Ll co do lidi

wůbrc

(t. bližnich nnssich) snnd

Urpoutú je žcidný swazck lčxsfye? Nno zajisté, neb nrni
jřstčjssido stupnč k icifcc Boži. než lciskark bličšnimul

Proto prmnil Pán: Milolonti
jako fcbc samčbo.

bUdrčerbllžnibo

Srbc snmčxboUtilujcš, milujcšali

Boba doicc ncž scbr. N co fobč činiš, čiň i blsžnťmUd
Přičiň sr trdy, aby i bližni tšxdňj dokonaloU lúskoU miju

lowal Bobn. Nrboť ncmilujťšt bližnibo swébo jako sebr
snmébo, jcftrli o to nrpočujšď, abp on též dosábl onobo
dobrn, o ktrrč sám sc snnžiď. Buďmcž trdh přš:dcwssim

dobrč wůlc, Uebo lúskn Ucčini zlčho.(Rim.

13„

10); čřUi tedlp dobré, podlc tčla i dusse a při wsseliké
péči o tčlcsné blnho bližnibo, obzlásstč wjždy k tomU

problédú, co bh dussi jcljo prospiwnti moh o.
Ejblr, tcdy núm křcskanům dčm jcst tcnto zákon
žiwota, abUchom Pčma Boba fwébo milowali z cclébo
srdre swčho, z cclě dussc swé a z celé mysli swé a bllrj
Uiho swěho ako sebe samébo; nebot na těch dwou pťlo
kázanlch ws“ecken zákon zeileži i proroci.
Zákon tcn
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a sw prawidla ta Cirkew kat wždy wěrnč hlcisala a
blásati bude po wsseckh časy Proto we swaté rošnl
crnosti wolxi Lluguftin: .Q cirkwi swutá; prawdiwa ty
mciti kťcskann ty núš wyučujrš jak Bolm wčmě a čistč
sloužiti mčxmr abdchom w nčm nnlcšmllj blažrnost nrj
wyďni
Th nepťčponsstťš abychom stldořcni Učjnfému
se klanrli! Ty loylučujcš od wčxcUostionč nrpossfwrnčné
a nrporussitrlué jižto samotué člowčxkpoddati sr má a
w nižto snmotně dusse lřdskú blnšrna jest; ty whlUťujrš
od wččnosti one (t j od Boba) wssecko což Učřnčno
jrst wnccfo co;koli sr měni wpdcckoco pomiji TU blá
saď lciskUa milowáuť bližllibo w tnkowé miřc žc pro
wsielikě nrmčxcr na ktrrčš dussc lidskč pw břichy swé

stonou též wneliťc lčkh potřcbné pťjprnwrny mciš! TU
wUučujrď a cwičiš dstky po dčxtiusku mladcž přisně
stnrcc tlidně fnždélxo dlc schopnosti a potřrb tčla i dussr
TU podroblljcš kčřstému n wčrUčmu posluurnstwi žcny
mužňm nifoliw pro npokojcni žndosti tčlrsnych„nobrž
pro zachowáni člowěčrnstwn a lošmnožrni lásky rodinně
TU dáwnš mn ům sprmon nnd žrnami nňťoliw by fc
posmiwali slnb imu pohlnwi mjbrž bo upřimuou lci
jkou jc milownli
TU podrobujrče ditfy rodičum wol
nnm poslusscnstwťm a rodičům ocuočxš šbožué moci nad
ditfanli
Tp pojiš bmtry š brntry swažkrm ncibožen
srwi mocnčji a ncwnčji ncžli swnzfcm krwr Th u
žnawčw plntnost swnžfů jnk přirožcuých tak i dobro
wolných,

cx knždý swažck ddřibnzrustwi cx přatrlstwi

u

prwnujrň lústoll spolcčnon Ty učiď sloužici bU pa
num swým Ujkoliw z Uřinncrni nýblž ž lnsfy fn po
winnosti swč poddáni boli
Ty přcdstmdujecťpanům

Boha, Pána wssrch ploto

rxbosloužici wé otcowskou

láskou milowali a o Uč stnroftliwoll prči wcdli Uiko
liw olc aby jc potlnťownli Ty pojiš občany š ob
čnny, nčxrodU š nálxody.
a člowččenslwo wessfcrč
Upomlnkou ch prwni rodiče jebo nrjcnom swnzkcxm

občanssé wzújrmnosti nybrž prmoou bmtlsfou lnskou
Td přlknzalješ kmlům pečowcxtiopoddanč n podřmnpm
přikazUjrš poflouchati krrilůw TU brdlřwě wUUčujrš
komu čcst přiuálržl komU nnchylnost komu búzeň, komU

útčcha komu napomcnuts

komu pobizcni konm do

Spiš sprug.

o mrawcchCirťwckat.

mluwa, komu káráni komu trcst;

233

ty Učlš že nikoliw

xossecro tossem přináležč alc wssem že ncilržt láskn ža
dučxmllpar Ueprawoft“ch) (kap 30)

Wouěwadž Mmlichowci obyčejuč se hono:
sili, žo wywolenci jcjich žiwot Ua prosto swatý

wcdou dowožnje uaproti toUUl Nuqustiu žc
to patruň lež, fterou Ue;ťussenc klaumtč obmy
ssleji a žc w Cirkwi kat tasicc krestmlů swatých
a dokolmlých Ualezti jeft „Kdož scčtc“ prax
wi „žústupy tčxch, ktciiž po wesskercm swetc
sc ji; rožssiřuji„ žústupy tčch. ktcriž w nplue
čiftotč: a šdržcliwosti Bohu žiwot fwuj poswč
cuji“ Dojinmwe pak liči žiwot kicstmlu, kteřiž
odickuuwssc sc obcowúlli společexlskčho, stnli se
poUstoinkU;

žiwot

tčxch, ktčťiž fpojiwssc

sc k

žiontU spolcčxlčmu locfpolrk scbc podpornji w
žiwotčx dokoxmlčm; swnty žiwot pauen, kterč:ž
společučx w městcxch přcbýwaly,
fwatý žiwot
muobých bisknpu. knčxžča jčchnn; swatý šlwor
xunohl)ch řicstmlij klcři; Uroddělujico sc mčstcxu

od spol:lbratři floých U.dylmklúdaltchčeelcUnm
jetck swtlj chndym na chlňuly, Uemocnicc a ť
jim)m Učrlum doluočinným n žůstňwajicc loo
stuum swobodncm pilui jsoll čistoty panickč,
přisnc posty šachowúwnjicc podlc přikladn Chxista
Zežissc U st aposstolu
„ch na tyto křrsfanopodlednčtc“ přiwoláwá Ma
Uichowcum, „a srownrjtc jcjich posty šc swými jejich či
stotu ňe swou jejich oblck še swym oblekcm jrjich bo
sttny ďc swými hostinami, jejich miruost ďe swou mlr

buuypubú

m) Přč lom wždy
Manichowcaim
kourm dorcla
prwr neprliwč

l tomu prol,xlrda sw Qsec by ufá;al proll
jat Pismo fw starčho šaikonn c nowym zai
a upluč se sljoduje že Mnuichowcč tedy nejn
pismo starrho zálona žnwrhuji
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Spiď sw. Blug. o mrawech Cirkwe kat.

noftl, .ejicb lásku šr swou lciskou, a konečnč, což nejřdůd

lržitčj i jest, přikciznni š pťiráznnlmi porowncjtr, a odo
tud pozncitc, jaťý to rozdll mczi Upťimnostl a wychloul

bánim, mezi cestou praon

a bludem, mezi wěrou a

klamcinťm, mczi statrčnosti a nadutosti, mcži blnžrnostl
a bldou, mczi jednotou a roztržkou; konrčnč jaký ro dil
mezi bludnou powčroU a jistotm)m nábožrnstwim. Žťcn
jmcnttc
mi kťesfrmy, kteťiž jměno toliko křcssansté
mnji . . e k tomu nle wáš nnpominám, pťcstaňtc již
žloťrčiti Cirkwt knt., banice mrawy lidi, ktrrýchž Cťrkcw
sama entracujc a kteréž ro žlé sUny knždodcnnč napra:
witi h?rdl. Ll ktcťi (z nich) dobrowůli fwou a pomoci
Boži sc nnprmouji, co žtrntili bťichrm opčt Ualčxžajipoo
kcinim.

.Ktcřt nlc zlou

wůli w Ueprowostcch swých zůé

stáwnji rmeb jc jcsstč rozmnožuji, nn roli Páuč trpcni
jsou sice, n š dobrým scmcncm roston, wssnk přjjdc čnš,
kdež foukol odloučcna bndc od pssenicc“ (kap. 31).

Kc spifU tomu o erawech Eirkwe kat.
pťipojil NugustiU tšž knjhU „o Ulramech Ma:
Uichowců“, lUc ktcrčž š mistrowskoll wýnxlmou
Uosti liči bczcsnuǧslnost Uauky Mmlicholoskč a
odtud pochúzejici Ulrawuou „;kúšu cxno i ,;jeumč
bežbožslosti žiwota Mmlichowského; odwolúwajo
fe k wlňstni žkussenojti fwč a k swčdertwim
hodnowěrných

smčxdkňd Nčkoli

we spisu tom

polchoUprade hlňsú, pťecc wnelikoll úterodt
a lúskll projcwuje poblondilýul.
16. Nliwrat sw. Llugustina do Nsriky a šiwot

jrbo w Tbngastě. Snlrl Ncbridiowa a lero:
dntowa. Spisowé Angustinowi „o Učitcli , n
hUdbě, o l. kUizcMojžissowě, proti Manichowrům
a o Uábožeusnuť“.

Nš rok byl Nugustin w Řimě prodlcl a
ku konci l. 388

wrútil

sc do Nfrikh, jak byl

Núwrat sw. NUgUstina do Llsrikh.

235

uminil, a š Uim syn jcho Ndcodat, lepiuš a
Ewodiuš.
Pohled na wlast, ktcrčž fc bližil,
obžlčxsstč Ua Ulěsto Karthago,
Ua chrúm onen.
we kterčmž múti jeho před pčti lety po celou
noc Ua slzúch trwala, kdcžto nrezi tčm ZrúdUč
ji byl opustil, Umsel ho tedy moenč dojimati,
aU po mnohých letcch jcsstč zpominal na okao
mženi to, w ťeči jchč! k lidu čiUčnče) těmito
floweg: „Witc, žc jfcm ccstowal, že jsem se
plmojl; witc, žo jsem jinaký odesscl a jinaký
sc wrútil.“
Byloť za časU podzinmiho, kdhž
do Karthagixly přibyl. Naleznnl zde Uěkterš
z dřiwčjssich pixňtcl swých, a nleži nilni

Honox

rata, ktcréhož ldyl k bludňxu Manichowským
fwcdl. Jnk fc rmoutil Nngnstin, žc fe nm Ueu
podařčlo, pixitele Ulilowaného kpošuňui prawdy
kat. pťiwoditi, ač suažnč o to nsilownl! S
drnhč strnny měl rcxdostuějfsi shlcdúlti š pťúo
tely, wěrnými to katoliky a š Uěktcrými š býu
Umlých žúčň fwých, kteřiž w dobrč: pamčti ho
Zachowali. Jeden ž tčxchto,nin již Učitcl ixcč

chtwi,

lohplenwownl ulU o podiwuč Udúlosti

Připrawowal
fc jcdnoU k pťcdxlcisskúm, chtéje
žúkům wýklad čxiniti o knize jcduč Ciceronowě.
a přřssel Ua misto jcdno, jcmnž při wsselikčm

Uamúhúni roszčxti Uemohl, což ho tak rmou:
tilo, žc ani spúti Uemohl. .Kouečxněpťece Ua
snul a wc snúch šjewil sc mU NUgUstin a wyo

ložil mU slowa ta tenmú. Za téhož ťasU pou
ZUal slawxrčho jahna NUrelia, napotomneho
arcibiskupa Karthaginskěho a stal fe mU pťiteo
ď Řeč lu. o žalmu 36.
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Náwrat sw. Nugustina ďo Llfriky.

lem dňwčrným, z čehož Eirkew Nfrickci pošdčji
měla znamenitč prospčchy. W Kmxthnginč Ua
bytowal se NngUstiU w domč jistšho Jxmoccu
tia, mistodržiciho wrchUiho fprúwre, nxUžc to
wclmi UčxbožUčho. Brčxwč toho času, kdhž YU
gUstiU U Učho bydlcl, Upadl Jnnocedlc do ncd
moci welmi bolcstuč, řterúž st ť il flUje, a
núrmmlč trpěl, an nčkolik wředú Ulčl w
spodllějssi strúnce

tčla.

Lčkcxťi byli

Um rčUlU

w těch stramich železcm otcwťcli, Ua jcdno alc
tajnějssi nlisto Uepťissli, slibowali wsscck, že jc
lékaťstwiln jiuým šahojiti mohou. Kouečdtč:alc
pťcce my,;uati Umscli, že se misto ouo ch želc:
;om šhojiti dú. Nrmoruý Zculdlel pťi poml,do
sslcni na ukrutuč bolcsti, kterčž po prwč trpčl.
Pťiwolún tch wclmi mnčlý lč:leaťNlešslndriu:
ský, ktcrýž wssak tšž ufondil, žc thnk uždrawcn
býti Ucmužc. Ncmocnšho ansstčwowali každox.
chuč k wcčcrU biskup Užaleusleý Satxlrxliuuď,
kučxžGclol;uš, jslth Nllreliuš, Nugustčn a NlU:
piuŽ a tčssčli bo. Ncmorxxý prosil jich še žalosč:
Uým slzcuiul, aby Ua druhý deU rúno Uičxili
přitoumi búti jcho strtt.
MUslřl, žc w rUkoU
lčxkuťň umťc. Duchowni wssať napouxixmli ho,
aby w Boha doufnl, a sw. Udůli jeho šnmžilc
sc podrobčl.
Na to mssickuř poklckli, fpolcčUř
fc pomodlili, a přijawsse od biskupa požchučmi
odcssli. Drlchý ch wssňckučpřissli, též lčkaťi,
ucsouce strassliwú žclcža swú, pťi jcjichž pohledu
wssickni jako ohromcui stúli. Lšťať přistoupil
lč ltclnoculčmu, rožwúzal plénky a obnažil misto
nedužiwč.
Nnblčdci strúnku, ktcroU by fckatč
Ulčl, bcdliwč hťcdú, rnkmxta makň, ohlcdúwú

Žiwot sw. Ynguftina w Tbngnslě.

naposledy wssemi špůfoby u
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ale misto Uedno

žiwé již dokoumlc Zahojeno jest. Nelze popsati,
doklúdci NugUstiU, jakú Ua to Uslstala radost, a
jakč chwúlh, jafčho dikůčiučni milofrdnčnm a
wsseulohoucčmu Bohu ústy wssech přitonmých a

pro radost plačicich wzdúwúno jcst. (Sr.

„Q

nrlčstč Božim“ lenu 22, k. 8.)
Udňlost ta posčluila Nngxlstiua U Udiřc a

Utwrdila ho we swntěm přcdscwšeti, Bohu jeu
diUč šiwot swůj poswětitň. Pročcž Ustmtowil,
opustiti nlčsto hlučxUé a do souleromuosti rodiUo
Uého nlčxsta se odebrati.
Nawrcitčl sc do Thau
ǧasty a po dlouhém čxasc opčt lUkročil do otr
rowfkého domU. Jnkč to šmčlly Ulezi tim čxae

scm se byly udúly! the

tUsnchlo.

Dciwno

již Zemťcl. Matča pťemilú tam dnlcko„ m Qstii,
odpoččwala. Ramkoli šrafy swé obrútil, wssudy
wúdčl a pošorowal,

že Učc Uex..xiftúlého

a žc

tossccko, !Usseckopomiji!
Proč tcdy přtklúdaji
lidč frdcrfwš ťustatkčim tohoto swčta, w Uichž

neuistčllosti anipoklidxl!? Tak znčl tajný hlaý
lo Utrobúch dnsie jcho. uu Proši“xetrluust Boši
wedla Nugustčna k cilt Uluohýmt sicc očlikmni,
wssak ňle jnk luile powolčmi fwč pošual„ již
Udsscmi silmni

k Učxmu Usjlowal

něho odloučitč sc Ucdal.

Patťil

a

Ulčim od

jjž na žiwot

lidský Ze stanoszka
wiry kťesfnuskú U wsse, co
widčxl a pozorowal, flmlžilo f tomu, že tčm
wroucnčxji pťjlunl

k BohU a wssecka přcdsewzctč

fxočx k rUěnm oluxacel.

A

jakoš

šúpldm

powěo

dom si bUl cile fwčho, tale též šual cestu a
prostčxedky, kterýnliž oUomu zadost lččiniti měl.
ššwolil k toum Zpilfob žiwota, který sc š Uejo
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Žjwot sw. Auguftina w Tbagastě.

wnitcrnčjssi podstnty wich kťcstanfkč whwinnl

iwot

to klússterný anebo mnišský. Neb

ziwot čťestanskýzajčftčššnebe puwod swůj wznl
a pročež tnke k nebosům se ncfe Slowa Bňna

a Spasitele UassehoJežisseChrista: „chdejte

nejprwc kralowstwi Božibo a fpra

wedonsti jeho; ostatni wsic bude wúm
pťidano“,

mxtnč wymahaji, že prwni účel

žiwota křestanskčho a prawa blažcnost w hle
dani kralowstwiBožiho znleži a žc wnc ostatm
Udyšssinln powolúni tomu podťizeno býti Ula
Patrný toho dukaz poskthjc nnm žiwot kře
stansky již w prwuich tťech stolctich Žjli kťe
ftanc pro fwět wyšssi jsoUcc w prawčm fmhsln
slowa toho cizinrowc Ua zenli; swčxtjimi opo
wrhowal, pronúsledowal jc, zbmnowcxlje cti, nm
jetků auo i žčwota oUi wssak položili wssccko
w obet Bohu, bU nalezli krúlowstwi jcho
Mmozi Za toUžc pťičiuou wšdalownli fo nemi
lého hluku a snaženi swčxtskčhoby tim usierji
w Uxodljtbč a rozjinmni a w konciui ctnostč kťe
stauských k žiwotU wěčnémU prospiwali
Scx
mowolne wšdčanli sc pošemsteych ftatkn floých,

pamětliwislowPauč: „Chceš li dofan
lým býti, jdi prodcj, co Ulaš, rošdej

chudým, a bUdeň lniti poklad w Uebi
a pojď Uňflednj nlUc“ SmuowolnčzU
stawali w stawU swobodnem pilni jfonce w či
stotč panickc a skromne potťeby žiwota swčho
sami obstarmoali, jnxěni swe ku plospčchu nnz
Uých wynaklndajice

wch,

š Christcm

k žňlootu uoa

wěčnčmu powstčxwali J bylo sc Ua

diti že swazcť stejneho smčru dnne tyto swatč

Žiwot sw. Nugustina w Tbagastě.

2:9

i swazkcm žiwota fpolečněho pontati bUde, wssak
ale krUtč bouťc pronúsledowčxni mraziwým deu
chem swým nedaly kwětu onomu ncbeskému k
úplnčmu wywijeni dofpěti. DUcha ale, zUčhož
se rozwijelh, žúdnú moc pťekonati Uemohlad
Ncž pronúsiedowúui pominula, Cirkew kat. wia

tězUěoanowala

a žiwot jeji mornč prowiwal

a hýbal wsscltkým swčtem. Nemůže tedh diwno
býuti, že tim mohlltnčji a hohatčjř rozwijely se
kwěty ony ducha kťesťanfkého. Duch tcn wcdl
swatč a fwčtice na ponsstč, kdež daleci boUťi,
pokUsseUi a Ucbcšpeči žiwota swětskčho, jako w

tichčnt pťistawu

hledalč

ťralowstwi

Božiho.

Duch tentýž pojil afpojilswatéthto poustewo
Uiky we zwlússtni spolkh, jichžtoúdowč
we swatč lúsce, podřťzenč wčidci a Učiteli swčmu,
na modlitbúch a rošjimcinich, Ua rošličném cwiu
čeUi Uúbožném a prúcech roznmnitých jspolečnč
trwali. Což tcdy od fta let dnch kťesťadlskýw
nitru swém chowal, a k žiwotu zewnčjssinm
wzbudčti Usilowal, toť wečtwrtčmstoleti Eirkwe
kat. w jistč špňsobč a twciřnosti, jakoby w tčle

fr projcwřlo. thud powstaly a po wesskerém
swčtč ssiťily fe klcissterh,
sstěpnice to zbošl
Uosti a mirU swatého, w Uichdto sc objimala
lčxska k BohU š lúskou ku bližnlmU. Sw. Nna
toUin a chchominš w Eghptě, sw. Hilariosl w

Syrňi a Ysii, sw. BasiliUš w Poutu a Kappao
docii, sw. NthanasiUš w Nimě, fw. Martin w
Galjii, fw. Nmbrož w Mcdiolnnč bhlřť zaklaa
datelč a ssičitelč žiwota klčxssternčho.

Nngusiin fúm š podiwenim pozorowal rozo
tomilý žčwot mnichů w Mediolauč, mnohem
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Žiwot sw. Yugustčna w čhagastč.

pak wicc za řaš pobyti swčho w Řimč ledež,
jak ša to ummc, suad pro tuto pťičiuu po
delssi čašmesskal.

W Řimc totiž začlady žiwota toho polo
žil sw Ythmmsiuš a sw Nulbrož mocuým hlae
jcm swým ho ssiťil

Nejwice wnak k tnulU

prispiwal sw Jeronym kdyš po Uějařý čaš w
Riulc se zdržowal kdežto chcnom wčdonruosti
swon berž
obšlciutče žiwotcm swúua ulornčx
wyuikal
Pnui a paunU ; Uejprwučxjssichxo
dřU řimských odťičaly fe k pobiduutč jcbo wnc
likc swčtsřc cti a slúwl) a rozdčlowaly statky
swš chudym Tnle UčxčuilaMmcclla
čtrrciš žahy
owdowčla a Zwoliwni chudolm w tčché saumt

noftt trwala Un ulodlitbňch a rošjimúni

žuoot

wedouc tak čistý a floatl), šc cmi pomlmoa ji
se dotkuloUtt Ucopomúžila. Fabiola tčž rošproo
dala statky swč Udclteé a odtnd Zbudomňla Urn
Ulocnici do ftcréž chUdč:Uemocuc ;darum pixie

jiUmla a wlastUima Uckaula ossetiowala

těž Panla

Tak

Blesilla a Paulma ulorm)m pri

kladcm fwým Uadssouost pro žiwot klasstcruy

wšbušowaly

Mlúdencč a pmluy, starcč a sta

řcUy, Učenci a rolnici, wojúci a lšťedlaici opou:
sstčxlč swět

ň

brali

sc do

samoty

klússtcručx.

Boh.nlřbý žiwot tcxnybyl lo npluém roškwětu,
ťdyž Nugnstju w Rixnčt Ulcssčnl, a librznoll
wzucssenosti swou Udšbudjl Upluou Uadsseslost
.cho.
1

Jčž pťed lety, kdhž w Rxartbaginč Učxčtelcm

byl

Ulysslelcka společxlcho obcowúui

melmi bo žmrjala

ď přaitcly

Nyni wssat dokoslalc po

žnmo žiwot klcissterný w Řime

Ualešl mčitý

Žiwot sw. Llugustina w Thagastě.

žpůsob a mzor žiwota toho,
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jehož š pťutcly

swými uúslcdowati Ustauowil Solwa do Tha
qafth přisscl dčxdictwi statfh swe otcoloskc pro

dal a penizc chudým wšdrlil

nččtrrci role jar

se podobae)
fostelu tmnčxjssimu wčnowal le nx
čclnm božným a scim sobč jrn diml ďc znhra
dou bllže nlčsta poncchnl. Wssate ř toto nepo:
wožownl ša wlastni, ml sc wsscho wlustnictwi
byl odřcťl a š pixátely wsse společxuč Užčwnti
n.dolill W domě tonl pixcbt)nmli nxssichi po:

spoln, jnxcnowřtč NUgUstiu, Nlhpjuď, Ewodiuš,
Sewernď a NdcodntUo
Wssecčh wčxci bhlyt
jim spolcčxxlč; wssak tčž společUš blǧlo jim wssenl

ro sc thťnlo žjwota duchowného, pťrdcwssim
Ulodlltba fpolcčxnú,posty, lošjilllúni slowa Bo
žiho o skeonmeini Ud pmwdúch

slU Uábožens.twi

Podobcit sc, šc pxcicc šahmdxli trž obstarciwali
smui Nngustin bhl w pmwčm suchslUtlowa
wi:dcem a učitclcm jcjich a hlmmli prmoidlo

dle ttelčhož brat slUUUčxidjl bhla

Bohn n lafka k bližllimn!

lúska

k

Qbywatelc

Thngostenssti ď podilUcUiUl pošorowalč loyjewy
žňwota tntowcho o Učsuž pofawadc nebhli slh

sscli

mkož pťcd tim honosili fe Nuqustino

on
Učcnosti, tak Uhui luelcbilč doldločxumostU
pobožnost jcho
N proto Zúhy již wsfrobccnč

požiwnl wažnosti lnsky a diuwčry U spoluob
čanil swl)ch ťtcřiž múlo o to dbali šc sc uc
chtčl odlmti šailcžltostmi fwčtskými, Uýbrž čnsto
pijchúšcli k Učxluu žúdňjčcc o mdU jeho a pri

sprni

Nčkoltw tafto často pixerusscna byla mi

xd) Sr. us: 28.
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lenú salnota jcho, wždy pťrcc každéum slonžil
š ochotnofti srdcčnon
Pii tom š nejwětssi
pili wc dne i w nori obiral sc lo;jčmanim
slowa Božiho spisowal knchy, w nichžto wý
slcdkh badani swčho Uklcidal a čafto též lo:.
Ullouwal B pťútrly o slo prawdúch naibcd

ženstwie).
NUgUstin ob;lnntlli pcči k tonm pťičinjl
aby společuici jcho w žlwotč duchownem proe
fpiwali, spolu ale ncžnpominnl Uň pťúlcly swč
wzdúlrnč
Neb ž cclého sxdcc přnl si Bhlor
mažditi jc Udssccky w lunčx bxnti fwc nlilostnc
Qb:.lússtč těžce nrsl, šc Ulu fchcižcl nojdůwcro
Učjssi pritcl Nebrřd Tonto byl sc ž Jtalic Un
wrútčl do Nfrikh a ldlišc šťaxxtbexl;ilalg;il Ua
statteu swcm š UUU č Ulúti jcho i bratr Bčktor,
jichž pťičjnčuim swym ť wirc ťťeftnnské byl
pťiwedl
š)ťcbridill“.ďdw dussi čisté chowal we

sskcrč poklady dncha křcstaustebo a mlč tělcsmi
choroba, kterúž ščchy žiwot jcho Utrúwila, Uee

mohla touhu jeho po prmodč žlnrútiti.

Do:

pisowal si častčji š Nugustjnem a ž listčl tčchto
šťejmč pošnati l;e uěžnou a silochctnou powahu

jeho Psal mu tchdy w trnto smysl: „Tnteto
trdy muj Nugustine, wsselřkon Uchotuosti a tl
pčliwosti obstarúwúš žalcžitosti občnnň Thaga
steUských?! Qwsscm,

owssem lUZdUt zuci ťcxdt)

dobromyslnost ton!
N což tě Zcidcuž pťatel
twých uemužc šnstciwati w dobročimlosti twé?
Rommtimluš sUad Ucb Lucininuuď? B.dčrim
že Ucwčdi čchož jedinc Ulilujcš a po čxcnltoU
w) Roomluwh ty pozdčji sestowčl we zsásstni kuihu: „B ro;ličo
ný otázrach osmdescite třech“ nndepsmwu

Smrt Nedridin.

žio
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Ncchač tedh flhni xunc jú chri wolati

chci oswčdčowati žc Bohajedinčmiluješa

jai

jemU

smnotnčmu sloužiti chcrš
Radeji bych sobč
přeil abhš pťisscl kecnlnč a u Ume odpočinul
sobčx Neobúwňm sc, žc nmc fpoluobčané twoji

swtudcem Unšywati budou fdybych tě odwedl;
noldot lnim jak jc lniluješ a jak opčxt mlluji

rrbe“

(List 5)

Neulénč srdečuú jrst odpowčď quusti
Uowa,

UU Um pisse žc si nrjuuouruěji

žúda

přitomnosti jrho „Wssak alc Udpuft“ plmoi
dcilc, „že nrmohuk toldč přijiti; nrb jfon zdc
ti, ktciiž be:e mnc žiti nexuohou a jichž opu
ftjti mi Urlze Tito potřrluji UdcdcuiUlrho ml
tU siUU brš wňdcc Ud požmiui prawdy Boži
tnk mjlc prospiwúšw“. Notrnmlo wssnk dlouho
přcitclsteč ouo dopjfoloúni, Ucb ;úhU již ,;chřcl
Ncbrjdňuš.

Nugxustťu Udssať uikdU nršm,douměl

na „bmtra srdrc swúho“ a po nmohhch lctech
jrntč slawjl ;dtllrlcitklljrbo tčuljto slowy: „Nyni
žljc m lixučxNluachcimowě Cofoljw timto lu
ncnl fc !Uylo;muiwá tnm žije NebridiuZ sladký
přitrl xuuj, jchož jsi, Hofpodinr, š Utrofa slUým
nčuul syucur; tmu žijc Neldot jake jinč jcst
nlisto dnssi taleowé? Tmu žijr kcxlxxšřnsto ža
cházrlh otňšky jcho, jjuxiž fc pteiwnl mue Ubo
heho ncwrdomce
Dtž nednwú Ucho k nstum
Umuu, nýbrž duchownú usta fuui ke šťidlu Twému,
a pijc pořud Uxňžc Uwudrost dle libofti sUdč.
ldlažen jsa lch leoncc N anim, žc w ui se taf

ncopoji aby Zapomcnnl na Uule, nrbof Ty
Paue,

jcnž Uapújiš ho, náš wssech jsi pamcto

liw“ (Whšn l)( Z.)

11e

2,44

Smrt Bdrodntowa.

W kratcc Ua to zaftihla drUha bolestnú
rcma frdce YUgUstinowo an za tčhož času Ue
mřel shn jcho Ndeodawš w 16 roku stciťi
swého Byltc to Ulladiť fldce dobrého a Ulc:
chetxlčho a bystrosti dUcha pťcdčil Unwhe wažnč
a Učenč lidi, tak že Nugnstilr scim š UstrUUtim

se obdiwowal wlohúm jcho

S

pěči otco:o

skoU bděl Uad Uiul a ď pili UejwčtUi wyučo
wal

ho we wssclikých Uaukcxch, odzlňsstč ale Ud

prawdach

fw

Unbošcnstwi,

tetcxcž dUssc jiUo

chowa powždy čifta hoxoucuč pojinmla
Roz
mlmlwalď ďnim často a kdykoli o pťednlčtech
wčxdeckýchjchal
ncopominul w ťcči swč o
božských wčcech ho poUčowati
Na krútcc přod
smrti jcho Ulčl š Uinč dclni sozxulunm o žpll
fobU, jakým člowčk ku pozntini wyďssi (božské)

prawdy dofpčti Umže

chodat

prolmsscl Uly

ssléUky swc š foUdUosti wzboduou a kdhž Nllgun
stiU dowodil, žc Umn tolřko Bnh súm prawdu

zjewiti Ulilžcš jistotoU ermleou
a žc Ehri
stUš Ježiď prmoým učitrlrm nassinl jest žwo

lal chodat Udplamcnnch žúpalu „Popťejcli
Christnš milostřwě chci ho tim holoucxlčji mi:
lowati čim wicc m Uaulecichprospiwati budu“

Slowa

ta mčla sc šúhy wUplUiti ncbot po

krčxtkém časc powolal Bůh mladiřa Uadčjncho
Z toho swěta Jak Nuguftill oswčdčoloal pcx:
mútten jcho požllúmamc ž chslednjicich slow

ktcrčž o 10 lct poždčji Uapfal
nyui Uau pominam,
jeho

mlúdl,

wubec

njčcho

„Be pečnčji

Uňčchož fc Urolxawajr o
o jcho

dospčxlostč, Uičxeho

o něho celcho! Tyš UčtUil jej doblým
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a darh Twojc Tiwy;núwúm Pane Božemůj,
Twůrcc wssech měci jeuž wclemoceul jsi Ua do

brč obraccti Uassc pťewrúccuosti“ (Whš U l)(
6)
Jak jsmc šwrchu podotkdluli ponžil NU
qustiu tichc samotuosti swe hlmoalč kn ro;jiumnč
pisum sw a ku spisowcini Toho času whdal
ro,;mlmou š Ndcodatem činčnch a Undepsal ji:

„o Učitcli„ ťxtiha jcha“

Tc;nkončilw

tom časc dilo o ktcrrmž již w Mcdiolauč a
Kašsicmkll pťeulýsslcl a ťtcle; wclicc byl U ža

milowal, spiZ „o hudbč wnesti čUihach“
Nejprwe obssirdlčpojcdumoú o harmouii šwuťů
n jnkožw samomluwúclj ;a učrl wsseliťčhosřoll
Uniui sloébo pološčl Wohň po;natč a sebe scl
Ulého, i w tomto spisu pčxcchciši Ua harmonii
schopuosti n ulocuosti dussc lidskč, a w barmo:
nii wěci stwoťených slcduje a welebi harmonii
Bo;i
ktcruš lo pmwdč kťcstexdlskcUložeUa jest
Spřsowc Nuqnstinowi wňbcc fwčdči o Uo
postihlc ploduosti dUcha jcho tčž wsfak ,;
Uich požorowatč jcst, jač postoupnč dťiwrjni
bludy swc přcmúhal a w tcžc Uliřc prawdll

kat si přiwlnstňownl Bdtud Ustmoičuý boj
jcho proti Manichowcmxl i teUřrútc patruý,
kdhž se ouich žjewuč Uczmiuulje což w knihach

„o hndbe“ ;ťcjmr widčtijest Bludy, ktcrež ho
pťed lrty od Cilkwc knt odwedly, wssccky jčž
pťekoual, co; požuati jest ;e fpisu jeho posud
Uwedených Ncb již byl dowodil proti Ma
Uichowcům pmwdiwost

Bo„žia podftatč la

UaUkU kat

o bytosti

již byl l dosllčdčil wžnc

sscnost mrawuč: Umlky kas„ Zbýwalo Um jesftě
pisulo sw od Umčlc strojeuých UtofU jcjčch ou
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braňmoati.

Spčfowč jeho obl;lússtč proti Mao

uichmocňm čxelici šúhy sc xxozssiřili, a črtli fc
wssrobccnčx š chwnluým U„šuúuim. Nčfteťi přii
l;niwri jcho alc, UlUžoloč: to wl;dčxlaui, ktcťiš š
Upřimuou rndosti slcoownli čiUUost jeho fpisoo
Umtclskou, radilč mu, dU we spiscch fwých wire
ssctřil duluwy

slwdžxxdllitrldlčjssi, n tU k tUilliméuč:

aozdřlauým, ktrřis; prňwč jru lichotiwml n pro:
stouúrodui wýmlnwnosti Munčchowcň swcdeui
jfou. Nugustiu ochotučxumel plntnost dúwodu
loho n dlc rndw této ťidčl fc při sptsowúui uo:
wébo diln swčho, ktcrčž tchdy protč Mauicholo:
rům choftnl, a kn kouci r. 389 uleoučil, nadcx:

psaw jc „o l. klljše Mojšissowčx proti
Maujchowridnl“.

Wc spisu tour podčnori

nojwirc jiuotajitrtxu) (allcgorlcký)

U.U)kladnad,

řečeué knňhy,

xzutoky, jaťlj:

ktexxd)xxjšwararujc

miž Mmlichou!cř proti dčdlirkérllxlmyprmoolmini
o snooťcui swčta n o prwuim čxlowčxkllbrojili.
. . .Poslodui spiB, ktrrý sw. Nugustixl w

Thagnslr srpjal n wydal, jrst Zuaxuchtú kujha
„o prmočm mildošcustwi“ nndcpfnuú. Zižtchdy,
ledU w tichč jonrouuwsti w Kaďsicjnňl trwal
(r. 388), často B Nlopicm o tom rožmlounml,
šc loim křesfcxldfřaijrdinč jcst prnwú Uúbošcu:
stwi. Romaujuu sll)ssel o rošmlmoúch tčxch a
tař“ dlolcho doléhal UU Nugustčua, nby Upřcdex
ulčxtUtom wc zlňsstuim spčsu pojcdlml, nš ulu

tU přijlibil.

Rommnau

rostrch o fwé stntky,

totiž při wssrllleých sta
o leteréž bcšdčřy w uco

Ulilé pťi sc byl octl, xuilotonl Nugustiua
upťimučx, a fdykoli

lorždy

fpjď Učxjaký Udydnl, Noumxej

nmu pťcdr wsscmi musel ho miti a čitčnoal w

Sptřx sw. Llug. o prmdém nábožcnsiwl.

něxn

š

horonci

dochtiwosti.
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Muimo Undúni

prňwč toho času (okolo r. 390) při swouwya
hreil a dosscl pťedcsslěho dohatstwi swčho
Spolu Ulc potucel sc pofud we bludcch Mauio
chowských a pročr; u„;aml Nuqustin
že již pťio
ssel čaď přihodllú, určitr odpowčdčtč ua Utcišku
ktcrc uaibošcnstwi jcft prnwc, a pťitclc též Ua
pomeuouti, nby uepodlchl pokunenim jakúž bou
hatstwi čxasto pixtwodi. qulu tcdy spiď Uadťcu
čxem) téš wčnowal.

!)komaujnu

stnl

sc leťecsiao

Ueux jak mčlc ho pťočtl

Nchž c mim to diwno býti au w kUi,;c
tc o luiťc tat mluwi Zpufobcmtakw chchým
n spUlU mk Udýmluwným, ,žc nm ncl„;c odolati
Tomn alr Udssiul prciwcm sc obdiwujcmc, že
Nugustin fuihu tu srpsnl Zcxčcst, kdrž pťcd

Ucdúwncm trprw

křcftauem jc stnl.

jsmc si takc uxuinili,

N proto

pončxkud obssirUčxji o Ui

pojeduati jř).
„Prawé

Ucibožcusnoi,“ di sw. Qtec„ „jest základ

wsselikčxlpožiwota

dobréljo U blnžrrlěbo.

šktcré wssaf ncij

božcnstwť jrst plawú? d.no w ftrrém sc cden Bňb cti
a ď bodoucnou ;bo;nostč n;uáwa co puwodcc bytostt
wrssfrrých Nodloslužba tedo nrni prawé Uábožrnstwč
xrdnotliloi siuososowetn p Sokratree aPlato) wěixčlisice
w jrdiuébo Boba wssnk alc sami sc flcmčli modlám a
nchli ď to, nlm nňrod swňj fc prawč slu,žbčprawčbo
Boba bdlj domrdlj N pmwč toto již jcst mocným dů
wodrnl, že wirn fťrssanskaijrst prmuým nábožcnstwim,a
žo jrst půwodu Božskébo Nrb kdoby k p nčfdo Pla
tona se byl tcižnl, ;da lř by moblo býti učitrle jcnž bd
dowcdl,

nby národowč

wčťčli w Bohn jcdiulého a žilj

gt) W črskčm pťrfladu podul suibu tud U. Jd Qerčil.

howčst roč. lf.

l. sw. :!, el a dllu ll. sw. l„

Wiz Blao
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š myslč čřstou a

wyslťťbali sc žiwota břissnčbo, fdyby

byl ldo Plntona tnkto
powědčl: Mnž trn by
lir Uemůžr whfonáno
by sama Boži mocnost

likou milosti, tafoon

sr otázal, zajisté bhl by takč ode
byl doch pocty Božské, nrb tol
býti od člowčfa poubédo, lcda
a moudrost obdaťila ho taťwcu

posilila mohútnosti, a tnfoon

powznrska wclrbnostč, nby k tak fpnsitrlnč wiřc obraititi
xnohl pokoleni lidsfé. Tak bo znjlsté byl Plnto odpowčděl.
Nhni alc wssc toto již w prmodč se stnloz W Urpatrnč
krajině Uarodil sc (Uťitrl), wywolil mnžc xlčrtrré, rozcslal
jr po wsscm okrrsU zcmsféul, fteťiž blásánim nejspasitelu
nčjsss nnufo této wsjUdU plnmelm lúffy Boži roznstili

a frajiny potomfňm zňstawili oswťcrnč. thud

po cclčxm

swčxtč blásá se msfem národům: „Nn počátku bolo slož
wo, n slowo lmlo u Boba a Bňd bUl slowo. Wssecfd

wčci sfrzr nč učinčny jsou.“ (Jan,

1, 1). thuď

již

l)lásá sr: „.Králowstwi Boži jcst mrži wámi“ (LUk. 17,
:81)j „Milujlc nrpřátrly swé!“ (Lur. 6, Z.x)). „Ncmiu
lujtc swčta, nnč tťch wčri, ktcrč na swčtč jsou“ (1. Jcm,
:Z„ 16). „Ncsfládrjte sobč poslndň nn zrmi, alc sflcidrjtc
sobč poklady nn urbi“ (Mnt li, 16). „Kdo rošsimň m
tčlc swčm, z tčla i žiti budc porussoni, nle fdo rošsiwá
w duchu, z ducha žisč budr „šiwot wččný“ (Ǧnl. 6, 8).
Wssr toto již sr stalo„ co Plnto lm byl powčdčl. Wrj
sstcxčému swčtu nauka ta w;nrsscnci se hlásai a swčt ji
ň úrtoU n radofsi poslonchá. Wo toljku ť“rwcprolitťch,

po tolika fčižich tim bojnčji n úrodnčji nužkwrtla Cirfrw

kat. Nifdo jřž ncdjwi sc tolika tjsirňm panjcůwa pnnrn,
ftrťťž odřrksse sc manžrlstwi,

:U čistotě žiji, což ša čnsil

Matonowúch zn nosnlnslnč bd sr bylo pownžowalo. Nyni
již wr lossech končinúch swčtn nábožrnstwl kťeskanské sc
žwčstujr, každodrnnč w t“ostclich sc čitá a od fnčži whn
klcidá, nepočrtni žc wssrch stmoů a pokolrni krčxčrjiccston
fťesfanskou, biji sc w prsn, fdo sc snaži přikážnni ta zcxp
chowáwati, a fonečnč w mčxstách a mčstrčfárb, na hrax
drch i wc wsich, w polich n obddlich osnmělých tnk jafnč
se Ukazujr přrswčdčeni a toulja po odwráceni sc od wčcč

pozemských a po obráreni se k jrdřnémuprmoémll Bodn„
tnk že faždodrnuč po crlém swětč pofolrni ljdskč oďpou

Spiš sw. Nug. o prmočm nábožcnstws.
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widá jchim skoro blasem, abhchom lozbůru srdce mčli
pozdwlžené k HospodinU. Proč tedh Ucpošnúwaji w
tom pusobcns Božido, proč sc Urchtčjť poddati BobU,
skrzc nčbož jiš fr wssrm Uárodům tato wira jest rozz
sstřcnae? Neb nUUi již faždý patrnč pozlmtč můžc, jak

welký jrst
málo lidi,
rodůw!ee)
žiwotu a

rošdil mrši nadntými domnčnfami nčftcrých
a mrši patruým spnscnim a polrpssenim náo
Mudrcowú oUiuo, kdybo Ulobli powstati k
fdybd pozuali Cirkew fat., ftali by sc šajisté

kťcsfany, ncb pozlmli by, žc w ni obsnžcna jcst wssrlifci
prmoda, o ktrrčž lidi pťeswčdčřtč sami si netrousalč“

(K. 1:4).
„thby

Cirkrlo knt. nemčxla jinč zcislnby, nrš žc

modloslužbu žničila, již pxxoto jedinč mčln bU sc weleu
biti chwálmni nrwýslonmomi. Cirkmo ona wssnr mci

prawč Uábožcnstmi, po crlěm ssirém swčtč waútnč

rozu

prostřcná wssrch bloUdicich užiwri kU prospčchu swčmu i
k jrjich Uolrpsscui, wssrm a faždčmU podáwri možnost

žúčastniti sr w mjlostj BožuskNnufa jeji jrft rmea prao
wébo nábožcustwť, ktrrébož faždý sr pťidršctř musi. Clrkew
pat fc žaklaidá nn Cljristn, Un dějinách n proroctwich,
jakýmiž prošťrtrlxlost Božť xo črxsném řižcui prčowala o
spnchi pokolrnť lidstébo k nnprmorni a ol:nowenižiwota
jrlxo. Wsscmoboucť Bůb sám od srbe šjrwjl co prawda
jest, fnždému ku pošuánč a pochoprni ji přispiwá a Ua
Uomoc přjcháži. Tato pomoc jcst pnk Uábožcnstwč fřru
skansfé, ktcréž po.;nati a žachowciwati jcst nrjbežprčnčjssi
n nejjjslčjssč spasenj (Kj G, 7, w)r Žádnčho nenl žč.
wotn, fterý Ueni Z Bobn„ pončxwadž Bůh jrst fwrchoo
wmu) žiwot a p:xmncu wsseho žiwotn; a proto žádný
žiwot, posnd jrst žiwot, ncni zlý (takto dowoznjc swd
otcc proti Manichowcům), nýbrž pofud jcn směťuje ke
fmrti, sxnrt pnk žiwota nic jinébo nenl než hťich. N
žiwot (člowčk totiž), když dobrowolným pťestupkem odo
ťiká fe tobo, jenž jcj stwořil, a kdyžproti zákonu Božimu
Jee) J zu nassjch časů mčlo kuUsc wúroku

toho wdččnč ssctťčtč! Dou

lládá pat swd Qtec: Tot sc wěři a uči (n tatolitúj a to jest
wrch spuseui lidskťho.

o
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nžiwati dlrdi wčcč tčlesných kterč mu Bub podťidil
smčřujc k uicotě a padá do pofuly fte:aiž zatraecnim
sc nazywa ncb břrssil et wůlč swou K ulěčeni pofolrnt
lidsfébo ráčil syu Boži na sc lošiti cclébo člowékn nc
bot tU pťirozruost ua se wzlti mnsel ktrrou chtťl

foupiti;

záǧrafo wiru sobč zjrdnal co Bodu wc wy

Učowáui jewil sr co Bůb,

w dobeich wčku swebo co člo

wčf Ničcbo ucčinil Unsilim wnrcko jrn přcswčdčowauim
a napominánim nrbof přrucl jlž čaň starěbo otaoctwť
zaswitnula dobn swobodu a přiboduč fu spcisr swé po
zunwal noui člowčk ď jafoujrss snoořau wuliswoboduou
Ll cclú žiwot jrljo Ua žcmč lmlo učcni mrawů ero
z mrtwých wstáni nlr ;ťrjmč Ukaznjc, žc nic z přjro;e
nosti lidskčxUr;nbonr exe)(Čk Uunllš)
„Rdyž přlsln Ulilost Božl, Cbrislnň Jržťš, nčkolik
swcitosti wrlmi spnsitrluych jest nslmlowcno ftcrěby w
jcdnotc držely spolrčuost lldu křrsfnnffebo Muozi ti ob
ťadowé ktcřiž wázall národ šidowsfú, nyui již plntnosl
jztmtjli Nrb wc stnrcm žúkončx,ža časmd otroctwi národ
tcn bnšni držaiu jest a nmobo obřndmo ti;ř nrsl Pro
spťwalo mU to k nabyti tonlm Uo mčlosli Boži ftrron
proroci wrsljli co dru budonrč Bohnbojnost w bázni
:nú počátef w lásee nlr sr zdokonalujr
„Člowčť žbťrmil t j činjl co Zapowčdčela wěčnú
prnwda n wnbnáu josl z reijc do toboto swčxta ta ju od
wčxci wčxčnljch k časuúm,
od bojnosti k Uužotě, od siln
tčla ku fřebkosti. od dobra wčxčnébo n duchownsbo ku

časnrmu a tčlrsnému

N léť dunr ktruj podáwú Pro

zťrtrlnost Boži wc swc urwýslownč dobrotiloosti po slup
Uich a rozdilech jrst wclmi krásný Jcst totiž dwoji: au
torjta (wrchnosk zúfona čili přikazan:) a rožum Nu
torita zadci wtru a přjprawujc člowčka k rozumu a
rnzum přiwádi k pochopcni a pozuáui Wnar nni aU
torita nrstoji doccla o sobč brž lošnmu neb člowčk
musi rozwažownti komu má wčřitj a w tomto přl
e, Julož sw Qtec w žiwotč Cbrusta Spositele widl žiwý o
ldra mrawne nanry (etbiry) fřrffauské téžUodobnčz mrt
wý wstáni jcst mu zaklndcm fysiku (cljxoipuunnue

turudioj a qpusob xtčem Chrlstowa zarladrm
lcktjky

(ruriouuliO chďcjpljuuo rešulu) tťeskanske

dlaa
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pndU jrst již moc poznaué a pochopmé prawdy welmi
wrljfai Poněwqdž nle flcsáme do wčcl časných u jcjlch
láskou odwráceni býwúmc od wěčuých (totčž od Boha)
jakýjl časuý lrk fscrý fu spnseni wolá erčdome alc
wčřčcť Uřrdnť jest mounk pťrdni nc přilozruostč a wý

bornofsi swon nýbrž pťrdnl jrn postuprm časn Nrbol
na ktrrě misto fdo upadl na tom sr musi rukama ol
přin aby wslnl Tak i my o tworo tčlesnč ťtrré náš
poutnji sr mnsumc podepřiti nbychom požnnli ty, ktr
rých tčlo zjrwiti Urnlňžc“ (K 20 21)
„Přcdkoxoé nassi položili wčrU nezwrnmou zázra
ťum wjdltcluým (činčnym od Cbrista n sw aposstolnw)
nrbof jřnnk cmi nrmobli Ll tsm sr stalo žr potomfixm
ji; ani Urns potřebt dnlssich zazrafů Nrb pončwndž již
Cirscdo kntolicka ntwr;cna a rozssťťcna jrst po celém swčlč
urchtčxl Bulp, aby zcižmfowé ti nž do nnsslch časůtrwali
proto aby mysl nassc nrbledaln wždU jcu widjtrlných
wčcč a pokolrnč lidsfr nrnstndlo wnrduosti tobo čebo

ťidfost a nowost ducha rošpnlnjr Neim tch nyni jtž
nrsms býti pochpbuo mňmrlř wčřitl tčm strři hlcisajicc
wěci wznrnrnú (wčul kť) bhlj ťe so, k Uasledowáuj pťřu
doésti crlé Urirody qe) Wižmc ale pokud rošum jest et
e) Ro;e;uxiwa tuso sw Qtre srdm stupňň žňwota lidskčbo wuber
Rdo šijc podlr tč!a spoutuu žxioostmi wecl čnsuych, uuzywa sc
člowčxsrm stnrnm ;rwuuteruým Nrftcři w takém stmou zustn
maji noudšdo a; do skouuiui Rdo alr uwnttť znomu fe zro;uje
n uabytou silou dumownj n nxoudrosti žndofta jwr potlučujc a
podřu;ujr pod zrifomj uebesfé, na;ýwn je člowrsem uouujm
wujlrruym
Ctaždaj nUi wr swém Zrdusobu srdm wťfu člomčk
uowlj oudUeau duchowuich Y mt poměrnr i wrssfcré pokolrni
ljdskr jebožto ;iwot jrst jnfo žiwol jrdnobo člowěfu od l!lčmma

nž na toucr lohoto swčta na dwoje odděleni se poddáwá

W

jcdnom jfou dnwy be;božuých, po;emskčbo člowčfu obrn; od
počátfu aš kc soucč smčra un sobč ucsoucich wc drulpém jsou

;nftupomémirodu jediuémuBohn poddauych nle od Adama nž
do Znna Rřrftilclc žiudot čtonťru po;cmskébo wedoncirb pod
ťáfolnwu jafonsi sprowrdluofn A lčchto dčjind nnšuwnji se
stamjm ;xiťourm,

n tu?ořra

pozrmskou řissj Uředstmuujice nňc

jlnrdo nejsou urž obru; nomrdo mirodu n nowédo zákona

Uředstqwujiriljo
nrbrské.
!l Púnč
loboloožnárodu
pro;asim
časmj, frnlqundi
počiuá se od
pťlchodu
kc duň ;ewm
(K 272 Pntrna tnto jest zalladni mysslénla wrlkrho dila z.o
nxčstčBožim„“ ttrréž lw Qtrr po;dčji lepsal
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to„ pokročiti

widňtrlným
pozorujrmc

od wěci widitelnhch

Uostoupajc nž k neo

n wččným! Nikoliw nndarmo n nn prčxzno
lrásU Ucbrš, řád bwčzd, ffwčlost swětln, dnl

a nocl střidánč, lUnU mčsičnč občhy, čtwcro ročnich poo
čnsi, tnk weliré srmrn muožstws, podobn n počrt wčcč
plodicich a wssrckd wčci oftntnt, řteréž wc swém způsobU

zwlússtni ráz mnji n přuxozrnost. Tyto pozorujicc od nich
postonpati máme k wčcem ncsmrtrluým (kn pozmini
Bobn)u Dálc zřctcl obrakmc k tomu, co jrst žiwotni
pťirozenost, ktrrá wssrcko toto poznúwá, totiž dnch lidskú,
a ktcsá žiwot dáwajic sčxlu, znjjsté musi býti tčla leozčxa
cnčjssi. Neb jnkcikoli bmota, a bUf i srbe skwčlejssi bhln,

za málo sc ceni, pokud nrmci žiwota Každá nlc bhtoft
ziwň před wsselikon nržiwou má pťrdnost, po zúkom:
pťirozcněm. Pončwndž i zwiťata žiji a fmysly poznáx
wnji, tn mobútnost w duchu lidsfčxm jcsl ncjpřcdnčjssť,
nc ktcrou pošuáwai, co smysly pošunti lze„ nýdrž ktcroU
soudi o tom, co sc smnsly požnnlo. Zjž nle poznati
musi kcxždú, žc přednčxjssi jest tcu, kdo soud wynňsst oué

wčxci o nižto sr soudi.JrstxlitrdU žiwotrozUmm)po ťádu
swém lolnstslim soudi, žádná již bytoft ncni jrbo přednčjssi.
To wssak w pochobnost brátt sr Urmůžr, žc jrst pntmč zmčxuj

nitrlný, odkud jde, „žr bdtost nezmčnitclná, ktrrá jcft nad
dussi rozumnou, jcst Bůh; a tam žr jcst Urwni žiwot
n prwns bhtnost, kdc jcst prwni moudrost. Toto jcst tou
tišž oxm nrzmčnjtelmi
ftcrážnmčlrc
sc prcilďč
nazýwá
zkonrm
wssrch nmčnt prawda,
n umčnim
wsscmohonj

cibo“ (Knp. BZn 31). chuoho tch přcdlwssim blcdnti
snáme, poznati Boha

a milownti bo z crlébo srdcr, zc

wssi dussc a zc wssi nmsli swě, a bližnjbo

méboe“ anotom
kdo š

jako sebc scxl

dowožnjr swl Qtec, že Bobn milch,

nim jrst sjrdnocrn n komu nic jiučbo ncui dod

brrm, než samo to, sjcdnorqu búti š Bohcma Dúle pak
liči žiwot dobrý, křrstnnský tčmito flowy: „Pokud leřcj
stnn jcst w žiwotč tomto, Užiwú pťčltcl, nby dokázol
swou wdččnost, Užiwá nrpťátel kn cwičeni trpěliwosri

swě,

Užlwú

potťcbných,

nbh

son

dobročimwst,

riwci wssrch lřdi, aby son
lásku ke wsscm doo
knzale ?lěkoltw nrmilujc wčci časných, i wčct čnsných
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nrjlépc užčwá, n Uodlc každébo potčeby lidem pomábá,
jcstuli ncmů.e wssem jrdnostrjnč. Mluwťoli 8 jcdnim z
přátrl fwh důwčrněji nrž š drubým, proto ho wice
nrmiluje, nýbrž wčtssi má rl! nčmU důwčrU a otewťeo
nějssi n nčbo nalrzú srdcc. Cnsmjm pnk wčcem oddnné
třm lěpc pťijimci, čim ménč sám čnsu oddán jest. Nro
moha nlc wssrm, ktcrě ftejně milujo, pomocrn býti, byl
bh nesprawedliw, kdUbU nrjblřžssim swým ncchtčl přiu
spčti. Neb swnzck, ftcrýž poji dussr, moenějssč jest nrž
sumžrk Ulista a čnfůw, ktcrými wázáni jfmc k sobč co
do tčxln, swnžrk nlc lrřsky ncjmocnějssl

jest. Qn bolesti Uea

Upi pťi smrti nčkteréljo. pončwndž kdo miluje Boba ze
wsii dllsfe sloé, dobře doi, že ani jrmu nic ncumlrá, co
Bobu ncumirá. Bňh alc jcst pčmrm žiwých i Ulrtwúch.
Dn ncni ciši bidoU bidm)m, poněwndž ncni tnké cizi
sprawrdlnostč sprnwrdliwým. N jnko nikdo mu neodrjmc
sprawrdlnosti n nikdo Bolxn, tnk nikdo bo urzbmol blcxa
žcns.!stia N jrstli snnd nčkdw nwnitř jrft pobmlt cizým
ncbežpcčim ncb pobloušrnim nrb Utrpcnim, pohmltl to
špůsobi onomu pomoc ncb polepsscni ncb potěsseni,njfdd
nlc jcmn snménlu žtrcitu pokoje. We wssrch aletrapných
prncich mysl swou powznňssi jistým očrkciwánim buřmuj
ribo odpočiuuti.
co mňšo
sifoditi Qu
jrmU,
jenž sei ncu
přitrle
užčwá kUNcbo
swémn
do rémue?!
neboji
žáu
dného nrpřátclstwi, silcn jsa pomocč n ochrnnou toho, z
jrhož pťikcizani a miloflj Ulilujc nepťátclye Tcnto mUž
sc we strnssech nrjcn nrznrmouti„ nhbrž se i rndnje. dou
bře wčda, žr foUžcui trpčliwoft pňsobi, trpčliwost pak
škusseni, zkusseni pnk nciději, náděje nle ne abnnbuje;
ncbot láska Boži rozlita jrsl w srťdcichnnssicš, sfrzc duu
cha sw ktrrýž dčm jcst ncim! (Rimq 5, 3.) Kdo mn
trdU usskodie? fdo jrj přemůžr? Člowčk, ktcrý w sstěstť
postawen, PokUd
pokrok činť
w cnosti,
w mci
nesstčsti
poznáwá,
pokročil.
požcmských
wčci
ljojnost,
nrspol ǧa!
bci

na nč; fdy jich jest zbnwrn, poznáwá, zdnž ho poUtaly.
Qbyčejnč totiž pokud jc Uláme, myslimr, žc jjch nrmiluo
jrm; alc kdy počnou sc ztráceti, poznáwamc samy sebc.
Tuo jsmc mčli totiž bez láskh, co ztrácimc bez bolrsti“

(Knp. 47).
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Rxoneťněpnk nnpomsnú slowy tkliwhmi: „Napomie
mim wciď wfsecko, lidé draši, bližui moji, a scbrsamébo
napominám š wrimi, nbychom co možnci 8 nrjwětssl

rychloftl spčchnli ža tim, f čch náš Pán Bůh wolci
skr;r moudrost fwon. Nábožrnstdoi nnssc nrbndiž fwlaste
nim smýsslenkrim, uýbrž at pontci nciď ncibožrnstwť na
jediného wsscmol)onciljoBohne erinému Bobusloušsme,
jrdiuénnl wssrch wčcť pňwodu (Bobu Btci), a jrdiné
mondrosti, w nižto mondrn jcst wssrlikci dussc moudrá
(Bolju
Synu), má
a milostl
sw.š,podo
od
nižto blnžcnost
wsselčfýsamč
twor (BobU
blažcný.Dnchu
W jedn
stntč tedy ctčUlr Trojjci jediného Boda, od Učhož jfmr,
str;e nčljoš jsmc n do nčmžto jsmc; od Učhož jsnlc se
odwlxútčli, jemnž jsmc se stali nepodobnými, jcnžto za
byuouti náš ncncchnl. Twůrcr, k nčmuž sc wrnrimc,
w;or, rtrrý náfledujrm, n Ulilost, ťteronž smiťrni nabýe
wánlc; jcdiučljo Bobn, od nčhož stwoťcui jsmr, jsoncc
podobenstwi jrbo, ftcrč nčm obuowuje w jrdnotn, a po
foj, ktrujmž k jcduotč lncmc; Boba jruž řekl: staň sr,
a

slomo,

skršc uěž doxssecfojcst učinčno

n Dnr

řdobrotia

wosti jebo, we ktcrémžžsmikrno jrst šr Twňrcrm swým,
aby nic Uržadyuulo, co skrze slowo od Učbo jrstnčinčuo;
jedinčbo Bobn, od nčljož stxoořrni žijcmc, od Učdož obu
Uoweni moudťc žijemc, jehož mulnjlce a užiwajirc blnd
ženi jsme, jrdjnébo Boha, jrnluž črst n flúwa Ua wčfy
ločkůw“ (Knp. 55).

17. Sw. Llngustill wyswčccn nn knčžstwi. ČiU:
nost jeho knzntclskci.

W tichš soukroumostř Thagastenskš žil Llux
blnženčx, lU pluč Uliťc požiwajc Uebeského
poťlidu, jehož sc nul mčlosti Boži dostalo. Wroa
fpiwal w pozučuli prawdy kat. a žiwotč swau
tčm, ču ktcrčnmž cili i pťcitelh fmč !nilč wcdl.
gustin

Modlitba,

ro.zjimúni, cwičeui sc w pobožstti

a ťonňni

skutků bratrskč láskh bhlyf Uul obliu d
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bcuou utěchou Spify swýuli hlcdčl Uetoliko
přaitely sndc wzdělúwnti Uýbrži wuber spolu

bratro fwé katoliry w prmoc wirentwršowati
jakož i pobloudilcc Ua restu fpascni pťiwoditč
Proto taleé kdokoli sc Udúla přilcžltost ďcwsseli
ťoU horliwosti Usilowal o ro;ssiřexli krúlowstwi
Božiho Z tš pťičluy psal tehdy Marčulowl
pohauskculu uččteli w Madallre pobliške oloiťe
kťestmlsteeGajowi, letcrčbožnswčdčoloalšbludll
P)čalxltň)cxlxdsflšá),a

Nutouiuowč,

jchoš umu;ellea

w ro;tršcc Douatowskc byla wnccky žaidajc
Ehristn zisřati Muloft Boži žchuala sxmhúm
jeho a pwto tim loroUcučji přulUul k xuilc sa
motč sloé

tale žc si umillil,

cclý žuoot swčjj

xUui ;txúwiti 8ank wssak Ustmlowila prošťctcl
Uost Wožskú Ehtrla ho učiuiti UúdoboU wheoo
lcuou, ktrrňž flúwU Cirkwc fatolirkš ssiťjtčmčxla
po

locsskrrč

;eult

ň

po

wssccley čxasy. Z tichč

sollfronumsti powolaln ho k ččnuosti welic
kolepé.
Nčxro pťeče dwč leta žil Nugustin w Tha:
gastčx, spoluobčxauč jcho prokažownlč

jcmll wsscu

ljřou lúskn a úctu a chwaluú powěst„jmena jcho
i w

okoli

so dcunč: wicc ssiřila. Zc otcoloskš

statty sluč Čirfwi a chndým lošděljl, žo w
klússtcrllc souřromuofti žiwot swiij Bohu poswč
roloal a splsy swými prč hlllboťc a důmysluc
wnulluwuosti obšlciUtnč pokoroU a Uadsscuou
lúskou ť Eirkwi swatč wyujťal wsscobchou
budilo Uožoruost n loysorc jc!nu wúžcno jest
Proto již žnhy sc proslychalo žctakoweho mUže
ucjcnoul swatosti žiwota nýbrž i darcm wčxdy
proslmocncho
Umohč obcc kťesianskč sobč
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ža bisčupa žčxdallǧNcbylyťNUgUstan takowč po
wčsti tajUh, pročcž w pokore swč spolu pak
obúwašc
fc wclké neld
odpowědnosti
a Ucbczpcť:idoy
xi
ťadU isknpskehg
kUčžského stmostliwč
hýbal u Uechtčl aui cestowati fkrzc město kdcž
by sc bylo jeduati mohlo o wolbč biskupa Ucb
čuč;c Udcxlo sc wssar žcx času toho že přinuccu

byl Uaftonpiti ceftU do nlčsta Hippoxm ) kdcžto
staťičřý Walcrillš biskupcm byl Pončwadž sc
tnm Ueťdylo Uičehožoobúwnti, wydal fc Nugnx
stin jak sc domýsslcl š uponU jistotou ua
cestu Žil totiž w mčxstčHipponč jakýsi Uťchik
cisaťský, ktcrýž pilnč čitciwnl spisy jcho a žldož
Uosti jeho Upťčmuš sc obdiwowal a Uúsledkcm
toho wzdeitč sc chtčl wssclikých starosti tohoto
swčxta sl do ťlússtcra w Tlǧaqastč U!stouputl Q

tom pfal Nugustinowi a žaidal spolu by ho
osodnč Uslwsstiwiti rúčil žc ldy fUadUčxjtpřcmohl
což mu prckcižclo Yuqustin pťisscl k žúdosti
jcho Ua šcxčútfxl r 391 do Hippoml monak
mimo Uadúni UmrUč; Ucb člowčť teU kolifawý
bršo Ua ten, U bršo opet Ua jiuú špusob ua
stnpowal Z drxchč stchch Ulc tcž Nuqnstču mli
Uetussil žc nlU Uastalsl Uonm a to sicc šUmUe
Uitci doba žjwota.
še) Mčsto to přcd čnsy sidlo krcilů Numidie bhlo w lrásnč a u
roduc krojinč rozlo eno, pobliztu bťrdu mořskeho a zdčmr
mohútnč opewnčuo ťa wrchu wnč města wymualu sc basilita
biskupská ,busilika pokoje“ nozwnuá Mčstoto jmenownuo Hčppo
králowsky poučwndž bylo teutrátc jrsstč druhebo mčsta Hippo
Zurinw urb Diarrituď nazwunčho Nu zťlcenincichjrho stoji
za nosiich dob ncpatrnč mčsto Bonn Biskupowé francoussti
Uostmuili tuto sw Augustinowi pomnir
Srow Poujonlal Gcschichtedcc hcil Bugustine Schusshousen

lmd. j. Bd. p. 115, Uu.
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Biskup totčž Hipponský WaleriUš ncmohl
pro wysokč stúii swč powinnosti úťadU kazatela
ffého tak šastčxwati, jakž toho potťcba soěřišich

whmúhala, a to tim mčuč, an co rochý Rck
Uúležitě moceU Uchl jažyka latinskčho. Již po
delssr čaš tedy přcmýsslel o tom, jak welicc
toho zapotťcbi jrst, knčze Uějakčho wywoliti a
ktonul Ustanowitčj, by wčřicim hlňsnl slowo

Boži. Q tom i Ua modlitbúch prosbyswč BohU
přednússcl. Ncb prost jsa wssclikč ctižúdosti o
lo jcdiUč dbal, co by k blahu wěťicich proo
spiwati Uloblo, erhližeje sc, že obyčcj takowý
m ciaxřlr!iNfrickč posmoúdc Ucanowal
ancb
ščby fuad kučxš kazatel Ua ujum biskUpskš wúžu
uostt jeho proslynoUti nlohl. Nngustm lU pieil

byl do ijponu,

a Waleriuš osobuč se,;nnl

Uulže, o Učauž prawdiwú powčst slciwu pobož:
Uostl a wčxdy rozhlassowaln. Přč pohlcdu na

něho ,;nrndowal se Waleriuš po tajmo, jakoby
wyďssim wuukuutim byl pošual, že fc wyplnňla
již Uúdčjc žiwota jcho a žc Bůh již wyslyssel
prosldU jcbo. Jeduoho duc, když se shromúždčli
wčxťici w

chrúxnč

bisleupskčm lUystoUpil Waleo

riUď Ua kazatrlun, a mtulo nadúui počalk
Udsseobecučmu pťckwapeui udčťicich mlumiti o
nefchopnostř fwč k úťadn fašatclskému a jak
dúmuo již byl přemýsslcl, poUčocUika Uějakčho
sobč pťidružitj, ktcrýžby jcdiUč hlúsnl slowo
Boši. Tim žc ločťicim poskytnouti chec nowý
důfaš

towati

lčxsky swč

chce pro

pastýťskč, ktcrúž wssecko oběu

blaho a spascni jcjich. thno

ssili sicc ločťici. nrtUssil ani Nngxlstin, žc by fc
toho dnc sund jedUati mčlo o loolbč kněšc;
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po rcči bisknpowč wfsak hned wsscchǧraky o
brúccUy jsou ua NUqustina Wssickni jlz ončm
slhneli o Uabožnosti jeho a Umčni wědcckčm
a o rozličných spisech,a žamilowali ho ťtcrúž

statky swě rošdnl abh so Bohu pofwetil Po
jeduou tedy Zwolali wssickni „quustixl ldUdiž
kuršem!“ N fhldlkljllU!Ur sc okolo nčxho wlrkli
aoire Ucž wedlč ho k biskupomi wolajicc: „Nu
qustiu Nugustial a žúdmj jiuý! NuqllstiU budiž
leuě,;em,n br; prodlcniwyswčxttrž bo Ua lenržstwi!“
Nugustin byl jak be; frldca Zpaumtowmu fc, ;apla
kal uad tim, co sc dčxlo.Bolestuú tiscsl swirasa srdcc
jrho a hojnč kmully muslzy pn liccch, a tim hojučxjj
kmu:ly, ml nčxkteřiz okolcdstojicich,uel;najire prmUou

přičilm plúčxcjcho počali ho tcssitč by jcupowolčl
a sc Ucpečownl že sjcc wsseoldocnč Zučxmojcst
;c wčtnidustojnoft biskupskou l;aslul)ujr! Udssařnlc
by ch poshowěl, .šrt brš toho rourwidčxt ldčfleu

peul ldudc Nugnstňn proto uoplakal; plakal alc
žc sc hlo;il uřadn kuržskcho Thaqastsl poskn
toumln mu souťromnost ldlnžeuou tmn B piax.
teln požiwal Utěsscncho pokojc jařoby Unpřed
žňš okousscl budouciho, ucldcskčhopoklidu, tamso
Zúdal powždy zilstati Tcď wssnt ty Ulilc kruhy
Ulčxldm wždy opletčti a na scwžiti uřnd jchož
lčxžřýchprnci

ucbczpcči a žodpowcdxlosti sc desil

Wssecfo nle Zdrahnui sc dl,dlo Umrnc! Maruc
sc wyullomoňl a ofwědčownl Uedustntcčuost
fwou,

že Ueui Ucilcžitč pťjprmncxl,

že Ucznei

jentč dokonnlc pismo sw a žc Ucui w stmou
fat obcc slowem Božim k žiwotu wččuému
wčsti. Maruč prosil biskupn, by nspoň sc odl
ložilo wyswčceni na kuěžstwi. Staťečxcťwclcdný

Swl Yugnstin wyswécen na knťžstwt.
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k uičenmžnechtěl pťiwoliti wždyf prmoil, milost
kučx(;stečm;uu wždyt plý w tonl patrnň jrst
rxckn Boži, již odpirnti zhola nelnožUo Znť

mrl powoliti kdežto plcfnl mdosti, žc Buh
lasknwč woslyncl pdosby jeho a že. sewypluilo
po čcmž tak dlouho již byl tox:žil Jnkai to
budc radost loěřicich kdy jinl hlúfati budc slo
xoo Bo;i! an bo budou milowati n wsseo
lderuou dňwěrml ctiti! TU n podobnč Ulysslčufy
tmulln bisfupowi Ua mysli, jakž tedy Utčl nncb

xuohl Nugustiuowi podooliti! Tak sc tch

stnlo,

žc Nugustiu U dorlikém šairmntku swém, pťi
wsscobrrnš wssak radostč wěťicich na ;ačaitfn
lofu 391 w stoličUěm chrmuu slawuě Ua kurž
stwi Udyswrch jcst bhl

Po wyfmecelli fwcm NUqutju tim jasneji
po;umoal jakých obtiši n Ucbc;pečiúťnd kně.žsko
Ud fobč chmoú a jak ucsuaduo jcstit wyhowčti

toljkclúm a piitom tať rožliřnoul potiebúm
ďuáwwuim Pčibližowalat se Udclkň Uoc, jak
xuuohc tu xmstúwalu pmoimlosti! Pročež pi
scmuč žúdnl ldisiupn floého o poloolcui, bh sc
af; le wrlifč uoci du tichou soukromnost odstrae

mtt n modlitbou a ro,;jiulaiuiul pisula sw. č
dllchowuimu úřndu swšmu pťiprmooudati mohl

List tru fterýž Walcriowi poslal jestpťekrnsným
swčxderludim, žc Nuqustčn

Uejcnoul dorlkoU dů

lržitost sthU kněžskéhodokonalc pošual uýbrž
i ,šr ďhlndokou pokorou o sobč fulynlel „Pře
dewssim“ tak pisse, „prosim byš powúžil, .Zc;a
unssirlp dmj nc;dai se bl)ti pixcd lidmi nic snado

nějssiho a i lidem Ulilejssiho nežnťad biskupský,
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Ucb kdlčžský,jcftli sc powrchuě. jeuom a takořka dlc
;půfobů pochlcbnika zastúwci; w skUtteunlencstčxwa
uťadu težssiho pracUějssiho a přcd Bohcm trestU
hodnějssiho, a obzlússtč za čafň Uassich Uebrz
pcčnč:jniho Uad Uřad biskupa neb kxleze Dúwno
sice jjž zual jscm chnúšc ftawu knčžského npni
alc wlnstui zkusscnosti swoll po;nal jfem žet
jfou Uulohcm wětni, Ucž jú se byl domýsslel;
Uikolčw

jačo

bych Uowých a jjm)ch

Uesxm;i

a Ucldcžpcči byl po;nal
ale to jchx Uc
mědčl Zdali fc Ume sily doftmoú, sncsti jc;
Ucb jú Ulyslil, žc sily mc jfou dostatccnč Pml
nlc Uwedl Uluc lU pofnlčch a skutlech Uknzatř
Ume chtěl Ume smnčum! Pro mc hťichy nčiUil

to Buh žc po pxwuim plmoci postaweu jscul
kdežto jcsstč ani weslem hnouti Ucumim! Suad
Umnitne Swatost twojc: co paf fc Ucdostúwci
Učenofti twc 2 Q nmoho muoho jcst toho to
lile žc suařmčji bych wlǧpocisti mohl ro múm
ucž co bhch jesste lUiti si žúdnl Mohusicctwr
dňti, že wiul a pcwuč wťťim, čxehož númk

fpajeni Zapotťcbi jest Jalč ale toto jjUyulr
spachi pochoati nlčml nchlcdajc toho cožmnč
Uýbr; což julým a Umohým Užitcčuo jcstk
spaseui jejich? NcmohU toho jixmk doscihuouti,

Ucž dlc rožkale Pcinč uwdlitbou hlcdúuim a
tlučenim t j. modleUim rošjimúniul a w„;dh

chúnim k Bohu“ uuWalcriUš

powoljl prosbč

jcho a Nugustiu w tichc soukromnosti připm
wowal se Ua uťad swúj, ťU ktercmuž od Boha
powolml byl a jchož powiamosti Uapotom
še wssclikou horliloosti konul
Pripomenouti tuto dlUžUo, žc oťolnosti,

Sw. Yugustin whswťccn na kněžstwi.
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m jaťýchž NUgnstin úťadowati měl, bhlhwelmč
ncsnadnč. Modly pohanskč byly sicc již whwrú:
cenh a žiwot kťcsťansťý mladistwou bnjarosti
sc rozwijel, pťi tom wssač tčž Uulohý obhčcj poo
hanský Zatcmňowal čistč quawh fřesfaUskě. Ba

w Hipponč stúl posawcidc chrúm jech pohmlfleý.
Qbywátclč HippoUssti ncirmnnon psudťosti, núu
klonnosti k hnčwa a žúrliwosti, obžlússtč ale
fmyslnosti Un nmozc byli porUsscni. Nad lo i
rozličnč fckty tn sidlo swč rožprostťcly a Uca
blahým přikladcm a pňsobenim swýnl russilh

mčr a jednotU cirkein.
N proto uminil Nugustin, dilcm pro Uce
fnadné prčlcc úřadU swčho, dilcm žc ncnwhl
žnpomcnoutč Ua sw. brať swon w Thagastč, při
wsseljkěm konúni úťadU knčxžskěho, tšž woliti
sončronmost lelússtcrnon. W klidUéUl pťistawn
tom chtčl sebc opatřowati sw. žbmni, a po
whkonmlých pastýťských powinnostech dnchownč
odpočiUoUtl; chtčl žiwot swňj w Bohu nstal
wičně šdokonalowati a rozjimúnim fw. prcxwdp
Uejerm sebe smného wzdělciwatj, nýbrž,i kU
wždělúni wčřicich schopnčxjssimsr stúwati.llmysl
swňj sdřlil biskupowi fwému, kterýž plnotcowskč
lúskh f nčmu nlilcrňd swoljl a ktonul cilč
scim šahradu rožfúhlou darowal. W této bližo
chrúnm stolňčxUčho lcžici šahradč dal Nugustin
klússtcr ck) whstawčti, a zdc pťibýloal 8 pťúo
tclh, ftchč š Uim tonžicimi po krúlowstwi Bor
we) Klásstrr ten ssnl se ústmnrm blnhouosným.

nu odlud n zn pťiu

thdrm Bugustinowým ssiřily se podebné ústowy po wesskeré
Clňlpi Ysricfé? Z Klásitem pnt čdčpponstébo mnozi sw. blskuo
powe n učitele bčhem čnsu wl,xsslizwrledowali Cirlcw tat.
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žim Co do způfobn žiwota toho, ,;achowúwal
tatcž prawidln jakúž w Thngnstč nstanowena
jsoU Každý mel se wšdcili starosti a žadostč
tohoto fwčta a jcdinc žiti lúsrc Bo,ši a bliž
Uiho Pročcž nlělot wsse býti wsseul akaždčmu

spolcčno ady tim snúžc Buh smu stal se do
bchl společným wsscch W Ulilostuém tonl old
cowúui xmlcžal Nuqustin

wždy Utčxchon ulrww

po uulohočetučm Uaumhúni uřndu pastýřskcho
Nlhpiuš a Ewodčuď k žúdosti jcho opustxli
klňsslcr w Thugastč, a pťidrušjli sc uul w Hčp:
pončx.and po wyswčccni swem pfnl Nuqnstm

do Karchnqinh NUrellowi

ktcrUž přcd uc

dúwulcm dm arcibjskupský stolrc powýsscn byl
Pfal nlU, jakym to špňsobcm ku kuržstwi po
wolún byl a jnk powolúui fU.chlU šadost Uči
nitiselUUUasuažujc. W odpowedč fwc projcwlljc
Nmeliuš Nuqnstiuowi wsselčkou Uctu a llifku
obšlásstč ale š toho fe radujo, že i co knčž Uc
opnstil kliduy žlwot klnssteruy a chtčxjcsailu

Zbožnč snahy takc podporowňti, chouml

klá

sstcm Hipponskemu pole jcdno; Začcž Lluqustču
Ulu co Uejupřiumčjč dčxkowňl (Sr list 22)
K wýslowuc žadostj bjskupn Walcrin wě
uowal Nugustm Udsscllkoučtmwst fwou tržkl)m
powilmostem xiťndU řaatclského Z hlllbokosti
srdce fwcho zwolal lU prwc ťoči sloé: „šxúšatj,
Unpominati kúxati Udzdělúwuti foždcnxu zadost
čiuiti jnfa to tčžc jokš to bťimč a jakú to ne

snúš!e Slowum tčm šajistc přiswčdčimepowú
žinlcli,

žc liřad kašatclský již sám w sobč! Uni

nmohé Uesnnše, a Uwčxžinle
li šjnkoUto horouc
Uosti fc tchdy

rozwijel

žčwot cirfewxli a jak

anatelská
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tedy rozsúhlý bhl okrcš čiunosti kazatclskě, tak
že ťrčuikowi bUlo pracowati Udssclikou Usilowa
nosti, a to pťi pomčrcch zlňsstUich a často wclmč
ncpťizuimých. Ncb Ulčl NUgusttU hlňfati slowo
Boši na leaždon ncděli, na welkč swútky cire
kemui

a

Ud ony

dUU, kdy wěťici m četučjssinr

počtu do chrúmn Ptinč přřchti,;eli.

Tak bylo čxiniti na dcu Uarozeni
Uě,

Pci7

ftcrýž co jasučx jitřeutea pťcdchúzel ostatni

flawuosti

roku cirkcwuil,o. Toho dne čiuimal

jen krcitťč řcči, š tiuc wčxtssi alc uadsscuosti

wcu

lebil Uejwšncsscučjssi skntek nlilosrduč lúsky Buži,

wtělcnim Christowým neim projcwcxlé. „Narcha
Uiuchinč,“prawňl, „spaseni se stalo wrsskcrčnm
stwoťcuil Christuď xmrodčl fe z šcuy n obojc
pohlmui w Ehristul uctčxuo jeft. Rdo tcdy w
pruduim čxlowčlexlču thrnceni
pťisscl, obraitřž
fe k čloločkll druhénm cha Uúďkfnnxt„čpťcullua
wtla a Zežqu sc nčnu žťwot Umxodjl“(Reč 184).
„Troji jcst zpňsob žtmota oudú Christowých w
Cirkwi: Umnžclsko, wdowfký, pnm:xlskýd N poe
Učwadž způsoldy ty pťi swatých Uudcch Ehrlc
stowých naléšati fe mčly, wssjckni též o Ehristu
swědectwi wydali. N Uejprtoč žiwot nmušclsleh.

thž

dlahoslnwenú Pauua Maria počala, Nlžu

bčta, Umnželka Zacharicissowa, jčž byla počala;
a když jč sw. Maria Unwssliwlla a pošdra:
wila, ditč w lňUč jcjim zaplesalo, ona pať

prorokowala.

ch

múš fwčdectwi čistoty nmno
Swěu
dcctwi leh!
Slysscli jste, kdy čtcno bylo sw.
ewallgelimxl, že byla sw. wdowa a prorokhUě,

žclskš. Kdež ale jest fwědectwi wdowy?

čxitajic osmdcfňte čtyry lcta, žc uawsstčwowala
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často chrčml Pčmč a wc dnc i w noci Bohu
na lnodlitbach slonžila. N i wdowa ta wtdčxla

Christa

a swčdectwi o nčm whdaln

Na ni

spatťnjrš žiwot wdowy Na Marii pmme ko
ncčně žiwot pnncnsiý požmnjcš“
Na dcn Uowého roku obžlússtčwrlebil
milosti a fpasitelnc nčinkh wirh kťcstuxlstč kte
rčxž pťcmohla hnnsxdosti pohmustwa. Toho duc
nbirali
se čelni zústnpowc křcfťanxu do chrúxuU
Bčxnč kdežto pohanč wsselikonhcjťjn.xostišačútcf

nowého ročU slnwili (Řcč 198)

Na den sw tři kralU

zjeweni

Panč
wlnwiwal o mjlosti Boži ktcrúžpr
wotčny pohanstwa řllChlťstupowolala,žc Chri

stnš pwto přčsscl slbh wcsskcsé člowččcnstwo
židowstwo a pohmlstwo w jednu Cirkcw fpojčl
a jak židč nčkolťw ncjpdwč powolcini, zřissc

Ehrsstowh whloučxcni json „Hwéšda wolala
jich? túzal se. Hwčžda ta byl hlnď Uebcský,
hlcqujicč slúwU Boži Dary pnk Christn občto
wmlc bhlh: Zlato obrnz čnfného, BohU občtoe
waného bohntstwi; kndedlo, obmz Ucty l:ožsfc;
Ulyrcha obrnz lúskh wdččnc žc Christuš pro
nassi fpúsU trpčti wolčl Nn jinc ccstc pnk wrci
tili sc do wlastč fwe Eesta jina což jcst ucž

žiwot jiný?!“
Núsledownl čaš

postni,

doba poswč:

cenú pmuntcc Spnsjtclc utlpcuim swým poUie
žeučho mUssnk witržflwim swým Undcslurtl wy
wýneuého W čnsc toul pičchúšcli wčťiri skoro
ťaždodcnuč do chmmn Pciuě aby slyssclt flowo
Boži n NugUstiU často pťipouainnl jim žc sw
doba ta jcstlr dobon pťiprawh k oslmoexai pn

Kazatelská činnost sw. Nugustina.

265

nlatky quUčeUi a nkťižownui Pcmě apřiprawa
ta že zúlcži w tom
swňj Ua sebe wzal;

aby každý ťresčml kťiž
t j že Uni sebe samčho
zapirati, žúdosti zlč pollačowati, sw pňst za
chowciwnti

sklltkh

křestmlského Uljlosrdenstmč

konati (obšlántč z tobo což postem Uspo
ťeno), urprútelum odpousstrti a horliwou
xuodlttbou a rošjiumučm fuxrti Chlťstowy dussi

swou čBohupowzuússeti(Nrč 207 2l0, 211
206)

W deu pmucitky uuuUčeUia smrti Púne,

na wclký

pcitck

ďcšbožnon nndsseuostišweu

lebowal lcistn Christowu w pichořkéxxl Unmčeni

jcho

Z bokU jcho fw

pmwi

wtǧprýsstila se

krcw a woda, t j sm swútosti,
Cirleew swntei wšdělúUa jrst

Za tehož čxafu mčl Yuqustmtéždle

fwcbo katcchuulcny pťřprawowati

jimiž

Uťadu

kU

přčjcsi kčrstu fw Nylat to lilobn znjtste oldtižuú
powužčmeli,

jak nulo;i teuřxcitc přčchcišeli žai3
dnjice o přljuulti lU luuo sw Cirřwe, U jak
1ošdčlni ldUlik podle stúič a wzdčlúni a Zpsxfolul
žimota jař ,;ewučxjssiho, tak č lUUiterUého Nllg
Bc wnelltonborljwosti kounl powiuuosti swč kae
ter!)etčcké.Wšdy swčxdomtlčxskouuml přičiuy, pro
ťtoréž jcduotlchř pieájeti do Eirkwc knt.žúdnli.
Rdož z lilxlyslll Uoprawél,o to čťnjlř, odmrsstčnt
jsou Neb Udždy k toulu plohlědal bU kntochn
Ulcxlj upřčulur hlrdalj spascui stcho ud Cbrčstu
pamčtiiwi ljiichú swych a obitoajicc fc s:xudu
Božich Mnlo řdo, tate řčkciwnl, lm učřdn skoro
fe nostnuc, rlbU řdo fťesimloul thi chtal jehož
ldy búšcu Boši k toulu urwcdln Ncb kdy tdy
kdo očxckčmmje Užitck a zisk Uějaleý časxlý, proto

12
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křesťanem stúti

se

chtčl

Uechce žajistč

stauem býti alcbrž jim ch

slouti

křc

e) (j)č

cčxc ruc!iduš k U.) N proto jcst Christuš za
ččxtcka koncc wsscch ťeři jebo lecxtcchctictýňd „Ja

kož Chriftuš“ prawil, „Z lcxstý č umu srstoupiti
račtl tařtcž Ulú lústa k Bohn a bli,žniluu tťca
ftmla opět k Uobesiamporožuciueti “ K tomn loždy
Uapomiunl lllatcchuuxruh swc wšdy jim projc
wujc

lcisku prciudč otcowskuu.

Qbyčxejuč kťest

Udčxlowúxl jest w bilou sobotu a chbližc

pťcd

jrho pťtjctiul Nnǧustlu wyswčtlowal katcchluuc:
Uňm fncsseUi aposstolskš n ulodlčtlm Púně, pťia

poulixmje jim, nby Bohu jcdiné pofwčtilčžiwot
fwtřj a tonžčli po stntcich nebcských, diitďččxdrjice

se w Ulilost Boši
sice
jlm

pofmdu)xu srdccm o ni pro

nby scbe chxllǧch stntcčxue žnpirnli, žc fe
šúhy jlž co wčxřirčmUrbcskc posily w ch

fwčtčxjssiswntosti dostanc: „Budcte jisti “ prawil
„tělo jcho a pitč krch jcho, jcjixušto proljtim hixichy
Uasse odesitěuU, winU umssc a poskwruy xmssc

sumšúuy jsou Jr;te
dcte

Uasyccui

cn chudi (duchcm) a bu:

Pospichčjtc

k Učmxl a obrňcexli

bndete Neb ou to jcst ttrll)ž odwrcicrllc pri
wadi, Utiřajčri stihú ztmcrnú hlcoci pyssuč po
ťoťuje, lačue krmi, fwnžmlo oprostujc, flepš
ostěcuje Ucčistč očxjstujo uldlc poslluuje, Ulrtwč
kiisi a od Zlych duchU sweizcme a jatc loyswo
božuje“ (Řočx 218).
ch času postuiho piichcizcli tntechuu:eni
každodennč do chrúnm Púnr bh slhsseli slowo
Ue) Později okolo r 400 sepsnl snd Nuqusttu fsdmžuc žaidosti
Knrltgngluskeho jadhuxnDeogrmmš u zuumenlté dilo lalechclřrté.

nadepsané „o katechtsowúui

křcftucctujicach.“
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Boži a podil měli ro Ulodlřtldňch wěťicich. Na
neděli flurtexluou byloť jim šdčxlcuo aposstolskš

wyžumli !Uily, ktcréž hluboce w pmuěl swuu wrl)tč
nlěli Nrbylo jilu dowoleno, nby si wyznúni to
k toum kollci Uapsnli, a tiul Uleli sodc pťlpoo
UlerUti, ,šc Btch žúkon fwi“lj w frdce lřdsleč
Udrpsati chcr. Nn nrdřli f!ldčtdlcxll sdélcua jcst

jtm a wyswčtlelm delitlm Pciučx plotožemřli
chprwč pošuntč ro lnčiltt Uúm jcst a potom
topxw, jnf Boha wšlemti nuinlr, podle sloma
Uposstola Pawla: „šido w„;ljwaijmčno Púnr
spnscn budr.“ Rouečxně pixčldhl drn slmďný, pao
UlcitřU suxsti Chrtfsowy, erlťý pútclck, a toho

dnc čctlo sc nnulčrni Púuě
Matoussc.

Z rwmlgclia fw.

Na biťou solxaotn Uslk kynul

kntrchue

mcmuu drn miloslm). Spnsitrl swřta odpočiwal
we

hrobč

n

oUi

rkž

Uxčli Udc kixtn slU. Uulixitč

š Chrňstcm n k Uolo(xum žiwotnpowstnti.Tldl,do
duc

U slmouéxu prňwodu

wssrch lUčxřicichldrcxli

sc kU křrstuňrt, kdcž slmouč odřifeiwalt wyšnúni

wiry. Nň to šwuřuč žns;nřxlžnllu: Zako

jr:

lcn dhchti po studnici ond, tnk touži

dusse

Ulú po

Udtxlownl

sseuiuu Púuč
žlwotn

Tobčx BožčH Putom se jřm

ťřest fud., dmčxrž w Uori pťed wžfřj:

poucxjpxxw Uwcdchi

txťrsfmlsfúlxo,

tost oltúiui
Ueuim Púuš

přijnwsic

jsou w plnost

Uejswčxtčxjssiswciu

Biqllm čxtswa!luečrr pťcd U!Ztiia
tr.hdy olxxlňsstčxflnwuym žptlfoldem

odtu)wnua jrst

šloulat

„Umttou wssech sdo

Udjgjlji, sw Uoci“ Udr ttcxčž rcxll)fwčxtbdi, oueu
swét, o ktcxxéruežpsčxuo stoji: Wl“ch žajistě:

fnliřtl Že soboll swět wEbrjstU, uepťiu
čitajc jiUl hťichii jejich (ll. Ror. 4, 19).
12qu
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W uoci tě k“oh ddčli záftnpowč kťcsianssti, wya

plUčno jest

což psmlo stoji: Ll Uoc osroču

tlcua bUdc co jasný ch

Mnohočetuč

fwicc totiž a pochodllč rošcsilalh jasnč swětlo
po městúch kťcstmlských, tuk žc i uowčrci sla

wnosti tou hluboce pohUUti byli šlproto prawi
o ni Nngustill „Slawuost wigilic tc jest tak
krcismi a wšncncna

tela

ža: i těm nedci spatč podlč

kdož podle srdcc uc tak spěji berž

wc

tnlčxch bcžbožuosti pohři eui jsou W teto Uoci
bdi swět Uctoliko smiťcuy (š Nobem fřcstanský),
m)brž i neprčxtclsky (llcřřejtaxxskl)); oncU bdi,

by oswobožrxl Spasitclc

wclcbil

teuto

pnk,

by odsou;cu foudci ločxčxncumfe ronhul Nč
pťcitclc trdy naui be;dččxnč pťipomixmji Uúm,

abyň om č wůli sobě bdrli aU žawidějiccmuu
k wuli Uúm bdi

Ncb w Uoci tč nmoži ktcťiž

ncjsoU pofud znmncnúui jmcUem Čhristowým
nculrchoU spati pro bolrst, mnoši pro strld a
llěktcťi

bližice

sc jlž wšxou kU Christu,

stmch foUdřl Božich“ (Rcči

57, 212,

pxo

219).

Qd wžkřisscni Pcinč nš po slawu
Uost scflliUi

DUcha sw.kounly sow Eirkwi

Uapořúde radostné slmUUosti, a Nugustin fkoro
každodemlč illcčt čiuiwal Mělatč dolm ta býti
obmzem jako by již žlwota wččxncho po wsse
obccncm ž mrtwychwstúui Pwčxež tnkc rndostnč

žažuiwalo Hnllčlnja

w Cikai

Ua Zenli juřož

UstawlčUč šnšuiwei lu krúlowstwi Božiul Ua
Ucbi. N proto takc Zuušely wsselich Zuá.Uaky
fmutcčllé š kostclxl Oletmuu wcliřouočua tež na

th

ansob

oslmoclm jcsk že sc po crly tydcdl

až č l.dčlcncdeli žúduc

prúce

ťoxmtč chmčxlh a
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w fondnich siuich žc Uebhlo žňdnčho stúnil Po
celý týdcu bhlo wsseobccué, welebué ticho!
Dennč pťichcizeli křest“mlč do chrňmu k“radostu
Učmu slmoeni UdzkťisseUiPúnč. Dennč čitciwalo
se ze sw. cwangelii o wzkixisseni PúUě, a jak

fe bhl Učenileům swým Ukúzale szlússtč
mio
lostný pohlcd pofkhtowali tenkrúte katcchumeni,
kteťiž w biloU sobotu kťest fw. pťijali. Delmč
též pťichúželi oblečeni jsouce w roncha bilci, Ua
žnmUcUi dětimlé čňstoty dussi fwých, chnč slýo
chali slowo Boži a přižinmli Uapomeuuti a pou
Učeni, jnk bh w nowem, tnčoťkn dčxtiUUém e)
žřwotč obzlússtč pak hodllým pťijimúxlim swau

tých sw:itosti prospiloati

Ulěli (Sr.

ťcči 239,

240, 243, 223, WZ, 264, 266, 269). Nuu
gustiu

toho

času

řcčniwal

o žčwotu hďěčxxčdn,

o ntwršcni wiry křesfanslečskrzcwzkřisseniPúně,
cx o toul, že Ehriftuš i Ueiš wžkišisil kuowšmu
žiwotu, te Žiwotu to sprcchdlnoftj, a že též jeu
dcukrcitc wssickni powstmlcmx: k šiwotll wččxuému.

Na slawnost nn Ueldc wstouchi

Pciuč

napominal

wěťicč, by žiwotem swým j

Ucbcsiuu se pow„;ucisscli. „Q byste wssicksli,“prae

!Uil, „slúwn jeho Ua prawicč))tccwiděti Uwhli
To ldssnk tcpruw w žiwotč loččxnénl sc stane
Nyni pak Ua šemi wčdčxtčjest obrazsiciwhjcho
Cirfew totčž sw., ktcrouž si loyleopil krwi stol.
a ktcrouž shromúžďllje š Ucbeskš wýsse. Zewm

núš opustil a Ua ncbch wstpupil, anitř

pas

Učxš Uaplsulje milosti fwon (R. 26:1e)d
xee)Proto

taté

fťlsxeanskčho.

nnšwáni

json infanceo

t. je dčti, co do žnool
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Na deU seslúUi DUcha sw ťeč čiuiwcslo
rom, žc jest to deu slrmuu), anoženi Eirkwc sm
„Tenlernte“ prawřl, „byla Cirkew w Umlém

donmshromúšdčuařdypiljnlaDuchast
několilea nlúlolidech,

bylat w

přerc slle byla U! jchycich

dUssechchrodmo Wište, cotehdypřcdžnmneumlo
jcst Zc och Umlú Cirkcw Užluwilsl ja;yty wssech
chrodix, což jiucho šnamrnú Uež žc oua wčlkň
Cirťclo (teď) od loychodu slnncc až k žňpadll
mlnwi ja;yky wsscch Uúrodji?! Nyni woplámjc
se což tcutexcitc pťčslibeuo jost My jsule sly
sselř o ouoau, to alc Uyuč widixuc“ (Řeč 288)

Často

pťipominal též Ua ilawuost tu, žc

Dnch pr jenom w Eirkwř kat. pu“xsobia účina
kch. „Wsjim prúmem wčřixur,“ di, „šc kaciři a
roškolnirč, ačkUllw kixcst Christi“xw nmji, ducha

fw. nepřijiumji, chtli k jgdnotč Cirfwo stažu
kcm lúsky Uepixňlmležcjč“ (Neč 267).

mk Umohočrtuč tcdy lelgustiumwi poskyt:
Uulo dylo přčležllo!ti dy dostúl powiunostcul
Uřadn fwcho tea;ntrlslého! Mssak ale Eirkcw
ťatolicxka toho časU též fwctila sweitky fw npo
sstolu nlučxcUiřň swatuch a stčxtic Božich,dlcchš
to palxlcxtky nowého žiwota řřcstmlskeho Nowý
žlwot

pll

byl Zžxcs;i:ex
Čhristuš

lo člowčxčcustwo wsstie

a swnti a sločxtire Boži Uctoliko jfou Uúm

swčdřowc žjwota tohn, berž
w Uich jasučx sc šrači

i žiwot Ehristčuď

cxu jsoU jaleoby ratolesti

fwatc z foťellc a ftronul swntcho Slawnofti
Uažwúny jsoU dUU Uarošeni;
wssať wyjma
deU naro;cui sw Jmm Kťcstitrle Uekotmlat fc
panmtka Uarozcni jcjich k žiwotu časnčmu, Uýbrž
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pamútka duc odchodU ze žiwota časnčho ch
narošeui k žčwotu wěčUéuUl W Hčppoml ob
zlúnte slawuč swčtal fe ch paulúttey (ch Ua

Ulučcni)sw Nposstolů Pctra a Pawla
a zc žiwota sw

Pawla

powolčm ldyl od Ebrista

sstolskšnnl,
ch
Štčpaua,

oUcU dcu nex kterýž
fexmcho k Uřadu apou

olxrúccni jcho Tožchfw

ktcrýž prwui pro Ehrista Ježinc

žiwot stilj položil a š niulž počalancpočc lm
řada swatych Ulučxuu kteřiš pro wirU Chxistowll

krcw son

wyccdlli. Qwssemt za časn toho,

kdy Nugnstjla kučchul byl, Cirkow ťe:xt.již krwi
fwntých swych witč„;ulč opnuodoaln a dodcx pro:
Uuslcdomúxlč již bUla pomiuuln Wssňk alc Ua
žiwc pmxlčti tnuul tcbdy jrsstč kťcftmllun leťest
ten krwmoý, po tři sta lct Cirkcxw Zarosujicč

N jakž Uwhlt křcftmlc kdy ;apomenoutt
Ua
wžucsscnc ty sw reťeo fwc, ktcři Uclonimajicc
si muč i sčbc hro;nrjssich prj fnutč swé laskn,
tolchu Uad f,cUost pokljd U žiumt ktc:ýš Uculi
ze swčxta tohoto, Urojcwownlt Ydždyt smrti
sonu pnrručx dofwčdčxowali, žo wira teřcsiauskú
ucuiť z tohoto swčta, Uúbrš ď Urbc žc šestoU:

pila a nowýul žiwotrm Uurody již jjž Umirau
jčri o;iwunln Pročež žajisté wsscobecx:ou wiru
teťestaustml onc doby oswčxdčuje Nugustin,

wolú: „Zrmc jakoldh fculeucm kch
čcnčky naplučlm

flo ratolrst

když

fw nnl

jost, a žc scmcUo tobo wzrostla

Cirkcw katolickú! Duit wicxesmrti

swou Ucž žiwotoul swým hlúsnlt Chrifta Jcžissr.

J dueš tcž blnsnji Christa i dUoš slmun Chri
stowu prowolmoaji! Ja;hk sicc mlčil fkutřowč
wssak jejlch Ulluwi JimúUi jsou waizani jsou
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w žalaťc Uwrženč k soUdcům woděni jsou
palcUi, kamcUowúui mečcm protýkúui a diwč
zwěri pťcdwrhowúni jsoU Při wsselikých nul
kach jcsstč se jim pofmiwnno

a spilcino bidcxků

ale wnač pťed obličejcm Ptinč picskwostnú jest
smrt swatých jeho Teukrntc skwoftuci jeU pťcd
oblččejem Pnně UyUč ank
skwostnú i pťed
oblččcjem xmssim Tcnklúte bylot ohawnosti,
sloUti kťestaUcm, strt swsltých byla lu opowr
žeUi pťed obličcjcmlidi Zamťcui jsoU a šloiečcno
jim, bhlof pořcfadlcm Zlorečcnipeawiti D bhsi
tač Uulrcl tale Uleřlžowún blǧl, tař Upcilell byl!
Nhni lUssak kde jest lUčiici křestan, ch; by

Uetoužil po takčm ;loťcčeuč2“ (Reč 287 286)
Jakž
paxncitku

tcdy Uexučla Eirkrw fw. oslnwowntč
sw.

nmčxUči U wdččuoU lúskoU ji wco

lebiti! Wždyč w Eirkwč, zahradč to Christem
Spasitelcm wsstčpene wydúwnjici ao;mmlitr
kwčtjny žilootn Ucbcsiého, slu mučnowc kdhlit
jsou lib loom!č Ulšc, jUk Nuaustčll fcim prsl
wi: „Zcchmdn Boši chowú w lunU swěm rnžc
Uulčenčťll, lilic paucn
bicčtml nmužclu a
sinlkhmdow!“ N proto bhli sw.nmčxruikňučpou
swčxce!.!i welkolcpi chrúmowč a úctU jejich šwčc
stowslli slewostUš oltciře, lU učchš jslkody loe sw

hlobč

odpočiwaly

Kdykolř tch

drahocclluc

Ustatkh jejich

Eirkew na delitbach

fwých la

skawč žpomumla trch, ťtcrýchž Bťch již odloolal
ze swčta tohoto Ueprosila Za s!ontc a swetire

swe, cm pcwnč wčrila že kteťiž chcko pluost
lasky swc Bohu obětowalč zajxste a w prmUdč

již wessli w mdost Púuč Naopakwšýwala Cir
rcw pťimluwu swntých, by orodowúnim swým
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ku lnzdčxlauč a logssiťeni krúlowstwi

jeho na zemi pťifpiwňti rňrili W chwetssi ňctč
tedy chowúuy byly drahocrxmč ostatko jejich
Wždht pťi pohlcdxl jcjlch knždčxml Ua žiwč pa
měti
Uulsrlo
slmoný
boj whbojoc
wali tamouti
sl jaťeých
odtud jnře
Ulilosti
Cickwi
fw
wyprýsstčlo Ldždyt Blch fúm patluč četm)nli
Znšrnkh oswčdčtl slnwn wčrných prcitcl fwých!

Jnk tch ucmčla Cirkew lUroucuč jc ctiti a
lozýwnti?! Wšdht cholonjic fw. ostatčo jejčch
pntruč widčtclnč: dilřan mrla o toux žc onn,
Cirlecw bojujici Uň šcluj, ji!nj fpojeua jest š
Cirkwi witee;nou na Ucldi
fnt

Pročxcž tatč chsťwčxlcjssi ošdobrul chlciUm
byly ostntl“y swntl)ch, a U oltčxťii wnjchžto

pološcuy ldUlU,ftúmnli !Učťici dy .Žohn wcle
ldčli wc sloatých jcho (Sr. išeči 804, Zšš,

310, 318, 273, 284, 275, 328 336 iu ťdš.

67).
Mohli ldychom hojných dňwodň podati,
jač obllisstčxCirfrw Mppousleú ctila awžuwnlň
Swslté

n sločticxc Boži a jak fm ostatky jejich

U chwčtssi lnňžxmsti chomala becho!u fr alc
pťilistč ncodssinuli od Ulohyswc, piipoxuiuaimc
jchU toliko Udciloft, kterciž Zťejmč fwčdči o
žhožnč lUiťe této. RokU 424 ldylyč ostntky sw.

Stčpána ,;c šemč sw. do ijponn

přiUesscuha

w biskupskčm chrčnuu wc skwostuém oltúťi Ue

ložcny. Jednobo dnc, aš pntnúrt dui pťed mca
likonoci piildyli do chrmuu toho brsltr nfcstra,
Pnulllď n Pallaťdin jmrucul, pU wsscul tčlc
swěm fe hrožUe tťesourc Teišňui jsouce. oded
bh byli, odpowčdčxli, žcz x Ulčstaůjenž slowe
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Cůsarea Kappadockú, kdež pofpolu žili, sedul
bratři a tťi sestry š Umtkou swon, kterúž wdou

wa byla. chstnrssi bratr jcjich že jednou bezu
kdožUči rllťll fwou proti Umtce pošdwibl arn:
Umni ji

štrl)šučl,

UU ostatuč

ullčley pťi tom

trwali. Pro křjwdu, kterouž od Uich wytrpčxlň,
Umtfa w bolcsti swcč ditfy wsscchuy žaklmlla
Z

rčma

totiž odcbrmrdssč se ku křestUici a rozr

hrnuwssi mlusy, položila rure fwé do wody
swěcené a prosila Boha, by potreftal ditfy bcz:
božnš,

aby

bež pokoje po fwětč! tčxkajice bylo

za důkaš folldllšho tre.stua pokuty Jcho.HrilžUú
prosba

ta zúbo lUUlesscUa jcst,

Urbo do 1xokxl

poulsta Boži wssrrky dostihla, tak že hrožuč po
wssem

tčlc flUčnll fe tťúsli. Nr.ulohouce

lU tom

ohyzdnšm žpúsolul sučsti donlčxcichfwl)chuascbc
pntřeui, po Udcsskerém fwětčx fe rožtoulalia Pduto:
wali do rošljčxných Uxist swatých, hlrdajice po:
moci,

drdssak Umruě;

až leouečxně w jodnom wi:

dčxni přislibcno jiuǧ, žc prosldy jejich lo ijpcmě,
kdčž ostatfy slo. Stčxpúxm Ulošruy jsou, whfly:

sseny bUdoU. Qbywatr.lš Hippousfti udiwcuipň:
tťilč

Usl

Ubohčx,

U Učxktcři, ketrřiž je

jinde

ji,š

wjdčli, a pťičxtuu tťechi jojjch šumli, jim)m cdpčt
o Uich wyprawowali. 7Do kostcla každúho dnc

chodili a hrob sw. Stěpúna
prosice,

ansstěwowali,

abU se již Bčch Uad Uimi slitowal

a

dewi
pixedesslšjjm anrcitjld Wssak Umrllč!
Missla erliřánoc a rúno lUdeU wšfťisseni Púllě,
když již

Umožstwi lidu wc chrčuuu pixitosšmo
bhlo, Ullúdcxlec držrl sc mťiže, hrob sw. Stě:

pčmn

obťlopujirč

a

horoucxlč

fw.

Uulčxcuika

wšýwal. Nenadúle Ua zem padl a jakoby spul
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ležel, wssak již se Uctťesa, jakož jiudh iwe
spaui čini!Uc:l. MUozi tu u Uúramnčm diweUi
k UšmU pťistoupilč, jini bojčcc se a opčt jiUi
litujice ho; a ťedyžUčxkteřčchtčxliho pozdwihnouti,
jiUi tomu brúxlilč, ťťeoucc, nby sc radčji Ua
skoUčeUi té wčci čxckalo. Pojeduoll
wssalckmlúu
deuec súm powftal, již sc Uetťcfn, zccla Uzdrao
wený a stúl zdrawý, hledč Un tU, kteřižlm Učj
hledčxli a hlnsitčx počxnl welebitč Boha, coži
Uleolostojicč čjuili, tnk žc hťascul !Uolajicich lidi
wsseckon kostel ncxplnčU jest. Nugustin lchl též
w kostelc, nmje již wyjiti Ua kašatclxm. Wssee
ckcu šúftnp bčžcl k Učxuul, jrdoU po druběm fe
tjskue k učnm, a tecxždýwyprcanjc
Za UowiuU,
což jim) před uim jčž pon.dčřdčldNugnstill žae

plesal

rndoftč a scim w fobč Bohll dčkowal,

když pťisscl i Ullcidcncc !Ucdruý od Umohých a

přcd nixu Ua kolcna pndlj Nugustin poždwihnul
a polibil ho. Po tč wystollpiw Ua ka,;atelnu,
UčiUil

obwrǧklč pošdrnweni,

a

lňd že wsscch

strrm radostnými hlafy Bohu diky wždúwal.
N řdyž chstalo Ullčeni, čtlň sc slmonč piima
statúd Nugustixl rsldostné Udčxlosti přimčřeuč
jeU krútcc Ullnwil ť lidu, a napoulcmll wčxťici,

by w skutkn loul wclclxilimilostBoži.Nadrul)ý
ch

fwútečni chtčl wssnk obssirnčji prolnluwčti.
Meši tim sepsknm jrst šprúma obscchxljici

cclý pťibčxh teU, jač ho byl xulúdcllec wyprau

mownl, a četla fe weťchč w kostele. Bratr
pak

a scstra stúli Un mistč, fdež wessleerý žčxe
stUp sbromúždčný jc wňdčxti Ulohl, leúdcncc
šdrawčho, festru pak, fterciž se oudy wssemi
hrošUč tixúsla. Po přcčtcni jejich Udčxlosti, pou
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rnčil UU NugUstiU, cxby š oči lidu trochu ode
Uli
ož ťdyž se stalo počxnltafto nxlnwiti
„Zajistč weřitj nluženxc bratři x:wji že jukož
treft Boži sprnwcdljwč zaftchl brntry n feftry
ty též Ulilosrdrustwi Jcho oprt dmd Ujuui se
fmiluje a „;drmďi Udeli wssem jakžjste deostnč
:.požowwul: na uulcidenci tom Q by ditřyš
toho Uaučily se poslouchati, wdjčc lossnk wy
střihati se hučxwiwc prchliwosti!“ Tu pojeduou
opčt fc ozUwalU hlnfy radostllč Ud xuistn kdc
byl oltciť jw Stěpnua. Pallndin totřž ldyla
odessla nxodllt sc le swntéumančcuifu n i hncd
jakž fc Ulťižc dotťla

psldla

podolme jnko lee

spani a po chwile zdrúwa šase wstaln J do

wedeua jcst Ua to Ulisto, kdcxžUlúlo pch tťeč
souci sc staxla Nndost wčťicčch ldyln nefluirnú
Umozi blnsitčx plakali a jjUi hlslholrm uchlčr:

Uým sadoloňli fc ku pochwalc Boha e)
Nemůžc tčdy diwuo býti že od toho čnfU
HippoUssli swútof sw Štčxpňma oblússtr flawilč
a hlob

jcho Ud Urjwčxtssi uclč meli

Mimo swútck fw Stčpcina koxmly se. w
Cirkwi šďjpponské též pmuátky uúslcdujčcirl

swatých a swčtjc: pcmlútfn sw Biuccucča
arcjjahua w Snragoďsc (wc Spmlčlsku) ťterýžža
čafů cisaťc Dioklccimm wc Walcnril (l. P 364)
e) Q událofli tč připominá fw Qler pozdčjč jesslč ofolo r 439
neb 130 lakto:“ Jedeu diw se stnl u náo tnk patrnl) aswčtln
žc nrwim, nby fdo z ijponstých bnl, ktrrb ldy toho sum ne
widčxl aneb nrzwčděl aučž wim foho jržto by jakýulfoliw

zpusobemdo zapomrnouti mohl Co jcsl tu juuébo bUlo

w srdcich radujirich se Uežli wiunChristowa pro
tteronž sw Štčpúna krewwylitn jest (Reč318322
Q mčstčBožim kniha 22 tnp 8)
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w chhroznějssich nxukcich žiwot sPůj

doydal;

pmuútkasw. Wawťincc, jahno Rčulského(ža
Walerňa cisaťe l. 258), fw. Ehpriana,
wčo
hlnsného bjsťnpn Karthnginskčbo (l. 258), sw.

Protúfia

a Gcrwňsia,

UulčnliiMcdiolmlo

ských; pmncitka fwe pani Feljcity
petuy,

jňchž mli wroUcUč prost

a Pcr:

otcowl), mli

ncjhrozučjss(i
miry Septimia
Chrčstowh Sewera)
odloUčiti
nexuohly (žaUluka
čnsuodcifaixc

sw. Marcimm

a Jakoba

Uxučeniku,kuěži

š)ťumidských(dťxokolo roteu 259)

Nemilia,

Sw

Rnsta

a

fw Nlležky (xkxl 304) w Utlem

weťn k nUlčeUčctwi powolnnc;

sw

tuofa bisknpaa jahnčljcho Nuania

FrUk

a EU

logia ž Hčspanic „ža čnsu fw Eyprimm Tač
tcž pamútka črtuych fw UlučUU ž městň Utiky,

šwmxych„žústllp swctlý,“ fw dwaceti mU
čxUň fw Krispiny, sw. Tbcoqena a Leo
oncia, bisknpů Hňppouských (Theogclxeš Začasu
sw Cyprčmm) a kouečnepmucitka sednxi bla

tři Malekabcjských

Miulo Určxitčslcanosti

ty byltč též drU Ustmwch,

kteréhož fe pag

mútka wssech swatých Umčnů slawuč odbý
mnlcx Slmonostnc

jerm

paumtřy ty mčxlh wčřici Uc

le lúfce Boži pow;buzownti

Uýbrž i

lasku bratrsiou w Učch xošuěcowati Pročež
pťi nich odbýloú!ly byly „hostinh lasfy,“ pťi
kterýchž chndým obzlaisstc sstčdťc Udrlowúno jcst.

Na den slawuc pmnútkh sw mučeuiku
powzbuzowal NugUstiU wčřici, by fmntč afwč
tice Boži ctjlč a pťikladu jejich ncisledowali:
„Swnti,“ prawil, „jejichžto pmuútkll koUúme,na
mistč čafnč odmčxny pťijali korunn wěčnč slúwh,
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nesmrtconst

!Uččnon We dnh jcjich pmuútnč

zaUcchalč Uúm šwlasstniho

UnpomeUUti

Když

slyssime jať fwati trpčlč radujeme se z toho a
welcbimc Boha w Uich a Uermoutčme fe proto
že Umťcli Neb kdhbp Uebyli pro Christa U
mťcli, zdali by ducš jesstc žlli? Pročež Ulúmc
sw

Umčcuiťy ctitč a fpolcčxlč: š UiUli Bohn

klcměti“ (Ncč 273)

sc

„Rdhž obdiwujeme statoč

Uost sw mučenikň přč Utrpeui wssclikeém wcle
bime spolU tcž Ultlost Boži Ncb i oUi Uchle

dalt sltiwy stc berž slúwy toho, o nenlž
ťečer jcft: W Pcinu lmde dusse ma oslamcna“
(Reč 283) Wždy Uapomiuul abU pťiklady
swatých wc !UssemUňflcdowali a čnsto wywra
cowal Uamitku čiUšUoU: proč Umji swati Uúm
býti pťikladcm když Pún Jcžiď feim jcst Uúm
přikladem chdočoumlejnim 2 „Rdo,ž se.pťckažllje“

prawil, „že UUinúm pťckladem býtčPúU a Spa
sitcl chš Je;iď Chrčstuš kterýž, ačkolijsa Bjch,
prijnl telo lidskc by lidem do fulrtelxlšm telc
žijicim Učxeni fwc

wsstipil

U piiklad

jakož pfúno jcst: Chrčstuš

Zjlstawil

trpčl a šusta

wil núxU přiklad, čterýž núsledowati

múme

UmUitci čxnfto kťehťost lidskú

ikoxlc:

jak bych se Christu rowxmti xnohl? Nčxkoliw
tčlcm UčiUěU jest pťece jcst flowo tčlcm Uči

Učno be

taleoudé wýmluwy žqdnc platxlosti

UculčlU, Ukúžnli Uúm sw. umčeUiri coftn Ukci

zali Uúm cestu krwi fwoll a wyzunuim fmym
R“do sc ostýchň wyšnati: Nchohn fc BohU
rownatie? Qwssch že Uikdo! N Ehrčstu též Ui
koliw? Orusscm že ne! Wssak ale Pctr byl
teUtl)ž, kdo ty jsi, a Pmďel taleč, a aposstolč: a
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proroci taťtčž. Slmd jesstč řcknc kdo: Ncmohu
se rosoxmtj Petrowi aucb Pmolowix? Suad že
se Uemůžeš rownati pacholatum? Snad žr se
Ucmťižeš rowxmti útlým diwčiuúul (jako UUpť.
sw. Nncžre)? Tak tedy ťonejte pnumtfy nmčcu
Uikii, bystc ncislcdowalt pťiflndy jrjich. Ctime:li
sw. mučeUiťy, Učml to profpiwú, nikolňw jim,
cm sc již lo Uebesich raduji š uudčxly Božimi.
Wssnk alc ctitč je, a Ucnúsledowati jčch, Ueni
Uic jčušho, Ueš lžiwč pochlebowati. N proto

ustanowila erkcw

Chrňstowa slmouostityto, by

doěřici pšdšnali,

Umji sw. mUčeuiků Učxslcdou

žc

wnti“ (Reč 325).
Jakož

xm slnwnosti

tyto, tnktěž lesstčči Ua

Ulnohč jčUš dny bUlof Nugustjnowt hlnsatjslodoo
Boži. Delmč totiž pťichúl;cli wčťici do chrúum
Pčmč a čxctnčšústupy chlicich dhlo dcnuč pou
zorowati pťi oltciřich (Rcč 21, 56). Každoe
dcnuě přijiumli UrjswčxtčjssiSwútost oltciřui ((le
gorm. l)om. 11. 7). Knždodruuč šrčUm a Ua
wcčcr ko!mlhť se modlitby, žaluly a sw. špčwy
(Srl WPZU. 7, 17). W pčxedsiui chrúmowé
stcili chndi a UUšUi, prosice okolojdouci o alo
Uulžml U často tšž Nugustčnnpžúdajicc, by je
sstědrosti lďčixicčch odporučil (Neč 81). W ko:
stclc ua Ulistč Urjzašssim stúli kajici, U ch tcno
krcite k oltúři pixistupowali, kdy bislenp rlckoU
swých Ua Učxwzklcidal. chlc
tčxchtoftúli kateo
chmncUi, ktcťčž ťostcl opUstňti Uxuseli, kdhkcižaxli
UkoUčeuo bhlo a občxtUlsseswntš počxnoutinlěla.
Meši wčťicimi oldzlcisstč Udyžnameltúni jsoU ti,
ktcřiž dobrowolnč to čistotč pnneUskč k dokanu

losti křesianskč Usilowali (Reč. 354). Kdy se
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wěťici fhromňždili, zpiwaly sc žaluly, ťikaly
sc modlitby, slawuč četlo sc pismo fwatč, po
čcmž Učxsledowalo kúzani.
Pťi kcižmlich, ktcréž čiUil Nugustixr, začasto
ftčlwalo fe, že lUčťici Hippoussti, rnssčcc obh:
čchoU mlčerljwost, city swč, jakýmiž Uuessmli
byli, hlasitě projcwowali. Tnk te pť. tedy ?lu:
stin dojiumwč ličxťlhťissuost lidskou a potťch
pokúni, wssicfni bili se w prsy swé„ aucb wzšu,xe

chúnim hlasitým projcwowali lčtost son
29).

JiUdy

š:okdčowali

302).

(Ncč

opět pťekollcini jfoucc hlasitč p,ťi:
tounl,

o čxemž NUgUstiU ixcčuil (Rcč

Nčledy opčt Uul pťiwolňwali,

by jafnčxji

wUložil, což mšnč! frožUmitelUč ixcčeuo fc šdúlo
(Řcč 52). N kdtǧž Učxkdyotciškou oslowjl fhro:
UlčxždťUš, ftqlo se častčxji, žc wfsichui hlasitč od:

powidnli (Ncč 52, 306). Pťi takšm počinúni
NUgnstiU žajistč požorowati xnohl, š jakým Uuǧ:
slcdkcm se potkala flowa jcho, pročcž čxafto,
kdy posluchači hlasnč přiswčxdčowali, wolal:
„Wy Ulňtc zcxlibeni wc slowcch UU)ch, jú wssak
hledúm fkutkú wcxssich,“ cmcb „žúdúm siypokňUi

wasscho;

Ujleoliw pochwnly

Umssi“ (Rcč

17,

311).
Nngllftin wždy š Uejmčtssi pionsti při:
prawowal
fc kU kčxšanim swým, odžlússtč alc

Prouci

modlitbou

a

rošjimňllim pisum sw.

Reči swč owssem Ucmohl doslomnč wypraco:
wati a z paměti čiUitč, Ucboť k tonm ncdo:
stúwalo se Ulu potťcbnš chwťle pro jiUč mon
hočetnč a rozličnč šaměstuúni.?lwssak borliwost,

š jakonž wždy loůbcc trwnlUrošjimúui prawdy
Boži a wýmlmonost, jakciž mu lnjlosti Boži
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nejsstčdťeji Udilena jest witěznč wedla ho pťeš
wssclike nesnaze Jeduou totiž lektorowi naznae
čil žalm kteryž čisti se mčl a o Učmž Uapo
tom ťeč činiti chtěl Núhodou lcktor četl šcela

jiný žalm

Nugnstiu ačkolčw se to Ulimo na

dčmi stcllo pťrce o žulmu tom beze wnclikč
pťiprmrdy wýklad Učiml welmi dojiulmoý. Jiudy
opět pťijda do kostcla Uechtel kúšnni čiuiti
když wssak pozorowal,
žc wčxťici jfou kcizaui

žúdostiwi, wystoupil Ua kažatelxm, apodleslow
pifum fw. čtených š welkýnl prospčchem mlul
wil o potčxcbnostč pokňui Jeduoho duc opčt
kdy již pťjplmnm bUl na kč:zmxi,čteuozpifma
sw o hřichn pxoti Duchll sw Q pčcdmčtu tom
posmďcide nebyl kúšal a ačkoliw tcdy Uchl

Uiktcrakpťiprmncxl pťcce jakoby intťnimhla
fem pužen počal: „Popťejtcž mi sinchu brntři
Uloji a k Bohu poždwjhnětež ducha swého!
NcUit anusté lU relčm pismč fw pťcdmčtu tcm
Učxjssiho a

nesuadnějssiho

Nosud

jfrm

uiledy

o tom Ucmluwčl Když jsrm alc žnslcchl sioloa
dnrssniho fw owmlgelia stcxlot se, jakoby Blch
súm wybižcl Umc ubych Wúur slowa ta wy

ložil (Rec 71) Na to čmil o predmětll tom
icč wrlnli dukladuou!

Eo do ,;pnsobn ťašani,

bhlot mU

ponejwicc po pťcčteUi jistc čňftfy z čurh pifma
fw. wylelndati sumsl mista přcčtcueho a ktomu
pťumčxremi nančeni a Uapomcnuti pťťpojiti k
dnchowllcmu wzdělúni wěřicich Tat“to U p
kdUž čtcno bylo cwmlgelimu o pastýři dobrénl
na ll nrdčxlč po wcljfouocť (jakož pofud se
čtr,), počenl takto: „Tťi osoby julenowal Pčm
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a Spasitcl

Unš Ježiš Christuš kterčž w dne

ssnim sw ewanqcliu hlcťmtl nxúmc, pastUťe totčž,
Unjemuilea a šlodčjc Rdyž Wúm o tťech oso
bcxch tčch proulluwim, požnúte ťoho snússeti
koho Ulilownti cx řoho wystixihnti sc Ulcitc“

Nuqustm Zúhy jjž pošolowal jakncsnndnú
jestit Uloha kažntelown Uláli hluboké a wžne
ssenc prawdy kťestanskc dokonnlc poslnchačnm
fwým sdělowati Proto tnkc poleorue o fobč
wyšnawal:
„.)ťeč Uui fc Uli Uřkdy slšoro Uelildi.
Usiluji sice wždy o trd, co lepssč jcst, to, čxchož

w
tom

srdci fwčm požiwňnl, již spissc než slowy o
mlUUdim, a

kdhž Ue tnk dobřc ixcčUim o

tour, jak si žúdcim, rmoutim se, žc ústň frdci
Ulšmu postačitč ncmoholl Nebot žndciul si aldy,
kdo flhssč Umc cclo po;lml jať jú požnúwúm
a cčtim; přcce wnak citim, žc Ucřcčuim tuk jač
si žcidúm mlto pošnčmi prawdy Urpostihlou
rychlosti ducha proulřkú řcč alc šdlmchawčx sc
wlcčc a řdn se ťcči oldircim při toul jlž ouo

wniterne žčraui prawdy w tnch ntroby dusse
sc Ukrhlo“ e) Pročcž čaftéji w kú;mlich sloych
wolal: Q bh Ult Blch dsll mluwltč tař jak si
žúdúm; úžkost Ume Uapslda když špomcuu UU

chudolm fwou a Ua ponst Jeho Pmunhcjrež
tcdy l!ratri Uloji pouuihejtež mi šbošxlou Ulo
dlťtboU swoji“ (Řcč 140 21) Z toho ančstš

pošnati jest že mluwiwnlšuržnoxl prostotou a
srdečxuoU laskawostč

dojiumla
poslnchaču

ch

kterúž

posluchače

Ulocně

se ulu jcdlmlo o pirfwčxdčcxli

fwých, rrčnčl prostč a jnjUr; kdc fc

.) Sr. l)o mcecdiumáiš ruůjduďe
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wssak jednalo wůli jejich nakloniti a frdce je
jich se dotknollti ťec whnúncl oždobuč a bnď
lrxhoduosti očoušlll každého, aneb Ulocuýmprou
dcm tnk dojimul žc reč jebo š Uxeličon ltbosti
opmwwala srdcc posluchňčůd Tchdy obžlússtč
whuikal dlllbokou dljmyslxlosti a weličolcpou
w;nessruosti nchsslexlek tať že se Uul Ua Uej

wice obdiwlljeme S počcitku wicc dbal astroj
Uoft ieřnčckon, poždčji wssak skoro wýhradnč

prohlidal č ťeči srmdnč pochopjtelnc amluwiti
olxlohfldlll wčtmui krútťl)mi a jádrnýnli. Proto
takč čxasto Uwňdčxl obražy

a podobeustwi

wčci

wčditeluých n pťikladh, a wyswětlowal jimi
prawdy Uadsmysiuč. QUU pak wlastuost řeči
jcho mciule ža Uejhlnwllejni, žc Uepostihlon důo
Ulyslllosti

tUkrka Uejtajučjssi

žcchyby prawdy

treftcmstc prollikal což by proti ni Uamitnoutř
se dalo podiwnoll bystrofti wypcitral awsselčkš
odpory witčxžnč přchtihal. Dllch jcho jakoldlǧ ou
kem orličeim stihsll rošfaihlý ob,;or prawdy kixee
stmlskc čim wětssi obtiže se Uaskytňly, timUloc

UčxjiUsilowal k dofoxmlenm požuúui až u

a

lU toul žajiste spatťnjeme Ua Uejwýď žbožUoU
U pokoruoll Uchsl jeho uu sc octUul taut kde
Uloudrostč Božskou wsselikéum lňdskélml skoue
múni určx.itšmch položcny jsoU, a tu byl wždh

hotoud, slowu Božium Uaprosto fc podrobiti.
„Dokudž jsmc w těle,“ prmoil joduou, „wzdúleni
jfme

odc Pcixm; neboť U wiťc chodime, U Uc
u widčxni Dršme se tcdy wiry a o sprawedlo

Uosti BUF yšUcpochybnjmrž!.
jsi alca
pťissel
wyžpytownl wěci Jestli
Uežphtatelm
postchuul

wčxci nepostižiteťltč, jest to tolik, jaťo
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byš chtěl widěti wčci eriditelnč a wčci nc
wyslowitelnč chtěl wyslowiti Takto tedy at
dům se stawi a kdy pťijde čaš poswěccni jrho,
tajemstwi ta Uťchtújasuě zirnti budemc“ (Reč 27)
Takowýmto zpusobcm rošborným (dialek
tickým) ťcči swc k wčřicčm často čiučwal, roz
birajc prawdh
ťřestauskč až do UejhlUbssich
strcineč jcjich tak že relú rcč šačxqsto ua sc bčťc

prxsobU rozmluwy, což ma tu wýhodu žc roz
Umuitc strnnky pťedmetu takixka pird očinm poc
sluchačů se xozwiqui
a žc ťcčxnilejaleoby po
noťilo se lo dusse posluchačxu udysli w Uich,a
tčto naploti jaťeoby Uazilali do Uchsli jrho

Takton. p. prmočl jcdnou: „Po.;lml Jau Rťe:
slitel Ježissc, či nčpo,;ual? Rdyž ho Uepozual
proč ťekl, kdh Púu JcžiZ ť Jordauu pčxissrl:
Jú

od tcbe Ulčxm pokřestěxl lu)ti?

annena
Ty

To

pťecc

tolik jakoby ťctl: Jci loim kdo jsi

Když ho tedy jcdelckrcitc již pošuul

žnal

ho šajisté, kdh midčxs holnblcř Qcstupujřci Nrbot

šnňulo jcst, žcmc způsobčholubicc Duch UUšrstou

pjl když Pčul Jržiď z loody lUystoupřlPmlpo
křcstčný z wody wystupuje, Ucdcsu jsou xuu oter
wťelm, a JUU widčl Ducha Božiho pťichašcjiciho
Ua Ježissc Když tcdy po kťcstUDuch Bo,ži šcstoux

pil a Jau přcd krestem řekl xú od tcbemam
pokťestčn ldúti a ty jdcš kc mnč:? thš hotcdh
již před tim pozlml, jak nyui ulohl řicč Ja
ho Uešual a ktcrýž Umc poslal křcstit wodou
len mi ťckl: Nad lýmž Ušťiš Dncha Lcstupo
Umti a na Učm žůstmonti trut jcst ktcrýž kťesti
Duchcm smatým? Qtúzlea to šajistč Uesnadxm!
Bčch súm af núm pomůže rozřessčli ji. Wčztež
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ale žc to otúzka jest z kteréž jcdinč ncprawost

Donntčstůpoznnte. Plawim to proto bhchwaš
jak činiwúm, Upozornil, tež abtgste za mne a
za sebe se modljli za nme, bhch pomoci Božt
w prnwdč mlUwil wúm, za sebe bh Wmu Buh

dal prawdu pozncxti“ (Macc 17 in exr .jou
ůuujď)S.
Spatrnoal

obliboll činiwal čeči o žal
mech a o cmauqeliu sw Jmm Co dowl)kladll

pisnm sw Užiwal jakž toho potťebawymúhala,
bUď toýtlndu podlc smhflu literncho, cmcb wý
kladn we fmhslu jixlotajitelncm (Ullegorickém)
Tcxkto U p

ťcxč čiuč o lercchaum

prawil:

„Předr wnim žúdúm Wúš wc jmcnu Púllčx Ubhstc
ťdy slyssite, Žc so: tnjenxstwi wyprawowmli

ži

wota mebčlmowa
nytlčxdú, pixede wsiinl Udúo
lost, jak jstc ji flyssclř, ;odlc slr.w jaký!uiž sc

whxprnwnjewčřuliWžiwotčbelahúUlowě
pošornjexnc skUtcčUUUUdalost wssak
alc i loelkč tajcmstwi“ Ncmúže diwno

býti žc Nuqllstjll wyklndu Ullegorčckcho často
Užiwnl, ml w Cirkwj fat po wsscchuy časU
se wčťjlo, žc w stmém anollč šnstřcno jrst
pisxuo Noweho Zcikolxsl n w Uowem opět od
hnlcno pisluo Stnrcho Zciřouo Bluqustm fčUU

často pmwřl. žc stmh šúťou jest podxobnč pro
roctwi Nowrho Zcikona žc jost knchou, jrjiž
pismcuy znnči jinr lnjrmne pisnxo kterež Zldož
xlšxllll lošjinlúui sc šjcwujc Tak U pix čřuil
jrduou řec o toln, jnk Pml Jržiš Učcuifunl
pilřúžal
by rxošrsticlř sité slUč:k lďlueUi ťteťiž
Učiuřlossc to Znhruuli tnk welke Ulnožftwi ryb,

žc fc obč lodlččy tcmčť potopowulh

a sit jejich
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se tchala. „Qbč ty lodlčxky,“pmwi, „šnači Eirkem
sw ťat kterú údh swe š pohaustwa a žčdowo
stwa powolúwci; žrt pak sdt se trhala a lodičxky
témer sc potopowuly znmnemi, žc Cirleew šdc na
zemi Umohýmčúdy nchodllými obtižrna jest Slo
wy: Rožestťetesitčsloekloweni přikúžalš)„šúu,nby
aposstolč přijinmli každcho; žc pnk Udúuo Ueui
počtU rybičck Ulowrnych, Zucxči,že Ciakew nmohc
údy ma jichž jmcxm pfmla json w kUlZc ži:
Udota wssnk ale i Umohych„ktcťiž pťi soUdU

posleduim wylončeeni kuldoU (Reč 248, 52)
Potťcby črxsowe též uutuě toho mymúhnly
žc w rečich swhch častčxji obled bmwnl na plo
tiwniky Čirkwe katoljckš, loZličllc krlrťic jnřož
i Ua pohanstwo,
rol,;p
U o. admlti

ktcrxéž ačxfoli w npluém

jťž

jfoUri, pixec jrsstčx protř Cčrkmi brc:3

Působrni

sw. Qtrc

co knžntelc nlánle ža

nejšajimmučjssi strúnkeu žjwota jcho. Nřkdy tak
ueluyllikal wclkýul duchem fwl)m, jnko ledyž w
brlsilice Hippouské fwatou usldssrxlosti swou
UdysieposlUchačň swých nrodolmelučx šachwnrmwal.
N proto taxkú čiuil prospčxch Zumueulté, o čxrm
Uúm fwčdči dilch řcčxřsmmš, dilrm též wúpo:

tošď Poďsidisl žúkn a žjwotopjfce jcho Qsolm
jeho dxlftojxm, wúšuost ďjafollš řcčnil rowyflau
Uer Čhrčstxiw fpolu wssňt upičmuá lcista kxučx:

ťčcim a rožtomtlei polora
)

)

Uepostihlú due

„Buh mi “ pmmil jrdnon o jnfou to bázui pťed Uim stojim
ldyž mluwim Waiun “ Wssim prmUean umxsol o učm lmclošu:
„ledy
urbylo mužr tnt welséljo slcrýž srbr nxčxlUdždUzn lok
mnlčljo n urbylo wětsiťho swěslu tlcrrž wždy lnt nuloudalo,

ukrytj selU tenmost“ (Ne áe Buiuc Zuš.j ..lj

c 22)
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nchslnost a bystrost prawdiwci rozniccuost a
dojimmoú knhoduost tot byln wlnstnosti kterč
ždobčly ťcči jeho

wlcxstuosti pcxtrnc Un každém

slowu, plynoucim ň wýmluwnych rtil jeho Poo
slUchači jcho čcxsto hlasitč projcwowalt
roščiu
leuost swou když srdce jejich nlocll:)m prolldem

citu opcmowal
dowošowal

Naopak když wyučowal aueb

a ťcxčswou Ucobyčcjdxčxdlouho

rozo

pťndul wždy přccc pošor,ownl že ho š uemm
onU Uapllutosti n sweži požoxnosti poslouchali
Učtuck tnleý pownžuicmc ža skdoele witřšstwi
Uc mšnčx stwčxlrjni Uež oUo ftercho; ťečnik wy

doldywú pohuutim myfli posluchačrlswych Wclký
ťečuik zajisřc w pluc miře a w každrlU oborU

Udlcidne lmdc 1o;sňhlýul polcul iernictwi
lcžate jcst fdočxdertwi Poďsudin

urjcnom

Dúo

že Uúm

swčxdčxi o Udclřcul pxosp(xchu icči Nug,
nybrž
i proto, že četeuúře ťrčxi iw. Btcr po„žorua čxini
Ua roždil Ulrj;i řečč psnuou
a čxjučxuou. Pčssc

Pošsidluš takto: „Rdož w chrúmu Púutx widřli
ho sl řečxujti slysselt U žřwot jrho pošorownli,

tčaU tim wice prospiwal Slomo oži
še wssrlckon dmočxxuostčnzmužilosti

řú;al

k nch

slowllč radosti wčxiirich, ťtcťiš jcmu sc oldilUUe
jire chwnlu jrho Udssudw rožssčiowali tcxk že
opčxt š poluori Boži Cirkclo kat w Nfrňce

Utesscne w řwrtnlč počinnla
nlnošc

kdtžto pťod tiul Ua

Utlačxe!ua bUln. Rucičč trš š fatčdliřy spč:

chali jaloldy o šmood do chrámu nďmimuuwll
hoxllwosti poslrmchnli leúžnui jcho a ťečt kte:
rrž šeižračuou UulUsti Bošiz z ust jcxho plyUnly
thud
po UdesskcrcCixfwč Nfrlckc wirn prnwci

a lil:cžmi wuuč Chriftowa fe rozlewala a pau
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trna byla. Každý, kdo jen mohl zjcdnúwal si
rhchlopiscc kteřiž znpifowai ťeči jeho“ (Rap
7u31)
Mnozi bčskupowč zkunrnosti wlnstni
pončcni Uúfledowali přikladu biskUpa erlcrja
a tež zlantui kUeze kazatelc Ustauowowali jač
koliw z počatleu takowcum počinúni byli od

porowali
chnou
když ťeč čiuil o pťcdmčtu wclicc
zadrhlčm, pojeduou jakoby božským poUčxeuim
wedrn o Učcui Mmlichowcůw mllmuti počal
o ktclémž w ťcči sloš prúwč ZmiUiti se uechtel
Po fcizani Udzuxlouwajc š přútoly o tom, pra

wil: „Domuiwúm se žc snad Pml lUjchož rU
kou

i my

i ťečč uassc jsoU, bloudicč dUUt Uč

tteroll poučiti a spasitč chlel N w sleutku bylo
toulU tak Ncbot w piisstčch duechpťňsscl kNUq

knpec jakysi, jménenl Fčrxuuš a hojue prolc
wrljc slšy odpmončcl je Ulodlčtbeinl jcho Qd
Ulnohých již lct že sc bhl přidlžcl scčtU Nmui
chowctl poslouchnje ale Uuchdy kú;anč?lug žc
pozual bludh sldé a umorútčti sc chcc do lúna

Cirfwc řat N w sinttu wcdrnčm fw quu
stjna Uejenonl žč sc stul horljwym katolichl

belž pošdeji t borliwym leuezcm(Sr Poďf
.Rap 15) chuou opčxtnlcssřňl Nuq za Udy
jednúuim žnlržitosti rirkčwmch wc erstčx Eň
snrcc lo Mnuritnuli
řdežto se podlc stnrébo
obyčeeje pohnuskc“ho knšdoročue Uřrutné n ne
ltdskč hry odbywaly. W jtstl) den totčž sbčhlj fc
obywntclú Ulčsta a rošdrliwssc sc lUcdwčtlupy,

fmucniul po sobč húšeli thowš

hry lxyly po

nčxfolik dui prowožowňnya
mUo,;i pixi nich Uc
bczpečxllč chleni mlo Umoži čnsamccni json
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Za tobo časal Nug prúwč w mčstě bhl a o
hnusm)ch hrúch těch š nadsscnou holliwosti a
wmuluwnostč iečnil, tač žc posluchači špmčcm
a hlasite pťisllbowali žc fe Ua wždh obyčcje
toho odťcknch Ll w sřutku od toho časU hrh
tU nikdy U.xicejiž prowož oloúuy ncbhly
W Cirtwl 9lfrjrkč pallouml oldyčej, žc wc
dnh pmlmtnš slU UlUčcuiku po odbytych služ

búch Bo ich w kostolo sc odbywnly hostinh
lúsky (Nqaph) strojenc obšlasstč koswčdčenč
blxčltrsfš lúsky, anto chudúm přt tč pťilcžitosti
boch udčlownno jest eicrnfuý tchto řťestauský
obyčcj wssnk šn časn NUg bohužcl rm Uluoze
juž porxlssru byl, UU Umo,;č Uestridmosti son

r wclikcuul pohorsscni chrúul Púuč šneurtiwali
Nuq pfal w zxilcžttostitc arcibiskl:powl Rartha
gňUskému Nnreltowř, žúdajo, ldyspolcčxltčwssecky
lxjskupy lUUbiduul, aby takto cirfcwuim žúkoa

Ucux žlú ouo Užichiui mistn fwatcho šmncžer
lxylo a jcdlmtllwi kurži abU Udr lojsi Uliruosti
dociici o tom poučxowall Nurčlčuď swolnl bi
stupy Nsrictc Clrkwc k falčdlllldo Rarthagiuy,
kdcj;to žúfou Umdún jcst: ločxřicim žc sc šafaa
zujc lo hosttnúch tčxchpodil brúti. Qd tohočxnsll
Yug„ Z pixňwolcučm btskupa fwého Walcria
protj

obyčcjč tomu

nefpokojr.ui

čxastčxjiřcčxuňl, ačxkolčwmnoši

rcxptali. eruolu.

fdyž ťečxčinil o

slowochPúuě: „N e d á !Uc j trž slo atč:ho psčlm,

cxuiž Ulccte percl

swých pťcd swčUč“

(Mt. 7, 6) ď weljfou horljwosti lučxťicimpťrdu
stawomal, jnk lčxžfrho hieichufc dopousstčxji, řtčťiž
w chrčUnu Pciučx noostychnji sečxňmti, rožtnlimo

chrúul Púuš

čtUitč hřichcmjrst.Po

Učxkollkaducch

13
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Ua to když na popelcčnou stťcdu lněrici w
hojUčUt počtu shromažděni ldhlt, opčt tať deče
Utmoč ťečxnil žc wssickui hojnc slzy kajirnč lio

tostč proléwali Na pťissti ch

slmďnost to flU

Leontia, flyssel, žc Uěkteři jesstč reptali

J Umi

Uilsijiž še wsselikou přčsllosti o témžc předmčxlu

proti odpůrcsun tčm jedlmti když sc Um do
stala šprawa, žc již wssřrkui wolni a poslussni
byti chtrji W krútkosti tedy jcducxl o přičjunch,
pro které hostiuy ty Eirkew šakazujc. J odu
poledne

shromňždili

sc wčixici w kostele, čxteuo

bylo pismo sw a šnlmyfe Zpiwnly Nug nošbU:
žowal k šachowčmi přcdfrwšeti činčxuého a wěo
rici Ziiftali w kostele až pošdčr do nori přizpč:
wu žalmčl ačťeoliw Nug jiždčxwlw bylš chrúUlU

se odebral
Qd toho časU obyčej teU w Eirkloi Hipu
ponskč doccla žnlliťmll.

18 Řeči sw Llllgnstinae)
Majicc pťistoupiti k dúlssimU wyprmďoa
Udcilosti žin.wta sw anuftčua
Uudiuřli
jfme fobě jcsstc pťrdeslatč stručuý wybor ťeči

wnni

jeho aby lastawy čxtemiťsčxm z Uich tim pa
trnčji pozlmti nlohl ducha a žlússtui oUcU rčxž,
jakym se icčnčctwi fw thc wyšxmčxujr.

BaskU son

klUčřirim, jaťož i U:

Ue) Řeči sw Nuguslina roždčlujl se na pntero tťčd W Urloui
obsožrno zcst t8Z ťeči čiuěuých o mistrch pifmn sm W drudc
88 rccl cjučudch nn wrlfc sUUilfUwaročué d třetčtšsd řrčxi
čtněuých na s!uwnosli sudnujrd wc čtwrle 28 řeči o rozdiluoch
přcdmčloch n w pcisr 31 ťrči, o Ulchž se pochybujr mujiult
se sw Nugustiuowč pťlčisti

Řeči sw. Nůgustina.

čel wssclikého
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oswčdčujew

ťcčt činěnč o slowech žalmu 49.

r

„Bůb zjewnč pťljde,Bůd náš,a ncbudc

mlč.ctj.“

Sfrzc proroka Ezechirle Ulluwil Bůb: „S Ue

Uu člowěči, f domu israclskčmu posilám tě,
Ujkoliw k lidu blnbokč řeči a ne námého jao
zyka. Nlc národ trn nrchcc poszlonchati tč,
pončwadž nrchce poslouchati mUcu“Bůb tedy
scim skršr prorofa

mluwil

Slowa

sc tl)kaji t. j. přrdstawcných,

ta pťrdrwssim nciš

ktcrýchž ustanowil

k tonln, aby lidu Jebo mluwili, a pročež pťednč wr
slowrch tčch pošorujrme lwář wlnstnť. Ukázňno jrst ncim
Zrcadlo, a ble! nablednuli jsmr do něbo; noni pak Uao
dlednťtrž i wy. Ncbof činim ždc to, co jsem tam slossel:
Paťli
bUš (fdhž žwčstujre.ďbržbožnému, abU sc obrátil

od ceǧftswých) Ucťrfl břissnsfowi:

mťeš,a ncukúžal erlu,aby

Smrti

uo

sr obrátil od Uco

p!xawosti swých: oU zajisté UdUcprawofsi swč
UUlťxe,alc ťrrw jrbo z ruky twé wdhlrdáe

watř dndu. Pakli byš alc ty žwčstownl to
bešbožuěmn, on bU wssak tim opowrbnul, a
poslrcdxaoulč bU nrchtčl: oU Zajifté w neprao
wosti swú Umře, ty pakdussř fwou wossoou
bodil

jsi

(E;. 3 n ZZdn Prmoim wám, že chcřdussi

swon wyslm)boditi7 Ncbos jsrm u wrlfém, nrťku nrbezp
prťcnstloť, m)brž šalwnuti Uostawrn, kdy bychmlčrl. Kdy

pak mlmoim n plnim powinnosl fwou, ljlrďtrš i wn nn
!Zrbržpcčrnslwi sumjc. Co wssuf chcň? Po

cho

črm touščme?

žúdám? Proč nllmočme? Proč ch slojim? Moč

žijr? erňuč Uroto,abdchom mn wsjicfnt jrdnoU
šili!Toftouba má, tokčestUlá,

posp olu ťtCbriftrm

tok sláwn má, tos radost Ulá, sof bobntslms Uxč. Y byle
bUstr UUlc i nrslosscli, já pťrc nučrli nebudu a loUswoj

bodim dUsii sdpouj Já

wssnf uechci fpasen

býti

brz wáďee (Nrč 17). est tomu trdy má wsfccko smčo
ťowati, nbljchom wssirknj pofpolu ď Cbristrm w Bobu
žilřz Neb „jnkož sělo brž jdnssr mrtwú jrst, taf jrsti
dnssr mlxtwčx brž Boba“ (!)irč 85). „Nročefciwrjž tedy
nikdo odmčny čnsně, Ul)brž jrdiné zaflťbrni Božiho, ktce

13ů
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rěž w tom zálržs„ žc widčti budrmc Bobn twáťi wc twáť.

Wždhf by mnr mli Urmobl nnsytiti Bňh, kdybo nrbhl
pťxsllbil mi scbc snmťbo. Co jcst žcmč wcsskrráe? Co jcst
moťe celče? Co jest nrbc cclée? Co jsoU bwčxzdn wssrckye?
Co sluncce? Co mčsécx? Co zcistupowé mldčlů e? Po stwoo

ťjtcli wssrch tčchlo jrdiné

žizuim; po nčm lačnim, po

nčm žiznim, Jcmu plxmdsm: U Trbc jrst prnmen

žiwotn. Bn prnwsmi: Já jscnl chléb, ktcrljž š
Urbe šstoupil.

Swčt mnob!jmi a rošnmnitými wčcmi

jcst lnboduý, wčrmi, ktrréž jsou frásnč n nlocuč dojio
Umji: kráfnějsil nlr jrst tcn, ttrrý slwoťjl jc, mocnčjssť
a wžncsscuějssť, klrrýž jr Učjnil o libržnčjssi, klrrýž jc
pťiprcxwill Já pnk trukrátc jrnoxťl nasyrrlx budn, tdož

patřjti budu. nn fláwu ton“

(Rcč 158). Jakož trdh

účrl ncjblawnějsss fnžatclc fřrsknnskébo w tom šáleži,abd
wssrch k spnsenl wěčnr“nxn wedl, taťtéž i blnwni

účxxl žiu

wota kťrsfnxlskéljo
jrst, bh fřrsfan lU BobU jrdinč
hlrdnl žiwotn swélxo. „Znčátef pak žjwota doblxěho,
jenluž

sc žiwot wčxčmšža odmčxuu doftanr, jcsti wira

prawá,
tak di swp Qtrr w sxcčjswé 43.“ Cestn prawá,
kscrňž nčw wedr s požnáni Bolm, jess wlra. Nrbot jňk
bU mobl duch ljdský k poznáni Boba dofpčtř, fdybd
Bůb fám scx nul nebdl zjrwřl? Nrchns trdU nejprwé
wládnr zbožnost wlry, napotonl pak owocr požnáni náo
sledowatř luldc“ (anc:c. l:š, in or. .jx nz). „Začátcř žřu
lnotn dobrébo, jcmnž sr žjwot wčxčnýzn odnlčuu dou
stnne, jrst prawá wira
N wsrn jrst, wčxťiti w to. čehp
posud nr!ojdiš; a miry tě odmčxua, žc widčeti budrň,
wcť wěřičt. Za

času trdn

wiry,

jnko zn čex.suxxozsiwáni

nrchtčjmrž umdlčwuti, cmo nž do foucr nrumdlčwrjmež;
mjbrž srtrwrjnlrž,
bychom požili, črlpož jsmc rozsrlř.
Nrbok kdo odwrciceno bUlo člowččcUsUUood Bolm sloébo
a w Urpmwrestrch swých tonulos bylos ncim Zapotťcbi,

jakožStwořřtclekžitť, tak též i Wykupitrlc k obžjwnuti.
Ncmňžrmr sr nle z wiry sé chll:bjli, tak jnko bychom
sami zc srbrp dostntečni byli. Nebot wťra jrst poklašd
wrlký a mcišuli ji zajislě pťijnl jsi ji. „Nrbok co máň,
čcbož byš nebol (oťdjjuud) wšal 2“ di aposstol (xl. Kor. 7, 4).
Hle ncjmilejsii, pošorujte bedliwě, byslc Bohu dikh činili

,
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za dnry jrljo, bystr pro newdččnost son jich ncztratilř.
Ncnalcžám slow, jřmiž bych chwálu sw. wich důstojnč
projcidřil, wčřťci ale, donám, nálržitč ji znaji. N rdya
bhchom i z části nspoň o darU tom důstojnč mlUwiti
mobli; kdoz můžc bodnč ocrnitř, jak mnobč dary Božt
wirn sama pťrdcházl. Ll čdyž mrnssi dary wděčnč Uznúe
wnti máme, jak tcdy tim wicc onen dar, ktcrý přrdčt
chdc wssccfh oslamč! Nrb sfrzr Boba jsmr, což jsmr.

N

jak mnobých darů Udčlila nám milost Boži linl, že

žijrmr, žr citimr, že tčlo Uassc sUlyslU opatťrno jeste
N co wťcr, žc nmmc dncha, rožum, úsudek a w tom

že učiučnj stle dlr obražu Božiljo. Qd Unrozenimčamc
rošum, a dřiwc urž poznáwati počsnáme, rozum již
nlámc. To wssak, čim wrsskeré žiwočichy přrdččmc, w
sobč wždčláwnti Ulcimr. R“dož wssnt to může w náš,
lrč tcn, kterýž stwoixil nciete? Kašdý zajřsté člowčk chcc
pošlmti a wčdčxti: wťťiti wssak nc wssičťni chtěji. Kddby
nčkdo řrkl: clj:i wčdčti, bych pnk mčsle, odpowim: Wěř,

abyš wčdčxl.Rdož trdy tafto mrzi Uáulřw;mkla nrshoda,
ml onru prawi: chci wčxdčti, bdchpaf wťťčl„já alc: wčť,
nbyš wčdčl, wljblrdrjmrž fondcr. N ktcréhož soudce
Ualcznrmce? Mrzi lidmi Zajisté Urnnlržncme lepsstbo Und
tolpo, sirzc Učbož Bůh mlmou“. W při této nrwybledáo
wrjnlcž pťsma swětffá, aujž má rošsonditi mrši U:řmi
bcifuik nčjaký, nýbrž proroee swntý. čy prawiš: Cbci
wědčti, porom pak wčxťati,já alc prawim:
wěť, bhš
wčxdčl. thud
w;uikla rožr:dřcuPojďmrž trdU k soudci,
ak náš rošsoudá prorok, bn Bůd sám nt miš rožfoudč
stršc prorokn. My oba pomlčťmr. Bč jsmc sr nrslxodli,
prawcuo jrst: TU: „Chci wěděti, bdch wčřil,“ jli, „wčťim,

bych wčdčl.“ Prorok pak odpowčdci: „Jcstliže

wčřstc,
Myflitc

ncpo;ucřtc“
fnad

neuz

(nrbudctr wčděti) (Js. 9).

alr, žc tcu, fdož ťrkl: Chci wčxdčxtiaboch

potom wčťil. zcrla brzdůwoduč tak prawil? Qč nin
se pťičxiňujrmr,

nrž

cxby wčťčli, Uifoliw ti. kteťiž žcela

nrwčři, nýbrž ti, fteřlž málo jcsitč wčřie?! Nrbok kdyby
newčťřli, ncbolo by jjch tuto. Wira pťimrd!a jr, že
slyssi; wčra Učinťln. že slossi siowo Božl. Wssnk alewira
ta wykwctajicť mUsif sc siliti, růstř, zmáhnti se a zmocu
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něti. N o to se snnžujeme. Kdy sc četlo rwnngrlinm
Páně, flyssrli jstdeslown, ftcráž Pán Jržiš otci pachollu

kowu: „Mňžešalč
wčťicimu“

wěťiti,

wssrcko jest možncř

(Mnr. 9, :5:?)j Y tento pobléďnuw sňm

w sebe a skounmje srbe, nrjsa wcden opowcižliwou důa
wčrnosli, zpytowal ncjprwč swědomi suné n pošnnl w
sobč wirU jakonsi, pozual wssnk i pochybnost swou, obojc

poznale erno

miti sc přižnal, co do drnběbo žridal o

pomoc. Wčťťm Panc, prawil. N co potome?Spou
moz Pane Ucdowěře méo Neprmoil jen tolřko:
Wťřčm Panc, t. j. wjdsm Zde učco,očrmnelbxl,dučťim.
w prawdč wěťim; wssns alc widim zdr, nrxuim co, což
sc mnč neliblx Cdci ssátř, mossať klcitim sr posnd. Stoje,

mluwim, žr jchl nrpadnul. pončwndž wčxřim; wssnk nle
posud se klátum: Pnne, snomoz UdiřrUlčx.Pročrž trn, jrbož
jscm sobč nnprotipostnwil,prnwč:
rlxciwčxdčti,bych wčťil,

Uifoliw zcrla bez bňwodů Ulluudi.Noboscož noni prmoim,
proto pxxawim, aby ti„ řdož posaxd nrmočťilj,wčřiti pnk bU

nemodli, kdoby nrwčdčli, nrpozunli, o črm mlnwim. Z části
lrdh prnwdiwé jrst, rož prmoi: Cbci dočděti, bych wčřil;
n prnwdiwé jrst, co jci š prorokenl prmoim, wčř. aboš
pošnall Prawdn mluwťm, shodněmrž sr. Požnrj trdU,
bt)ct wčťjl, a wčř„ abyš požnnl. W srátllosti powim,
jnk obcxje sr srx:wnáuxá. Požnej,

qbnď

wčxřřl,slowo mé;

wcř, cxbyš poznnl flowo Božč“ (Rrč 43).
Wiru wssnf, tnť pťiwolúwul sw. Qtrc
ťečich suoých wěťicinl, Umji nifoliuo

pokornl.

pyssni,

ťnsto w

Uýbrž

jen

„Wcžmčtr jho mé ua srbc,“ prnwi

Bůlj n Spasitcl Uáš „n učtcž se odc mn r,“ nřkoliw
nle fwčt budowatř, nisolřw wssr widitrluš a Urwiditclné
twořiti, Uřkoliwzázrafy čiUitj, mliž mr:wélixisiti,núblǧžučtcž
sc odc mnc, nebor jscmtichýapoformjsxxpcrlxlnCljcheliweu
likým býti, počni od nrjmrnssiho. meýssliďoli stawcni wysoko
sš wypluajici postmditi, pumntuj nrjprxoéna šúklud nizfostň.
Cim wčrssi mú býti slnwrni, tim l)lubssibo jrst žapotťrbi
šáklndu. N stawrni kdc sc stmoi, pozurnčxljla k wýssi
sc wypiuci; kdo ldssak šriklady wUkopcřwá, do niškofti
srstupuje. Takto tcdd stmorni přcde wztýčrnim se poniu
dUjlr, a wrch (bťrbru) zn pouižruim sc whwyssujc.
jaký jest wrch stawcni Unsschoe? Jak wysoko je
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whpčnati má bťebrn budowy nassie? Rhchle odpowsdám:
Nž fu wřděui Boba samébo. ch! jar wznesscný to cll,
widčti Boba famébo. . . . Připrawuj se tedy, widčti
lozncsfcnost Toho, jrbož mjlosrdnost nn Tč pohledmlla.
Pončwadž sc alc jcdnú o cili pťewysokčm, pamatuj na
základ. Na jaký záklnde? Uč sc od Učho, pončwadž tjchý
jest a pokorný srdcrm. Tcnto základ pokolǧně w sobč wyo

buduj a zajifté k wrchu lásky dospčjrš“ (Nrč 69).

Kdo chce trdy wěrou Bobu sc libiti, musi býti

srdce poforUého,
žiwotč tom,

wffak nle též čistčxho! „W

za čnš wrzdcjssibo pUtowáni t. j. U wiťc,

Uapominúm wáš slowy sw. inla:

Takowá

maa

jice zaslibcni, očistUjmež se od wssrlikě por
sskwrny tčln a ducha, dokonáUxajicc posmčeu
ccni sloé w bázUi Boži

(ll. Kor. 7„ 1). Neb kooby

ono swčtlo ncjčistssl n nrzmčnitrlné prawdy požiwati
již chtčl dťiwc, Uež byl wčřjl, jak by bo modlpožiwati,
nU ncjprwé ddčlxitimusi, a frdcrm wčrou očisstčným je1
dinč widčti ho můžr, pončwadž blnl)oflawcnň jsou čiu

ssélxo srdcr, nebos oni Boba widčsi budon u zajisté
podobcn bo byl člš:rčfu slrpčmu, jcnž nrjprwé swčtlo
slnnrčně widčxti chcc, bh od slepow uždrnch
bUl; rm
pišrc sinncc widčti nrmůžc,
dokudž Ušdrawen neni

(Rrč 316).
„Proto

lo žiwotč wešdejsssm wsselikon péčč o to

sxmžiti sr Ulňme,

jak bochom

nlčxčili oko srdce swébo,

kter:(dmšBobn winčti budrnlr.Ktomu
cilj konaji se sw.
taerlstwi (sw. swátosli), proto blásáno býwá slowo
Boži, f tomn eili Usiluji Ulrmonú poučoni Cirfwe, nbho
chonl totiž mrmoo swé polcpssili, tčlchč žňdosti pťrmčxu

bali a nrtolifo flowo alcbrš polcpssrnim žiwota žádofti
swčta toljoto zapirslli; k tom!: nciš wcdou sw. pifma,
bo ono wnitcrmú oko očisstčno aUzdrawruo, tim sučxžcfu
widčxni Boba dospčti moblo. Nebok. jnkož ofo. ftcréž ku
wnčnlňnť swčtla slunrčnébo nčinčno jejt,když jrstbolmoo,
flUnce sr stťcžc a od swětla sr odwracujr, tak i oťo due
chowné, když rnučno a Uokálcno jrst, odwracujc se ode

swčtla sprmordlnofti, nniž osmťlujr fe širati w něa aniž
č toulu dostntcčno jest. A čim býwú pokáscuoe? Žúdost
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zlá, lasomstws

Uesprawedlnost, a pochotě fwčtské oko to
duchownl ranl, knli a oskrpnst Jnr stnrostliwě ljlcdáme
léťaťe. kdy oko tčxlesné jest bolawo, jnf chwátámex, bU
očisstčno bolo n schopným sc stcxlo zlrnti wc swětlo

bmotné!
lmi

Co to je při som sbonn, žňdUý nrmci pokojc

stánl,

kdhž i scbe mrUssi

ftrbělko ofu přrkčxžť! Ll

slunre to, nn ftcrěž okrm zdrawým pntřiti chceme, Bůh
šnjissé stwoťjl. Swčtlo wssnk„kterčš widětj má dussenassr,
ncni tčlesné nýbrž jcssir to moudroft wččná. Bňb pnč
trbr,

člowěčr, učx.nil k obrazu sxoému! SUnd

tobč jcxž

ono oko dnl, fterýmž sluncr stwořručdwřdčti můžrš
nneb též i jiuě, ktrrýmž widčti nlůšrš ero, kterýž
stwořil trbr,
Učjniw tč podlé obrazu fwéboe? Udčo
lil i tobo,

oboje dal tobčx! Th wssnk oko to Zewnčjssš

přilisslťč milnjrš, oko pnf wnitrrué wrljrr .;nnedbáwáš
a mciŽ jr znfálrnčx a rančné! Pokutn tě nrnlňžc minoUtj„
ťdy fe ti zjcwi stlooťitcl twůj, pokutu nrmiuc ofo twčx,
nýbrž znstiljne bo prloě jiš„ Urž budc Ušdrnwcno a on
dojruo. Neb Ndam tnfé zljřesiil lU ráji n ukryl se přcd
obličrjrm Božim. Q“dl) mčl srdre šdrnwé, fwědomim čis
stým radownl fe z přitomuofti Boži: kdy nlr oko jcbo
bťichcm rnněno bylo, obáwal sc swčtla Božskébo, ukrol
se Ud trmnosti, Utifnjr prmrddy a blrdnjc trnlřlostid Tedy

brntťimoji,pončwndzi my taktojsmesczrodili a dlc slow
Nposjtoln w demowj wssirkuj umirámo, pwtožc jsmr
nrposlcchli jčfuťe, adychom pťecdnrmocč sc ochrúnili, nhnl
rnději již poflouchrjnxe, bychom od Ucmocc Uzdrnwrni
bdli. Dal ncim pťifcišnni léknť onrn„ kdU jsmc zdráwi
bylj; dnl wssak i přjfáznni, bychom jeduoU lčknťc nrpo:

tťrbownli. Nrbot prmoil: Nepotťrbexljik šdrnwl
lčknťc, alr nrmoc ui. Kdy jsme šdrciwibyli,
pťikňznni tčch jsmc ncssrtřřli, a z wlnstul Zsllsfrllosti
pozlmli jsmr, jnkoU zkážU jsme proto nn srbr uwao
liljd Počnli jsme jjž churnwčtj, nrmocni jfnle n na
lůžku choroby položeni jfme;
nc,šousrjmrž wssak!
Kddž jsmc k lčknři pťijsti Urmobli, ou sčml k nám
přijiti rňfrill Qn nrpobrdnul ncmocným, ačko!i šdrne
wý pobrdnul jim! Qn Uruslál w lcifce swě a dnl
jiná přikciznnt ncmocnému, ťdhž prwnibo urznchownl,

jakoby bhl ťekl jch:

Zajislé zkusil jsi, žc jsem prnde
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msuwil, kdy jsrm ti ťefl: Nedotýkrj se toho. Dej srtcdy
Uzdrnwjti fonrčuč n ožiwniža Hle snásslm slabost twou,
pljjž knljch tru hoťlý! Nrbos přifázani má, ftcráž zdrau
wémU snndná jfou, th sám učinil jsi sobč nefnadnými a
obtižm)yxi. Dpowrbnul jsi jřmi a pťoto jsi ochurawěl :
nrmůžrš
ozdrmoěti, dokudž ncbudcš plti knlich bořký,
kalich pokussrni, jťmiž oplýwá žčwot wezdrjssi, kalich souo

ženi n trápeni a lrmnpoty. Pijiž prnwim, pijiž, nbyš

žil. be

pak nrodpowčdčl Jch

nrmorný: NrmohU„

Uesmsu, nrmobu plti, nejprwé lékať zdrmoý sám pil, bh
sr uezdrcihcxl piti Urmorm). Ncbot co jrst w kalichU tom
hořkého, črdož by léknť onrn sám nrbhl ofusil? Jrnli
w něm potupa trpká, zaǧisté sám prwé žkusil js„ fdy

ďábln wymitnl n slyssrl:erdo

dUchn má n w Berlo

zebubu lohmitá ďcibly (Luk.7,3:1Mat.10,25)e
Bolrstiuli boťsw jsou: on sám fwázňn, bičowán a ukťix
žowán jrst! Smrtlli bnřkn jrst, ou sám umťrl. Hleozseli
se Způsobu smrti slnbost lidskci„ ncbylos zn časU tobo
smrti potupnčjssi Urž smrti fťižr. Nifoliw trdy brz přiu
čind mdosstol Pmorl, fdd nám poslussnost Cbrjstowu odo

porouči, dokládá: Učiučn jcst poflUssnýšn až k
smrti a to fmrti fčťžr“ (Fil. 2, 8) (Neč. 88).
Tnfto trdy crsta doiry pokorné afrdrc čislčxhowcde
k Bohu. K pokornč xdlřr těto čnsto wdbizel sw. Btcc

posluchnčc swč, obzlásstč sdh jrdual o ta jcmstwi

swčtčjssi
wiry

Unssi.

Trojacr

ncju

Božč, šákladněm to člčmfusw.

.u

„S chwčxtssi obrzťrtuostť,“Urmdi,„ďuchrm žbožným
a sw. bá Uč sldsseti Uláme, črbož pochopiti niktcrnk ncl
Ulůžrmr. Žfšťilďomrňtrž fobčx, kdo jscm já, ktrrýž mluwi

wám a o čcnl mimoiti chci! Nrbok počnl jsrm mluwiti
já člowčk o wčcech Božských, já čloločk tělrsný o wčcech
duchownúch, já člowěle smrtelný o wčcrch wččných. Wzřdcia

leua budiž ode mur wssrliká marná smnolibost, chcioli
zdrnmč choditi w domč Božinl, ktrrýž jest Cirkrw Boba
ziwého, slonp n utwršrni prawdy. Podle mirh toliko
skrowné po;nňwám, coZ frižř wcim. Jrftuli sr mi otwirá,
š wňml sr radei; pakli se mifwssas zmosrá, chciš wámi
tlouci, abd sc mi otrwřrlo.“ (Rrč 19, o ew. Jan.) W
ťrči o kťestn Pcinč w Jordanč prnwl: „ch jnk Uám
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pismo sw. blúsú nrjswťtčjssi Trojici Božskou nrrozlnčnoU

Boha thr,

Shna i Ducha sw. era

nnsset j. wlra

prawá„ kntoljckci, na prawdč aposstolské založenn .takto
učl. Nčkoliw tobo okrm swým newidime, anňž srdcem,
duťudž wěrou se očisskujrmc, nechápáme, nicméně wssak

wčrou pewnou a nrzwrntuou wčřime w nejsw. Trojici,
Boba jednobo. . e . szmc
alr přrcc, zdauli bychom
nenalezli při stwoťcuich nččeljo, čim bychom ufázati
modli, že trě i oddleč sr nkazujc i Ucrozdilnč působi.
Kam se obrútimre? K Ucbrsům snnd, nbychom roznlloua
walč o slunci„ mčfici a bwčšdcich?Kzrmi srmde? nbdchom

mluwili o bylinúch, rostlinách aurbo o žwiťatrche? anb
máme snad Ulluwiti o nrbi a žrmř, jcnž obsnbuje wsseǧ
chno, co jcst nn ncbi a zemie? Jnk dlonbo člowččc chreš
mcssfati Uři slwořcnich? K sobč smnému nmurat sr„ sebr
pozoruj, srbc ffounlej, lp sobč súmém rožjčmcjš Wždyf
i ty jsi stdooťrns! chdáš podobxxustwie? N chccš bo unu
lézti sund na sluUri, un bwčzdách, nurb uex jinych twol
reche? Jsou snnd wč:ci tU stwořruw kočxrnzu a podol
benstwt Božimxle? Nikoliw, člowčf nlr podle obrnzn n
podobcnstwi Božibo stwořrn jcst. W so!drčlsnmém trdy
pátrej, zdnli snnd obrnž Trojjce nrnalršxtrď? Wssnf jaklj

obrnz!
koliw

Bbrnz wrlmi, wrlmi Uestejnú, n roždilm)! Niu
neni

jcdnorozený

totjž
Syn

člowěf obrn,;čm
Boži,

Bo„šlm tnk, jnk jrst

wssnk cxlcxjpčxrcc člowčk k jakéo

mufi obrazu a jnkémusi podoluxuslwld Učil!ěu jrst. Skouu
mejž tcdy srbr, zdnli w sobč nnlržucš trojť wčcnčxjnkoll,
ktcraž oddilnč jc wUsloudec n Ueroždčerč x,dčxsobi.Já

chci pátrati, skoumrjtrž i wy šc nlnou. Nifoliw já wc
wčxš, nlc wy w fobč, a já wc nmě. Co mlá duch twůjx?

Kdybych blcdnti chtčl, mnoljo nalršnu, pozorujmež nle
což Uejbližssi jest n tnfé nrjpochopitrlnčjssi. Nrnamltej

nli tu žcidm): ch k črmn Bobn pťjrownúwú? Nrbos
prawil jfcm, a napťed již jsrm prmoil n upožoruil jscm
wáš a scim jsrm byl opntruý. JfoU toto wěri dnlrfo,
dnlšlo od sebe wzdálrny,
whšssj od nejnižssilxo,

tnk jnkož wšdálrno jest Urjo

nržmčxuřsrluč od šnlčd:itrluédo,

Ucu

stwoťcné od stwoťrnčho, Božské od lidskébo. le toto
tedy pťedesilám, že welmj rozdilné jest, o čem mluwiti
budu, abh mne zádný wice neobtčžowal! Neb o tom
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ncjedmim, jnk jsou (ty wěci) Uodobny či mpodobnh
Trojici wsscmobouci, nýhrž wr stloošcrxl bledám obrnžu
jejichj Tážu fc tedy: Clowččc máee pamčte? N zajistč.

Mášlor to
rošum?
tčžž.ji Mňš
wůlie?
Nuo. w!ak
cleč trojice
ta
č jest, Tnk
nlůžeš
počitali,
oddčliti
ji nea
nlůžrti. N jn slibil jsrm trojici Ufciznti rozdilnoua wssak
ncrozdtlnč působion. PxnUžět,rožunl, wůlr! Tré to siou
ssišc7zlússtč woflowownti.

wsš wssns, že nrrozdilnč pňsobi lze).

Dišuli pamčt„ jrst to jměno jcdnobo z ouobo trého
(trojjcc tč), mssak nlc jméuo toljoto jcdnobo trojirc ona
sama půsokdilcxaNcb nrmňžc pnmčt sanm jmcuowána
býti. lrč by spolupřičinčnim wňlc, rošumu n pnmčti. A
taktěž nemůže rožum nrb wňlc samn jmrnowánn býti,
lcč spolxxpřičjnčnim pamčti, wůle a rožumU nrb paulčxti
roznmu a wůlr. (Eré toto jest trojjce a Uřrcenrrolečnč
w jrdno spojrnn w duchu lldskčnl.) Co jsrm trdn zlússtč
mdslowil, urrošdilnč mdslil jsrm. Wssak Uifdo Ulj nrnao
mitrj: Eo wlnstuč ,ž trojicc těto, ktrroU jsi llfci,;nl w
dUchUUnssrm býti, wštnijc fe k Bobll thi, UrbSnnu,
ncb DuchU fw.? W črm wlns:nč l;eilcži podobrnstwi
onoe? Tobo nrmohu ťčci, tobo nrmolpU wUfwěsliti. BUdjž
poformý FU sldsscni slmoa Božibo, pdyš rozuměl. MožUé

žc zwolriď: Sluchn Ulému dáš, Bože, rad ost a
wcsrll, a zplcsajx kosti, 7pcnUntUj!ponižrnčx,

nikoliw alr pUchon wywýsscué (anm :50, 10).
„Budiž dofti nn tom, žc jsem ukážnl trojjci oddila
Uou, Ucrozdilnč wssak pňsobiwou. Jrstelř jsi to nalcšllul
P) Poslnchnči pťi stčrb!o siowrch hlasitě pijčswědčcmmlil Sm.

na to prmnil:

Qtrc

„Bodu dify! Woznliwám je lústám wafsim„

šo jsem o bá;ui welrou poč.xl mluudtsi o předmčxlu lom. Neb
obúwal jsem sc„ že suud znuxdčxčim je jrn tolčfo srldopuějssčm,
méu!č wšděluné cxle žc řrči swou omrzimp Nyui wssnr. au wio

dim, že pozoruč Uoslouchcitc a žr pochopnjrtc

ťrč mon, jesstč

jednou pramim: Bobn djfy!“
Nitdo núm snad nezuzli„osuxělime:lňsr slowa tn ua spie uriš obráe
tlti. Chceme t my znjlsté nusscm lnfkmoým člrxlářůuu zawděčňti
scš uechceme wssuk mttornk samd roždoťčilť čeeuáře ručuč wzdčo
lauč, wypisujire Uťrdmťso tafé urjuadnč udclmj. Nrb uemůe

žemr jich docela u wssecty mlčenim opomenouti,u lo za úlobou
Unfsi, au sc obúwcime sprmuedlčwč mýlly, žr jjmr jjz přiltssnč
mnohých pomiuuli.

Zoo
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w sobč, w duchu lidském, wěťiž, žc tnjrmstwl toto obrao
zem wčcs stwoťrných pončkud wyswjtltti se dá. Dosti

na tom! Neprmoim wsfnť niktrrar, thc

že jest pxxmčt:

Shn že jest roznm, Duch sw. žr jest roůlcx.Nrnrnwsmt,
ani bych sr toho Urodwážil! Wšxťiž trdh, čcbo wčdčxt
nrmůžešl
Co Už tobč jrst, xmůžrei poznnt, co unssnk w
Bobu jest, budrš snnd mocj též poeznndtie? N bdt byš

i mohl (něrdy), nynl zcxjislépnrmužrň! N bl)ť bdš i
jrdnoU modl, eož snnd budrš nloci poznnt Boba tnk,
jnk on sám scbe poznaiwáe? Budiž tch láskcim lonssim
nn tom dosti; poknd jsrm mohl, mlnwil jsrm, co do
ostatnibo, o to proste Bobn!“
7
„Ncb blentťi moji, slosstc nlnr crlou dussi. Rrkl

kdosi (žalmissa w žcxlmn 30, 23):

Já

jsem řekl U

wytržcnl
mysli swé! Ll co jsi ťrkle?Zawržrn
jsem od obličcjr
očs twýrb! Zdá se mi, žc se
powznesl dnchcm swúm k Bobu, k swětlu onomU ne
promčnřtelnému, a žr nrnlobl pro slabost swou snčxsti
pobled Usl Učx,n žr opčl upsld!lul w slnbost stou a nco
moc swon U wytržrui nlyfli smčxtnkto sc pomšnrsl,kdUž

wssnk pťissrl l sobě, musrl wyznati: U wytržrnl fdoém
widčl jsrm, čcxbo snésli nrmobl jfrnl. Ll proso žmUržrU
jscm od obličcjr oči twých. Nrb th jsi nex wýfofti pťen
wyfoko„ jcidwssnk nizko, wrlmi nszko! Kdo tě poftibnouti

můžre“? (Rrč 52). W jiné ťrči o nejswčtčjsssmtnjemstwi

tom tafto prmoi: „th

Pán n Spnsitrl náš un nro

bcsa wstom,xřl, srslal odtud po drsiti dnech Duchn st.s
jsmž naplučni jfoU nčrdnčci. Tělu Painčx, tl j. Cťrkwi
přřpojmli jsoU trnkrátr tři tčsicr, o nichž pismo prnws,
žc bhli jsoU jcdnč dUsse n slxdce jrdnobo. Po ornjsc a

odtUd poznátr tojrmstloi ncjsw. Trojice, jaktotizwěťsmr,
že jfoU tři Božskč osoby, Qtec, Sdn a Dnch swl cx jca
dcn toliko Bůb. Bhlis jsou tisicowčx, a přrcc byli jc
dnobo srdcez Bdlit jfourtisicouxč, a pťrc bhlijrdné ďusscdd

ch

nlee?W Bobu! Cim wicr tedy Bůb sám! Sund

sc mýlim,
kdhž prawsm,
žc dwa člowěfowč duxč
dusic tťi člowčkowé tťi dusfe, a mnoši muoljč dUssr,
majť? Když nlc f Bohn se přibližuji, Umjit wssicfni

jcdnU dessid anisté,

nemýllm

se. thž

tedy dusse

Řečj sw. Yngnstjna.

Zox

mnobč, k BobU se pťibližujscs. skrzr lň sku jrdné dufse
a jrdnobo srdcc Učinčny jsou, co pnk teprw působs Urao

mcn

lásty

(Duch swe) w thi

kud pťjcházi nám

a Synu? Nebos odo

lásfae? Qde Duchn sw., podlc siow

nposstola:Láska Božl rozlitn jest w srdclch
Uassich skrše DUcha sw., ktrrúž dán jcst nám.
Když

tčdy leiska Božs skrze Durba

sw. w srdcčch nnsiich

rozlitá mnobč dusse činl jedné dusse, n mnobá frdcc čjnl
jrduobo srdce, čim wlcr trdy jcst Qtec, Syn a Duch

sw. jcdcn Búb, jrdno fwčtlo jcdnn bytost!“ (Pojedn. o
o:mj sw. Jann 39.)
„Známo wám jrsti rozmilč, žc co do nejswětčjssl
Trojice, nrwiditrlné a nrzmčnitrluě, o fterčž hlásá wira
nasse n Cirkch knt.,nrplxmoimr, žc Búb Qtec jcst them
DUcha sloatého, mǧpbrdSdna;
n Bůh Syn že nrni
Shnem Dncha sw„ ndbrž Boba Blcc; a o Duchu sw.
nrprmoťmr, žc jcst Duch thr toljko nnrb Duch Sl)na
toljto, nýbrž wčřčme a prawťmc, žc Duch sdo. jrft Duch
Btce n Sl,ma N pokudž chápslti možno, jnfobU w zru

cadle a podobenstwi, w Bobn Btci pozornjcme Půu
wod (Uuocoritaď) w Boť)USoml Nod (n:xtriritgď) a

w Bobu Duchn sw. thc

i Smm Spolcčnost

(spol

jrni. oomnxunimš).
wr tťrch rownoste Což trdd spod
lcčno jcst thi i SUUU (Dnch sw. totjž), tim chtčli též
spolcčnost Ultti mcši tcbon a Ucimi, a skrze onen Dar
sbromáždjti núš w jedno, ktcrýž občma jrst společný,
t. jl skrzr Ducha sw. Boha a dar Boži. Nrbot skre
Duchn sw. smťťrni býwcimr 8 Bobcm. n w nčm za se
bcni mcimee Nrb co bo núm prospčlo. byt bhchomi
dobrč poZnčudali, fdybychom bo též nrmilownlie? Jakož
nlc skrzr prnwdll poučrnl nabýwňme„ tnr též láskoU miu
lUjrmr, nbychom tčm dofoxmlrji poznali a w poznúni

blažcnč sc fochali. Lriska UdssarBožt rozlita jeft
w srdctch Ulnssichskrzc Dllcha sw., kterúž dán
jest nrim

(Rcč 5, 5). Ll pončwodž pro hťschh wzdás

leni jsmr byli odr dobra prawébo, Lúska pťjkrUla

množstwl

břschň (1. Petr 4, 8). Jcst tedp thc

Syna, prmddh, půwod prawdiwý, a Syn

theprawa

diwého zplozcná prmoda, a DUch sw. od Ž)tcr dobrébo
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a Syna dobrébo wylitá dobrotq; wssrch pak jcst totéž
Božstwi a jcdnotn nrrozdilnú“ (Neč 71). „Žc Duch fw.

jest Duch Boba the,

prmUt sám Syn Božl: Když

pak přljde Utčssitrl, ťterébož possln já wám
od Btce, ducha prawdh, ktrrýž od Btce poo
chúzl, tcnt bUde o mnč slďčdrctwi wydciwati
(Jan

15, 26).

Že alc tentýž Duch sw. jrst též Duch

Syna Božibo,pmwi Nposstol:Poslnl

Bňb Ducha

Syna swébow srřacewnssr,wolnjicibo:Nbba,
Qtčr“ (Ǧalj 1, 16), t. j působlcibo, že woláme Qtče.

N opět prawi: Pakli
wa, trU

fdpo nemá Ducha Cbristoa

neni Zeh o (Rsm 8, 9)e Ktcré tcdy ze tťi

Božských oeob Uáleži spolrčnost

onobo účastrnstwi, lcč

Duchu swatčmu, kterýž jest společm) Bobu thi
(Rrč 71 U. 29)l
S

o Ježtssi

a Synu

Undssenostl wssak nrjwčtssč ťcčniwal fw. Btcc

Christu,

ProstťedUikU

nassrm, ktrrýž

w stnrčm Zákonč již fr zjewownl a byl n jrst swčxtlrm,
útčchou a náději chsstrrébo swěta a jebož wtčlenim
lciska cx milost Boži w msřc nrjswrchowančjsst
se Ue
ťciznla.

„Wčřim w Syna Božibo, nikoliw toliko w Sloo
wo, skrze ktcréž učinčuo jrst wssrcko, alc m Slowo,

réž tělem Učinčnojcst, narozrm)sznrie

ktra

Pmmd. ercn

Cbrjstlxš, Bůh a člowčk; tcntýž Bůb, tentýž člowčk“
(Rrč 81, 88). „Slowo tčlcm Učinčnojest a přrbýwalo

mezi námi. thud

jrst Prostťcdnifcm

mczi Bohrm

a lidmi„pončwndž Bohrm jrst š thrm

a člowčfcm š

lidmi“ (Reč 47). „Hle, kdy prawi: Shnowé

lidssti

w zastťcul křidel twých (w ochranu twou)

doUsati budon. onjeni

budoU zboonsti

ďomU twéhǧ a proudrm rozkosfe twč napáu
jrti je budeš. Nrbo UTebejrst stUdnicc žiwota
(Žalm 35. 8). Cbcr ťicj: Cbristuš ,je ta stUdnicr

žiu

wota. N ftUdnicc ta pťissla k nnm a studnicc ta uu
mjcla za núš. N onat jrstspasenl,kterťž Uepominc nikdy“

(Rcč 233).
„Známo wám jest, žr.jedUobo Učitclc

mcime;

pod jchož wleidou mh wssickni jen žcici toliko jsmr. Mh

Řcči sw. Nugustřna.
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ncjsmc nčitelé wassi proto, pončwndž z mlsta wyšsslbo
mluwlme wám; on jcst Učjtrl wssrch, fterýž přebýwú
w miď Qn sám nynl prciwč wr sw. ewangeliu mluo

wil Uňm wsscm, a prawil núm, což ijá prawsm wám;

Zůstanctcali w ťcči Uté,práwě Učrnnicimoji
budrtc

(Jan. 8, Zl

(Reč 134). „Bnrjest Učitrl don

brý. Učitrl zlásstni, sam Učitel wssech“ (Rrč

kdy prmoi: Pojďtrž

265). „A

kc mnč wssjcrni, rtcťtž

pracujetc a obtlžcni jstc, a Já občrrftwlm
wúš,

tážrme se, jnk trdy občrrstwujr náš bťschem obe

tižcné,lrč odesstčnim btčchůe?Kn ntrl

swčtla

š wýssc

přrwofoké wolši: Sldš pokolrm lidskě, slysstc sdnowé
Ndamowi, slyš pokolrni obtišrné n Ueplodné! Widim
pracné Uamabáni wassc, widim wssnk i dar swůj. Wim,
žr pracujete a obtižrui jstc„ ano, což mnobcmhorssl,wie
dlm šáhnbUá břcmrna obtčžujici plrce wasir, a což mjo
borsii jcst, widim, žr prositr, by sr wrim bťrmeua pťio

dnla a nikoliw odjnln. Chriftuš wolá, Učitrl,jrdnorozený
Son Božť, samojcdtnč prmddiwý, Prmoda loolci“
(Reč 164).
„Pcin služcbniko swé i stwoťřl i wdroupil; stwořil,
bo bylř, wykoupil, by nešůftali w znjrti. Nebot npndll
jsme w podrobrnftwť knižrtc tohoto swčtn,ktrrýž Ndama
fwedl a núš w zajetl chowal. Pťjssrl pnk Wyfupitcl, a
swňdcr tcn pťemožcn jrst! N co Učinil Wykupitel nciš
nrpťiteli

nasscnlne? Pro

sodfoUpeni Unssc tčžký kťiž něsti

ráčjl, a krew son za nriš whdnl, n to proto, by ssnexl
qu bťschn nnsir. Ncbos toto dyly jsoU wazby Zajntých“
(Rcč 130). „Žádný ncpťiwlnstňuj sobč zdmwotu„ by fc
bo ncodťekl

nemocným

Léknť nebrstý. Wssickni bolč nemocnř a k

tčm pťisfrl Christuš, jak prnwi Nposstol:

Wssicknfi šajistč zbťrssili, n potťcbuji slciwd
Božl
(Rim. Z, 23). Y Uemocni ti jedni přichcizclik
lčkaťi, milowali Christn, slysseli, ctjli a násiedownli ho.
QU

pnk přřjsmnl wsscch bcz rozdslu, a zdarmn

jich Uo

zdrnwownl
a wsscmohoucnosti swon jc lččil. N tito
přijati jsonce od nčbo, w blnženofti nrwhslownč kochali
se. Jinč ale nemocnt, jichž nrmoc nrbezpcčná až i o
rozum pťiprawila, rouhali sr jcmu. N kam nž pokroo

Zoee
čjla,
nlm

smrtili

Řečř sw. YUgustčna.

.z„

zssslenost jejiche? Lěkuťe jnli, swázali. bičowali, tro
sorunoxpali, na ťťsž wztýčill a smrtl ukrUtnou Uo

ho. Crmuž se diwlše? Léraře Usmrtřl nemocmj,

zssslenébo pak nemocného Uzdrawil Lěkať

Uebcský“

(Řcč 80).
„Y jrdnorozrný Syn Boži Uám jrft jrdim) Spae
sitcl; nebot Urni žáduébo Ulimo Nčbo, kterýš qni zlatrm
nni stťlbrcm, Uýbrž krwi swou spasil nciš“ (Reč 213).

NposstolPawel prmol: Wěrnť slowo,

a wsseǧ

likébo oblibens hodno, žc Cbristnš Ježiš

pťisscl Ua tento swčt, aby bťissniky spasil
(l. Tim. 1, 15). Pozornjmcž, žr Urawi wčrué.

Nrbot

pro žádnou jinoU pťiččm: nrpřjssrl Cbristuu.t na lento
swčt, než abd hťtssnikdspasil.Qdklidiž smrt, odklidiž rčmd,
a lčlu nebudc Zapotťebť. Kdy ale š nebcš srstoupil Lěo
knť welkl), po locssfrrč zemi Urbrzpečnč stoual nrmorný
wcljký! Ll nemocný teu jest wrsskeré Uokolcni lidskč!
Wssickni zabynuli, pončwadž jrdrn šbsxrssil,zabynuli wssiu
ckni. Pťjsscl alš jrdrn brz bťichú, bU oswobodil odc
břichů wssrcky (Rcč 175)l „S Uebe k zemi Urwcdly bo
k:xsluby
nnssc:
gťissnťfd!“
(Rečnébrž
174.)bťichh nasse. N proto pčisscl spnsit

Když

sw. Qtec

o

spafrns

Uassem řrči činil, zao

wznlwalačastoTrojirr,sw. jnléun Christuš,

Maria,

Cirkelo
libšznou lUýmlmUnosti z úst jrbo. „TrU jest
Pún Bůh nciš,“ di, „teU jgst Prostťrduik mrzi Bobem a
lidmis člowčk, Spasitcl uáš, jeuž zpložrný thcc stwořil
i matkU swou, n Uaroch z mntky oslnwil the sloébo;
bcz rodu z žrno jrdnorozcný Syn Boži, a bcz lidskébo
plodu jcdiný Syn matky! Tru jest ťrásnú fyn sdontč
Marie, chot sw. Cirslor, již Matcr sté podo:bnou Učio
Uil: Ucbot nám ji matkou Ustanowil, a ji sobč pannu

zachowal.Neb o nl prmoi aposstol: Zasnoubil

wciš (jaťo) čisiou annU
muži

Cbristn

jfem

oddati jcdnomu

(2 Kor. 11, 2). N opět ji jmcnujc

matkoUnassi, nikoliw děwkou ale swobodnoU;
ltcrúž opUsstčnci mnoho sonů mč:, wicc Uež
která

má muže

(Gal. 1, 26r 27). Bslawcna tcdh

jcst Clrťcw, jnko Mnrin, wččnou čistotou anrporussenou
plodUostl. Nebot což ta Zasioužila podle tčla, ona zao

x
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chownla podlr dUcha; tn porodila Jednobo. onn rpdl
mnobé, ktrťiž se sbromážditi maji skrzc ernobo“ (Rcč

195). „Panna Cirsrw sw. dncš (w drn nnrozrniPcinč)
slawť
son
Mňric
sddbd
„Dmš

porod Panny. Pončwndž Chrjstuš chtčl Cčrtcw
Učiniti pmmoU ro do ducha, šachownl pnnncnstwl
co do tčla. N Csrkcw Urnlodln bU pnnš:ou býti,
nrmčla chotč, jcnž jrst syn z Pamly“ Reč 189).
wl)plnčnořjrst, co psúno stoji: Wrnw a zc zeu

mč wzcssln

(Z. 81, 12)o meia

pamwu bhla před

počctťm, n pannon zůstala po porodU. Wzdálcno budiž,
aby w tě zčmi, t. j. w tčlc tom, z ktrrébož wšessla
Prawda, byln žalwnuln čistotň. Žrnich ldyssrl že swnu
drbnťbo pokojc fwébo, t. j. z lůna pnnrnsfého. N proo
črž Cťrfrw naslcdlljic Umtku Pána

fwčxbo, Uoněwndž poo

dlr tčln nrmůžr„ nicnlénč pťrcr duchrm jest pamm a
Matfa. Náslrdujtrž tcdyfji, lteráž wždy pnnUoUzůstala,
Ucislcdujtcž ji čistotou“ (Rrč 191).

„Mrc

snlrti břich jrstj thby

nrbdlo bťichll, ani

smrti by mxbylo. Prwni člowčk přijal přikázanl Božč,
a znchownjc bo, bUl bd žil, poněwndž ho wssnk nrzao
chowal, Unlťrl. Zbřrssňl, a odtud smrt, odtud smrtrlnost,
odtUd bidy, odtud nrsstěftť, odtnd i po smrti prwni smrt
drudá, tp j. po smrti časnč smrt wččná. N sUUxtitč poo
drobrn jrst kn,šdý, kdo pťicheiži na swět; wssak nikoli
trn, ftr:xý na swčt přisfcl proto, aby nrzbdnul člowčf, a
kterýž žjl brz winy a Urumťcl pro winu (wlnstni), sdio
leje š uámi sicc trrst, nrzdilrje wsiak Z námi wind.

Trrft pal winy jrst smrt; Pčm Jržiš wssr:k pťisscl Uu
mťčt, nikoliw alc břrssit; n sdslcjc š námitrestbcš wřny,
oswobodil náš i od winy, i od trcstu.Qd ktrrébo Ueestǧl?
Bd toho, ktcrýž mičt očrkáwnl po tomto žiwotě“ (Rcč
231). „Dwoji pať jrst oslawa Pána n Spasitelc Unssrbo,
podle tčla; prwui, žc lostal šnmwých tčxetibodnr, drchi,
žc siawnč na Urbrsa wftoupil pťrd obličcjrm Učcdlniků
swých.

Tťcti

nle

Unstrmc

pťxrd obličejcm

wssrch lidi,

kdh Uťijde souditi žjwé i mrtwé. Nrbcšt dť cwangrlifta:
„Jcsstč nrbyl dán Duch, proto že Jržiď jrsstčnrbyl oslaa

wcn,ž (Zan 7, 39). Proč jcsstč nchl dčm? Proto žr
Jcžiď ncbdl jrssšč oslmden. MUfrl tedy Ježlš dtlwc
oslnwrn býti“ (Rcč 265).
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Neb Pán sám prawil: Ncodcjdnoli,
:dťijdc

k wcim Utčssitcl!

nco

(Jnn 18, 7). Qslmocn

jsa trdy Púu swým z mrtwl)ch wjtánim a na ncbe
wstouprnim scslal potom Dnchn swn N. wsloupiw na
nrbesa sedi na pranǧici Boba the, a jrst powždh zao
stupitelcm nnssim“ (Rrč 215).
Poznej tedy člowčče, co jsi byl, kdc jsi byl. a
pod kým jsi byl. Byl jsi owcc bloudici, na rozcrsti a
nn poUssti, cx trni a bodláčl požiwnl jfi; podroben jsi
byl ncijrmnťku„ n de wlk sr bližil, jist jsi ncbhl. Nyni
ale tč ncxlrzl Pastýř dobrý, Pnstýř prmmj„ položil trbe
na zbožné ptrcc fwé n pťiwrdl do owčincc, t. j. do domU
Božibo, do Cirfwr totjž, kdr Pnstýťrtwůj Cbrčstl:š, fdc
pťebýwnji owečfy sl,nxomáždčně! Cdreůuli pak wčdčtj, jnk
o tcbr pečuje Paslýř ten dobrlže? DUssi (žřwot) swou za
trbe položil. .Když tč pronáslcdownl wlf, oU sr wodnl
jrmu we smrt za tcbr. NUnl již jsi jjft, a w owčinci
bežpečen. Trď již neni jinébo zapotřebť, kdoby otwiral
a zawlral brány obmdy twé, pončwadž Cljristuš tobč
jcst Pnstýťrm a brnnou; on súm jrst i pnstwon n ol

chranou.„Já jsem,“ prawi, „dwétr. Sfrzr mnr,
wejdculi fdo spasrn budc: n wrjdc i wyjdc,
a paftwo
slowo Boži

nalczne

ch pastwn tobč přřchdstáuajest,

totiž a přikážnni jcdo sladfci. Pnstwy té

oknsil trn, jcnž prnwil: B jak sladkč jfou ljrdln

Ulému ťrči twé, slndsii uadmed ústúm m ljm
(Žnlm 118. 103).

O

pnstwách tčxchsám Pastýť dobrý

prnsoi: „Bkufsc a wizte, jak libý jcst Hospox
din (Žnlm 33, 9). N opčt: Pracujtc o pokrm
kterýž

(zůstáwá k žiwotu Uxččnénnl)nršbnnc

6 27)e Proto
stáwá

na

(Jcm

nle nezhdne, pončwadž slowo Pánč šůa

wěky. Slowo

PciUč jcst pokrnpl twůj, cx nejeu

nom posrm, m)brž i núpoj twňj.

Slyte bo wolnjicilw

skrzeprorokn: Kdož mnc jcdi. jcsstč lnčnčti qu
doU, n kdož mnc pijs, jesstč žsžniti ledoU.
(Ekl. 21, 29). N sám tobčprnwi:

Tčlo mč w a,xrcxu

wdč jcst počrm, a krew má,práwč jcstnápoj.

N pnstwy ty nrjsoU ani wšdálelm od wodd občcrstnauz
jťcle Nebot mťsto to, kdc wody onh sc nachážeji, snma

Řcči swl Nugnstina.
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jrst Cčrkrw Božl kat.; kdež pťifázanl žiwota jsou pao
ston tobč a zdroj wody tobč wyprýssku.iri t žiwotu
wěčnému, jrbož prnmrncm občerstwen býwáš, kdy kťrstrm
sw. w ChrřstU k nowčmu žiwotu se rodsš. chteli nle

wody tnto neznwlnžuji pnsth

ton.

nemůžeš prospěti,

pončwndž nemobou pťjfázans Božt wštérnti bšezcsťestu
Cbristowa, aniž prospiwnti k dokonnlosti dusse“(Rrč 366).

„Cbrjstuš Ježiš tcdy, jnťkoli jrst nynl na prnwici
Boba the, Pnstýť dobrý, ustnwičnč, brz pťestcini šhroo
mážďujr owečko do domU Božsho, t. j. Cirkwr sw., Uco
bcǧt Bn jrst ženjch, Cirkew pak jrst nrwčstoU Jcho“
(Reč 11()).

„D

Púml

a Spnsitcli nnssem již přrd dúwnými

čnsy předpowčdinojrst: „Wžejdc

jnko prouter

před nim, a jnko foťen ze šemč žizniwé“
(Jse 53, 2). Proč jnfo koťrne? Proto: že nemú pou
dobU nni krúso.x, Trpčl. ponťžen jrst, Uplwán jrst,
Ucmčl krásy, člowěfn sr podobnl„ a Búh byl! Wssnt
nlc koťrn šrwnč a o sobč lerásn zboln ncmň, nýbrž wnč
plnost wssclifč krásy jrbo fe ukrl)wá. Požorujtcž zdc braa
tři mojř milosrdenstwi Božč. Pohlrdniž nn stromkrásný,
libešny, mjložrlcný a owoccm oplýwnjscs. Rád byš š
nčbo chutnčljo owocc Utrljnul, n w stan jrbo sobč poǧ
lxowčl a wcdm ilunečnélpo se uchrcinil. Jnk chwáliš
wssrcku fšúsU jrbo! thbo
ti nlr koťenc Ukázúno bhlo,
ncxmlržncxt na nčm krásy žádné. Neopowrbnj wssnk ňm,
což ncpatrno jrst, Ucbos odtud wzrsslo wssr to, čcmuž

scnynťobdiwuješ.„Jako kořen Zc žemč žizniwé.“
Pozomjtrž

nyni wzncsscnost stromu. Wzrňstln Cirťew;

Uwčřili národowč, pťemožcxli jfoU ťnižnta Zrnlš n pol
drobrni Cbristu, by witčxzili po okrssku žrmč. Sij: jich

položcuy jfoU Uode jho Cbristowo. Pronaslrdownlidťčwe
křcstanh pro delh
swě, nyni pronúflrdujs modld pro
Cbriftn.

Wssichni Utifnji sc k Uloci Cirkwc, w knždém

protiwcxxstwi n w knžděm sonženi swém. erňstlo

ono

šrno

přřu

hořčičné„ a nččnčno jrst wčtssi wssrch šyljn:

lčtnjt ptricj nrbrsjti a bodlrji na rntolcstcch jebo. Qdkud
tnk wrlká krcifne?Powstala z nrpatrnébo koťrne, a krčxsa
ta U welké siáwč jcst. chdrjmrž
kořenc todoe Uplwún
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jest, ponižemjrst„ bičowán jcsl, Ufťižowán jrst, rančn rest,
opoloržrn jrst. Hle zdc Urns rrásd, ale w Cirkwj slawa
ťoťrnr mocná jest. Cbotč tedy oslawuje (proror), chotč
opowržcnčbo, zncctčněbo a zhanobrněljo. Nyni pak již
pozorowati můžctc strom, jenž wyrofll z kořcnc toho, a
košpkoslirei sr Uo wrssteré zcmi. Koťen ze zemč žie
zniw é. Cirfrw zajlsté jrst matka nluoha wčřlcichxMáoli
se množskwl wčsečti, ro jrst bojnčjssibo, nržli Cirkcw rozo
ssiřcuá po wcsstcré žcmi? Mádli fc bobatým wčřiti, wi,ztc,

kolik bobntých pťijnla (w lůnč fwčm). Jcstližc chudym,
wizte tisicr chudých; jrftli Urošcnúm, wssickui skoro jsoU
již w Clrkwi; jeslližr krcilům, wiztc jr, že jsou poddáni
Cirfwi; jestljžr učrncům, wýmluloným n proslulým,
wište, jnk mnobo

řrčuǧiků,Učxrnrů u silosofů (Uludrcň)

w

Cirkwi se nacheiši“ (Rcč 5!).
„Znúmo wcim jcst rozmili, nrboč takowédo učeni
fc wám dostalo, že Cbxxistuš jcst blawa Cirfwc a Cirtecw
žc jrst tčlo ero.
Crlý CbristUčt trdy jrst i hlawn ř tčlo.
Jest pak Uhus Ud xuxbesich,kdrš jrsl zaflupitrlrm nnssim.
Již w nrbrsich jcst n žde přccc trpi, jaf dlollljo Cirkcm

trpčti budr. ch Cbriftuc? lnčni, žizni, jrsl nan, jrft ljost,
jrst Urmoccn, jrst w žnláťi. Co zdr trpi tčlo jebo, prnr
wil, sám žc trpl. a w drn soUdmj ro;dčli to tělo swé
a postawi

jc na

prmočci, a jiuě xx.alrwici a di tčn:.

ktcřiž Un xprnwici jrbo lmdou: Pojďtc

thr

požrbunni

médo n wláduětc krcilowstwim pťiprn

wcným wánl od stwoťcnl

swčtn. Pro jňkoUpťio

čiuue? Nebot jsem lnčněl n dali jste mnč jisn, žižnil
jfem a dnli jfte nli piti, tnk žc fprnwcdliwi š podiweo

nim odpowčdi ern
lnčnébo, nrb

: Pnnc, fdy pak jsmc widčli Tebc

žišniwého,

nrb

láťi? N odpowidajc di jim:

kdh jsmr tč wřdělj w Axa

Co jftc učinxili jc

dnomU š tčchto brntři mých Urjmeussich, mnč
jste Učinili.
Nň těle nasscm blawa jest na boťr, nody
pať na zrmi jsou. deby pnk tč w dmou lidském nčkdo
ncxr Uobu Usslcipnul, nrprawioli hlmoa:

pcš? N nrssjúpnul pťcc na blawU ton

Co Un mnc ssla.

anrb na jnzyk

Uďůj, ťtrrl)ž jest na boťe a brzpcčrn, a přecc, poněwadž
swazkem láskp jrdnota w tčle jest odr hlawy až k nohoum,

Řeči sw. Nugustina.
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jnžhk twůj též fc Uroddčlil m)brž prawil: Slapcš na
nme. Tnk i Cbristuš, hlawa, Ua ktcrouž nikdo nrsskápa
mll, prawi:d Lnčnčl jsrm a dnlř jste ml jifsi“ (Mnt.

25, 32.) (Rcč 137). .,thýssiž

sc nad ncbrsa

Božc,“ wolci žnlmisln. N jčž se smlo, již whplUčno jrst.
Nrwidimr to sicr, wssak ale U.dčřimeuch pťcd obličrjrm

nnssim jcst, co náslcdujc: Wywýssiž

sc nnd Uebesa

Bože a po wssccfé žcmi sláwa twá! Co znno
mrná:

po

po wrsskeré zcmi

sláwa lwáe? Což jinčbo Uež.

wssccké zcmi Cirfrw

tloli,

po wssccfézcmi

nrwčssn twá, mjlá tudá, ljolubicc tmá, chos tšná. Qnas
jrst sláwn twň. Cirkew slciwa Cbristown (Rrč 262).
.Kdy Chrislnš wstnl ž Ulrtwých, nposstolé widčli bo a
poznnli ho. Cbrissn widěli, Cirkcw pnk po wrsskcrč zrmi
rožssiřcnon nrwidčlň: Hlawu wřdčli„ w tčxlo pnk wčťili.
J nám sc dostalo podilu, dossalo se zlrisstnl Uliiosti:

NU. wldčli blnwu, w tělo pnk wčřili; myfwidimc

tčlo, wčřitt pnk Ulnsimc w blawu“ (Rrč.::::eš).
Clrkcw tedy šnjisté jcst widitoluci. N
proto

též nntnč

šrxpotťcbč jest, wlrn w Cťrfwi wnznáo

watj. Yposstol Pmorl wolá: Srdrrln zajisté se
wčťi k sprnwedlnrosti, alc ústd sr děje wyu
zncini

k spaseui

(Rim l(), j()). Lluo, mUoži wčřt

srdcrm. oftljchaji sr lossnk Umžnáxontř ústo. Wěztc brntťi

moji. žc již skoro ani podnna, jcnž bo sám u srbr
se ncdiwil. ml widi žr proroctwť o Cbrislu činěná sc

wyplňnji, nn, prmoim, widi
slúwU
a

Jeho.

po wrssťcré

Zrmi

šldyž wssak jrdrn obáwá sc druoébo,

oftýchá se whžnntj,

wždnluǧec sr tim

nrbos ústo sc dčjc wdžnnni

spnsruť chéoo,

k spnsrns. Neb což

prospčjr, srdccm tolifo wčřjlř k sprnwrdlnossi, jrsloli ústa
wáljnjč wyznnti, což w srdci sr ujnlď Uwšlisť Bňb loťlxu
wids, na tom lossnk nrnť dosti. Nrchcrďrli pokoxxnébo
whznntř, obáwajc fc pysinýij, jim pťrdUost dáwáš jřž
pťrd onim, ktrrýž rpro trbc pUssnýmp lťbiti seUrchtěl„Nee
mocnlj! jnk můžeře ozdrnwiti, stydišuli sr zcx jék! Srlři
čnsu! NUUj jrsl dobn psxidodná. Nrb jrduoU zjrwi se
co wrliký,p kU podtwu wrlifý, ktcrljmž trď co mnlým

opowrhujcš, ncb jrduoU pťijdc soudlt, jchož ty nynipoo

Zxo
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ač

suzUjrš; UrbrjrdnoU pťijde U weliké cti a sláwě, jcbož
ty Uyns ncctsš. Nyni a jednoul Nynč se jrdná hlawnč
o wiru, jcdnon par o zjewenl Jrrbo. Wywol soběw časU
přitomném, jnký podll miti chccď w čnsu budoucťm....
Jak pak, sdhbyš iarncchtčl Umřťti, snadžc ncumřcše?
Cod se tcdd obáwáš tobo, čemUž ujiti nemúžrš ? Qbáo
wáň

sc toho,

co, ačkqli nrchcece, stmlc see? Lbáwrj

sc

radčji tobo, co nrchceďali, nestanr sr. Co jsrm to prau
wile?pKaždému uslanoweno jrss, Umťiti, nmxodťl jsi sr,
Umřeežš! Utifej, chraň a ostřibrj sc, zabcžnčj, smrti sicc
ntůžrš whhýbati, x:iktrrcxlšpwssak nrmúžrš
Uddobniontisc

jil Pťišde,
račleoli
nrchrrďe
:dťiǧdr stnne
kdo nrwiň!
cho se
tcdy
o čunáš,
co ačfyli
nechrrče,
sre? Dbároej
se
radčji tobo, ro, Urchcršuli neslanr sr. N co jest toe? Brz.

boždným,
roudačňm,
nrspmj
wc liwýmnewčťicsm,
a doůbrc wssem
zlým kťiwopřisežnikům,
Bůb wěčným trestrm
wyo
hrožujr. Porowncj tedU dťswc dwoji to, smrt čnsnou n
tresly wččné! Dbciwrj sc smrti čnsnčx; pťijdc, nčfoli Uro
chccš; obáwrj sr trcstů wččných, ktcrč,š nrpřijdou, neu
chceňeli. Tomu nčl wira, lotč Christu:x ukážnl smrti c:
wzkťissenim swým. rSnlsti fwou ufášal to, co chtč Ucb
Urchtč trpěti musiš (totiž smrt); wzfřisscnim swým ti
ukáznl, ro jrdnou i trbe očekáwci. Zde srdcrm se wěři
k sprsxmcdlnostj,p úslh paf sc dčje wyšncini s spasrui. Ty
pak sc obáwáš wyznnti, by se ti ncposmiwali lidčx,nia
koliw nrwěťici (nrbok i onh lo srdci wěťl), alr hy sr
ti neposmiwnlj, ktcřiž lpyšuati oflýchaji sr. Sloš, co

náslcdnjc.Pismo prmoi: Zčxdný,kdož w něbo wčři,
ncbudrc ZHabanbcn. Q tom rozjimej, a podle tobo
čiň!“ (Rcč 279).

„Npositol incl

prnwl: Wy jste tčlo C brir

stowo, a oUdowé ondů(1..Kor.12,27).

Buo

dowčx trdo Christowi jsmr pospolu lussict“nř, Urjrnom
mh, ftrřiž zde nn toUlto mislč jsnlr, Uýbrž i ldssickni,
po wesskcré žcmj. Jsmrali alr wsiickni tčlo, jrdnotljwci
jsou tch
oudowé, musi wssaf tčž l)lmoa býti, k tčxlu
tomU přjnáležrjčci. N pxxotoprmoi aposstol: Qn jcst

hlawa tčln Cirkwc, ktcrož jrst počálck (Rlol.
1, 18). N pončwadžo nčm též pjánojcst: žc wždhcky

Řcčř sw. Augustináž:,:

m
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jest hlawa wssebo knlžcctwa žmocnosti (Kol.
2,10), ona Clrkrw, rteráž nynl w rizinč jest„
pťipojujc

sc oné nrbcskě Cirkwie fdrž ncim nndčlč Božs

budou spoluobčaqé, a bude tcnlráte jrdna Cirrrw, mčsto
králc Wclikébo“ (Rrč 34l). W řeči na bllou nedělč praws
sw. Btec: „Dcn dnrssui wrlkúm tnjrmstwim značl nám
wččný žiwot a wččné rcxdostij Nrbot nifoliw, jak dnrssni
dcn pominc, nepominr loččm) žřwot, kterúž značť nám
dnesfnť dcn. Qsml) drn ten značl nčxm nowý žiwot, pťi
konci swšta nnstciwnjict. Ncb trnfráre bude Pein n Spao
sitrl nciet miti Cirkrw oddčlrnou a očisstčnoU ode wssrl
lisé possswrny zlo„ a tensrútc Cirrew projrwi sr n wre
lifé slúwč a bodnofli a sprnwedlnosli.Jakož Uo wytťlbeni
objlť na bnmnč pošorujrte z jrdné ftrany bronmdu oo
blli, a z drubé bronmdu plrw zlásstně, a jakž če wrlkou
radosti shromcižďuji pssrnici ččston do obilnice: tak iwiu
dste, jnk w tomto čnsc (žiwotě wrzdcjssčm) jnko na buu
muč wsie pospolu sc třibč, nlc plrwy š pssrnici tak jsoU
pomisiruy, žr těžfo jr rozržnntl, pončwndž pofnd fe Urj
wilo, abh fe p!rwy odloučllyj Tak i po wclké wltcr dnc
soudnébo projruui sc zcij!up swan)ch, ozáťrn lxodnostl,

pťrnlocnú záslubami, oswřdčujici mjlojrdnost Spnsitele
swébo. Deu pak tcu budr scdmý. Nrbos prwni dcn bhl
tafřfa od Ndnma až po Noemn, drubý od Nocma až
po mebmnn,
tťrtč od Nbrnljnmn nž po Dmojda,
čtwrtý od ančda
až po časy wobnnnstwť Bnbylono
stťlxo, pátú odtud až do Uřijeti Pána a Spasitcxlr nau
sirljo Jržissr Cdrčstn. d)d piejjuts Peiuč jefl sfrstý drn, a
za dnc tobo žijrmr my N jnkož ssrslébo dne i člowěk
stwořcn a uťjnčn jrst k obrašu Božsmll, tak i za časů
nynčjssich, jaťoby ssrstéljo dne Udčxkusmčtowébo, obnolorni
bl)wámr we křto sw.. nblpchom opčtpřijnlj obraž Twůrcr

nasfrbo. Sedmébo pnk dnr nnstnne soudná žeň a po
nt budc nedčlc pofojnň, nrdčlc swatých a sprmnrdliwých,
žiwot

wččm), n trnkrátc

nmorátjmc

sc k hlawč sddě, kU

ChristU“ (Rrč 259).
„šťdyž Pcřu wowoljl Učrdlnisd fwč„ přlkázal jtm,

abh rozrslťrli

sitč swé k lowent (Luk. 5, 4).

Ncprawll jinl by na

prawo nrb w lrwo je rozrstťeli,
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..ůf

nýbrž jeueprnwil:

.
Rozeslťctc sitč! Rdnby byl pťikášnl

lo prmoo jrn rozcstčttj,
w lrwo, jcu zlé. Yn
zeslťrli, znbrnuli dobrč
zn ndnějssido času, w

byli by jen dobrč zcchrnulj, kdyby
pok jc bcz wzdtlu, semotnm roo
i zlr. Ll hlr totč obrnz Cťlkac
žiwotč wršdejssim. Jsoutč sbroo

Uxáždčui dobřs n zllsk Po

wzkťťssruli swčm alc Pán

ručil učcdnikům, abo rošcslřeli
on

strnnu.

poo

sitč swé Un prae

Ncbot po wzfťťssentrpssrobccnémtělo

jebo, t. j. Cirkew, zlých miti Urbudc“ (Rcč 270).
Nrdiwtrž sr trdy wrlifému počtll kťrsfanů zlďch,
kteřif jfou w Cirfwi alo oltciři (totiž wsw. oběti) podil
majs; zli jsou, ačkolu bifkupa Ucb kněžr, o dobrl)ch mrau
wcch kňznjicibo wrlice wychwalnji. Nrbot o těch n tau

kowýchplati, což napsáno jcst: leasjow

wil jsrm, rozmnožrni

aǧ n mlue

jsou Uad počrtt (Žalm

39, 5). W Cirfloi šu času ndnějssilw mobou bljti, w
oUě pak. po wssrobrcném ž mrtxoých wstáni, w Cirfwi

swatých Urbnďou. Ncbok Cirkrw nyni pododna jrstmlntu,
na ftcrémž obili a Ulrloy porňžuo smissruo jsou; tak
i ona má dobré a zlč nyni, po duu soudném pak bude
jrn miti dobré. Na bumuě tom uložrna jrst žeň, ftro

rouž Llposstolé rozsell, Uástupcowé jich až
po nassc časU, pcxstýřowčdobťi, owlažownli
a wzdělǧidonlj;
což ale žbýuuij jcst, žc žeň ta ncnč
posud wyšssi onou wčječfou myčistčna. Přčjdcpak Durn,

o nčmž we wyšnánl prmoise: thud
přřjdc soUz
diti šiwých i Ulrtwých. a jnt !U cwaugcliu psúno
jcst:Wčjcčku má w ruce swčxa wyčjsti ljumn o

swě a sdromúždi psscuici dobrou do obilo

nice, alc plcwy x,xrilitčd
budr obnčm Ucubasio
tclným“ (Mat. 3, 12) (Rrč 223).
W ťcčich pnf ku fatrchumrnůxxl, wýflad činč npoo

sstolskčbowyšnúnť wirU,prmoi: „W Cirkrw

swat ou

též wčřiti mátr. MU jsmr oudowě Cirkwc té sw., nro
pmwim ale, jakobo jeuom wd. ktrřťž jstc zdč a slyssite
mnr;
nýbrž co jsme zde slpromáždčuj, n kteťiž jsou w
Unsjrm okolč, w nassi krčajiuč, a ftrřižkolňw jfou tnnlto
za nxořcm (w Euro.oě) a po wrsskernU swčxtě: nobor

od wýchodU sluncr až do západu

chwálcno
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jcst jmčno

Pánč“

Zlšx

(Žnlm 112, Z) Taká jcst Csrtew

tnt. máti lmssc prmoá, ncbeskébo ženicha prawú chot.
Pročrž mcimc ji ctltj, pončwadž tak wzncssrnébo Pána
chotl jest. Cirkew to jrst, ktrráž u wiře té, kterouž wám
k wčťeul pťcdstawuje, wzrústá po wesskrrém fwčtě, Cirkew
Boba žiwébo. sloup a utwrzrnl prawřdy; ktcráž ondt)
swé zlč (jrnžto při soUdu jednoU oddčleni budou, a od
nichž se prozatťm ncstrjnosti mrawů smUa oddčlnje),
snássi trpčljušč pťjpousstějicč jc rn sw. swčxtostcm. Bňh
jest Btcc wciň„ Cirfžxw paf matťa wnssc. N Clrfew tčž

jest pannn! Rekneš mi snad, jnk jrst Cirrew pannou,
když xxodisynye? Odpowidám: Paunn jrst a pťecr rodi.
Podobml jcst Marji Pcmnč, ktrráž Christa porodilu.
Nrb sw. Panna Mnria Christn porodila„ a přcce pane
nou Zůstsllae Tařto i Cirkšlo rodi arpťrr pannou jrst.
N jestoli bloUbčji rozjimáď, nalrzurš, žc Clsfcw rodi
Chrřsla santého, pončwndž jsou to údowčx Christowi,ksco
ťiž pofřrslčxuibtjwaji; jcxkdi aposstol: WU jste tčla

Christowa

a údowčr. N fddž trdy oUdy Christowy

rods, Marii

podobnn jrft. ux Clrkrw oddržrln kliče krúo

lowstwč Božčho, nbo w Ui .skrže frcw Cbristowu, přiččr
nčnim Ducha sw. stalo sc odpusstěni břčchů. N kdyby
todo (odpusstčni břlchů) w Cčrkwi ncbylo, nrbylo by
žářoně ncidčxjr, ncbolo

bU Ucidčxjc žiwotn

wččnélxo oswobozeni. Dčkujmrž

tcdo

budouclbo

a

Bohu, žr Cirkwi

fwé daru tnfowébo
usstčxdřil. Ta jcft wčra cxposstolstecil
N uwčřjwsse w UrjswčxtějssiTrojřci Bobn jrdiněbo,chrnňu

tcž fr, rožmili„ nbU weiš nifdo od wi ry a jednoty
Cirfloc katd nrodloučil. Jrstlřžr by wám fdo (co jidlčlxo)
káznl, nlimo to, což jstc přijnli, proklnt bUdiž. Ypou

sstola slUsstr,Uc mnr, když prawť: Bochom

pak Utd,

Ueb andčl š ncbc kázal wúm něco jtnéljo
mimo to, co jsmr loánl fázali, proklat buď,
(Cisxla 1, 8, 9)j

Kddž řšfátr sursirni noosslolské, jrdnoto

liwč články wirU jslfobd doplsmjicc dofládáte: skrzr

Cirkew

swntou.

Utikrjtc trdo wssrmošuč rožljčných

a roǧdčiuúch fwňduifťx, jjchŽto jména n srfto ždc wdpoo
čjstj urňšcň. B tu pnf milost Boba proftc, bUftr od tobo,
sterýž katolichl
Urm, sluch a srdcc swč: nejpilnčji otdu
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wracowali, bdste bťjchůw odpllsstčni, tčla zmrtwých
w křisscni a žiwot wččm) strzc jcdnu prawou a swatou
Clrkew katd dofádnouti mohlj, wc kteréž jftc pošnali Boba
Btce, Sona a Ducha fwcxtébo. Boba jšdiUčbo, jcmuž
bUdrž čcst a sláwa po wčky wčkůw“ (Rcč 212, 213,

214, YZP
„Jedna

jrst

nasse Cirkrw po wcsskcrém okrssku

zcmč. Duch lidsky, jimž každý člowěč žije, sluje idussr,
a znúmo wcim co :dusobi dussr w tčlcj Wssrcky ondy

obžiwuje,

wsirm

ondňm jest přitomna, žiwot dáwá

U:xsscxmja ač jsou rozličná fonáni jrdnotliwých, wssrm
pťrrc trntýž žiwot jrst spolcčný. Co alc jrst tčln dllsse,

to jrft Dnch fwatý tčlu Christosout

j. Cirkwi;

jak působi dussc wr wssech oudcch tčla jrdnobo, tnk půo
sobt DUch swj w cclč Clrkwj. Pozorujtrž wsfak, čchož
jest wrim ostřibnti sc, čehož mátc žnchowáwnti, čcboz
pak se obáwnti. Steiwá sr, že Uěkdy nutno šnpotťrbi jrst,
Učktert) úd těla lčdskébo, ť. pl rUku, nolul, uťežati, a
když se to stanc, jcst dusic i š takowomto údcm jesstč spoo
jcnae? Kdy úd tcn pečl tčlr bUl, žil, kdh ho Uřcšúno,
nržijel

Tak

i š

člowčxkrm, křrstanrm

w jrdnotč Cirfwr.

Trhdy

wssak stal sc ťaciřrm, a

kcxtdjcst„ kdy jcft

při tčlc žjjr;
š

odřcšán jsa,

údrm; oddělrným

dUch již

neni spojen“ (Rcč 267, 288).

„Když nnplnčni jsou nposstolú Duchrm
sw., počali mlumiti rozličnými jankU, jakž
DUch sw. dáwal jim wymlonwati.(Skutk.
erru

každý trdy mluwil

ap.e?

rozličnými jnzdky národU

tčch, a hlc w tom pošnej jrdnotn Cťrkwc w jcxzycich
národů wssrch. J šdc tcdy o jrduotč Cirfwc kcxtdpo
wssrm swčtč rozssťťrné swčdcctwi wodcino. Kdo tcdh má
Ducha swe, w Cirkwi jrst, ktrráž mluwi jašyktx wsscmi.

N kdofoliw mimo Cirkew tU jcst, nrmú Ducha sw. Nrbot
proto Duch sw. wc wsirch jnzycich národů osmčdčiti se ráčjl,
bU sc poznnlo, žc tcn nlrř Duchn sw. fdo w jeďn o tč Cirkwe

fw. pťcxbýwá,ftrráž mluwť jazyky wssemi.eruo
tčlo,
prawi slxouinel (Ef. 4, 4), a jrdcn DUch. Pošorujtež
oudy tčla ljdskébo. Tělo lidské sestúwá ž ondů mnobúch
a pťrc tcntýž dnch ožinjc wssrcky jc. N lo jakém poo

Řrčř sw. Nugustčna.
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mčrn jrst dusse k oudům tčla, w tafém zajisté jrst Duch
swj k oudům Cbristowým, f tčln Cbristowu, k Clrkwi.
Proto tafé Llposstol, kdy prawl tělo jcdno, abhchom neu

rozumčli tčlo mňwé, doslcidá: Zedno tělo a duch
jech!
Pamatujte tch bratři mojl na toto podobcno
ilwi oudů lidstúch, n litthe

tčxch,ťtcři jsou odloučeni od

jednoty Cirfwr! Dokudž žijrmc a zdráwi jsme„ ondowč
tčla nnssrbo fonajť slnžby swé přčslussné. N kdy nčktcrý
úd stůnč, i ostatni oudowé spolU trpi. Přec alc poo

ťudž při tčle jrst, bolcst cttiti nlůže, nn nrumťel. Nrbot
rož jrst nmřčti, než dussi pošbhtie? Jrstall ale oud ode
lčla odřrzáu bm, jcft i trnkrátc dusse š nlm spojrnn?
škdyž odřržán jest, pťrcc jrsstč pošnati, jnký to úd bUl,
n. p.

že jrst to pxxst,rUka, nolm, ucho; od těla oddčlen

má sicc podobu (zcwnčjssi), žřwota ale ncmá. N tqký
jrst tafč člowčk od jrdnoty Cirkmc očdlončcnýd Túžeňuli
se bq o swátofti, nalcšnrš ji; taizcj se o křtlǧ sw., nao
lržncš bo, tcizrj sc o wyžncini mixxy a nnlcznele bo. Mci

wssak jrn podobu, a pončwndž wuřtť duch do nrožiwuje,

maruě sc ernč

podobou bonosl. Rožmill! Bůb sam

důražnč jednotn takowou přiknšnjr, Ucb Spasitel sám
Nposstolňm jwým přisnšnl jir Po wžkťčsscniswém, kdy
sc jim zjewil, nposstolé šdčxssrni jsoUce a přcstrassrni
domniwnli sc, žc duchn U.diťďčlijN řcfl jim: Co sc dčo

sitr a proč wstupUji tnkowci mysslent na
srdcc wassce? Wižtc rucc mé t nohn, žcrjá
jscm to; dotýkcjtc sc a wižtr, Uebo duch ncu
má tčla a kosti jnko mnc miti widstc (Luk.
24„ 36u39).

thž

jedl přrd ninli,

pnk oni pro radoft dřwili se, pou

nbd doswčdčil nrdoěřicim tčla sudčxbojia

stotu prmudiwou, abU doswčdčil Cirkloc swč jednotu. N

jaktoe?Rdožprnwi: Tot json slown, ktrráž jscm
mluwil k wlim,byw jcsstě 8 wámi,že sc musi
uaplniti wssrcfo, co o mnč psáno jest w záo
konč Mojšisiowč a w x,xrororschažalmsch. chdy
otcwřrl jim smysl, nby rošnmčli pismům a řckl jim:

Tak jrst psúxlo, n taf Utnscl Cbristušxtrpčti
n třctibo

dne z mrtluých wstáti!“ Ejblc blawa

nnssr, rjljlc blawn, fdrž jsoU údoloú?

Ejblc žcnich, kdež

14e
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jest newěstae? Nrwčstu

blcdňš ? Žcnichn sloš;

nifdo

mu jl ncwrznlš, nifdo mU jiné ncpodwrbue, jeho
flhš! Kde dlcdáš Cbrjslae? Snad w bájfách lidjkhchanrb
w prawdč sw. cwangcljie? Trpčl, třrtiho dne lostǧxl z
mrtwl)ch a zjewjl sc Učrnlfňm smlšma Nyui již máň žro

nicha; newčsty pak kde bUdrme blednt e? erofc

ptcjmc:

Tat muscl CbristUš tspčti a tťetiho dnrz

mrtwých
Pane,

wstáti.

ch již se stalo, již widimr! Wowč

powčz tU nám Panc, abychom se Urzmýlili:

kázano byti wr jmcnu Jcho pofául a odeo
sstčni břschň mczi wssrmi Uárody počnonc
od Jernsaléma“

(LUk.24, :!8, 47). Počnlo od Jee

Ulsalémn a pťřsslo až k nám.

N tamto jrst i zdc jcst;

by k nám přibylo odtud nrodrsslo; wzrůstlo, a nifoliw
odtud nrodrsslo. Tnkto prnwil Pún po wzkťjsfrni swém.
Zůstnl če nilni po 40 duň. N kdy xměl Un Urbesn wstollp
piti, Csrkcw swou žim odpornčil. Zrnjch odtUd sc ubio
rajicl pťcitclňm slohm nrwčftU swon odporučjl, Uifoliw,
by milowala Učksrrého
Uich, Uýbrž ero ro žrnicha,
jc co pťátclo žcnichown, zcidněbo wssak znich co žrnicha.
Q to tcdy horli pťátelé žrnjchowi cx Ucdowoluji, bh jil
Uou nrzťizcnou lciskou poskwrnčna l)ylcxdW nrnáwlstř

maji tnsoon

lcisku. Pozorujtc pťltrlr žrnichowa, jak

borli, když pošorownl, že nrwěstn pro pťátrly žrnichowy

jakobysmilnila:Slhssim, žc jsou roztržfy mezi
wúmi a z částky i wčťim. Qzuámrno jcs mi
bratťi o wciď, že jsou mczi wámi rňznice.
Mtnim pnk toto: že knždý z wáš ťikú: Já

jsem Pawlůw, já Llpollůw,

jci Pctrňw,

já pak Cbristňwl Čož rozdčlcxl jcst Cbristuše?
Zdanli Pawrl Ukťižowcin jcst za wáčee?aneb

zdauli wr lecnu inlowu

pofťtčni bUlijstce?

(l. Kor. 11, 18; wu 1„ 11.) Q pťitelj millj! Q pťťe
trli žcnichňw! Jak laisku nrwěsto cišé Zmdrbujr! Nrchcc
by mjlowali bo Un miftč Urwěsm, nbo jedrnkrátc wlúa
dnonti mobl š žrnicbem. Nposstolňm tedd swčřil Cixxkcw
son, a kdy wsloupil na nrbrsn, srslnl Duchn fw., jinlž
naplněni json wssicsm a Ulluwili jnšyko wssrch národů:
Hle že opčt jednota (Cťrtwe) skrze jazyky wssrch núrodů

Řeči sw. NUgustina

odporučena jcst deoručena
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jrst od Cbrista kdyžz

mrtwých wstal odporučenn jest od Cbristn když na nce
besa wslonpil a Utwrzrrm jest DUchcmsw., ktrrý festoUe

pil“ (Řeč 268).

„Klsčc králowstwi Ucbrsfébo dany json
Csrkwi

sw

(Řrč 392)

Když Pem a Spasitrl Uáš

učrdulky swé wywolil nazwnl jr nposltoly. Mežj nimi
wssudd téměť Pctr sám osobou son Cťrkew wesskerou
pťedstmoowntjzasloužil Nrbok proto žc osobon swou weo
sskerou Cťrkew sám přrdstmoowal,

dostalo sc mn té mio

lostj, že flhsscl: Tobč dúm kličc králowstws nee
bcskébo (Mat. lťi, 18)l N odtnd Prtrowa Uťednost
se wyblassnjr

pončwndž wrsskrrost a jcdnotu

pťrdstmoownl ňe) kim jemn prncho
klsče frálowstwl

Cčrrroe

bylo: Tobč dam

Urbrskěljo. Ncbot witr žc Cirfew kllče

up) Woluč přlpousitimr že sw Qter tuto sice zťojmš ncprawi že
sw Wrtr jcst uudllclucul hluwou Cirfwe kut.; nittcrut wslat
uemůžeme přsswčdčxti těm fdož z nndixrčrmjčdslow odwoznji že
Petrooi fliče Clrtwc odr:nzdciun jiou, pončwndž ldyl obrnzem
Cirkwe n že tedy ncoddržel wčlsši mocl nrž ostntni aposstolé
Znaimot jr,st že Nowatčuue Cirtmč fat odpuxali moc břichy
odnousilčnl jnroby moc oun o nposstoly boln již pomtnula.
Wroti b:udu lemu doudodil sw Nugustiu, že jčxsttu moc posud

w Cirtudi ie jrst wesz trudajdci nifoliw ledy jcn nou c
ofobnn jnl lo jeu eroudi jrdlermu dliembnln Proto tn?o
umwmiuei udčřčci, dU dčtoudali Bohu že moc tu Cirfwi swé
udčlilt rličxl Nrobmnsslrl trdd, jut mnošu zsa to mnjč slowy
sěmi douwditi žc Pel owl ujšádué qlaisstui moci udčleno Uc
bylo Sloum lu myuuta jsou z řrči člučué na drn slmonostuý

fw nposstolň Prtrn n waln,
w Uodobuém

nn ftcw dcu čnstčjt reizmonl a

smwslu o sw xlerlru mluudiuuxl Rečč tU znjřstc

jsou chmnlořeči uriru trdy bU se ;dálo nrwboduo býta ud ťeči
tnkonde tmrdňli ;e Prřr mžaiduou mori a piednosti od Cdrista
wwznmneuán uedwl Wždut po relé řrčl xmdsscnťslnwiachwáli
iw aposstoln ackoliw bul Cbrusta znpřcl wychwnluje lásku
jebo uxiru stálou že utmrzen byl odr Ehrista samédo ťterýž
mu suučřil owrčky a beráuťy swé, u lxrobu jcho nyui že Uokle
fnji n modli fe Cisnřowč Zuť to možue žc by byl nproslťed
chwnlořrčl swé pruuul: Brlrowi wssnt nizádné moci a přcu
dnosti udčleno ncbdlo Tomu ucnxňžcmc Uřčsudčdčitia to tim
mrnč an ldezdrostťrdnč k slowňm těm pťipojuje myzýwáui wěe
řicirb bd Bolpu dčkomnli Tnkto by o.le řeč jebo Urmčla jiného
smyslu, lcč: Dčtujte Bohu žc tc moeč Cirrwt Udčlll a ntroltw
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králowstws nrbeffébo obdržela, kdy Pán Ježiš Nposstolům

prawil: Pťijmčtcž DUcha sw.. ktcrýmž odpuo
stite hřlchh, odpousstěji se jim a ktcrymž zao
držitc. zadržáni jsou. To pak fe wštabnjr na
klťče, o nichž Urnwl: Cožkoli swážete na zemi,budr swcio
záno nn nrbi, a cožkoli rožwážcte na zomi, budc roze
wážňno na nebi. N proto takc Cljrčstuš po w;kťisseni
swém poručil Prtrowi, abd pcisl owečfo jrbos Qwsscm
žc i ostntni nposstolowčx mčxli owečfy Pčmč pcisti, kdhž
wssak Cbrisnlš k jednomu z Uřchmluwi, jcdnotu Clrkwc

tim porouči,

a Pctrowi

Uejpřrduěji, pončwadž mezi

pu
Petrowie To sc núm zdá býtt newl,wdmjm. Nnopnk ǧniuťme„
že su:u Btec nraiudčs Mtrowu uixrdui dňstojnoft a woossi moc

nad nposstoly ostatmmi dowodtti chtčl, nn prmoil:

Cirlcw nni

znjlstč moc fličů ťreilowstudi nrbestého, nu kdy Pesrowi od
Cdrjslu odewzdány jfon. uisolčw pouše Wctrowi n jcmu osolxnč
odrwzdúny ldyly. Nrb w tom pťece Cbrisluš Pclra wyzucxmru

nal, žc ljo obru„;cm wcsikcrosti a jednoty

wywoliti

ráčll.

Cirkwe

Núpndné tu šnjlsté j:dst. proč Chrňstuš

práwě Wetm Udymoltti ráčil.

Moč ue Znnn, mjleička swéhoe?

Sw. thc chtěluejpřednč!ji a Urjljlnwnčji

slowytčmi

proti Nowutčnuňm moc Cirkwe tnt. dowodtti, n prrdpofln“dai,
což pcdsluchačům (wčřicim) br;loho zuaimo bolo. rož fntolict
wrřilt n wyžuúxpall, a jeu mlmochodem zmtsuxjr sc, že Mxtr
z!ňsftui přcduostl od Csdrlsta myzumnenún jaxst, řtn: Co„ž suud
uejsou kliče ly w erfaoč, kdr se fnždodruuč hťichowčxodpouo
sstějč? Pončxumdž ule Pctr m podobrustwi osobu Cirfwr předu

stamownl,coš jcmu jrdinému

dxino jcft, Cirfwi

dria

no jest. Což Wetrowi jcdiuému dlino jest: Petr tch ;Ujislé
tliče obdržel„ n odtued moljou tutolici Bohn dčfowati„ že staiwú
w Cirtwi mori tč, ftcrňž ji, wssnf řéž i Wetrowl ndčlruu jexst.
Že pur skutrčnč sw. Qser přrdpoklxidá, rož tntolict wčřtu a
woznáwoli, a žc jeu umnochodcm tuto ;misxuje fe o zlásstui a

pťrdni wrchni dňstojuosti Petrowč, z todo pozuan jrst, žc Pe:
trn pruwi býti prwuim
w řndč Uposstolsfé.stxr by bnl
prwnim, jr,lt ostosnim nposstolňm udc wssrln rowmj, a uikoliw
nud nč wywossený. Dálc prnwi o učm, že znujimri kuižeo

ctwi aposstolstwi,
jl!dnotod

a jest wssech doldrých Unstl)řň

Jestult ncwwuifá Pelr dňslojuosti swou uad ostntni

uposs!oly, jak mňže slouli fuiže adosstšdlstwi„ n jnf mňže sloun
jednotou
wsserbr dobrrexch pnstýřů?! Ze pnk sw. Otcc, skutrčučx

nznáwul nejwyšssi nwc Prtrowu„ n tudyž i paprže Rimskúho,
o tom swčoči wessfesé jchňni jcho 8 pnpržrm Zuuoccnttem, o
čemž pozdčji jcdnnti budesucd

Řrči sw. NUgustinn.
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nposstolhrPetr bhl Urjpťcdnšjssim:Simone

Jonůw,

milchš

Ulnee?Udiluješ mnc wscc ncžli titoe?

N takto

sc bo tázal po druhč n i po tťetl, až se zau

rmoUtil Petr n oppowědčw zwolnl: Pane

wssrcko, th wčš, žr tě miluji!
Pro

ty ldiš

(Jan 21,18.)

swččšné sobč owcčky zaslonžxl sobě forunU mučedle

Uickou“ (Rrč 295). Prtr pnk jrft w ťadč aposstolů pro
wni dlmra wsscch aposstolů a držitrl prwotnosti apoo
sstolsfč“ (Sa 79). N proto prnwjl ChristUš Petrowi, na

Učmž jrdňném wzdělatt chtčl Cirkew: Pcžtťc milnješ

mnex? Y kdož Pctr odpowčděl: Miluji

Tebe,

opčt

prmoi: Pnsiž beránky mč, pasiž owečky mé. Ncbot w
Pctrowč jcdnota wssrch pastýřú zobrašrna jrst, pastýřů
lo dobrúch, ktrřiž owrťfy Cbristowy Ue sobč, ale Chrčstowi

pafou“ (Rrč 147).
„N pročrž také Pctr Utwrzowal náš aposstolstwťm
sušl)m, mnčeUickon smrti eje) swou, a rpisstolami

(Rrč 210).

swými“

W Cirkwi satolicfé pak jsou biskupowú a

knčži, ktrřiž Un Ulistč Čldrjftowč poselstwi konaji, sfrzc
Učž Nůlj napominá,
lxtrřiž Un Ulijtě Cbristowč hlásaji
wčťicim„ bU sc eZBobem smsťjli“ (Reč 152)l
„Wždycky,“ prawi Nugustin w ťrči čiučnč Ua wýu
ročný dcn whfwčcrni swébo na biskupstwl, „wždyckh sice
pamčtliw jfrnl tčžkěbo bťemrnn, ksrréž mř Uložcno jrst,
wždy pamčtliw

jsch

welkých starosti, jcxkčxžwUnlcibxi důu

stojrnstwi nlé. Qbšlásstč alr dnrssnť flawnost tnk žiwě
mi jc pťrdstuwnjr, žr co jsrm již dřlwe byl pťijal, doo
mniwúm jr, jakobwch nyni tcprw Ua sr. wziti mčl. Přil
spčjtrž Uu trdy modlřtbon swon, bd Christuš nli pou
mohl nésti ldťrmcno jrho. Ll bťťmč to, o ktcrémž noni
mlmoim, ktrleéž jost, lrč WU rošmilix? Prostržtrdy Bqua,
jakož :uxosim já, byftc mi nebyli bťrmrnem tčžleúmeCim
jú mám býti wám, to dčsi xnnr; co wssnč já jsrm š
Wámi, to poffotujr Uli útěchn! Ncbot wám jsem biskuo
pcm, xeewánli Uaf jfrm křrffcxnrm. Qnot jcst jměno dňa
stojrnstwi n úťadU mého, toto pak milosti; onos jcst
mi nrbršprčim, toto jcst pak spasrni mč! Jrstelč se trdy
P, Tťlo jrhdo, jnfož i tčlo sw. anln

odpočiwri w Řimč. fdrž

smrt uxuceuiclou podstoup“ul, pruwi sw. Qlcc w řeči 29xše
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wtce rnduji z tobo, že š Wňmj jsem od Cbrlstn woo
kouprn, nrž že jsrm pťrdstmorným wnssim, budU taré
jnť přiknzujr Pún, tim Usi!ownčji služrbuifcm wasslm.
bych sc ncslnl ncbodm)m oné ceuy, pro tteroUž jscm sc
stal wnssim spoluslnžebnikrm (kťrsfanrm). Nrbot muslm

Spnsitelr nasscljo tťljlowati, an wim, ro prmoil Prtrowi:

„Petťe milujrď

mUreZ“„Pasiž beránky mčx.“

Q lčxskusc tázal, práci pnk Ukládgl, pončwadž kdewčtssi

jcst láskn, tlm mcnssi jrst prárc. Cčm fc tcdy

tlm

Pcinn.

Za wssrcfo„ co učjnil

odplcxu

mnčeěeKdUu

bhch tnfé ťrkl, tim že se odplntim Ptinn„ že pnsu beránleh
jeho: nicménč :dřrc i kdUž to činim, nrčinim to jč:

sám. nýbrž mjlost Boži šc mnou (j. Kor. 1:5, 10).Jnf
tedn odplatim, kdnš Pán Umc lossudn přrdchcizie?Nrbos
sdyž mu odplacimo šn to, šc uáš spasil, tčm žc pa
semr brránfd jclxo, čťm sr xnu odplntime šn to, žc Uúš
Učinil pastýťrnue? Neb šli pastyťř (čcbož Bůb osiřrž)
jsme wlastni wiuon, dobři pnk passúťi (f čenn!ž on dcdj

pomcibntř račiž) jsnlc wliko mijoflč jrbo. Pročcž

br.xtřinloji, pťjfnžuje

Unpominňm,

Wáš,

abostc nco

přijlmnli milosti Boži nndňrmo (2Kor.6,1).
Přřčiňtrž sc tch. abo poslubowáni nnsse sl Kor. 3, 9)
bojnčlao owocc pťi wáš wydalo (Ef. 1, 16).

WU jstr roll Boži! ernč

pťjjťmátctobo,

ktrryš ža:úwá a sážl„ wnčx pak tolw, jrnž dčuoá šrňst.
Nrpokojuč mám napominnti, Uxálomwslné těssiti, slabé
Uťijimatl, odmlouwnjčci kúrcxti,. nezfnsscné pončonmti,
wábnjici powzbušowcxti, odporujicč přrkonáwnti, swáťliwé
porownáwati, pUsinč ždržowati, Foudťci scx rozsuzownti,
chudčx podpolxowati, násili trpicj doysloobošowa:i, dobrě
chwáliti, zlě snássrti, lUssrckU pnk Uljlowntř.
Pťi mnobých tčxcha tnk rozličných prácčch :,mdpoj

rnjtrž mnr bratťt moji, i modlibou

iposlnssrna

stwim,
bdch sc wicr radouml Z tobo, žr Uuim mobu
prospiwati. ncž!i šr jfrm biskupcm Wassim. Nrb jafož
já wrlfon bázni a starosts o to fc snnžim, jak boch

powinnofti

swé biskupské

sprawcdlimč wykonán

watj mohl, tak též i wd úsilnč se pťiťiňtr, bhslr we
wsscm, což pťiťazuji Wám, pokornč poslouchnlt mne.
Modlrmrž se tedy spolrčnčx,rozmili„ nby mnč i Wúm

Řcči sw. Nuguslinn.

321

bhl úťad bisfupský můj k spňsens. Mně budr k fpnsenl
budueli blásati, což činitl Uláčr, wám pak, když dčiniti
bUdečte,7což blásam Wám dje)(Rrč 340).
Cnsto též sw. Qtec ťcč mčl o sumtých swútostcch,
„tnjrmstwich towiro fřrsfnnské,“ a Unponlinnl wčťťcs,by
bodnč pťijimnli milost Božs, ktrréš uám ndčlujť. Tnťto

di w ťrči o žnlmu 63: „Jsou swátosti, rtrré dcia
wnjl fpeifu, jině pak siibowaly Spr.sitcle. Swátofti
nowého Zákona dciwnjs spáfll, swátosti starébo záform
slibowald Spňsitrlc.“ „N prmni onU sloátosti stnrěbo
Zcikoua jfou nyui již zrnssrUU prďto pollččundž wUplu
něrm jsou (an přissrl již Spnsitrl, ftrrčhož sljbowaly),
a jiUé json Ustmloweny,

n sicc ro do Utoci wětssť„ co do

nžitfu lrpssi, ro do fouáui suadUčjssi a co do nočtu
skrowučjssi Me)e Co pťi swátoslech
sc kouá (widitrlmi
znnmeni) n. p. woda, slomn„ nčkoli swntoswntá. jrst sicc
pomijrjicč. Nrb co sr kouá, nrb mluwi, pomťnr, moc
(milost)

msfak oun, ftr:xxe.žskch nč Uůfo!ds, tcx nepomijs„

uúbrž trwá, n dar ončn dnchown:i, ftcréhož sc Uám skršc
Uč dostáwá, jrst wččmj.“ :ťeM)
„Kdy jcdcu Z wojeifú osrwřcl bok Pána Je.xžisse
kopťm, burd wwsslu srrw n woda n to jfou zšxjčstě ony
sdo. swcitossi, jjmiž sc wždčlaiwá Cťrkcw“ (Rcč 218).

„Posludouuiuim Nposstolň Udilcu jrft Duch swu Bni
xmftúduli rncc fwé, on puk scstnpownl. To seuossnk
nrstnlo Oouzr pťičiněninl ltdsf!žm; pročrž Urpťi!olnstsluj
sobč sluha lUirr, ncž džc jest fluljchl Jčný dúwei mřlost

n jiuý přislubujc“ (Rcč 266).
křrftu sw: prawi: „W řcrc Jordmm Uoťnl
Pán a Spasitrl náň úťad fwčxj uččtclský.Nrb ch jiš

teukráte uažmxčil kťcst swňj

Cbriftxlš,

nn pťčjal

fťest pťipraumú;
Ucb Uťijal křrst sludd sdoébo, bU Uou
žnali, jralů)chr sr milosti dostnnc řčxm, fdož kťcst pixřjulon

odr PriUn (Rrč 288). „Lln žijrmr w tomto swčtč, fdrž
fnždý !jťxichllpodroch jcst, .chcnom wc kťrstu sw. jedinč
ueje)W

řečj 3:58.

sxuu Dlec

obss:rnč

mlumi

podjnlmrch.
šeš) t)ontrň jeau.etum fn. 19 ťxw. ll.
šeMe) (ťa)mru Mluxdxtum fu. 19. fap. lďj

o fučžuch, j:uhučch a
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odpousstěji se bťichowé. Jakúch ale tuto milostč dosabua
jcme! Kdy pťicházéme sr zdroji onomU swatémn, wssech
hřichů sprostčni býwčxme, rwsscchny bťňchy smazciny
jsou.“ „N fdož jcst Ježsčee? Spasitel
jrst. N blc
wrsskcrému pokolrni ljdskčmu i ditkám jcst Jržiš Spna
sitelcm. Ditky jsou, stáwajik sc pak ondo jrho. Dltkd
jsoU, swátosn pnk jrbo (křrst a swcitost oltářui) přijil
mcxji. Ditkh jsou, a stolU jrbo stčxwaji se účastnými, by

mčli žiwot w sobč. Nšbof pscino jrsl: anwriUo

jcft

jméno jrho Ježiš, nrb on Zcxjistéoswobodi
lid swůj od bťichčl jrjich (Mat. 1,2:1)u N ťtoo
mU lidU, ktrrýž Jržiče od bťťchů oswobodi, snnd nrpřio

náležeji ditfd? B zajisté Ucilcžcji„nno nálršrjs, bmtři
moji! Tak chowcjtež w srdci fwém, tnk ldčřtrž, tonžc
wčrou ditko sté ku Cldrjstu a,xaťinásfrjtc.Ncbos w ditkách
zrozcných a posUd ncfřrstčm)ch pošuáwcjtc 9ldama, w
ditfách pak zrožrnúch n :dofřcstťšlljcl, cx trdy š uowu

unrožrných pozneiwcjtc Cbrista“ (Nrč :!13).

ncjswčet.čjssi sUdátosti oltciřni

prowi:

„JsoUtč dobťl n šli w Cirkwi n mnji strjný podll wpio
smč sw. we sloudu Božim a wr smátostrch miťditrlnýchl
To wssc jrst společné do Cirkwi dobrúm n zlým. Nrbok
č oni (zli) nmji podil a zúčaslňujť sr wc fwátoslrch,

a což známo jrft
chlch a winn. P)

wčťxicim, nlnji podil w

Dšlchowuá potrawa, ktcráž š oltáťc Prřnč se pod
dciwá (Rrč 57) jrst ona, o ktrrěž CljrjstUš súm prnwi:

Ncbudcterli jťsli tčln sdna ťlowčkn a piti
jrho krwr, Uebudctc miti w sobč žrwota(Jan
C, 54).

le

slUssrli jsme Učitrlc UrmUdiwěbo, Spasitrlo

Božskébo, Spasitclr

pokolcuč lidfkél,do, blásnjicl“ljo nám o

crUč wdkouchl nasscbo, o krwi swé. Mluwil nám o
tělc jwém n o krwi fwč, tělo fwé prawřl býti pofrmrm,
frcw swou Uápojem Wčřici znnji stcitost wčřťcich!
Sldssici pak což jiného, leč žc jcu slyssi! N když prúwil:
Nchdrteuli jisti tčlo nlé a frrw mou pitř, urbndrtr miti
w sobč žiwota;

muozi

z Učonťkůw jcbo

slyssrwsso to

e) Takým zpňfobem nxlmoiwnli swe thowé o nrjsma Swálostt
oltářni, tnjicc newčřicim
nauku tu, by znružiwciuu nrbylae
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řckli: Twrdá jest tato ťrč. i ktdož ji můžc siysseti? odo
powědčl: Touli wáé poborssujee? což par když uzřite

Sona člowčfn, nn lostnpujr, fdrž prwé bhl? Tooli wáš
poborssujce? Co tim chsčxlřárie? Zdaoli myslitr, žc to tčlo
swé, strréž nUni widitc, nn čristi rozdčlim n oudd swé

rozdčlim n Wňm je podeime? Což pak, kďyž Ušřstr Syna
člowčsn„

w

nn wstupujr,

kdr :uewé bhle? N šnǧelsté„kterýž

crlosli na uebrsa wstoupil, (tnfto) poži:unn bljti Ure

nxobl. Tnk

alc š tčla sudéljo n krwe s!oé dal nám spau

fitrlnou posiln, a nťi tom wrlfoU tu n zaibndnou otázku
o crlostř

lčln swčxbo stručnč wrlmž rošťrsiil. Kdož tcdh

ji n pijr, žiwot ji a žiwot pijc“ (Rrč 131).
W

řrči pak,

ftrrouž

činil kťestčncům nn bilou

sobotu, prmoč: Slsbil jsrm wám wofwčtlitl sweitost
stolu Pcřněd Mátc wčdčti a žnátt, což jstr pťijnli, což
přjjimnsi budctr, a což snždodrnně pťijimati Učáte. Cbléb,
ftrrýž widťtr Ua oltářř nsaoátostnčuý (poswčcrno) slowrm
Pánč, sčlo jrst Cbristn Jržissr. N falich tcn, ano rndčjř,
což w kalichu tom jrst. posmčxcrný slowcm Pcinčx, srew
jcsl Cbrjstn Jr,žissr. Tčnlito clxtčxlPáu Jržiš tčlo swč
ud krcw sudou nnzxmčjli, kterollš zn náš wyliti ráčil“

(Neč 227).
Což nhui wšdčtc ua oltáři, o tom lo pťcdcsslé
nori jstr sjcr již slysseli, co by to wssak bylo, a jnt“
xorlkr tajrmstwi obsnhujr, pofUd jstc ucslyssrlř. Co widitr,
jrst chléb n kalich, což Uak wčxřiti Ulátr, jrst„žc chlrb jcst
tčxlo Cbristowo, a kaljch frew Cdristoum“ (Rcč :!72).
„K jafé to boslinč požwáni jsmre? Dwsscm žc k

swadcbné dostiuč Ebrňstowčx!Bůd Mrc ncjprwé požwal
nairod židowský; ftcxřižnlr požwúni jsou, Urboli bodni,

prmoi sU.:lcwangclinm. anotom
wrssťrré množstwi uňu
rodů pobansňjch pozwáno jrst, a uaplnili národowč ti
Cirkrw, ťlrráž zr stolU Pciuč obdržrla pokrmy Ujkoliw
wssedni. n ncipojc Uikoliw spxxostčx,nýbrž kteráž pnstl)ťr
sndmťbo. Cbrista snmčho nsnnxccnčho tčlo a frew okoussi

(Rcč 372).
CbristUš prmni: Rdo ji Ulé tělo, a pijemou krcw,
wc mnč pťcbýwá a jčx w Učm (Jnn 6, 57). Zdauli pak
tčž Pún přrbýwá w tčch, ktcťiž dlc slow Nposstola
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inla,

odfouženi sobě jrdl n pijl, kdhžptčlo totéž jed

a tutéž krrw pijie? Zdaeli Uak i Jidáce, zlopowčstnú
zrcidcc Pánč. ktcrýž nrjprwé Cbrňstowou rnkou učjnčnoU
fwútost tčla a krwr jšho š ostatnsmi aposstoly jedl a
pil, Zdaulž pak i Jidá:ň zůstal w Chrčftu a ChristUš w

nčme:,j (Reč 7l.)
B

Cbriftowč občti nn kťiži, jnkož i o občti nlssr

swntč, prmoi sw. Btrc: „annrni
křiše, kterýmž sc znar
mrnáme, jrfl žnmurnim spasrni nnsscboz Znameut to
jindy w posmčch Uwrdcné, nyuiwsio.k cdslmwručlNrbof,

di aposstol, fxdhbo bylj pozuo.lj, njfdd by Pána
slúwy nebdli ukťižowali Bbět ta tch, fdrž fnčž
bUl občti, wUkonpila Uášoprolitim krwo Stn!ou
ťitcle. Nrstwoťil náš fice krwi, whkonpřl alc
krwi“ 7(Nceč342).

anmista Pánč wolú: Klaňtr

tžobou

jcbos

ncbof fantú

CrmUmámr fr slnněti? Podn
Pozorujto,

bratťi nwji!

fc podnoži

jrste? (Žsllm 98, 5)d

oži no bo u jebo!

Na jč:xénx mlstč psáuo jrst:

Nrbe jcsk stolirc má. šcmč pnf podnoži Uobou
Ulúch (Js. 68, 1). Zcmi tch fc kluučti mařmr, poučr
wadž ji nnšnml poduožť nobon swýche? Jaf nlc klmlčtj

se mámr „;rnli, fdyž pismo chjduě wrli: Pánn Bobu
swčmn klaUčti sc budcčx (Mt. 4, 10). Jnk tomU
rošnnlčtie? Nrb obáwrim sc ř“lmlčti sc žchř, by Ume
Ucšatratil stwořitrl nrbr i zcmčx, a opět obliwčml sc nr
klnučti sc podnožč Uobou jroo, p.ončumdž nxi to fmlmista
poroučč. W pochybnosti této olnracim sc ku Cbristn, po
Učumdž Cbrisln blrdcim tuto. Cljrisluš přčjnl šrmi Zr
žrnlč, pončwadš třlo žc šrmčx (wšnto) jrst, a on z těla

meie

tčlo pťjjnl. N pončwndž w tanto

odcowal,

a toto

tčxlcUn šrmt

tčxlofwé Uám k spnsitrluěnl.u požiwčxui

dáti ráčil, nifdo wssnk l,do nrpožiwci, lcč bw sr
prwč klančl, nrllršunto již, jnk flnnčti se Uuimo pod
Uoži Uohou

jcljo, tak sirr, žc nrjrnom nedťcssimc kloučx.
Uim sr, nýbrž naopnk, Zbixesijlibychow,nrflnučjirr sc.
Zdauli alc tčlo obžiumje? Wždyt Pain Jržiš fcim,

š oblcdu toho, prnwl: Duch jrst, ftrrl)š obziwuje,
tčlo nic Ueprospiwá (Jau 6, 64). šrnkráte, kdU
Pún

slowa tn leuwil,

o tčxleswém mluwil řka: Nr
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bUdculi kdo jlsti tčlo mě, Ucbude miti w sobě
žiwota

wččnčbo (w. 51). N horssili sc Uroto mnozč

Učenici, ikoncc: Twrdci jcst tnto ťcč: fdož jř můzc
slyssrti? Ncchápalř slow ončch: Nrbudeoli kdo jisti tčlo
mě, Uebndr w sobé miti žiwota wěčuého. Tčlrsnč přijnli
ilowa ta, domnswajčcc se, jakoby Pciu suad nějafě čáslfU
tčla swčbo uřizuoUti n jčm podnti chtěl. Bni boljtwrdť,
nifolňw nlc řrč Páučx. Nrb mčli saml sobč řici: Ni
koliw brz přičiny mlmoil PáU slowa ta, kdyby w
tom nrbylo tajrmstwť nčjnké nkryto. erni odrsslj, npoe
sstolowé alc šňstall, a tčmto ťrkl Cbristuče: Slon.m

ťselxáž jsrm wám ťekl, dnch jsou u žiwot (w.64).
Duchownč jiUl rozmnčjtr, nikoliw tčlo to, ktrréž Uynť
widitr, jisti bUdrtej Uikoliw frcw tu pitř budctc, ktrráž
xm křiži udolita budc. Tnjemfnui (swátost) mlnwil jsrm
wám, ktrséž dnchowuě pochopeno obžiwi wácee Yč šn
notixrbťjrjt, widitelnč fonnti ji (swcitost tu erbtajrnlstwl
to) přrco duchownč ro;nmčti sc má!“ (Rcč o žalmu
98 k. 9).
Pciu uáš Jržiš Clxristuš jcst fám nassim knčžcm
na wčky, podlc řádu Mclchřsrdrkoum, jessto srbr sad
mčxbo ža nassc břťchy m občt přinéstj rcičil n podobnou

občt na památfu

swěljo Umnčeui slnwiti roz

kcišnl, abUchom po Udssrm swčtč w

fpatřowali občxtoumti, co občtowal
(jeid. át! 83 qu:rďc.! qUčlx.Zto
61).

Cčrfwi

Bolnl

Cbristowč

Mrlchiscdrk,

Pfáuo jrst: Moudrost wnstmočla sobč dům, a
opřrla jrj o scdnlrro sloupň; občtolonln občti swé,
smisila

w čl“ssiwino swé a přilxoto!oila stůl swůje Wyj

slala slnžrbuifo fmé, přiwoláwajic w slmoném pozwcinť
k čťssi a ťfouc: škdož jest sprostý? Yf přijdr ke mnč!
N ler chudým dnchrm ťrkln: Pojritc jrztr Z chlcbnmčxho,
a pijtr ndino, ftcré jfem fmiftla wcim! (Pťčsl. 9, 1
a :š.)

Tuto

anisté požnáudáme, žc Ulondrost Božs, totiž

fouwěěné Dtri slowo (Cbristu:ň)„ dňm sobč Udystmočla,
w žiwotč pnnrnstém pixijmossi tčxlo lidské, ť nčmuž juko
oUdo kc ljlmoč pčxčpojila Cirrrw;
poznciwámr,. že w
mučrnsrčch oběti oloětoumla, jtňl wc winč a chlrbě
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pťřbotowila, kdežto i knčžstwi wcdlé ťádu Mclchisrdro
fown fpatřujemr, a že přjwoláwá sprosté a chudé duo
chem, jrlifož dlr slodo nposstolsfúch: což jest wc swčtč

mdlč, Bůd waolřl,

nbU žndanbil mocné (l. Kor. 1,

27). K tčmto wssnk mdlsjm di fc tam Uáslrdowně: Zno
Urchrjte possrtilosti, at žiwi jstc; n blcdcjtc moudrosti,
abosle žiwot nlěli (Nčxlsil 9, li). Stúlonti sc nlr oučnl
ftným toho stoln, tolčf jcst, jnfo nnbýwnti žiwotn. Ll
sakú ona slown, jcž lo jinč ťniše, unšwnné Kazntel (8,
15) čtrmr w tcnto smnsl: Nrni člowčku dobrélw. lrč
žoby jrdl n pil, nloboUuliž wiťr podobnějř brána býti,
Uržli že šnnmcná se jimč, co nálrži k oUčnstcnstwi tobo
stolU pťiprnwrnébo w tčlr n krwi wlnstni Prostťednifcm
tčm nowé Umlmoy a fnězrm saml)nl dle ťádn Maxlchil
srdrfowne? Tntot občt Uúslcdownln Uo wsscch občlcch
stnrč Unlluwd. ftrréfoliw pťinássruy býrpalo pro podoo
bi;nU občtč této bndoucf; n pročrš i w anmu třicňtém,
drwcisém pošnňwcimr blačč tébož Prostřrdnikn xxxllldoiciho
tnkto Uflo prorokoudýršlj: Bbčsi a dnrů ncchsěl jsi, alc

tčlo jsi nli způsobil (anm

39, 7). Nrbos mssto wssrch

občti n občtusch darň sčlo jcbo noni se přinásiť n jim
také podil brroUclm sc pťisluhujr. djc) (Q mčstč Božtm

kn. 17, f. 20).
Na ch slnwm) pmnátky sw. Coprinnn ťrč čjně
šmiňUjr se též sw. Qtec o občti nrjčistssť, ftrrúž sc koná
nn mtstč tom, kdrž fw. biskup umučrU jcst: „Za žiwn
oprnwownl Cťrkcw echrtbnginskoud Tnm bUl bijkupcm a
znsloužil korunu UlUčrnřckoU. Na tom xnťflčx.fdc smrt
podstoUpil, tcnfrátr sbromňždili sc kruti žástnpowé, kteo

řiž Ze zássti proti Chrislu prolčumli krcw Cyprianowu:
Dncš pak na tčmžc mistě sbromnždnji sc zbožxlt Záo
stupowé. ftrťiž protol že jcst den narozeni sw. Cnpriana,
z) Nn otázfu, zn kobo a k jafému prospčchu msir sw. sc občtujr,
odpowidai sw. Qtrc laslo: Nedá se upřitl, že dnsfe zemřeloch
úlewy nabýwnji zbožnosli pťčbuzxchch swtjch wčřirich, dež ža
nč občl Sdasitclc se fonli. anrb w Cirkwi alnxužuy se rozdču
lnjid Lo wssnt tčm tolčfo prospiwá„ ftrřčž w šiwotč fwťm si
zaslonžřli, žc jim so Uo smrli Urospčti může“ (ř:nodiriclion

Uů lmurontjum enp. 109. ř)á. Točldoli 1847).
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psti bUdoU kréw Cbrjstowu. N tlm lsbeznčji pťti se buďc

tnm frrw Cbristown zpťsčtny ďnr nnroženl sw. Chprinnn,
čim zbožněji Un Ulistč tom pro jméno Pánč wylita jcst
krrw Cdprřnuown. Ncbot jnk wite. nn tčmžr mistě poe
stmoru jest oltář PcinU, a slnjc oltáť trn stolrm sw. Cdo
primm, nifoljw jaťobn tam nčkdh bol stolownl Cdo
prjnn, wssak nlc žc tam byl jrsi zn občxtwydán; n oběti
son preiwč ftňj trn žbndowal, uc žcby sám, ancb jini

tam
stolownli,
nle nby
nn súm
stolc ošoltáři)
přimissrnn
bljwnla,
jrmUž
čtowcinsom
jcst občs
byl. BobU
Stůl
pak
lru, jcnž wpončwndž
prmddč Boži
těě také
slnjc jest
stolrm
Cyprianowl)m,
jafožjrst,nhn
obkloprn
od
jrdo náslrdowuifů, tcnfreitc CUprinU scim obkloprn jrst
bhl od pronáslrdownitň; a kde ssůl lrn nyni nctču jrst
od modlscich se Uřátrlů, trukráto Cdprian od znřtwúch
nrpťátrlů UUlčrn jest; koxlr(lxč pnk. kdr oltář tcn wztýa

črn, th

on poražcn“ (Ncč 310).

Nn mistč tom

trdy, fdrž sw. Cnprřnn korunu wodobyl Ulučouiu
rkon, wdbudowáu byl chrám křcffnnský n kúctč sw.
mučně pofwčrcn jcst oltňť. a pmnátkn mučrnictwi jrbo
slnwnč konánn rlm zpňsobrm, žc nn oltciťi fwj Chu
prjnua
konáwnla se oldčs nrjswčlějssi, při ftrréž lUěe
ťici Urjswčtčjssi, swňtost, tčlo a krrw Paině pťijmmli.
Těž tak blamdné částko nrjsw. občti lxdáwá sw. thc w
ixcči čiučné ditkám
m oftáwč weljfonočné, sotiž těm,
ktrřiž w bslou sobotu milosti kťtu sw. boli podosábli:

,Jak wám žuámo jrfs, po modlitbč
wáto, bostr

srdcr fwé udžldůrU powznrsli

na:domruuti býo
Tnk slnssi na

oUdy Cdristowy. Nrbof Cbriftuš wstoupil na nrbrsn a
frdi nn Urnchi Bolm Btce wsscmohoucibo. Pročež kdh

sc řiká: „Wzbůrn

srdce,“

odpowidáte: „máme

k Bobu.“
Ybystr Uak to. žc srdcc swojr k BobU x„xod
wžncissitr„ wlnssni sile fwé n wlastnim záslnbám nrpťju
swojownli, pončwadž dnr to milosti Boži jest, jrstuli kdo

srdce fwé k Bobu powžnássi, pročrž potračuje bistnp

Ueb knčZ, ktrrýž konú občt, řka: DikU wždáe
wrjme Pňuu Bobu n nssemn, žc totižmámrsrdce
f Bolm wšbůru powznessené. N wd pťiswčxdčujrte,ťkouce:

Hoďno

n sprawcdliwo

jrst, totiž nbychomjrmu
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za to diky wzdáwali. Potom

paf, když Usdoátostl

Učnn (poswěcrnn) již jrst občt Boži, modlime
sc modlitbu Pánč (Btče nňče,! n po tom se řiká: Pokoj
8 wámi„ po čemž ťřrsfmlé wespolrk libaji sc polibrnim
sw. cht to znamruim pofojr, n což úfla Ukašuji, má
se stáwnti w srdri. To jcst: jakož rty twojc kc rtům
brntra twébo sc pťibližnjl, tnk tšž srdce twé k jeljo srdcř

pťipojiti se má. ersá
bn přewrlifú

pak potonl nrislcduji tnjcmstwi,

Slhsstr, co o njch prmorno jcst! Llposstol

dl: Kdokoliw jisti budr tčlo Cdriftowo aneb
piti knlich Pcinč nclxodnč, winen bnde tču
lcm a krwi Pánč (1. Kor. 11, 27).
N co jrst dledodrlč Uťijimatix? Tolik, jak š posmčd

chcm, nrbpš opowržcnim pťijimati. Nrmčxjž Za wsfedns,
co přřjčrštciď proto, že to widiš (t. j. Urni poubú chlrb,
co widiš). Co loidiš, pominr, urwudčtrlně pak ono tim
Znamcnnně nrpomjnr, m)brž Zňstaue. Nádějc trdy wasse
nrbudiž na ,;rmi, nýbrž w ncbrsich; wira wassr budiž
pcwná a stúlci. N pončwndš nyui jrsstč ncwiditr, nýbrž
jcn loěřitr„ widěti anžsté bndrtc tmn, kdcž sc rndowatč

budrtrr brz přrstáni“ (Nrč 227).
Casto n obssťrnč též řrčnťwnl fw. thc

o fwáx

tosti pokcini.
Tafto wýklnd činč o Ulodlitbč Psinč
prmoi: deusf
nčxm nassc wiuy, jnkož Uly odpousstimr
nnssim winnťkňm. Prost tnto nrbudemc obssirnč wd
fwětlownti, nrb
winh

modllmc sr, by nám odpusstčny bylo

lxgxsfe.Wždot

jsme winUici n dlužujci,

wiuui

kdřču

chnmi. Rcknr snnd kdo: WU tnké? deowčmr: J mlp!
J, wU dňstojui bistpowé, wčnnici jstc? Yno i mU jsmc
wimlici! Bdstup to alc, Pmlr, urublňžuj fobč samému!
Nrnbljžnji sobě, alr prnwdu mluwim; jfmc wiunici.

Nebot dťmeuli, žc ncmámc lpťichU,fxnmňscbc

swádime, n ncni w náš prnwdn (j. er

1,8)d

Posřrstčui jsme, a přece jsnlc wimllciu Nifoliw jaťobn
chťčchowé šboli, ktcťiž na křrstu so. odpnsstěni nebyli,
nýbrž hřissnťci jsmr, poněwndš dřichů sc dopousstimr
ktrťiž nňnr knždodrmlě odpusstěui bljti molpou. Kdo po
fťrstu swl žemťcli znjjsté brz wssrltfé wřuy odrssli. elkdož
nlr pofřestčni jsou, w žiwotč swém„ dlc slabosti lidskč
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dopousstčjk se bťschů, ktrťsž bht i lodičku nassi Uepoe
sopili, přecc wodu do nl nUmUsstčjsu N pnkli sc woda
z lodi Urwhwciži. znrnčxbla bUde jl přčbýwati. až koo
nečnč sr !,xotopia N modliti se, jrst wodu z lodičkh whu

wažowntie Wssak alr ncjcnom modliti se, nýbrž i alr
wnžnu meime dáwati; ncbot kdy fe woda wywažnje,
a,bd loď sr nrpotopila, i ústy i rukama pracowati jcst.

Usly prnrujrlnr, kdysrmodllmr: deuss
winh,

nňm nasse

rusmna pak pracujcmc, fdy konámr, co sr nám

porouči: Lámrj lačnémU chlrb fwňj, a nuznč
a pocrstné Uwcď do domn swčdo. Zawťi alr
mužnn w srdci chUdébo, a ona wypross tcbe
že wssrbo

Zlébo

(Js. 58, 7, Efl. 29, 35). .Kdyš

nčxm tcdy i na kťtu sw. wssrchuy břicho odpusitčny
bylo, U !Urlifě nesnciši bochom byli, ťdybd sr nám nrj

dostáwnlo knždodcnnibo očiftčni modlitboU sw Lllmužud
a modlitbo očřstuji bťicho nassc; warujnlrž fc wssak,
ubyclwm tafowých bťťchň sc ncdopousstčli, pro ktcré bha

chom odloučrni boli odc chlrba

ťaždodcnnibo

(t. j ncjsw. swútosti oltáťni), a wystřibrjmrž se chťichů„

pro kterčž jiftélxo a přisného zatracrni
cho m šasloužili.

box

Newychlonbrjtež sc tedo domuělou

fprawcdluosti, jakobystc nrmčly přičjny Ulodliti sc: Qdu
puss nrřm nassr winou Cbruňtrž sc nxodloslužbo, bťichů
hmčždoprnwcckúch, podlébo šaklinačstwi, chraútež sr klax
miwých kacsťň a rňžniwúch ro,;folniků, chrnňtrž se wrcxl
šrdnictxoi, cizoložstwi cx smilsswa, krádcžr a loupcže, a
křiwélpo swědrctwi

n jim)ch podobnýche

Nrchci

břichň

tnkolnl)ch připomčnati, ťtrťsž šábubuý fonrc pieiprawuji,
a pro ktcréž odloučrnim od oltáťr pokutománi býwaji,
kdož sc jich dopustili, a swášáni Un zrmi, by též swáo
žáno bylo na nrbi, což wclmi nrbržpeěno a smrtno
jrsi, jrflli nrrozwáše fc na zrmř, nby rošwázňno bolo i
Ua nrbj; wnjnm tcdy bixichy tnrowč, jak čnsto mňšr
člowčk břrssiti! Tať u. p. ussima. kdy posloUchámc co
sr Urpatťč, kdodhchonl j tobo nrčinili. Tak též očřma,
kdd smUochtč Ua to patťťmr, což sc nrslufsil N ja Uk
chizoplný, jakých se doponssti břichu! Nčkdy i takowych,
ftrťiž núš od oltciťr odlučUji. Ll mhsslrnkami jak často
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bťcsslme! Bratťi moji, jak čnfto, kdh modlťmc se, na
jiné wěci při tom mhsiimr, jakobdchom zapomcmlli.
pťed kým ftojimr, cmeb komu sc koťiti mcimr Wssccky
sakowé bťichy, kdybychom je spočitnli, zdali by náš
nrmnsrlh obtčžowntie? Sxmd proto nr, žr nepntrné jsoue?
Eo.wssnk Ua tom zálcžs, zdnuli tč olowo ancb pssck obu
tčžujce? Qlowo jrst lunotn jodn.x, pifrk pnk jsou zrnka
mnličkú, wssak i mnobci zrnkn ta Ulusi tč obtčžonǧati.
Hřichowé ti jsou wssrdni (mnli), wssak ale mxwidiš, žc
z maličkých krůpčxji dwelká črka sr sklcidňe? Mnličkč

jsou,

alr mnobé jsou“ (Rrč 56). jle)

Panc,
11),

„Když jstc špiwali slown žalmu:

Bdwrnt

o

twáť swou od břčchu nnssich (Žalm 50,

prosili jste jčmi Bobn,

by smnžntč ráčil wssrckh

dřťchdmassc. W témžc žnlntu jftc též prmoilt: Nrpral

wost son

já poznciwám, n hťichmňj proti

mnč jcst wždycťy.

K Bobu tcdy wolámc: Ncodo

wrach twáťi swč ode mnr (Žalm 26„ 9). a
opčt: „ojdwrnt Panc twáť swou od bťichů nae
ssich.“ Clowčk a bieťssnikjrft osoba jrdna; člowčk trdy
prawť: Ncodwracujž txoáťi swé odc mnc, břissnif par:
Bdwrnf Panc twář swon ode břjchů Unssich, t. jj nca
odwrach
twáťe fwé od tobo, krcrčxbožjsi nčinil, nle

odwrat twář swon od lobo,co jsrm já Učinil. Ncprao
woss sUdoU jci pozUáw ám“ a když já poznrřwcim,
tU rnčiž Q,dronlinolltia Nrbot břich, bratři xnoji, ncmůže
bcž trrstn šixftatj; fdoby brž trrftu žůstal„ bylos by to
nrsprmocdliwo, tedh jislč břich pokutu bráti Ulusi. To

tř prawi Bůb twůj: Hřich Ulnsi trrftňn bl)ti, bnď od
tebe, nrbo od mnr. Hřich :,ml trrftún býwci bUď od

mpun

29 W ťcčideudátčpak prawi: Milosrdrustwim,

poslem n modlřtbou

očisfuji

almužnon,

se břichowč tuždoe

dcnui
(mssedui), klerýmž podlčljáme pro kixrhkost ltdskou. Niǧ
foltw jafoboo jřch solxě nemčl wsslnmtt. žc udsscdui jfnu, máo
sc jich unooak lprozitč, pončwadž črtuč jsou. Wo,šoruj!rž„ bratři
moji! Wssedui jsou owsscm a mkollw tťžci ucb smrtrlui. Wssnk
ucdomniwejtrž sr, brasři xnoji, že dy. fdo taždodeunč paichú cřo
zoložsmdi, knždodenui nlmužnou očiskowmisc mobl. „Nl mužua

tn ucni dostntcčuá,

wých těžkých hťčchň.“

dU očiskjln člowčka od taloe

Řrči sw. Llugnstina.
člowťka knjlcsbo fr, aneb od Bobn

trdy kajiruoft.
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soUdiclbo. Což jest

ncž jnkási na scbesaměbo rozboťčcnofl?

Nrbos kdo jcst scǧjicný, sčxm na srbr jest bnčwiwý. thž
tedo Uu p. bijrš sc w pssy swé, l)nšddáš sr na frdcc

swé, byš zndost činil Pám: smčmu“ (Reč 19, 20).
„škdofoliw trdy po křcstu sw. wnžbami hřichů
smrtelných Upoutčm jrst,

proč

by odflcidnl ncb pochyo

bowal, uléci sc fu kličům Cirkwe kntolické,

jil

miž
zemi,osměliti,
by též rozwázán
na
nrbie?rošdoázán
8črb jak bude
by sena modl
po tomto byl
žiwotč
spnsrni

Uějaké doufati, proto že kťeskanem !olifo slujce?

Nt sr žbrošs prawdiwé wýhrůžfy Pčmč:Nr každý,

kdož mi ťiká Panr, Pnnc, wcjdr do kráu
lowstwi Uebrskébo; nlr kdo činť wůli the
mébo, ftcrýž

jcft w ncbcsich, wejdr do kráo

lowstwi Ucbrskébo (Mnt. 7, 21). N nrprnwi npou
sssol Pawcl

w rpisstole ku Galntsfúm totéž: Zjewnis

jsoU sfutfowé

tčln, jrnž jsoU snlilftwo, Uca

čistota, nrstydatost, chlipnoft, modloslUžba,
čnrowáni, uepřátclstwi,swárowé,ncnriwisti,
bnčwowé„ wadn, růšnicr. roty, šúwisti,
wrnždy, opilstwi„ žráni, a tčm podobnč xUěci,
o ftcrýchž wám přrdpowidám, jnkož jsrm
prwč prawil, že kdo takowč wčci čini, krcio
lowstwi Božibo UrdojdoUe?“ (Ǧala 5,19.)
Sudiž tch srbc saměbo, co do bťichů tnťowých,
knšdý a famowolnč, dokudž může„ a polrpssiž mrmdo
swé, nby, kdy již nebudc moci i protč wlustni wůli
swčx,soUšrn nrbyl odr Pánn. Ll kdy sám nnd srbou wyu
nrsc úsudrk

lékU nrjpřisnějssibo,

přrcc pak úsUdek lékU,

nf přjjdr f pťrdftmocuým (Cirkwc), fteťiž lo Csrkwi poo
flubowáuč kličů mnji n počinnjc již býti syncm dobrým,

od přrdstnwených

jw ntostč přijmiž způsob n mirU

zndostčinčni swěbo, bU pťjnásscjc občt srdce swěbo zllroUu
ssončdo a knjicčbo čiuil nrjcuom, což mu k dosnžrul

spasenč prospiwci, nýbrž i což k powšbuzrni
ostne
tmžch pťiflndcm dobrúm přispiwá. N kdyby hťsch jcbo
nrjruom sám w sobč tar tčxžkým byl, Uýbrž i wrlkč poo
horsscuč wčťčcim bhl žawdal a pťedstawrný by to ku
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prospěchn Clrkwc Užitečným bt)ti Usoudjl pťed obličcjem

muobych nrb snnd i wesskrrrbo lidu pokáni čiuiti nc
mrsskrj a nechtčj snlrtuou ráml swou zc sludu rozmno

ťfowati
pychou Budiž
pamětliw
žr Bňbdáwá
py
nnm jrsstč
sc protiwl
pokorným
wssnkžr

milost swou“ (Jnk 4 6

W ťcči činčnč mnnžrlnm prcuoi: „Slosstr mne
wěťics t j. pofťestčni! Kdy umťextr ačkolj jste již po
kťestěnie?anisté zbynrte jrftli krúčlte po ccstách flifatých
n klnzfých a ncčistých!
Ktrťiž jste wčřčci a flwssite
mne jrstli jstc sc w tom probřruilj nrbřrsstr wscr nýbrž
prostc Boba za odpusitčxns Zťrjmě chci mlnwitj .Jeftli
jste sc dopUstčli cizoložstwi, čřňte pofáni, taf, jak se w
Cirkmi koná, abd Clrkrw za wúš sr modlila (orodon
wala). Nifdo nrřťfexj: Já činim Uokáni potajmo, pťed
Bobcm čiUim pokánť, a Bůb, ktcrýž U:i odpuftť. wl, že

w srdcč swém činim. Na darmoliž prawcno jrst: Co

čoliw rozwážcte na zemi bUdr rozwáš ano
na nebie? Nadarmoljž dčmd jfou flččr Cirfmi Božie?
Mám jli snad Uičitj slown sm rwanqclin slowa Cbri
stowae? Mobuli pnk slibowati co Christuš wám od

pirci Moblli
zťcjmč paton
zpowidati
zán brxl
miná sw
dokud pťi

bhch klamati wáš“e?! (Nrč 392.) Jak
jrdná sc snto o břichd tnjné a z těch

sr mai bťsnnik, abo moci kllčn Ctrfwr rozwú
t. j. by nlu odpusstčni ldolč Tnk tčxžnapo
Btrc, abo snždý za ldřlchyswé pofáni čjnil

zdrmďi jcst bU nrodfladal až snad Ucmocnc
brzprčná bo přrkwnpi Proč toe) Sw Qtrc odpowida:

Kdož fr člowčk nn konci žiwotn Ualrzati
bude, newi
az i pokáni přrwziti a zc
swých bťichň Ž.Jdobua ťnčži wyznati

sc ceto

bllde“ (Řrč 393)
Že wssnk též powinni jfme žn břichy nauc Bobn
adost činiti o tom prmoi slU Otečcnásledownč: Nčkdh
Žšůb toho komn odpoussts w žiwotč lmdoucim trcscc

za hťichhw tomto žiwotě Nebot i samému Dawidowi
jcmuž ssrzc prorokn ťrčcno jest: Hospodin promiji bťicd
twůj, stalo sr žc musel mnobčx tresty snásscti kterýmiž

Bůh skrzcprorokn whhrožowal

PrmodU

mllowal

Řeči sw. Nugnstina.
jsi Božcu

nenechal
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jsi rbez treslU hťichy i tčch tterýmr

jsi odpustil. OdpoUsstiš wyznáwajlcsm se, odpoussti
tomu, který srbc jamého tresce, n tnkto se znchowáwá
i milosrdcnstwl i prawdn; milosrdcnstwl, poněwadž šloe
wčr oswobozen; prnwda, že hťsch trrstňn býwá“ (Reč
o žnlmU 50, č. 1:1, 11).
Ncposlačujrs, mrawU polcpssiti a od zlých skutků
Ustoupiri, Ucučjniuli
sc i za to, ro zpcichcislobylo
Bohu zndost skrze bolrst pokáni, strzc wzdcchy pofory,
skšzr občt srdce
(Rcč 3:51)z

skronssrnčho š pťipojenim

nlmužea“

„Clowěk mnsč snásseti (trcsto) i když mU
odpusstčni již jsoU bťicholoč, nčkoliw nrjprwé
hťlch sám todo bUl přičinoU,

že člowčk tarou

wou btdu trps. Neb trcst trwá déle, než wina
(t. j. bhf i smažánn byla winn lxťichu, tlxloá pťecc čnsný
trrst za břich, nbd se wina Uepoklcidaln ža nrpatrnou,

kdyby ď ni spolu bola i hned odbytn poklltn). Tnkto

nle buď kos!očdčenl zasloužcné bidU, nncb kU
polcpssrni žjwota wrtkawébo, buď ču cwičeni
sc w potťrbně trpčliuoosli člowčsxnznchwnrujc
trcft časnýu ačkoli!o již wychwúceU jrst z winh
zatraccni wččnébo“ (Pojedu. o ew. Jnn. 124, č. 5).
Slussno Zajisté wnrownti se, aby se kdoš ncdou
mnsmnl, žebo obawné ony nrprnwosti (jichž kdo sc doo
poussti, krúlowstmi Božibo Ucobdrži) dcxnnč páchnti a

chnč

mobl nlmužnnmi wnkupowati. Musi totiž žjwot

naprawen,„a skrze nlmužUU Bůh zn pťrdc.

sflé bťlchy nnflollčll (usmiťen) ďýti, Uto
koliw alc jnkoby podkoupcn k tomn, abh
wolno bylo, jich sc bczlrrftně opčtdoo

ponsstěti.Ncbot nifomn ncdnlBůb zwůli
kU bťcsscni,

nčfoljw

zpcichnně l)ťichU miu

losrdcnstwim (swým) shlaznjc. pnruli

přinlčřrné

zadostčiučui

Ucbýwci zaneo

d báno“ (Tucjxjricj. onp. 70).

B swátoski bjřmowáni
Swátost

křižma jest w

prnwč fw. thc:

drnhU wddjtrluých zrmmcnt
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swatoswatoU, jakž jrst křest sám. jle) Tar dowošnje proti
Donatislňm. kteťiž blndnť swrdjli, že nemůžc ljťissnťk
plntně poslUbowati sw. swcitostmi. N nn jiném mistě

protř bludařům tčm opčt prnwi: Swe Jnn zjewuč di:
Kdo nrnáwids brntra swébo, w tcmnosti jcst posawádr;
n opčt: Kdo nruáwidi bratm swčbo, wražrdnik jcft!
Jak alc může wražeďnik wodu očistowati a swčtitie?
Jač můžc tcmnost smčtiti oleje? Bůb sám Uřitomcll
jrst swritostcm a slowům

swým, a tnk sr stáwcř, žc sdosiu

tosti Božl, bht i kdokoli jimi posluljowal wssndh
prmoé jsou, zlt pak lidé, jimž nic anrospiwajť, že
wssudh jsou nrprawoftni. Proč by alr Bůb k flowům
wysslým z úst wražedluika, olq poswčtitj mobl, nn olj
táři lossak od faciřů postaweném nemohl pofwčcowati,
nrmobu pochopitix? (Donatisté totiž ncchtčli občtownti
na oltáťich od katollků poftmornúch.) Wždys pťecc Bůh
wždycky pťitomrn jrft swátostcm sudým, nuiž xnU přco
fázeti můžc jakáfoli neprmoost lidfká. Pakuli slown sloo
ewangelia: Bůb bťissnťkn nrsldssi, trn smUsl mnjť, že
bťissniť nemůžc (plntnč) fwátostmi poslubowatj, jak jc
to, že Bůb whslyssi člowčka modlicibo se bnď Uad woo

dou křcstnou, ancb nad olrjrm, buď uad on
charistii, aneb nad tčmi, na jichžto hlaxoy
rUcc se ldsklúdajie?

N wssc toto striwá se a sice Ulatnč i sfch wrau
žcdniky, t. j. ktcřiž Uemiwidi bratry swé! NU prý, nin

kdo dátiUdčliti
nrmůŽc,
čcbosw.e?
seim,
nrmú,
prú,Ducha
wrne
žcdnik
x Uchn
Bňb
alc jak
súmmůžc,
udělujr

sw.!“ (1)(d bšpt.

c:tle. 1)9!:. 1. U. (:. 29„20). B fw áx

tosti poslrdnibo

pomazáni

prmoi sw. Dtrc:

Kdykoli nčxjafai nrmoc někobo potkcis Urnlocm) tčlo a
krrw Pňnč pťijimrj a Uak tčlo swé pomazati dcj, exby

sr na nčm splnjlo, co psúno jrst: „Stťmčeli kdo ž wáš.
šawolcj knčze Cirkwe a Urchk se Ulodli Und nim, maščcr

bo olrjrm wc jmrml Pčmě, anlodlitba a wira poždrmďi
nrmocnébo

a Ulrbči mu

Pán,

a jcstližc jcst w bťťssčch,

budoU mU odpusstčUi“ (Jařl 5, 14, 15).
ut) Contrčd 1iU. keljlinlxj

l. ll. e:a 104.
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Wiztež, bratřll kternr ten, kdož se loe swé nenwcl
l Csrkwř zltrčc l zdrmos tčla obdržt, i bťlchů odpusstčni

dosáhnc (Reč 265, iu Uppenáj(:e).

Q swátosti
Btrc,

swčcent ťnčžstwa prawiswe

žc jcst rozdil mrzi laiky (či ncknčžťmi) a kněžimi

a biikupy: Kdyz sw Jan wr Zjewcnl swém ďi: „Nad
tčmi druhá smrt nrntei moci, alc budou kněži Božs a
Christowi, a králownti š nim budoU tiflc lot“ (20„ 6),
slowy tčmi owssem nrmťni biskupy a knězr, kteťižto

wlaslnč

již w Cirkwi

knčžimi

sr jmenti;

(katolickéšdc na zrmi bojujtct)

nýbrž podobnč, jako skrzc

tajemstwť křcstu wssecky nazýwámc
kťeskano, taktéž
wssickni sluji kněžimi, pončwadž jsoU oudowé jcdinébo
ťnčzc. Ncb tnk o nich mlmoi tčž aposstol Petr, ťka:

Národ swatý, králowské knčžstwo“ (l. Pctr 2, 9)j
Swčccnt

knčžstwa ale

jrst fwátost

jnk jest kťcst

sw., což dowozujr proti Donatissům ťka: „Co namltaji
nám, zr, kdo od jrdnoty Csrkwc se oďtrbnr, kťrst sicc
nrpotrnti, prúwo alc udilcti jej žc potrati, zbola bezu

důwodno jcstit!e Za Ueri

proto, žc nrpodáwnji žáu

dněbo důwodU, jnk by kdo práwa kťrst Udilrtj, potratiti
mohl, lterý kťcstUsaměbo potratiti njstcraknemůžc. Ncb
obojr jrst swcitost, obojc sc člowčkU jakýmsi poswěccnim
Udčluje; ono, ťdyž býwá pokřcstčn. toto„ když sc na
knčžstwi swčti. Zn

tou přťčiUoU fc obojc w Cirkwi ťau

tolické opakowati ncsml. N proto tnké, když sc nawrao
chi do Cťrkwc knt., ktrťiž U Donatjstů bhli přcdstaa
wenými (biskupy neb fnčžimi) n uznáulise, žc toljo tťcba,
aby po nawráceni swém tytéž úťadU zaftáwali jako dťiwel
ncUdčxlch sc xim swčccni nn nowo; nýbrž jako kťcst,tať
i swčcent zůčštalo w nich platnčx, š tim toliko rozdilcm,
žr, ro w roztržcc bylo břisiné, lcisfoU k jrdnotč oprao
wcno jrst. Pakoli alc Cčrkew za potřrbné uzUá, že přcdo
stnwcni Donatistůw
do Cirkxoc sc nawrčxtiwssi, ncmajč
důstojcnstwť swojich wykonáwati, nrbéče se jim limto
swritost swčccnč, nýbrž žůstňwá w nich . . Nt trdo wyo
swčxtli uám. jnk sc stanr, žc swátosti kťestU potratiti neu
mňžr, swátosti nle swčcenť žc může, poUčwndž prawi,
žc kdo od Clrkwe se oddělujc, křcstll ncpotrati, prciwo
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ale, Udiletibo, žc ztratil.Ncb. jcoli obojr swátofl,
o čemž nifdo nrpochybllje, jak to můžc býti, žc
onoho křestu Uepotrati, onobo alc že potrnti? Neb njo
ťteré swátosti ncmci činčno býti bcšpráwi. ue) (Protč

lism Parmrnianowč kn. ll. kap. 13. Sr. též o kťestu
proti Donat. kap. 1, a o doer
manželskémknp. 24).
Kcišani swci obyčejnč takto končťwal: „Qbrátiwsse

sc k Púm: Bobu, thi
Jemu

wssrmoboucimu, srdccm čistým,

flabosti nassc poroučcjmcž. Zrmu

dťty čiňmrž,

ž crlě dussc wzýmnjicc

nejdwroucnčjssč

Uejswčtťjxssibo milou

srdrnstwi jrbo, aby prosby Uasse mjlostiwč woslysscti
ráčjl, nepřitelr zc skulků a mUsslcUcr nassich moci ssoou
wypudil, wlrU U nciš rošmnc:žils mysl nassi ťťdll, myu
sslčnky duchowné Udčlil, a ť blahoslawrnstwi swčmu přčo
wodil, skršc Jržsssc Cbrjsta Syna swébo Pána nassrho.
jcnž ů nřm žiw jrst a králujc w jcduptč Boda Ducha
frod po wsiccky wčťy mčkčlmdNmrn“ (Nrč 30, clo rora

diď l)omixú).
Yncb též na tento způsob: „Bbrátiwssc sek Bolpu
prosmc

bo ža srbr, j ša wsscchcll lid jebo, š nximi přiu

slojici w předsini swatnnč (domu) ero, abU do chráo
niti a zachowati ráčil skrzr Ježissc Chrlsta Syna s:eoéoo,
Pána nassrbo, jcnž š nim žiw jest a ťráluje po wssccfy
wčky wčfůw Nmrncke

19. Činnost sw. LlUgUstinaproti Mmlichowcůul.
Rozlični spisowč we prospčch katolčkú srpjauč.

Sw. Pmllinnš.
Llž posawaidc wyprmoowali

j.s:Ue, jak ste

Nugustju
nťnd swňj kulěžsteý co wčxruý sluha
Púuš
wykouúwal, jak o lU,u;dčxlciUi
Eirkwc sw.,
o rožmuožoui cti a chwcily Boži a o spslsruč
wčťicich tnk UeUumUUč prarowal,
„žc ; teaždúho
wr) Q fwcitosti stqwlǧ manželskébo sdo.sneštchpojcddral we zlcissmich
spiscch, o ltcrychz na pntrtčnčm mrstc rcc tduč:o!u
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sflltkll jeho pňtrUčx pozdmti jest, žc Bůh fúul
ho do stmoU kllčžfkčho powolal. Co horliwý
pastýř, rošnicený lciskou Boži, nctolřko o wěo
ťici, kntoliky, pcčxowal, Uýbrž zúhy jjž zťeo

trl swňj k jinowčrcsiul obrútil.
Wždyč hou
rouci laifl!a k Bohu a kbližnimn nadchmlla
wssrliť.ou činnost jeho! chkž tedh Utohl lhon
stcjuým žňstatč, jcxkž neměl šcxřoužsti a š cclého

frdcc U ro Usilowatj, aby ztrarrlxé a poblouu
dilé ldratrU swš přiwcdl do prawčho owčince

Ehristowa? Scim š Umohou bolesti a po nmohci
lčta byl Zkusil, co jrst blud a jak téžkú poroba
jrho. NUUi již fochnl se w blnženěm poklidU
a L nclm)flowuoll radosti !U objeti fmd prawdy
a wiry

prmoš,

b:xz ktcré, juč súm wčxťčl,fpur

ičxni donfnti Urlšr. N aU ohlch tom prošťeo
loluost Boži loykeižala Ulu žcsl welleon, UU Cira
ťew Nfrictllxú tchdy

ž Umohých

a

těžkých rcm

krwcircla. Roštržka a knciřst,wo plcuily pole
Christomozu Polgunstwo a Zidowstwo, Mauio
chowri, Dolmtistč a Blriúni (pošdšji též Pelao
gimlč) stcili protč Cirkwi leat. wc fpolku hro3
Zném. Prori těmto ncpťútelčiui hújčl ažastciwal,
ostťxihnl a obrasxowal Eirfcw kat. po wssechen
(xnď žiwota swého. W boji touu, pťeš 40 lct
trwajicim, nil:dy ucmčxl oddechu ani odpočiunti,
::eb bhl wždh a bcš Ustúni wc Zbrnnia Na poli
tomto Ulc tnfč Uditěžil pro krúlowstwi Božč,

witčxžřlslowcm

n pifmrm

a žiwotcm

slUým.
M Hippoučx smnšnl nlčxl Fortunatuš, knčz
to Mnuťchowsfú, sidlo swý a Umohé k bludům
lčm swúdčxl. Z druhč strmch wssak Mcmichmoci,

15
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slhssice o slawnč powčsti NUgUstiUowč často
pťtchčlšeli do katolirkého chrcixuu a poslouchnli
řeči jeho. Nebplo tedy Ua tom dosti, žc hlúsal
toliko UaUkU knt.,nýbrž jak tčž UUtUozapotťebi

bylo, whwracowal bludy odpňrců Cirfwe, buď
pťimě, aneb Uepťimě. Neb takowýmto žpůfobcm
spoln tč:ž katoliky U wiře Utwršownl.
Wssnk
Ucchom ťečmi fwými, Uýbrž i fpify UmiUil si

pokračowati w anočatěm boji protiManichowu
cům. K tomU konci wydal chprwč kllihu Ua:

depsanU: Q prospčchll wčřenl (r. 392)
a poslal ji bl)walémll pťiteli swémn Honoo
ratowi,
ktcréhož pťed lčty scim byl č Mac
Uicheišmu fwedl, a ktorýž blUdU rěuli tak zsle
slepeU bhl, že fe wssUdU pofmiwal Eirkwi kat.,

žc wirU přikažch,

kdcžtoprý Mnnčchowci

jediUč prawou a dokoxmločl wčdu Umji. Nada
ťcčcnm: kUihoU tedy chtčl chpchucdliwoxl wýtkU
tUto wywrútiri a Uaproti dowoditi, jnk a žc
wira wůbec Uutnč potťebnsl a prospčsslm
jestik.

W úwodn Uejprwč š bolesti připomiuú
lchkompslnost son, š jakonž UcrožUlUuýmbújkúm
Mcmicheii byl Uwčťčl, a dowošujr, žc Bůh

súm Ustanowil loessfcrémn člowččellx

stwU ceftU wiry, aby Ua ccstč tš každý
dospčl ku požnciUi prawdy.x Proti Uňješl
dům Mcmichowskl)m wolú:
„Bůb

jcst můj

fwčdek, žc ncnnlrzám

nic moue

dťcjssibo, čiftějssibo a zbožnčjssibo. jnk ony fnilw, ltcréž

Crirfš:?)kat. pode jméucm pifnm Starého Zčxkonachowúee
(
„Dusse lidská,“ prawi sw. Btrc dálc, „toužl po ncibožcxnd
stwt, a ncibožcnslwč jcst prawá moxldroft jeji. Kde ji wssak

Činnost sw. Nug.proti Manichowcům
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naleznce?Mnozl jsou učitrlé, kteťiž scnnbszejs. Mczi niml nle
jedna jest nčitclfn, kteráž slync obzlásstnl moudrosts son
a ktcréž wssickni skoro národowč přiswčdčujé. Nrmčlo bh
fc trdU u nť dobra tobo tak žádoUclho ljlrdntie? N ta
jest Csrkew knt., rozssiťená po wrsskerém ofrssltu zrmč,
co do počtU mnobem črtnějssi nad ťterékoliw srkty; ona
Cirkew, ktrrěž samojcdiné přislussi jmčno katolické,sdcžto
ostatni srkty zlásstni jména swá nmji; ona Ctrkrw, kteo
ráž i ssočtffé záfony dUchrm swým (fťeskanským) ncxu
dchnula. Zdnoli trdy ncni rozunul zcela přimčťcno, prawdy
n moudrosti w Cirkwi kat. blcdnti. n sice na cestč té,

jaféž ona nčie? Tn pak jrst cesta wirh.

Nncb snad

proto, že Cirfrw ťat. wčřiti pťifazujr, Urawdy U ni lxlr.
dati fc Ucmáe? Nikoliw! Prnwébo nábožrnstwl bcz wiry
niktcrnk dosábnouti nrlzr.“
„N

wůbrc,

sc to pofládá

ža

proč sr katolifům wyčitá, že wčťle? Ci
banbu,

jestxlč kdo wčxřčešJest znjisté

roždil mezi wčťrnťm a lebkowčrnostl.

Nrb brz

wiry nrmňže žuoot lidský ani býtu. Tnk ku pťd m::sipťitel
přitrli wčxťitj„fdybo nrwčxťjl, pťrstnlo by wsscljkč pťcitrlstwť.

Učitrl Ucibožcnstwi swatě prmodh žnjislé by chdčlil nrboe
dnémU, ťdyle o nrbodnostt jrbo UřeswědčrnbyloPončwadž
ale srdce jebo proskoumati nrmňžc,nrzbýwá muleč wčťiti.
Učitcl má trdh wčťiti, a žák by ncmčl wčťitie? Prozřen
trlnost Božskú pas sanla nstanowila, nby pokolcnl lidské
crftou wiro kU požnánl prawdy dospčti moblo. Ncbole
kdhby také bt)lo tnkých lidť (ač tomu tak nrni), ktrťiž
by poUše crstou rozmnu swébo fU pošnáni prawébo nciu
božrnstwč pťxijiti Ulobli, tolik aspoň jisto jest, že wssicťni

k tomn dostatcčUi nejson. Kdož to mobou, jsou nčkteťi
jcn. N ostatršs trdh, tčm což žbýwáe? Tiro by dobra
onobo ncjwyďssibo a spasitolnébo na wždo Zbawrni šůr
stnli! N to by mčla iuad býti wůlc Božie? Nikoliw.
Snad alc Bůb podlc milosrdcnstwi swébo jich postUpnč
a pošnrnáhlň fu pošncinl prawdy přiwésli chree? Kdo
tak soudi, šajisté šbožnčji soudi! Dnino wssak, ktcčiž sc
domniwnji,

tťriji

Ze oduř lňst“y Boži

f neim sr sklosmjicl Urpoj

(nč sr sobo Uexprawdiwč domnčwaji), proč by

sc Ulčlř za to ftydčti, žc na téže crstč:te wsscmi ostatnimi

15jř
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ťrcičeti majl ku dosnženč prawďy, crstou wirh, pokorného
a důwěrh plnťho poznňUt a Uznánl slowa Božiho jim
dlňsanébo a spolu též žuootrm swntúmx! Kdyby dle lle
bofti swé cesty této jisté wzdúltti se mobli, jimjm n ostaa
tnim zlý a Uebezpečný pťiklad na sobě by dciwali. A
w tom áležl řád prawébo núboženstwť. totot jcst přio
káznni šožské, od swatých pťcdků nassich nám podané.
Kdoby přikáznnl to rnssiti chtěl„ zajisté by rrstU br boo
žnou k prawémU ncibožcnstwi blcdnti a Uxenzowatč Uěl.
Kdož bh tnť činili, mkdh Urmobou tobo, oč sc suažujs,
doscihnouti, a byt by sc jim i powolilo, čebož žádnji.
Neb ťddby i sebe wýtcčnčjssi schopnosti mčli, po zemi
se pluziti budou, jestali Bůb sňm jim ncpťispčjc. Bůb
ale poskhtujc pomoci swč tčm, ktcřiž toužl po tom, nbd
t Učmu dospčli. Ll k tomn clli nrni zajisté crsto spasitclo
nčjssi, ncž ftáti sc Urjprwč způsobným kU pťijmlxti prcxa
wdy, což fe stane, fťm uločťčme prcnodám žjrweným,
ktcréž připrnwiti a takťka přistrojitj dUssi nassi Ulaji, by

prawdu poznati mohla.“
„Wčťitj tcdy co jcst, nrž důwčrně přiswčdčowati
wážnossi (nutoritč), ktrrňž důwčry bodna jcft eje)Y jakú
jesti to wážnost Cirkwr kat., rozsstťené po wssclčkčm
swětč! N jnkci naproti tomu wážnost Mnnichowců! Co
do počtu UejsoU četUl, co do časU, json Manichowcowé teo
prmd od Učkolika lrt„ sdržto Cirkrw kat. stč:řťm swým
wclebným ctibodna jess.“

„Kdo docrln znflrch nenť, zajisté Ušná ncdostateče
nost son,
že sám zr srbc ku pošnáni prmody řdospčrd

nemůže, jcstolt mu Bůh sám spasitrlnč ftonlll Urpo.
mábá. Proto tnkčxdo ufá, že mU Bůd přjspčxjr,n poj
nčwadž již přispčl, w pofoťe klnnč sr BoŽf kě nuto.
?) Wčda též jest přiswčdčowáni. e tim roždilem. že jest přiswěda
čowúui rozumu od Boha osticeného. Wiru ule t,nstér jest přio
swčdčolnriul roqumu,

nu fc x;aklciř!xci
nn swčdrrtwl

wrdouu

uao

sscljo o Bobu„ fteréž i z dussr poknleué wdumzcino b:jrl ncmňžr,
a hlascm widitelných skulfň Božich sr wzbu.;ujo a nxoruč an
wňnnje, rož spolu tčž urzwrntmjm dňfnže:n jrs!,žr prozřrlrlnost
Božskú ťidl osudy lčdské, a:l člowčtowi
čemž w ulrobúch dusse swú toužie

poskylno:uti

chce, po
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ritč, ktcronž dlc nrklnmných znameni poznáwá. Božská
autorita ona zjrwila fe w Cbrjflu Jcžlssi. Christuš mim
Ufáznl, jnk bluboko milost Božl se snižčtj a jak wysoko
slaboft lidskú se powznčsti můžcj Zcizraky potwrzownl
učeni swélw n osloědčownl sc búti sUncm Božčm. Božo
skon qucsscnofti n láskou swou wssrcky Uáš k wlťe
powolaf, nbhchom pčikcizcms jrho zachowňwajťce a jeho
ncislcdnjicr„ prmodn jcdnon poznalř; a wiru scimpťifázal

ťka: „Wčťitr

m Boha

i wc mnc wčřtc“ (Jcm

14, 1). N wt) Mnnichowci nnproti tomu sc osmčlUjete,
zaknzowati a prawiti. že se wčťiti nemá. Ll bht byste
i Uapomluali, žc sr w Chrism wčťiti Ulá (což owssem
musitc, sicr bystc se jméncm křrsknnň ani honositi nca
smčli), blr, jmk sami fobč odporujetc! R“do z loáš widčl
kdo Cbrifta Jržissce? Kdo do s!dsfrl ť“ohe?Kdo z wáš
wřdčxl žiont
a zrizraky jrboe., Zádný znjisté. Nám nle
(katolikum) fwčdrctwi wydádoci Cirkcw Uasse slo., ktcrár

potwrzuje, žc pifmn sw., o Pcinu Jržissi whprmonjlcl,
prnwé a prmodjwé učcni jrbo obsnduji, a ktcráž welce
důstojnou wrižuosli swon, stciřim sw:)m i počtem a jco
dnomhslnostč swou wiru, ktcrouž dlásá, přiknšujr. Wčo
ťltcalř tedo w pťsma sw., l,dlr, jak cřzč stčdcctmi fobč
pťiwlastňujrte;
ncbos o wčxroljořdnostipťfma Cirkew kat.

tolifo

swčdčlti Ulůžc.“ „Pročrž,“

tak napominá Nuge

Hoxloratn, „to:xi,ťšali po spnsrUč, šxx.xosižborlrwě Bobn, bd
tč oprcdstjlp bludu. Což tim suá;e sc slnnc, jrstelj wolnč

upoflcchxch ptxikázanč jrbo, kteréš důstojnou
wážnostč
kcxtl ntwrditi
chtčl. Ncb prolxo SUU Boži člowěfom sc

stnl, prmoá, jrdiná, wčxčuá a Uržmčuitclná Moudrost.
abwchom Jcbo sc přjdržcli. N Uroč bychonl sc neměli w
lůnč Clrťwr kat. nchoaoati, ktrráš od časň wdkoupeni
pokolcni lidsfěljo skrze aposstolskou stolicj poslomdUosii
biskupň přcse wsscchcn sstčkot fnriixň, ž čcistky foudem lidU

smnédo, Z čáslfy wážnosti snčmů, zčástfy též welfolea
posti zúšrasů, zmorženúch, wrchol platuosti obdržrln ? N
kdobh ji (Cirkwi) přcdnoft dňtť nechtčl, šajisté by buďto
bcžbožnost wclkoU anrb púchll nesmoslnou prožrazownl.
NU tedU chtciwá crsty jjstčjssi fu spasenť nrž wiro, ktro
rciž Uřiprmoujc náče fu pozmini prmody, zajisté byln bh
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to nejhorssi erdčxčnost, činčná mjlosti Boži, kddbhchom
chtčli odporownti tnk mocnč wážnoski. be kdo wnmčni
nčjnkém, a bdl i srbe nepcxtrnčjssťm pros:diwnl, potřrbnje
ktomU Učitcle; Mnnichowci ale w přepochu sroém břsssn
ném buď nrchtčjč se Uismu sdo. od wlastnich jebo wye
kjndnčů (t. j. od Cčrkwc fnt.) nčjti, nncb šawrhujť jr,
jich dokonn nepošnawssc.“
„Pročrž jsiuli bšdlřlo spnscnč swého, jakož wčťim,
že jsi, prosťm tebc. siyee mnc, a wčrm)m učitelňm Cirfwc
kat. žbožnoU wěrou, nádčji žiUdoU a srdrčuou lciskou se

odrwzdej. Bobn samého wzownti nifdy nrpřrftáwrj. Nrb
tnkto budoU prospiwnti tobč rožmlnwy a poučcni učra
ných a práwč kťrssanských mužů, knibh, které čisti budrše
ano i wlqstns bádáni twá„ n ncxlržneš š pomocť Boži,
čcho

blcdúce.“

cke)

éťmrd nn to loodnl jinou knibu, črlici proti
základnémU bludu foustmoy Mnnichowfké o dwoji

bytostj, o pradobru n prnžlu n nadrpsnlji: „B dwoji
dnssi protč Mnnichomcům,“
z té přičxino,Uončo
wadž bludnč nčjlj, žc člowčk dwoji dussi mú, jedun er
cházejici z bUtosti Boži, dobron, drubou pnf zlou, pou
chúšcjici od bytosti pmžlé, Uikoliw od Boba stwoťrnou.
Nnnroti tomu dowošnjc Nug., žr dUsir lidsfá jcstjt dnch
a žixoot, n au Bůb pňwodcc jrst Udssrlikěbožiwotn, žc
jrn od Boba snoořxxun býti můžr. Mnujchowci sami
twrdili, žr slunce, mčsic, l)wězdy a sxuťtlo božské botosti
jsou, očkoljw jru tčlrsni lo jsoU tloorowě, fdožto dussc
lidská co bytost dUchowá Umohrm jrst wžnrssrnčjssi„ an

žiwot žeji jrst žiwot duchmoébo zirám“. Kdo tch thxdi,
še wyďssi bytost nrni od Bobn stwoťrna, nižssi alc a
tělcfnč bytosti uc od Bobn stwoťrno jsoU, w ncsmdňnost
upadá. Nniž mužr státř sr ncimitkn, žr dussc bťissuú nrnt
tnk wzncsscuá (nneb žr. na Uř. slunce jcst wšuessrnčjssi
bytosti Uež dussc lidskú břčssná). Ncb j dusse břissuá, cxčl
koliw bťichrm posskwrnčxuá, jrst n Zůftúwá duchcm
a

žlwot swňj odtud má, žc od Boba skwoťena jrst. Bůh
M) Jnk se ,Uodobá„ zisknl Nugustiu nndťečruom spisrm Uťitele
swýlponCuxfwč lnt.; nspoň list 110. Houoralowi
kntolitoudč
psan jestd

Čřnnost sw. Nug. proti Manichowcům.
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pať
ncnť jest
půwodccm
bťichU.
nniž swůj
dnssc bťťc
lidskáz sama
o sobč
zlá, ný šla
rž a bťčch
půwod
wůlc
swobodnč„ kseráž woliti můžc dobré a zlé (kap. 14).

„J wy Manichowci přikazujcte, aby bťissnsk litowal
bťichň fwých. Proč bUch lch o tom slowa pčsma sw.
Uwčxděle? Jrst to Zťrjmý blnš pťirozenosti nassl, blaš
nám pťirozeltý. Mobl by kdo ťicč: já nchřcsslm; wssak
alc ani nrjborssi surowost bU sr Ucopowcižila řici: jú
jsrm zbťessil, lčtowati wssnk hťichů UrUi zapotťebs. Prae
wimcoli trdy, žc dlooji jest dussc, dobra a zlá, táži fe
wúš, ktcrá ž nich litujc břťchú? Dobrá dussc podlé
učcnť wnssrdo ncmůžc litownti, poněwndž bťessiti ani
ncmůže, žlá dUssc též nrmůže litowat, pončwadž dobrn
činiti nrmůžcxl elťdybhstc ale chtčli popirati, žc užitcčno
jrst břichn litownti, zajisté nrjfte již bodni ani jména
křesknnň cx faždý rozummj člowěk musi wámi pobrdati;
anrb pťrstauitc bcijitř bludu s!očxbo o dwoji dussi, pak
alc již Urjstc Manichowci.“ Knibu tU fončt tčmito slowy:

„Wclký Božr, Wssrmohouci a Dobrotiwý Bože, Božc
Trojjrdinú, jrbož Cirero kaut. cri, snažnč prosťm chc,
ja, fterýž jsrnl zkusil milosrdcnslwť Twčbo, ncračiž přiu
pusliti, aby ti, š nimiž jsrm od mladosti swé jrdné
mnili byl. nyni co do wiry w che, odc mnr sc děo
lili. Wl“m, že sc očefciwá odc mne, nbljch též pisma sw.
proti nrážfxčm Mmlichowců olu:)ájjl, což w jincm spisU
š pomoci Boži učiUiti chcj“ (kap. 15).

Jaxfsxlto paton,

quiUil si Nug. dlc Určio
Maučcholchun apoa

tčho snlčrll w bojč proti

krnčownti, n Z tč stlxexxlyldyla obrana pijma
sw St. Zčxlemmncjdňležitčxjssi, an Manichowci

prňwč učxješdy fwl)uli, proti pisum nmčle wyu
ftrojcnýuli, Ureškusscuš a ncučcuč swúděli. Nžug.
súm tobo šknsil, že wůldcc w popirúUi jsoťl
UuocUějssinrž w Utwršowúsli duwody ploatllyml.
N poUčwadž Ndiumutllš, žčckto Manc.tuw, zlnn

sstuim spisem domoditi Usilowal, žc pijulo Staa

rěho Zčxkouaodporch pistu Nolocho anoua,
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sw. Nug. Uaproti wyďal spiš Uadcpfaný: „Broti

Ndimmltowi žúfu Manctowu,“ wc kteréulž
mistrowsky

loywracho

blUdUé domučuky Nťdi:

mantowy a domozuje, žc Bňh jest piiwodrcm
pisum jak starěho Zúkoua tak i Nowčho Zňx
kona, a že oboje w dokonalé jcduotč fmchlnsi.
Sptsowč sw. Btcc jak ksltolikům tať i Mcmi:
chowrům do rukou pťčchúšcli. ll katolikú ij:
ponfkých žlcisitč tak piifobili, žc ho snažuč prou
sili, bl,d š Maučchowským kllčxžcmFortmmteul,
ktcrl)ž mezi stouprUri swýuti lorlteě wúžuosti po:

žiwnl, wcťchou rožmluwu o Uaurc kat. Učiuil.
Nug Ulilcrúd to přisljbil, jcstlč Fočtuuatuš též
pťčwolč. Katolici tch š radosli spčxchnli k šxore
tunatowi;
teU wssaf, obaiwnjc fc UčxčnostiLlu:
gllstilwwh, odporowal a wsseumšnčx wybýbňl.
Rdhž alc Mauichowcč tč); uasl dolčhexlň, urč:
Ulowolnš Uluscl pťiwolitř. W Ustmlowrný ť
tomU deU scssli sč čctui poflnchnči š obcm strml
a rUchlopisci šapisowali ťečxijcjich.

Nlčǧustiu počul ro.;uuluwu awyprmďowal,
že súm po

delssi čxaš Mcmirlxolorcm byl a žc

pošuati chcc diiwody, jakl)xlliž Fortmmtušllčeui
swš hújitč obmýsslj, pak w krútkosti U žúkla:
dnich člúucich Mnuichowských, o dwoji ťissi, stwo:

řcni swčxtaa wyleoupeui promluwjl. šxortuuatuš
patruě wěci smuč wyhýbal a je.U Uamitnl, žc
sc Mmlichowcům na rti Utrhčl, ledyž so jim Uc:
mrmonost lolxtýkú. Nllg. odwčtil, žc sixm sicc
Uic Uemrawušho při fchiižkňch Mnujchowcii Uch

pozorowal,

že ale tajllčho Učeni wywolrncll

Mauichowskúch Uepošnal a pročcž žč Ucwi,
zdaoli powčsti takoloč jfou prmodčwš, o tom

Činnost sw. Nug. proti Mňeljchowesimo

wssak že se chcdnú,
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Uýbrž jediuě o UaUce smně.

N o tč pak rozmlouwulo se po dwa duh.Nug.
ď ncpostihlou wýmluwxaosři heijjl llčcali Eirkwe
kat. a tač uloeučx dotirnl Ua Fortmmta, žc kol
Urřučxnui erdpowidnl,
mlřž odpowidati Ulohl.
šnhxuben Udcssrl ;c shro.ucx;dčxui a br;y Ua to
t uučsto opxrstll e) Witěstwi toto bhlo roxhoťmš
Wnluai čxúst !.Učmljcholocú ddippmlsteych nmluútila

sc do liiua Cirřwc kat Powčxst o poražrc Fm
tmmtowč žúhy sc ro;llosla po chssťcrú Nfrire
a ,šmřU wnrch kntoliteú obracely sc š ncxty pl
Uou dmočrou k Uluži ťtrryž Eirkwi ftoc tolčc
kclc prospťxchh ldyl žiskal uu

Rssnk miluo Mautcholoce jinýcb jrsstě bylo
odpuxcll Cirkme fat čterýchž pxo;ietcluost Boš
fčeú slexže Nu;xnstiua

pirumcl

n o Ci:řwi

opčxt

fpojjti wollla Nyljk to Donatisté
Ž Uiuuiž
pu dlouhú lčta chtužssi bnjc bojoxoal PoUč
wadš fc nlc joduňučsw Qtrc ď:Douatřstytrhdy
!U pluc nliie xožwijclo kdy se tdčskupem stal
(r. Z95), odložili jfxuc UutU(xdpojeduúui o fcktč
těto wňbcc a wyprmoowúni U fuliruých sumhúch
jcho Užxm tcu čxaš, kdy Udypisowati budcnle bju
sfupskou čxinuost jcho. Nčteoll jsmc 1edy poUřkud
přcrnssčli pcisulo udúlosti unime přecc ša to že

ucutrpi tim pluUst a jnfuost obrašiuo jež pťčd
očxčanačtrnúiluo ru;wijeti budcmc uýldrž že to

jcwmo žiwota sw Nugllstiua
Wclmi

čctué

jsou též knihh,

ktcrč sw.

?j Zápisky rozmlnw tčch wydal Nngus!in dned ua lo r

nadepsnwje:Bcdnaui ueb hádka o Forlunátem

392,
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Spisowé Nng. we profpčch ratolsrň.

Nugustiu toho časn okolo r.

393 Ueb 394,

kn wšdčxlňui teatoliťeu frpfal Súm prmoi
„že neucxleša Uic lrpssiho a slndsiiho ucž wz
jiumti o pokladech Božskc pmwdy“ (Řtč ZZU)
W txo;jimúui tařclu Uale;nl prmoc utčchy a U
lrwy po xuuohočxetuych pxúrcch Uťadu swého
jakož i nowe fily kU podstoupeui nowúch praci
a bojň tčžfych Pťi tom mssnt spolll trž pro
hlišcl

fu

plospčchn

wčťicich, jnkoš i k Uluxanš

naufy kat Q toul uúul patrur fwrdči fujhy
jcho toho čnsU wydauc

a sicc: Q 1 kUi,; e

Mojžissoldčx podle sulhslll lltcrueh)o,

kniha Ucdoroučxcnú )ub
ktdcrých prňpowědi

Wl)klad Uě

ž cpisstolo ť Rium2

nsxxu, falšhlx jcxdxmuZačútck

wořlndň

cpi:

sstoly k Riumuúm kuiha jcdua Wl)flad
opisstoly leu Ǧnlntffl)nl kUiha jodam
Co do wýkladu 1 tuihy Mojžissowy ;U
jjjte jest Unpudué žc ua ;ačútkU hncd pojc
dmiwci o quhlmourjssich člmlcich xmukUkicit o
Bohu totiš trojjodřuom o slwořcxuiwcsskcrell
stwa, o člowčkU a padu perich rodičxu jak
hřichrm

dužalo

lUssrltkc

Zlo

o Udyřouprui

sfržc: Čhrjsta Jržinc

wc

Uočtčx puwod

sxldljj

n poswčxreui čxlowščxcustmžx

My w tom widimc ch

hlmončxjssi prmočdlo, řterýmž sc splmuownl při
whklcxdu pisum flU. Nrb po dlolcha lúta dyl
bloudll po wšsnhlé ičssi Udssoliřčwrdy lldsfe
nž qu koucčxučprmoda Zafwčtla, až kcdlloč!lč
e) Spie ten tafto nodepsnu jest poučwadž we wofladu jeu až
l 26 werssl l kxpitolU dospěl Pro wclkc uesucixe strré pře
lonasň lrhdy si nclroninl odročll poslačowáui na dobu při
bodnčjssi

Spiň o j. .KučzcMojžlssowč.
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w Cirkwi kat slonp a Utwrš cUi lossclikc
prawdy

unch l N Ua tomto Zúfladu lohpiu

nnla sc bndown wssrljfého skoumciui a b:xdňui
jcho, jako jma mtolrst ,š kuuxue silučho wyrů
stajici N že xm šlifllxdc touekeupoouúnčpmwdy
lU„šdy doroualrjssimu
dnfpějc, o tom jlstč Ulčl
pierswčxdčxrui. Proto

tňl“č! pmwi:

uesskdy o

tslu

jexustwich piilody Ulluwimc Učfdy Uc
Ulňmo (Uslldučdúni swc)š jistotoU jčstiti
Z wohlcdúwcinilu pojrduúnmti (Jinate to
býtl ani ucxuuu;o, UU tajcluslwi jest lo čchož
špúsob U piiččua Uúm nc:,ďorljopltelua jcst) N

toho tim wirc potřrba jrst, kdyžsejcdxlň
o f!ljhU, kto:ré Uúm Božskei nlltoriřa poe
dúwú Ncld co do tčxcbto xUssctččUost lčdsfú
š tiži jru QU sc doUhuUla hčichxl swato

kmdcže, řdyby šn jistš wydawala, rož
chistUm Uurb pochybuým jrst. N proto
ro Udaižué (nyhlodúumjiri) ouo skonlmúni
Ur:nlá uxťdy Ulc a Udily knt. přcteločowslti
(řap

ll)

N wyložlm sxtxučnčhlmUuš člmcky

wiry kul doklúdú Podlc wiry tcto Uli sr
rušsoudjtj.
rokoli w kxlišc tč!to fe špye
tujr sl Udyssotiujr. (kap ll) !Ačroldyčcjmildy
stwst duchn jcho mjlostuč pojala fc o pokorml
šbošuou

n pwťceš

Uikdy

Učchtčxl l;U Uromylulč

jistc ploblcisitč rož i po pčlncm skouumni pm
Uddiwl)m bc)ti powažowal. Nuo kdhž po wsseo
lňkčm skouulúni ulřjtého lďýfledču douwci se

nemohl lU pokořr, ftorcš Upiiume se obdiwu
jrulc wy;lml Ucdostutrčuost sudou leterňž mcžč
lčdsfcho pošnňni pixckročltt Ucnmžc Y kdy
nn rožpncich byl, ktcrý ž rozličných whklndu
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Spiš

pťednosti
ktcréž

by

o j. kniže Mojžčssowěe

zasllchownl,

núbožrxého

čxidčl fe pmwidlem,

duchn jcho šuačxi w Uejwčtssi

nliťe. „W tnt,é pochybuosti,“ prmni, „chlépe toho
prmočdlň

sc dršme, o letcréuuž pisulo di:

broixečicc Pňnn,

wywystjtc

Doo

jcj jak Ulii:

žctc, Ucb wčxtssijcsl Uadc lstecknchluúln“
(Ekfl. 43, Z:Z). Touul tedU Uužkladu předuost
Uúleži, ktcrýž uaiš Urjwicc ku lúscc slowa Bo:
žiho powšlulzllje.
Dňlc wwdal toho čxasuspjš wechajiumwú:

„Q řcči PúUč na hoťe podle cdďmlgclňa
sw. Matousse,

kUihU dwč,“ oyktrréžto pojea

duúwú B ro,;tnulilou Zbošuoslč. „Rcč taPňnčx,“
prawi, „Ubfechujr wčxrm) obrnz žiwota

mota
lmlostt

fprmurdljučho,

kixcsf., žiu

jak po stupuich k dokoe

kixcsi. prospiwú.

Učxinimc kraitký wýklad

jpjjU tobo:

Bladoilawcni
jich jrst králowstwi

cbudiu dnchcm, nrboč jrrd
Urbrskč (Mt 5, 3), t. j.

poforni a Uábožni, njkoliw pyssui a nnduti. Ncbo jnfož
pl)cha jest mutřou wssebo ljřichu, taf j bázrň Boži jrsli
počňtck wsscliké nmurdrosli, a králowstwi Boži jcft i ucju

dokonalcjssi i nrijBsfl Uloudrost a odmčna dussr žbožué.
W báznj této dussc wolnč sc pokořujc erwcni Božimu,

a pročrž dúlr prnwi Pún: „Blaldoslmoruť

tisii, Urbot oni šemť wlúdnouti

jsou

budou;e

tissi, lukoliw swářljwi. nýbrž jen ti, ktrťťž pofornč naa
slouchaji slowům pisnm sw, a odtud wssrlifč požnciuť

ťcrpajť.Oni zemi wleiduontj

budou t.j odmčnh

blahé se jim dostnmx, prmoťbo poflidu ažiwota swatébo.
Nebot dnsse zbožnč rozjimajici w pčsmč sw. srdce fwé
odwrncujr odc statků zrmstl)ch. ku ktcrýmš prwé bUla
Uťilnula, a bolrstnč nrsc, žc sr bUla odlouťila od statfů
wččných. Pročrž bolcstnč ltá, a úpi, ncbot nenalox.;lapoo
kxojc tam, kdrž ho hlrdalu. a nnlézti bo ncmobla, poe
néwadž w prawénl a jcdiném dobru ho ncbledaln. N

Spiš o ťrči Pánč na boťr.

proto prnwsPán: „Blnhoslnwcnl
ncbot

oni potčssrni
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jsoU lkajici.

budou,“ Dnchcm swntotiž

potčsscni budou, zaslibcnim a Uáději dobra wččnélpo. N
odtud wznifá xo dnssř borouci žádost po Bolpn, doer
wččném a jcdiněnl, ftcráž srdcc čloločka odwrncnjc odr

stntkň pomijcjťcich; žádost, ktrráž lnčni n žižni po
sprawcdlnosti, a tato nnsocrna bUdr, an sprnwrdlo
nosl ji px.š mnobém a úsilném boji odmčnou budr.
Nrdos u“usiluěbo chwátáui a wotrwalosti jrst zapotťcbi
tomu, kdož sc snnži o flatkn ty wččnčxa Uepomljrjiri.
Lllc wssnk brz Uomorl Boži ncui žúďnébo witčšstwi, n
proťrž třeba jcft prositč o milost Boži, ftrrciž šnjřsté
knždému dánn budc, obf;lásstč pak tomU, kdo sr lasfnwč

ť bližninm swénm má. Pročež prmoi se, že blcxboz

slawrni jsou Ulilosrdni, nrbofoni Ulilosrdrnd
stwi dojdoU.

Nuni již (nn tomto slupni) žiwot poa

stčcrr: jrst„ n srdce lidsfé očistčuo schopným fr stnnr,
nbd udldčtč moblo dobro ncjmdšssi, ktcréboi ofrm tčxlru
snýnl widčxti Uclže. Ll :,xroto ťrčrno jrst: „Blnlxo s lcxl

mrni čistěbo srdcr, nrbof oUi Bolpa !ořdčti

budol:ůe
Tnkto dusse dospiwá f stupui srdmčldlll, fdcž
fc kochú w rošjimáni slowa Božibo, nebcsiébo poflidu
požiwá, obrnz Boži witčxzuč !u Ui pnnnjc, a tělo durdu

podři,;rnojrst: „Blntxoslnwcni pokojUi, urbo
oni souoxoč Boži slouti budou.ee Dokonalá pak
swatost a poklid dokonnlý trnrůw w králowstwl nrbrskčxmuáet
očckriwá. Na jjno špňsob scdmrro blnldoilmorustwi těch poo

tnljujr k scdmň profbánl modlitby Pánč. „Blnboslmorni
json chudi duchcm plxo Zbožnost a pokorn swou,“ a proto
prosime, lm w bcižni Boži wždn poswčcrno bylo jméno
Pánč. „Blnboslmocni json tissi, nrbo žemi wládnouti
bUdou,“ n my x,xrosimr,abo mrzi námi wládlo dčdictwť
Pánčx, „by nňm přisilo frálolostwč Boži.“ „Žc bladoslao
weni jsou lfnjici, nu potčsseuř bndou,“ prosime, „by sr
stnla wňlc Boži jnko nn nrbi tnk i nn zrmř.ee Nrbot
tdc sc wůlc Boži plni, tnm pťrstčuoá wssclčký odpor
těla proti duchn, a nnslúwri poklčd spasitrlný, nn práwč
odpor tcn tčla proti duchu bolefti nlnobé a ncposojc
pňsobs. „Blahoslmomi, ktcři lačni n žižni po sprawedlx
nosti. ncboť oni nasycrni bUdoU,“ prosime „o chlrb
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náš wrzdrjsss,“ o chlrb potťrbný dussi nnsss, ftrrýž núš
sUtč w ziwotč !oršdejssim a pťipmmujr fu nnsncrm do
fonalénlu w žiwotč nrbrskétn „Blndoslaweui jsou Uli

losrdni

nu nljlosrdcnstwi dojdou“ prosimr „aby Bňb

nrim odpustil dniny Unnr, jnfož j Um odUustiti chrrulc
Udiuulfňm swl)m.“ „Blnboslmocni jsou čistčbo srdcc, Urb

om Bobn uudčtj bUdoU,“ prosimr „by Búh ucuwodil
náš w Uosuueni,“ bychom totiž žachowáwnjicr wrždo
prifcižnut Boši j srdcr čislé žuchoumli N žc konrťuč
„blndoslrxwrni jsoU pokojni an syuowé Boži sloutř bu
dou“ pxosimr, „abo Bňh Unš Zlmwiti Uičňl žlébo“
Nebot jcstli Uáš Bub zlčxbozbnwi budcmc fwobodni,

t j souowr Boži n w duchllsynowstwi wolntl budrmc:
„Qtčc náŽ erž jsi nrx nrbcsich“

Posledui spiš toho ťasu (r 394) fr
psnuý, jcft: knťha jcdua o lšj. .th;

sotlž o

lm)kladu rpiUtoly tu Galatskyul pr,acowal lm
stotla

fe Uul lurllui šňhndmi otx.xl;taco do uú

fledujčrich slom fw. Pmula:

Prtr

„Kdyš

pixissrl

do Nntiochic, Zjewuě jscm nxn odpie

ml proto žc ldUlhoch doullUwy Noldo
prwc Ucž piissli Učktcii od Jakoba (ldý
wnli židc ž Jelusňlcma), ji d:šnl (bywnlýmř)
pohany; alr když oui přlssli uchňšrl a
oddelomal se, ldoje so tčch, ftcri; bhli
ž obři řo Nlc UZirw jú žc soldě Ucpoči
Uaji přimčxpodloprawdy cwauqelm řekl
jscnl Pctrowi pťcde wssemi: Když th, jfa
(ložcnl)) Zid, po polgaufku žiw jsi (urdec
laje rošdiln

w ljdrch a pokrulcch) n Uo po

židowsřu, ktcmkž uutiš, pohnuy, nbopo

židowfku žčwi bhli? (Gal 2,11u14)
Sw

Nllqustčn dlc pťiřladu sw Čypljaua a

Naubrože misto ono brnl lUc fmyslU doslowuém
žc sw. Pctr totiž skutečnč od sw. Pawla pou

Kniba sw. Nuguslina o lži.
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kcirúU bhť, a žc pťijaw ono pokcirúni dal pťiu
klad poťory, Paloel wssak sslechetuč odwahy.
Mcši tiul alo se UlU dostal do rukon :oýklad

rpisstoly fu Galatskýul, scpsaný od f:U Jerou
nyum. Tcnto dlc pťikladu Qrigcua a jiných
misto to woklúdal we smyfl ten, žc swz Pctr
tak

Uikolčw š

přcswčxdčxrlxi, Uýbrž pod

Zastřruim, atdy Pmorl

jcdxml

w ofobč jcho, poučjti

a poteúrati mohl řťesfaxxy ty, letcři Zc Žňdiiw Uu
wčxřiwssc, lossccky obřady stmxol;úkouxli chtělipťcn

nésti na kixrstduU. Byln prý to Ur.wiuuň lest,
ktrréž swdr nposstolč Užilč w opntrnofti floč a
žlúsky ť Zidňm. Nug. wssalckncschwalowal wýe
klndu toho, a sirc proto, poučwadž dlc Učeho
fw. Pmucl w listu ku Gsllatským patruě a žejcu
wuč lži ldU sc byl dopustřl U šc tudiž iwú,šslost
pisum sw. by fc russjla, ťdUbU fc doleúšntč
Ulohlo, „že ua jcdnom mistčx ncprmodiwost
Učxx
jakú obsažrum jcxst. Nug. jiš od dúwna cttl a

milowal fw. Jrronyum, kterýž šudoliw si tehdy
Ubydli w Wetlčmč, erbUčequU Učeonostifon
po wrsskrrč Ečrkdoi kňt. slynul, a upixinmč si
žúdnl we spojeui pťútčlské wcjiti
proflawcxuým
poustcwuilecm Bctlémskúm, ro,ž so Ulu Udssukpou
ždčji toprw podařllo. Čo do otúl;ky šwrchu poe
dadthxxltč, Zdsl:lř lrž kdy dowcxleum jcst, dowoo
žUje w xmdřcčxenčm spčfu, šc wsselikú lež (tcu

nle lže, kdo jjuok nuysli a jiunk Ullumi nrb
na„;načujr) prmodě Božskč odporujc U proto t
hřichoxu jcst. Jlš čxnstčji jsulc přjpmucmlli, žc
sud. Llug. hlubořou Učersti swou po tchskcrč
Cčrkwi Nfr. lusseoldecuou a loclikou wcižnost si

žistul. Q tom tntúž Čirkrw wcťejnčslawuč wyu
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dala swčdcctwi kdoš totiš 1. 393

8

řijxm

biskupowc Nfričti ku mucoldecncum sučuul e)
do Hipponn fc fcssli QJisfll!,ďlxlUc
Nfrňčtiwcfmčš

byli tomU odporowali, žc qu
co kuě; w
Hippouu flowo Boši hlúsá cUž proti trhdcj
ssiuul Ubyčcji bylo Pošxmwsscalc ldlahoploduoll
čilmostjeho

xuuiUllpdsipodati mu, sřwčxsya uc

Ulénč ueUbUčcjuý dlllen,; delcty a duwěry

stú, ml
ho wyžwali, dy U pixitomuosti wssrch búsfnpll
řcč čiuě o doiťe a sucssrni uposstolskúm, tšž tnk
slmoué swčdectwi wydal wiťc tč, ftcrúž wssem
přitomuým fpolcčxmi byla “) NU fe ua sučxnlu

jedualoulr;i jiuým““)

tčž U xmpmwrut kú;nč

cirkcwučx n;awicuo k juiwrdu Nuquftiua, žc se
Ucktrrnř Ucumji obwyřlc hostiny (agapy)w
kostrlich trpšti
Sučxm tcn UlčxlUúslcdky djllre
žčtč, ob laisstčx proto že Nuq Usobnč pošnnl
nejčclučxjssi biskupy Eirkwe Nfr, tito wssnk, šc
požnnli Uapotomnčho wúdco swébo, jakúhož
jim pro;ťxctrlnost Božskú Ustauowila
e:ša téhož čxafu (r 394) wrsscl fw. Nn:
gmtixl we spojcui pixútclskš šc sw. Paulliurru,
tchdy

kučžem,

kteryž

ufie) Rt jckošďiújugth:d :dlš

ldližc mčxjta Noly
c: 7

eeee)Řeč tu Uozdčjt umdnl a nndcpsnl jt: „Q wiřc

(nposstolstčm)ruihn jequ

M)

dř) w

n sncsseni

Co do jeduaiui sučmu Huupoustélxo sr Hrfele, Coucčlxcugc

schjáatr Frcttmrg 1856 fw u str 59 md
xlx) W xučstlř lom okolo r 260 bxsknnem byl sw Feljr slernť
přl hroznuch mufnch dUUtrwal u wu;nnui wirn rřrsknuské Za
čnfň tčaxd„o ftrsých wyprxuuujcme tounln sc t hrobu jebo ze
wsscch foučiu Žmlie slmonť poutč, n z le přičluy ;wolildďau

liuuo tuto ob!jdli swé Pozdčjň okolo r 409 stnl jc qullnuo
buskupem Rdyž (ac r. 4!8) přlssel do zujrti Gothň zwolal:
„chopusnž
Bože ubych mučen byl pro zlnto ncbo slřibro.
urb wic lde jsem je uložil!“ Dobročmuost jeho bhln w la
ždém ohledu podčwu hoona

Pťátelské spojeni sw. Nug. šc sw. Pnulinem.

Jtnlii

ZZZ

w bohmuilč famotě žil a žiwotcm swao

tým,

obzlcisstč pokoroll,

lčxskou kU chudobč

a

dobročeilmosti proslymll. Nug. a Panljumš Uiu
koy fe uepošumli ofolmě, duchowuý wssnk swazck,
ktcrúž jc pojil, pťcwyssolchl wssrlileč obrowúni
osobné. lepixxš, trhdčxž jňž biskup Thagnstenský,
znal ofobuč Panlina, a chtčjc se Ulu šmodčxčiti,
poslnl mu nékteré spify Llllgustiuowy, ktcréž ho
tak Ulčlc dojnly, še si Umiujl Yng. smuéuul psúti
Lčsty jeho, .; tú pťičjuy dmlš, žUačxi Uúul ho co
Uluže ssloclgetalčhld, sw. šbožuosti rozuiccučho,

Nugustjnowi pak faulčum Udydčmmjifwčdectwi
ncxjchwalučjssi. Pissc me„;i jiným tnkto:
„Láska Cbrtstown, ftrrňž nňš wrdr n jafkoli dcld
lrfo od scbc wzdcilcné jrdnoton wird spojujr,dodala mnč
žnlnžilosti, bych brš ostljchcins tobč psal. Pozual jfem
srbc

š

nčktrrlžch spňxsů, fterýchž fr mi lnskawostť biskupa

lepin
dostnlo, Ze fpisix to Uu)bornych, Urjrnom Uluč
smučmu, m)brž wrsskcrě Čirkwj lUclrprospčssm)rlj. W fnio
hách

tčch nyui

krmu nabýwám.

rožjimcim,

w nčch sr kochám, z nich pou

Uifolňw pomťjcjťcilpo, nýbrž pňfobicsho

žiwot wčxčný, sfxčzc wiru, ktčráž uciš přjpojlljc Cljristu.
Q
ty jsi w prmudč sixl swčxla, ktrrciž ocdraňuje sx:dce
nassc od naifa.ZU bludů ;áixubnýxch! Q swětlo sy w
prawdť nnde swicrn CirťdUc postmorné, kterčž sssrossňťc
po frnjcch knt. dǧošléwá:i zúři Ulčlostuou, tcmuostt kaciťské

nlocnč žapnžujrš ň swčxtloprmudw odr mrnfň a zmntšň
bludů sfwčlosti wýmluwnosti smé witěžně odlučujcet!

le,bratřr

wrlrbný! ďjakou dňwčrnoftl f tobě sr mlim.

jak sc obdilouji
dennč rošmlnwy

Tobč a jak miluji Trbr, jrnž knždoo
spifň Twých požiwám a duchcm úst

T:m)ch
twčxmuc
dokonalr
Mančchowo
cům ošŽiji!
rojjly,Spisn
a pročrš
prosim.
boš mjprotj
z bobaté
šbrojo
nicr Twě poskhtunl i jjuých jrsstč zbraui, Zbrani to sprao
wedlnofti. Ncb muobú Umr posud ftibnji Uesucižc; jsemtč
stnřcc w počtu hťťssnifň, nowcičrk wssas U wojsstč králr
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nrbeskťbo. dexwownl
jsrm se pofud moudrosti tobo
fwčtn a marniwou moudrostl toU ftnl jscm sc pťrd
Bobrm bluchým n nčmým. Když jscm nlr srstárnul U
prostřrd nrpťátcl swých, pozdwihmxl jsem očč fwúch k
borcim, k zákonu Božimn a k darům milostč jrbo, a

odtud fynula mi pomoc odc Páun, ktcrýd ncčinil sc
mnou podlc nrprnwosti mojich. nýbrž wr til slrpému
Zrak„ oproftil swáznnébo, a pyssněbo pončšil, by poniu
zrného wywýssil, ee) (list. 25).

Llug. š laskowml srdcčxxlostipťjjal Uowčho
pťitele a cm prúmš Ronmxliaxmš w šúležjtou
stcch fwých do Jtalic ccstowal, poslal UlU od:
powěd, we ktcrčž mcxši jiuým prmoi:
.,Kdy čtrš spiso mojr, nrobdiwuj sc tomn, co
skržc slabost mou Prmďda mlnwi, nýbrž požoruj wicc
to. co já fám prawim a ncopomc:aiž. zn bťichy mojc
a

za chyby, ktrrl)chž se dopousstim,

odpusstčni mnč wyǧ

prositi, trbdy, kdo čtrš a ro dobré a prmddiwé poznáň
to, co dáno jrst flužcbnikll. Nrb U wčxcrch tčch, strré při

Uálrěitém skoumáui tobč sr libiti nrbudon, Zpomcň si,
žc ja jfem jc napsnl; awssak do wěci, ktcrěždarem Ducha
sw.„ jebož

jfi, obdržcl, modspiscch mých žn prmodiwé

a

dobré Ušmiwá:t Tolao nláš milowatl. Tobo wrlrbiti, U
Nčbož jrst zdroj wssrlikébo žiwota, w Jrhož swčtlc s:mu
třimr jcdrufrátc swčxtlo, nčfoli:U jnko w zrmdlr, nobrž
twáťi w twúť; nhni wssnk jrn jakobd w žrcndle. Nrb
i já. co do tčch wčci, ftcré jscm nnpsnl, postuwrn jfa
wr slarém fwnsn, če bolrsti soudiwám srbo snmčbo;
co do lčch wssnf, ftrré jscm již w pťrsnici čistoty a

prmody podlr milosti Boži napsnl, š třrsrUim jrn a w
bázui wrliké radujč fr. Ncb co múmc. črbož jsmc nco
ur) Spolu ď listedn timlo Uoslul smd Pnuljnuš Nuguslinowi boo
cdúnet chlrldu un zummcui Uťuiselsté lást. Bulot lrlpdo obočeo
jrm, že si bjskupowč aueb snčžč f oswčdčrui wšájemuč llisku
Uoswčcrný chlcb pojilali;

fdwž nlr Uosláu jcft chlcb neposxočqcnlý.

mčlot to udozuačiti zlňsstui úctu, jnfouž Uosilatcl choma su;
přrjimoteli. Urrúž w Uúdu tom cblcb saim pofwčttlu Wroto tufc
UússeMxnltuuo: Cdléb, ftrrož jscm ua dňfuz jcdnonmslnosti
uossi poslal. prosim, račjž pťřjmouti a Uoswrřlřtia

Pťátelské spojcni sw. Nug. šc sw. Paulincm.

ZZZ

obdrželie? N fdo bU popčral, že lěpe jrst, bobatým býti
množssimť a wčxtssimi daro Božlmi, ncž mrnssťmi n
sfrownčjssimi? Wssak alr přcce lépc jest, i za mnlú dar
Bohu děkowatř, Uri chtťti, aby za wolfý dar nám sc
idčfowaloz Prosiž trdy za mne, drahl) bratťr, bych toto
z cclébo srdcc wžtm woznaiwal n by U wUznáns tom

srdce mé

š úslnmi wždn se sbodowalo! Nuo modliž

sc Za Ulne, bych nrtoUžil po wlastnč sláwě, núbrž wea
lrbč Boba od nrpťaitrl swých xohswobozgn byl“ (lčft. 27).

Na to i žúdal Llng. w lijtu tom Pmlu
ljua, by sych Romaninuowa, Lirclltja, we Zlúe
sstuč ordrmul

stou

U.d„;itčsobč ueqbtčxžowal. Pťč

wsscličých prúccch a ftnrostech swych Uculohl ua

býwalého žúka swého zaponmmuti,

kterýž tchdy

pohťižeu jsn Ud búsuictwč pohauskčm o žiwot
kť. Ueřďbale Patrnš
to bhlo Z krúsnč búsučx, ktea
rouš Ulilému Učiteli swčnm Ua dňkaš wdččo

nUstč fwš poslnl. Nug. prosil tedy Paulňlm, by
jinocha pobloudjlého lmpomrxml, a stim Um poc
slnl list, we ktrrémž ho š pcčxlimosti otrowskoll
whžýwci, by wčcc hlcdal

toho, čxchož jediUě ža:

potťxebi jcst.
„Bbáwám
se,“ Urawǧsi „mill) Licenti, pončewadž
opčtuč a opčtnč žaǧwrbujrů mjloslnčx sumzk:x Uwudrosti,
Žc fourčnč udadnrš w nrblal)čx a nrssfaftnč otroct!di

wčci toboto swěta! Qwsfrm podobá sc. žc moudrost
Ulilolonify swé nejprwé tnfřfn sumžujr a rožljčným cwio
čonim froti, potom wssnk jc rošwnzujr, milou jjm
swobodu possytujc a famm scbr w požiwáui Udčlujc; a
ftrrýcdž Urjprmčx čslsm)nl swašfrm k fobě upoutnln, pou
lom nrjprwnčjssim a nrjsladsiim swašfrm lásky wčxčué
objimá. Přiznáwcim sc žc ono prwé poněkud obtižné
jcst, pojlrdni to wssnk anl Ucni obtřžnč, Uoněwndž jrst
Urjslndssi, auiž nrstálé, pončumdž jrst nrjprwnějssi. Swnžko
alr swčta toboto jsoutč w prnwdč wždy obtižnč, pončo
xoexdž chowaji w sobč útčchu jrn planou, bolrst jiston,
radost ncjistou, práci trpkou, poklid nrstálý,plnost wsscliké
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bidy a mmanu nádčji blaženosli. Y tomu n těm wěcrm
ssijc swé chcceeikloniti? N jim k wůliddáwňš si swázati
rnce a noby swče? Pšoč fc namáhňše? Co jsi na rol
pariche? Proč nakloňujrš ncho swé obawnémn lákňns n o
rnžňwostl smrtonofuúche? Onht lbou, a mnirajl a wc

smrs nwádčxjs! Pomni. žr nrmluwi pmde lečPrawdn
snma: a Cbňsiuo jcst tn :uxawďa! Pojďmež tch knčxmu,
bychom mnrnč nrpracowali. Wrzmrmrž jrbo flndkč jbo
nn srbr, bU Dn Uáš občrrstwil; nrb jcst tichý a poj
korný irdcrnl, a U nčbo nalrznrmr poflidU dnsscm swome
Kdybyš uáhodou xmlczl falich swatý na zrmi, šajifté
boo bo dnrowal Cirkwi Božl. Ll blr! od Boda obo
dršrl

jsi šlatč dme dUchowé a tčmi bysi chtčl pochotťm

bUnsnúm otročitie?! anřisábám
bU cilil,

jnká

ldolcft rošrl)wň

Trbr, nrčiň tobol Q
Utrobn

srdcc mčxbo pro

Trbe! Smilnj sc nspoň nndr mnou, nedbášuli sám o
srbr!“ (List 26.)

Nnulilluš Ulilexxúd k žúdosti Nng. smolčw
pošwnl nlladika le sobčx,auo po„:.nmo lúskujeho
k búsuirtwi,
Udčuonml Uul nlilostnou
ldčxscň,
nmjc ša to, žc Zwuky búfnickč fuúše frdre mlaej
dikowo opnnuji, a že UlU spolu těž na, důkaš
dudou, žc i ;c srdro dllňzedxl Chrijtowym ste
dchuntého ljbé proudy pocjlc řinoutč fdcnlohoul
Lšc se Unditi, nčx toho twrditi nexuú.žcmr, že
Liccntiuš nroslysscl hlnfn Uljlčho Učjtrlc fwěho.

20. Sw. Nngustin co biskup.
Tčlučxť pčxt lct Zastúwal sw.LlugUftjU úťad

kučxžskýa čiunosti son
stql sc prawýul poe
kladch Eirkwc Hippouskč. Usilowuú pščc jcho
a zúslUhy byly tak wsseobccUš nšuúwúny, žc
Ua jisto bylo pťcdžwidutj, žc Um bcrla ldiskupskú
pťipadue, jcxkoby núhradou za wssrlikč profpčchh,

Sw. Llugustin co biskup.
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které dhl zisčal Cirkwi kat. Eo kněz a Uččtel
byltč pokladún k Uejwýtečnčjssim; a proto i
nmohč Eickwc obracely zrrxky fwš prosclmč č
Hippoml, žúdajice, bh si Nng. za biskUpa zwoo
liti mohli. Tim w,ssak wšuifl Ulezi wčřicimi w
Hipponě wrlčký strach, an nikterať Uechtěli přio
pnstitj, aby jim milý kučxz jejich odsmt byl.
Y proto takč, kdyš jrduou Nug. č „žcidostimxcia

biskupa Nurelra do Karthaginy ccftowati nlél,
lid se zbouťjl a Uedowolil toho, ml knždý pťč
pomyssleui, žc by sc odtud fuad již Urwrci!il,
ftrachem až truul. Tatčž bázeň wssak i ftaťio
čkého bifkupa Waleria podjnla. S rndostč fro
dečxuou pozorowal
fpasitellrou činnost tenčšc
swčho U zc slciwy jeho dcmlč rqstonci ue
pťinmš a pťcde wssemi se tčssčl. Cim wire
sc ale ssiřila chwnlnň powťsi Llug., tčm Udicesc
Umožjla bčxžeňbiskupowa, tak žc Nugnstina Ukryti
dcxl, kdhš jcdnoU wyflnucowč: xněsta jednoho
skoro núsiluč mn ho odwčsti a bifkupcm fobč
ustauowiti chtčxli (lťst 22). Qd té chlUile Uemčl

Wnlcrjnš pokoje, ano, Ua wrollcich modlitbúch
prosil Bohň o tll miloft, by UUl Nllgusttna žaa
chowntč rcičxil.Upťimný stařečck Uezual žúrliwostč

cmi zeiwisti, wcch

jsa lciskou prúwč pnstýťstou

kU stúdřl swémnl Kouečxuě po Ulnohém přemýx
sslcni pťipndlo xuu na Ulysl, jnk bU wsscmu

obúwúui takčmu fourc nčxinjtj mobl. Psal totiž
tajnčx do Karthagiuy arcjbjskupoudi :x prosjl, by
mšblcdem na wyfokš ftciři jeho U tčxžkčpowma
Uosti bňsteupskš powoljl, abU sc Nugd spolubiu

sknpcm Hčpponskc)m ustanouditi xuohl. Nurelčuš
mjlcrcid

pčxiwolřl, a

když

toho

čxnsU priumď
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Nunlřdie Megaliuš

a š učm Umozi bifkupowč

ku cirkcwuc wifitacč do Hlppouu pčxčbyliUmysl
swuj bcz odkladu wywedl Když totiž bjskupome

a wčiiri w chrmUUPňnč fc shromúždili wy
stonpil biskup čulet na kazntelun a wyjewil
žadost fwou Wfsicklli byliprrfwapeni an žuduý
fe toho Uebyl Uadňl thž alc Walcriuš skončil
rcč swoll, wěťici Uejcnom š pokťckcm a júsmlim
přiswedčowali nUbrž Určxitc již žúdnli nby sc
stalo dlc wule břfknpowy Taletcž biskupowe
wssicklli jcduohlasne pťjwolili, ch NUg. samou
jediny odporowal wssemožuč Nchoha
wssasck

déle odpiratt

a odolati sUnžUým prosbciul wč

ťicich a biskUpsx, follcčuč pťlwolil

a wyswčxccn

jcst ua bisfupstwi ku řoxdcir. 395 w 15. rofu
stčxčxiswčho

lal:

e).

Sw. Paulimlď, když o tom slysscl, šwou
„Eirkwe Nfrickc milosti tc od Boba sobč!

zasloužllh,

žc flyssetč lnoholl

Ucbesieci sloma š

nst NUqustiUowých“ N w skutku tedo byl fpu
fobilcjssi le UťndU břskllpskcnm Ucž prúwč Nuq ?
Muohš a wýtččmš to jfoU wlastuostč krcrymiž

dlc slow sw ap Pawla biskup skwiti sc nui Bu

sťup mú byti,

prslwčnposstol bcš uhony,

jako rozdawačBoži; UepyssUU,Uc hnč!
wiwý, nc mrzččho zisku šúdostčldý,

cxle přiwčxtiwý, dobrotiwy,

strižliwy,

sprawcdliwy, sumty,ždržcliwý, pilUš

sc držici Uxěrncho flowa, aby mobl
zdrawym učcnim Uapouliuari, a ty kte

řiš odpiraji trestati (Tlt 1 7u9)
e) Zuk dsc podobá,
gustume

umřel Walerňuo zlihy po wyswčceui sw. Nue
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Žiwot sw. Nugustina jest žiwýlǧc a preža
wdčwým wýkladem flow tčchto, a jpolU djcjt
Uúm Uejskwčxlejssim důkašem, žc skrze zlantm
milost Boži cnostmi těmi obdaťeU byl U ullťc
swrchowanš. Bylač to obšlcisstě lúska a UeUr
UcuUUú činuost pnftýťskú, důnchsluú moudrost
ň

wsscobsčchlci pččc o Cirkcw

jeji a obraml
ssteereU žiwot

kat., o wǧdčxlcim

jcji, kterýmiž takřka dMe weo

jcho.

a

o

Q tom Učnu pťedclmsiul swědči slomawhf
zUčUli jcho,

letcréž zjcwuji

Uúm Uejwuťtcrllějssi

ntroby srdcc jcho sslechctuého:
„Ncch nt pozncim Trbc,“

tak wolá, „poa

znawateli
pošnrim
jakož
i poo
znún
jscm“ mňj,
(l. Kor.ncchat
13. 12).
ilo dusfc
mč, wejdiž
do ni, a sobč ji nčiň způsobnou, ab„yš ji Ulčl a podržel
bez poskwrny a wrciskU. Tar jest ncidčjc mci, proto mlun
wim; a w této náočji sc rnduji, poučwadž k spňse swé
sc raduji. Tobčf, Hospodine, jebož očlm odfryta jcst
Uloub lidského swčdomi, co Urzllúxxlo může býti Ua mnč,
i bych ncchtčl wyznáwatj sr Tobče? Tebe pnk fobč bych
Ukrýwnl, nc srbc Tobč Nhni nlr, kddž lkcinl mčp swčda
kcm jcst. žc sc nclřbim

sobče,dTy zciťsš mi a libiče se, a

Trbe milUji a po Tobč trsknml, abych znrdčlsr nad seboU,
a sobou opowrhxml, a Trbe wywolčl, n mli Tobč nni
sobč fc nrlibňl ncž pro Tebe. Eobč trdy, Hospodňnr,
zjewno jost, jnkýkoli jsem; a ť jnkému účrluwyšnúwám

jc Tobě. Nrbot nečiuim toho slowy tčla cxjna
zdka, nýbrž slowy dUssc a blascm mysli,
jrjžto

šuú

Ucho Twé.

Co dobrébo jcst nn mnč,

Twc jrst Ustanowrnč a Twňj dar, co zlébo, mé jest
prowinčui a Twůj soud. Ty alc Hospodjnc, smiluj sc
chde nmou podlc mUožstwš slitowňnť swých pro jméno
Twé! Jrnž njkdo nrpobrdriš dčlrm rukou swúch,dofonej
Urdofonalosti mé„ Udcřjl jsi srdcc mé slowcm swým
a zmnřlowal

jfem Tebee Yle i ncbc i zcnlč„ i wssrcfo,
ro Ua nich jrst, odcwssad blúsaji mi, nbhch Tě mjlowal
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a nepťcstúwajť blásati wssrm, nby
„Wssickni Zajjslé chcemr búti

nrmčli wýmluwy.

blcxžrnia N co jcft iiwot

radownti
obč,
zblašenýe?
cbr a Trn
pro jrst
Tebr,žiwot
ten blažrnú,
jcst žiwot
blnžrnúscn f Uiktrrú

jiný. Blnžrný žřwot jrst radowánl sr z prmody, nrb
takto jest radost z Trbe, jrnž jsi prawda Božr, oswťceut
mě, a snascni obličrjc médo, Božr mňj! Pozdč jfrm si
Tč zamjlowal. sráso tnk dáwná a tak Uodoá. poždč
jsem lč nlilownl! Nj Tytt bhl uwniřř, a já wcnfu, a

tu jirnl chr blrdal, a wrhal sr Un frásné twory Twé,
súm obdždný jsa. Tyš šr mnou byl, a já š Trbon nce
bUl. Dnlrko od chr drželo mnc ono stwořrnt Twé,
fterébobd pťecr nni nrbylo, kdUbU nemčlo žiwot w Tobčx.

Mluwil jsi a wolal a přrtranlš lplnchotumou. wačl
jsi sr, tťpotil sr„ n znhnnl slepotu mou. Dotrkl jsi sc
mnc a zndořel jsrm po U:čru Twčmd Nž alr ccll) já
pťilnu na Tobě, Ucbnde mi nijakú bolrft, Uijnfé namáo
bčmi„ a žiwý bndc žiwot můj, n cclý Trbc plný. Pnnc
fmilUj fr Uade xnuou! Bčdn Umě! pňtř, rány swč nco

skrýwám: Toš léknř, já nrmornú; Tyš flttonmý, já poe

litowcřnlbodný. Zdnž nrni bojowánl
wčkn na

zemi (Job

žiwot čloo

7, 1)2 N wesskrrnnádějc má

jrn nn udellčémwrlmi nlilosrdrnstwi Twém spolebcidDej,
co poroučiš, a poruč, co chcrš! Nrbot ménč milujc

Trbe, kdo wcdlc chc

milujr nčco, co ncmilnjc pro Trbr.

B lnsko, wždy horouci a nikdy nrljnsnolrgi! Lásko, Božc
snůj, froznstiž Ulnc! Zdržrlřwost poroučied. Drj, co pol
rouči:u,

a

poruč,

co chcrče. xee) .skobo Unlrznu,

jenš

by

mnr přiwrdl k Tobč? Jnk jsi náš milownl,Qlčc dobrú,
strrl)ž jrdmčbo Sonn swébo jsi nrnssetřčl, nlc ža náš
bťlssniky bo mhřml! Jak jsi núxt Ulilouml. pro nčžto on

poslusscn
(ť“ždllu2. 6).

učinčn jrss xažk sUlrti fťťžc

DU

pro

Uáš U trbe

loťtěz i občxf dmtčxšná,

n proto witčž, žr občxr wťtěšftwť; on pro nciš U Trbc
knčz i obět smsrná, a proto fnčz, žr občf smirná; on

otrokň náň učňuil sony Twýmř, š Trbc zpložrn, nám
sloužiw! Práwrm mi w něm jrst nxocuri naidčjr, žc
nT)Sr. Wyznáui lu. x. kap. (l, 99).

sz.

NUgUstineo biskupe

ng

uzdrawsš wssccky ncmoci mé skrzc nčbo
jenž sedi na prawici Twč a u Trbr pťimlouwú
se za nciee (Řim

8 34)

Jinak bhch musil zousatil

Nrbot nmohé n wrlifé jsou nemoci mr mnobé jsou a
welike“; alr wětssčjrst lék Twůj (Wyzn. )( 42 43).

Řdož by Ucšmnilownl srdce toho sslechet
Uého xlrbeskoll lúskon a prúwč kťcstanskou poo

foroue) planouciho?! Nuo nstrassen bťemeuem
nieadu biskupskčho, mysljl již na útěk do ponu
sitčx. Wssatk alc milost Boži odwrútila
ho od

tnkcho piedsch cti cm pošuml, žc jest to par
tručx wulc Boži nby Uiřoliw jen súul sobčžiw
byl núbrž obšlcisstc tčm ktcréž Bůh nul swěřil
n z ktcrych jchon

sctj

přisuý účct klčxsti bude xuue

N proto tnťo jnťož plamlla

xexane

w srdci jcho

to za dukaz prmuč potory, žr pťt wsselirčdofonalrswa

tosn žjwom swého dolrstuč wy;noudli mssrdui hťichy swé:
„Poroučiš žajxslč Božc nbych sr zdržel od žádosti lčlu Tuujm
dnreun u mnč se lo j:nlo nlr žxjou jesstč w pamčn nnč loroe
wUch Uči obrazo, ftrrc přrd čnso utwoťula nnružtwost má
Zda urjsi mocen„ Božr u!siemodouci. byš nzdromil udssrcly
mdloby dnsse mr a dojučjfsi miloslj swou udusil i suů mých
žaidostl ucsdořáduué? Ro;dojujž Hospodlue wždy wice dary
mdčxmc nu:č abo Tclde uaslcdowaln dusse mn Jaky tedy nnui
jrjstějsrm mcžpusobu todoto zlrlpo, wnznal jseaudodrčmu Panu
swému plejajc 8 sřrsruim proto roo Ty mi ndčlčl a lrajc
prolo žc nedofounlu jfrm alc doufaje. že no mnč doplniš slie
lowaui swat až f nuru uplucmn Urrlj budou miti a Tebou dnch
nnij i tčlo mr nž polxlchn dude smrt u wutčzstwi Más toké
sudou zlotn deu, a téždo xn te mu bylo dosli! Zosowujnne
loliš loždodcuui zmořeui lěla jidleun u plnm
Wssat nlc
lnhndué json nxi Uotťch mé, a prqti lčxtnlahodnosti dojuji
bu Umr Ueswedln u eodenui loj ů ui wrdu w Uoslrch a čn
slčxjuw službu poorodnju lčlo swe Tnflcž mluwi o uede peo
čcusswich n porusseuich„

n csažcidoft přuoodi

W

jnkc žndostidnost oči a smyslu wudcc

lomto nesonrčncm lcsc osidel plném

a uexbrzpcči uuz jak nuwho odsrkal jscm a odmrtnl od srdce

jwélpo jnfož Tuš udčlnl mj silU, Božc spásy mé! szsur

sdo

jmim řirl žr ;udmi tnfowli udčc mužskmou mxobráti t polxlc
dčuu u muruai stnrost že uule ucpojuux? Cljudlj u nuzuyjscm
jxi o lépr uu sdyž w stryléuu lláui sr ncljbim sobč n Twébo

stjrownui dlrdám, nž dopluču budr urdostalct

doscihuupokoje“ (Sr o tom Wl,xzux

mňj, ňž t ju

raw 3010)

16
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toutčž UlčroU Ulilowal stndoswé

wždh hotow, i žitnot sij

za nc občtownti

bcž Uich sam cmi fpaseni dojitincchtcjc! „Tito“
praloi, „jsou slnhowč Twoji bratri Uxoji kterč

jsi UčiUilsyny swými anU
welel jsi

bhch slonžil

mými

jimžto

chcčlč B Teboll žiwot

lUiti w Tobč:“ (Wyšn x, 4)
N zajisté teUto byl koncčuý

sskerčhoziroolajeho žiti Bohn,

Uccl roc

šiti bliž

Uim fwým žitiEirkwi čat žiti wssem
ktcťiž minlo Ui se nachcizcji

K tomU

sc ncfc wssecheU žiwot a wnelikú čiUUost jcho

Wc wschl počinmli fwčm prcdewssim U
Boha hlcdal posily a Utčcho Ua wroncich mo
dlitbúch a w rozjimúlli pisUln sw trwaje dncnt
i Uoci Neb od Uluohých lct již byl Uwyknul
jchU čúst Uoci tculnž účxclu obrtowati an
těž každou hodilul kteron Ualešal prcižUoU po
skromnčnt ač UUtUem zotmoelli tčla a dncha
praci šemdlcneho a po loykoUúni služcb swr,šch
Prawili jfnlc, po skromUem zotmocUi ač jsmc
w prawdc

ťici Ulčxli po pťeskxownem! Ncb kdo

potoúži wsscobsúhlou črimlostsw the

š po

diwenim se túznti bUde kdy wlastUě si popťal

UUtUého zotaweUi toho anem

jifto jest, že

m wzjimčmi pisnm a Zaleo!m Bošiho Unlezal
praon
a jediUoU rozkoš, k Uižto fe wždh
wraciwal kdykoliw Ulěl po Untnčm šamčstnúni

pra;nč chwilc Ncb snru prmoi: „Nčkdp pono
ťujeo mc w jiste pohmlti uchsli wclmi ncďldy
čché, w jafoujl Uli Ueleeiluou flndkost, ktcra

kdhbh dokonúna bhla wc Unlě erinl

jaťbh žiwot

tcn byl blažcuý!

cmi

Llle opčxt klesčml

Sw.

Nugusix“nco biskup.
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Unzpět tiži starosti, a wc wssednostech toml a
poUtúU jjem, a mnoho plúču; Uebo Umoho
jfcm poutúU“ (WUZU. )(l. 2). Wssak alc z

rozjimúni takého čcrpati chtěl tčž potťchč
obžlússtč k wykonúwúni powiUo

wčdo!uosti,

nosti UťadU fwého, což pozmiwúnle z Uúslcho
jici borouci modlitby jcho:
„chnr,
milosrdcnstwt

Bch můj! pcǧhlrď UU modlitbu mou, a
Twoje

wysldď toužcnt mčx,kterěž nc pro

mUc toliko žijc w mysli mé, nybrž profpčti chce
láfce bratrské.
Ty widiš w srci mém, že tnč jest.
Tobč jscm poswčtil slnžbn nmssleni i mluweni swéhož
udčl mi. co bych občtownl Tobč! Nebot chndý a nuzny
jsrm. Ty pak bohatý (e wsscm. kdož wšýwaji Trbr, a
w bešpcčnosii pěči chdeče o ncišz Wssi drzostž a wssi lži

profly učiň rty moje wniterné i šewnějssl. Cislé buďtcž

radostčméoupismn Twci, abych sám nrbloudil
w
Uich, aniž jiné klnmcxl z nich. Pohleď Hofpodine
a smilnj sr, Pane Božc nlňj, swětlo flrpých a filo flal
bých, a

bUcd opčt fwčtlo ušřdoucich a silo silm)ch;
wzrzťi lm dllssi nlou, a wdfloď wolajiciho z blubokosti.
Nrbo nejsonoli i w hlubokofti ussi Twé, sam se obráj
timce? kmu bndemc wolnti? Twůj jcst dcn a Tloǧi jest
noc, po komlti Twém prchaji čcxsoweřu
thuď Udčlsšnám
čmsu k rozjišnáni tajrmstwi w šákonč Twém atlufouclm
bo nrzawčxeše Wiš uu blcxš Twůj powysseni mojr, slowo
Twé nade wssi hojnost rožkossi. ch mi, co milujn;
ncbok l že milnju, TU dal jsi mnč. Nropousslčj daru
swčljo a Urodwracuj se od bylino swé prnljnonciz leáo
sim Tobč, cokoliw nalcšnn w knibcich Twoch; pňsloUo
chali bUdU dlaš clnoálo Twé, a diwy w záfonu .Žs:téUž

bndU rozjimati. Smilnj se nadc mnon Pane, a wy.xpš
toubu Ulon. Nrbot myslim, žc ona nrnť z této země,
Ucbledci zlata a slřibra, a sfwčlé domd a wzácný odčw
a důslojnosli a moc a rozkossr tčlcsné, ano mti co poo
tťcbi jeft tčln a žiwotu nnsscmn w tomto pozemskčm
putowcinť; neb toto wssechno přidúno budc nam, hleo
dcimeuli nejprwé krtilowftwi a sprawcdlnoft Twon. Wiz,

16jř
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Panc Božc můj, odfud jrst touha má Wyprawo

wali mi beǧbožnl rndosti swé wssak nc jako
zákon

Twuj

Uou tyto

Wiz odtnd touba mú!

Hleď o Qtťc patť a pťiswědč; rač udéliti abych mjlost
nqlrzl pťed twáťi milosrdcnstwi Tločbo by olewťelh se
mi tlUkoucimu skrylosti ťeči Twych Wroucně Trbe pro
sim skrze Pcina Unueljo Jcžisse Cbrista Shna Twébo,
jehož učinil jsi prostřcdnifrnl mezi sebou a námi sflze
nčbož powolnl jsi w synowstwř Twé lid wčřici a w
nťm i mnc; sfrzc nčho wzowám che fterhž srdl Ua
prawiri Twé a u Trbc přimlouwá se za náš w nčmž
jsou sfryti wssickni pokladowc Uloudrosti i znúmosti

Jcbo hlednmw fnčháchTwých“ (thn
Když

)(l 2)

na kUčžstwi woswčxce!l jcst, jak jsmc

šmrchu luyprawowalx žaložll lelanter obžlňsstč
proto zUamenltU, žc fe ftal ždrojrm žčwyxu z
Uehož šiwot klnsstelny po wesskelc Yfricc sc
ssiřjl Když wssnk lm biskupstwi powýnen jcst
již Umohonaifobuč powjunosti Uťadu toho na

Uulch přckúžely tichc foukloumosti klúnternš
Nn wnak po Ulčrnl tak Uetoužil Ucž jak bh
nwlǧl žiwot snouj a službu swou Bohu poswčo
titi

n žiwot spolcčcusfý, jcxkýž cxž pofnwúde

w

Thngastč U Htpponu byl wcdl, žanejwhodučjssi
proftťedek k dofňžcui cilc toho Ušuciwal, muiuil
fh řwlčš
e júhny a podjúhlxy swš wc swntou brnť
k žjwotu spolcčxuenlu fpojiti Qnmk méln bťiďr

Uým br)ti swntin, w ktcrcž by oplafawalčhťichů
swych, Urnoimu)m měla slollžiti ku žachowcixli
ččstoty mruwuú a cuostným měla k doko!mlosti
pomcihntj. leoučxiti sc mčxli odc fwčta, bh tim
wicc Bohu sc pťňbližjli. Wždof pnle Ucbylj mli

facui, mli odloučcni, kdež š Bohcm pťcbl)wnli
a lúska bmtrskú Uctoljko Udcfpolck jich pojila
m)orž takc i spolubratrh, wuc žljaci wroucllč
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objinmla Nebot že wssickni sc odřeknuli Ump
jetfu wlastuiho, že pofpolU š bisknpem swým
w lúsce bmtlskc obcowali wespolck se podpo
rUjice w rožjimciui pisum sw a prawdh kat.
dny a noci trčxwllč skutkh kajicUš kanli a w
dokoualostt kťcstanskcprospiwati Usilowali, mčlot

hlaer

tcž prispiwati klciscebratrske

spaseui spolubratři Nikdo zajistc š takon bhstrosti
ncproskonuml i Uejta Urjssi šáhyby srdce lidského
a žcidný uepojal dulša slo cwmlgeljň š takou
dumyslnosti,

jako Nug

poskytuji pmwidlň
společnostem tčm
tifire

oudů

dourc

jc

Q toxu skwčxlýdůkaz

kteraž ustanowil swatýnl
ktelúš až podncš spojuji

rošličxlých icidn

k žlwotu

klnssterllých, we

fpasncnm

Za wzor

si

obral žtloot prwnich kťestanu mleb jak
Pošsidiuď (kap 7) di pramtdla od swl
aposstolů
kuěži

Ustanowcnú.

N dle toho Ulčxli

ktcťiž společxlč š Uiul žitř, lnsse wcspolek

spolcčuc Ulitj, a Nng Ucwyswčtll žciduěho Ua
kučxžstwi, lcxť fc byl podršodil pxawidlum těm
.Ktcřiž nučxlt lolaftlli jměni, Ulohlt jc bnď chudým
ro,šdmti, nncb fpolcčxllosti obětowati, zté přičjnxy
U.dssak žxidxlč pťcduosti Ueměli pťcd těmi, kteřiž

ničxchožš sebou ncpřjucsli (Sr. o tom řeč49, 50).
Nugnstill we swatč fpolcčxuostč tú byl w
prmodč loice spolubratrcm, Ucž pťcdstmoeným.
Byloť i jeum wsse š dratťimi spolrčxno, ncb
chtčxl š Uimi lUc wssrm lipluou

rownost

šachou

wati. Tilo wssak wedelli dnchcm a pťčkladem
jeho nž milo prospiwnli w Uaucc křesfanskč a
wsscliké dofolmlosti, a tak chaoalitebuoupowčstč
slhnulč po wosskcrš Yfrice, že deset š nich Ua
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biskUpstwi powýsseno jcst, aU mUobč Cirkwe
toho futažllč Ua Nuqnstilm fobš wymúhaly, Uby
sobč jcdnoho z kUčxžijcho za bisieupa whwolitč
smčli Nug paf fčUU, jateož wilbec w každčxn

ohledll wyuiťal Usslechtjlostipřičlnduou, taktež
co do chnčjniho žiwota swého libcžUoUnlir
Uosti U prostotoU žmky wsscch k sobč poutal,
bedlčwc sc wyftťihajc wssclikých klaxjxlosti

Co do oder

a potťcb žiwota zawrhownl

wssccheU žbytečný lcsk, wssak tež iumrnjwou

jafoUU fprostotu

mminoU

proto

poUčxlUndž,

jate řčkún.ml mnozi ji ;ačnslo Ueslussně se wy

chloubaji (Poofjd le 22)
Tčul, řetcriž chodili
bosýma Uohmna sc Uddlwowal lUUchwalujc
ZUUlžiloUwytrwnlost jcjjch anlohntxlétěla swčho
opmlowúni Súul pař toho pro chmmoost Uřkdy
ččUiti ncmohl Učkoli toho čnstolčtowal, aproto
jeduotliwým na wňlt Zňstmoil Zdn li by pťiklad
trckowyto misiedowuti chlčli, k tomu wssak pro
hledaje ua Uejwyď, aby žúdlch smnolibc Umr
nosti ud tom uewyhlcdňwal Eo do tafýchwrrč
prmoil, dobrúch, učtoliw wssak Uutučxpotťclmuch,
wssichui ťteiiž zachowmoaji jč Ucb ncšachowú

wuji

lúskou loroUri spojcni byti Umji; tale še

ačkoliw jcdnúni

jich luilžc bUti loždildlo srdce

wncch přcrc lnskon mú býtispojeuo(Reč 101)
Mirnost zdrženliwou Zachowciwnti Udrlel přt
spolcčnčm požiwúni pokrulsx fčUUwssak pofrmil

ch

jakobh lekťl užiumjc (Wyz. ku )(

řap

31)
Hostň wždy ochotuě Uiijinml a frdcčnč k
Uim sc Ulčl w f jinowěrciim tcž lasfawč a
milostuč sc mčxl auo t k stolu swchu je pťi
pUusstčl. Mrzi jidloul Ulilowal obirati sc Uáu
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božnoU rošmlmoou Ueb čteUim, a bh zamezčl
wsselikš swúrliwč ťcči aucb pomluwy Ucpťio
tomných, dal w jidelxlici Uúsledujici Uúpiš Zhon

towiti:

Slowmi žůwot nepřčtommjch kdož hrýzf se kocháwá,
Jrn wěz dobře, žr ten stsxl uehodi sc jcmu.

Qděw jcho Uchl mli sťwostuý, mli pťiliš
sspatný U we wssenl se rowxml odčxwu kněži
jcho. Mtlereid by bhl, jakš sc to w klússteťich

obUčchě stúwalo, rUčUaU praci chlcba wezdeja
ssiho wydělňwal, tomU wssak překcižela chnran
wost jcho n Umohouúfobnš powilmosti úťadU
biskupsťčcho (1)8 oporš motxču:ťx.c. 29). „Jak
rúd

bych,“ řileúnml, „dcnučx .po Učkoliče hodiU i

Ulčxuou prmxi fc šabýmal n w jistých hodinúch
opčt so modljl, čctl a rošjimal! NcUi Uic lepu
ssibo, učc sladssiho,

Uržfbcš

pťetecižtey lo božských

pokladcch rošjiumti“ (Reč 339). Ncsieňslučbhly
Zajistč prňrr, ktcrčž powiunostt bisknpskš a po:
Ulěry čnfowú Ua Nug. wynlcihaly; a kdhž po:
wúžčnlc, žc čxasto i luclmi Ucbcžpcčuč churňwěl,

wyg;uati dl:lžno, žc jru šl.isstui Ulilosti Boži
potierbuú sily a whtrwsllostj se Um dostúwnlo.
Nčxleoli leašdl), čdož ho pouěkud bližcji žlml, o
ždrmUi jcho chntrném wčxdčl, saim přecc welmiu
šťidka o tom sc Zmiuil; ano i pťi uebešpečUč
U Uxiraumčx bolcstuú Ur.mocj š podiwxl hodnoUtru

pěliwosti powiuuosti swč wykoxlciumť (List 38).
PoBsidčUš whprawujc
též o Učm, že žúdnú oe
folda Zcusfšho pohlmoi w domč! jcho chulčla
šůstnti, tim mčuč pťcbýwati, asliž scstra jeho
wlnstni,
ťtclxliž bhla pťcdstnwruon slUžebUic
Bošich (jeprissck), auiž dcery strýcowy, anž

bratrowy. Súm pak, fdy toho nutnč zapotřcbl
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bylo, jen

w pťitoumosti

kněži swých še žcnu

skými .rozmlouwal.
Jcstli prwé co kuěz horliwč flowo Buži
hleisal, tim wice to čjnil ro bifknp. Důstojnost
tato Ucmohla sire rošhojuiti plamcunou horliu
wost jrho, slowům wssak jeho dodúwcxla mice
ceny n wňhy. Při toul Um Uejwice Ua srdci
leželo, a w tom prawý a uejlostsi účel wsseho
kazatelstwi býti pokládal, ady poslllchačc swě k
lúscc Boži a žitootU cuostUčmU Pťčwcdld „Tato

jcst odměua uui,“ prmoil jcdnou, „aby kdo
wčxera byl zll)nl, dncď se stal dobrým. Proč by
kU wčcrejssimu dui šléum i dncssck přidatčchtěl

zlý? Žúdaš sobé žňwota dlouhého, dobrél)o pnk
byš Uežcidal? Kdoš pnk Ulilujc dlolcho a sspatuč
stolownti? Eož pak wňbcr žúdúš sobč Uěco
šlčho?

N hlc,

jcdiUčx žimota

šlého ldysi Uxohl

fobč žúdati“ (lxom. 25. o. Ug iut. 50. 8. 16.
c. 11. áo mrdg j)Ui ). Pročeš tčž čslsto ťečujl
proti chťichům a nepramostcul, na nlnože pa:
Uuǧirim, poslouchačxr uapoulinnjr, aby chcllom
hťlchči tčxžkých a

suuxtcluúch,

Ul)ldrž i wsscdnich

fc wystťihnlid
„Nrpobrdej

jimi,“ prmočl, „šrf wssrdni (mrussi)
jsou, m)brž pamatuj, ž:xf mnozi jsou. Nrjfouk owssrm
podobnt lwu, fterýž tč jcdným fousuutim usmrtť, lossak
alc i menssi šwiťatn, mnobňuli jsoU„ moboU tč usmrlitiz
Ncb taf slabei jrstjt pťirozenost lidskcř, žc i sebc urpatra
nčjssi pťibodrx ji Ussfoditi můžr. Tak tedy wssimcjtaxž sobč
i mensssch bťschň, pouěwadž Uepntrni jsou; a chrnňtr sr

jich, pončwndž nmozi json.

Jak mrlmi nepntrnú jsou

zrnka pisku, fdyby sr jich ale nňlcžřtl) počrt do lodi
wpustťl, šnjjsté loď Utonouti musi. Jxx.k nrpntrné jsou
ťrcipčjr
pochodi
ř nich (Rcč
řždky 244).
wrlfé,
kteréž i dcsskowé,
núklndué wsink
domy nlc
zwrrřtiti
mojon“
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szlásstč pnk často mn bylo borljti protj bťschu ncstťsdu
mosti a obžerslwť, ktrrémuž Nfritnně obzlcisstč ncichylni
a oddáni bylť. „Hťich obžerstwl jcst zajislé weliká neo
prnwost“,prnwjl, „od Bohn nenáwidčmi, přj tom wssak
tnk obyčrjná, žci tj, kdo„f znajť přikázani Boži,jč břschem
býtš se naxdomuiwcxjtl qšončwndž

tělo nasse ze zcmč jest

a drsst když pťčlissnč dloubo trwá, zrmi zaplawujr a w
bleito promčňujr, tnř žc Urmožno, wzděláwati jj; tak i
tělo nnsfr přslissným požswciuim nápojů Ueschopným sc
stáwá wšděláns duchowného, aujž přřuássrti může potřebo
Učbo owocc dnchownébo. Každý zajřstť žádá na rolr
fwč desstč dostntrčnčbo, aby bo moljl wždčxlati a z boju
Učxljonžitkn sr xxndowati: n tnk též trdy každý čuliti mci
eo do tčln swébo s. j. napojů jrn w slussué miťc, poe
kudž tobo šapotřrbť jrst, užiwnti má, bo přslissuým užiu
lučxuim jich ro!c tčla jrho nrpromčxnilo se w bnhujsfo
obawně, ktrréž plodi loicr čcxxwybnusuě a žoušrl wsselie
fých nrprnwostč Uež oloorr sfutků dobrúch. Ncbok což

může růstl nn bnbniskácld? anisté nisoliw to, což owocc
přinássi, a nn urjlmjssc jru to, což w obcň uwržrno
býwá. ch tnť i šož z obžcrstwi pochcizi, k obni již pťie
chystáno bl)wá“ (!)irč 231).

N proso tat“č dňtfljwě též napomirmln odporoučrl
Znchowáulipoftu člorocctidcmlťbo. „Ejhlr,“prawil,„bmtťi
rošmili, přjbyla doba postu čtyrocctidruuilw„ a proto
žcidám

Wňš,

bnste čaš tcxu, tčln profpčxssný a dusii jée

čiwý, š pomoci Boži swntč a duchownč slawili fswému
prospčxchn, nifoliw wssnk k soudu. Ncbo řdobochom bo
Urdbnlr Zachowáwali, zbntrčné prárc n pťillfsnč Zamčftu

Usiui podnjknli, čisloty nrssrtřjli, nn poftU, bdčni,

modlitbách

nrtrwali,

a

pismn sw. bud“tosmnřnro

črtli neb čtourťcd nrrádi poslouchali, léfy toto, misto
ponlálxcinč ránU by uám pťiwodjly; a odtudřbychom
bdlč souzrnř, čťmž jsme mčli búti ulččeni“ (Rrč čd!š)l
„Pročrž brntři moji, lU tčchto čtyryccxti dncch mámr pro
dusii nnssi sljronmžďownti potrawu na rrlý leok, postcm
totjž, rošjlmáuim a modlitbo:rt Nrb nč po celý leokčafto
a brdljwč slowo Boži slyssitr, w tčchto dncch pixrcr, jcxl
soby ž krulých bouři swčxta tohoto do přistawu čtyry.

i
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cetidennibo postu sc Utlkajics, obzlásstč odpočinuti blrdati
n čtent a slysieui slowa Božlbo w skrhtosti srdce swébo,
w tichostj a sw pofoji pťjjimnti mátc, Bobn tčž pro
lásku žiwota wččnědo sloužlce„ cožkoliw na lodičcc dussi
wassč po celý rof mnobými bouťcmi, t. j. bťichmni,
buďto zlňmáno, ncb roztrháno Ueb ztraceno jrst bylo,
šc wsselikouppilnostlw těchto dncch nnprawiti n obnowiti

se snažtc“ (Rrč 55). „Ncbofjnko za čaš žni nrb winobrani
sbiráno
potťebl

býwú, črbož č zachowňnč žiwota tčlesnébo zau
jcsl: tnktčž w postč čtyrycctidennlm„ jcxřobl) za

dUchowm žni nrb winobranim fbromaižďownsi mámr,
což bh dUssi nassi f žiwotu wéčnému prospiwati mobloe
N jako nedbnlcc jnkýkoliw, ktrrýž za přlbodné doby se
ncpřičiniw po cclý rol potom blnd a bidU snásseti mUsi,
tak též i kdo duchownou tuto pssenici a nebesfé wino
postrm, rozjimúnim n modlitbami w stodolp dussc swč
sbromčlžďowati by šnncdbal, na měko„žizcň ncjfrutčjssi a
bidU strassnou snásseti by mufelee (Reč .eš(i)r „N pročež
w tčchto několika dnrch odstrančny buďtrž wssrlifé pixco
kážky swčta tobo„ tčlcsné radowánky a ladodo fwěta
toho jcdowaté. Weselosti wsiclikč majč po tcxlso čačepťeu
stati, nbh dnssc wýbodh dnchowné zisknla. Cnš, kterúž

Uám jindy hry zlomhslné odjimnlh, nyni čtrni pisma
sw. at zanimci; misto marm)ch ťrči, žrrtů chlusinúch
a jedodoatých pomluw, fterýchž jsmc se jindy dopoUsstčli,
UUUť čiňmrž nábožné rozmluwy o pismč sw. W bodře
nňch, kteréž jsme jindy w mčimlosti bezč wssebo prospčchU
duchowuěbo trwnlč, nmosstčwujmež nrmocnč„ myhledáu

wcjmrž mpťznčnč, pťijimejmrž ccftujlci a smjťUjmrž er
swornr“ (Rrč 56). „Cbcrmrolč se alc w prmodč postitř,
totiž od poknnů se zdržownti, pťcde wssim m:imc břčchů
se wystřťljnti. Neb co bh prospělo tčlo od pokrmů wdu
prázdňoxontč, dussi wsink bťichnmi nnplňomatie? Co by
prospčlo blrdnouti postrm, zcissti pak n urnásztč šsinne
wčtie? Co by prospčlo nrpiti wťnn, wssak opájrti fe jru
dem zlostie? Co bh prospělo zdržowati sc od pofrmů
masitých, k jrzenč stwoťcných, zlomysluou wssnk pomluo
wou údy brntrowy frUtč trhntie? Co bd prospélo zdru
žowati se wčri tčch„ťtrréž nčkdy dowoleny jsou, kdybychom
pťi tom činili ly, ktcrčž nikdh ncjsou dowolcnye? Tnk
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tcdy zdržujmež dsc pokrmů, nbychom tsm wlce sc zdržoo
wali bťjchu“ (Ncč 64). „N konrčnč, nby posty Uosse

byly dokonnlé n úplné, mcime je tUkcm milosro
denstwi Unplňowati; poskytuěmežtrdy ljlndowému pos
trmy Uasse. Nedomniwrj sc nikdo, žc půst sám o sobč
doftařcčným jcst, uléčiti ráno bťlchů, nrpřidášxli léť

almUžn h. Půst twůj tcdh snmébo tebc trrstej, bllžniho
twébo alc obwejrluj“ (Řeč 85).

Tutéž

pččxi úsilowuou

mčl sw

wesskerš ftúdo fobč swčxťené. Memžclc

Qtec

o

často Uau

pouliual čelúsrc obapolně, leswordlosti n wěrnosti;
panire powšbnšowal ku znchowčmi čxistoty,smilu

Uiťy keirnl U trcstal weťcjnč i po
Udsscckywůbcc nnpominal

taij,

a

č UtikúUi šlého apťiu

držrni sc dobrého. MllideUcům
di: „Wčxš
pak pťcdc wssim a hlcanš napominúm, byste
okrasy prmUč cnostč jediuč whhlcdúwali. Neboť
Uijnkú krcifa zcxxlfletinrb Urbcskú, mljž lesk žlata,
ani hújň ro,;keoď nxilčx, aui liboleoft kwětin, UUi

jnťňkoli přiro,;rnxú Urb Umělc strojenú ošdoba
těla Uneb rozleoš smyslná, Uic, ch fc Ueulňžc

roanti
lcxposti, slndkosti, libcšuosti cnosti a
molldrosti. Chcetc:li co Ulilonmtie? Ulilnjtcmouo
drost, suažtc scž bhstc ji podofnhli! Jste:li

nxilownicř, milthc

moudrost; jsteuli fpunili,

BohU nč se šnlibite,

jste:li nxladi, ďúbla přcu

Ulúhcjtc. Nudčxl Púnč nnšwal Daniclc nlnžcm
žúdosti. N ťtcršš byly žcidosti jeho, leč že
horoucnč šntoužil po krúsc Uloudrosti? Neboť
w leadosti smě radowúnley šmochl, hrdost krčxlů
poUižťl důulysluosti

g, scim wčxšeu jsa zowťený,

lifta lwů ZUlUřrl“ (Neč 248).

Pnnnúm

prawi: „J wúm tčž mluwim,

pmmy kťesť.! Wmenjtr sc mňssni, mlúdeži obho
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čcjných Nc abych loaš žahmlbil prmdim to
ale jafo dcerU swč Uejmilejssi Uapomiuúm wáš
Warthe ic wassui tčch Zcuy wdaUeSUfauuu
wdowy Llnnu pmmy Marlj sobc připouleslteš
a Uúslcdujtež xest lč Uapoduinúni toto prijulete:
a š Uctiwou bašni žnchowntc luldete Uetoljleo
klňsxly před otdllčcjrm Bof;čm, Uýbrž Ziustnurtc

i ždrňwy (w milosti pťcd Bohrm)“ (Reč 246).

Starcňul

prawi:

„Stmxce flmd uemúm

lmpomenoutl, snnd proto, žr w tčxle, fulrti jčž
blizkěm, pofusseui Urpodlé.hnji? Wssak nle, jak
často starri podlčhajč Ucstišidmosti! Ll což Ulúm
řici o laleomstwi, tterčž; jcst počcitlech wsscho
zlae? Nestúwú scx žc tim dychtidočji ro Učxruje fc
w učch žcidost po ftatcich, čim wire fc ldli;i

an

doba, kdež jc budou umsctopustiti?“(Reč

216.)
B powinosti,

službciul .šožixn pťi

tomUU býti takto Uupomiuú:
xžtc:bmtii
draz;i, žc smati tholoc Uasst tutto usimlowili
a křcstmuuu piikú;ulř, ady Ud flmouostč sum
tých oblússtr pak w ucdčxlčUdpočiwalč U on
lileych

praci

smčxtstych sr

j;čuxšoloalř

by

tčm

snúšc a hollťwčxji službňul Božiua přitoumi ldylč;
bU lo takomc dny šanechala wssclčkc stmostl
sttdčxtskč, a

tiul

slmzc

Udillo Boži

pťlučx si hlc

deli Ncbudjž Wúm todU, bratrt ulili oldtčšno,
w Ucdeli a ua slmonosti swatýchumUsstčwowatč

slnžby Boži!“ (Řcč 280)
szlchtč
wssnk prč každě pieilrščtosti Uji
Uml sc chndUch n UUUl)ch: „Dúwcjtcx. chn
dúm almužnn,“ prnwil, „plosim, Uapoulillúur
pťileašuji Čožknljw chcrte dúlocjtc chndyul
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Nechci pťed wčmli tajiti, proč takto mlnwim.
Neb kdh do chrúmll fc odcbirúm, neb odtUd
Udychnzim chudi

U!žýwaji

Ume

řkouce

bych

Wúm poločdrl, bhstc jim Uččeho poskhtli Mne
Uapominaji, bych wúm to poweděl a kdhž jim
ničehoš Ucdúmútr domniwcxji sr, žcUUinlmarnč
domlomoúm Nlmužnu i ode :Une ořcřúwaji
dúwúm jim co nlúm a jslčduohU xxsomlipak
alc dostatečuýnl

Udyholxxčtiwncm potřobčnu je:

jich? N poněwnd; uejsem ani Ucmohll bl)ti
protož Ulluwim Wúm o nich, UllUwim wc

jmqu jrjich (Neč 61) )

mk koli wždy a

wncch napoluilml sn polcpsseni žiwota nčkdy
erpomcnul
tcž připolucuouti žc jodiučxUlčlost:
Boži no dobrčm Uúm pxxospiwati nlošno Proto

prmui: Hospodiuc

pťipoueidnati bUdU

fprawedlnost twoll famu (Zalm70,16).
Q mlo, smml! Proč doložil: faulu? Wšdyť by
dostnččlo, kdyby bol prawil:

pixipnminati budU

sprawcdluost twou. Scmm, alc di, saum; ncb
Ua swou

wlastni

spchoedlnost

mljž Ulyslčtj Ulohll! Ncboť

mli dUe!uchslim

co lllúď,

čeho;

byď Uobyl (od Bohn) loš al? xuxcstli jsi

lošal pročx fc chluldiš jexkobyš byl
chožal? (1 .Zxol4,7 8)d Spruwcdlnost
quz

ul) Bbyčej tafl) jnt se podobxi pnuowol po wrsskcrc Cirtudi fnt
že chudi lotuš n nuzni u dwcři chrámo!mjch jedice prosiwalč o
nlmužuu tčxch, fseři wchnzclt neb wychxi;eli Q tom sUdčdčitéž

sud Zau Zlmoúsuj„ nu di: „.aťož obočejuě w pťedsinichchráu
nwwych sludmcr jr uala.xžnji ndy wchai;ejlci nejpruuc rufy swé
umyli moččlu flrréžf
Bodu lU nwdlubčx zdwlhali chtčjl: tuf
tčž prcdťowé uujju mislo studulc prede dwrřnu chnimowymi
chudr u nu;né Uos:moilň nbordom nčjiunr jutoš prwr ruky
myjemc lnf lrž i dodroččnuosti dusse swé očiňiwsfe Bohn
potom modlitby unstr přňmisfcli(Řcč 25)

374

Sw. NngUstiU co biskup.

twú sama oswobozuje mne, júč pak nemčmeic
wlastniho Ucž hřichh fwé (k)nčxrr in l parc
pščumi 70 ) Ncbot Ueauiižc člowete chtiti něco
dobrého, jestli Uepomúha teU kterýž Uemuže
chtiti zlěho t j milost Boži skrze Ježisse Christa
Palla Uňsscho (() 1 colu: (jučxš op ť)(čjčxšij

c Z)

Co

bychom mohlč činitj dobrěho

frdce Uedobreho , Bychom ale xuelč srdcc dobreč

prawi Bnh: Dam Wúm frdce dobre a

Udčlim Wúm Dncha fwč:ho“ (1. c. 1idro

lll c 6) “)
th

tiul fUúzc wsselikoUčimloft fwou pa

ftýťskýul powmnostcm wčonmati Ulohl poUcchal

sprčwa cirkchich statťU jednomUZ kuržiswych
kterýž ji fmuostatuě po cclý rok obstarúwal, kU
konri wnak rokU z hospodaťeni fwého počet
wydati mUscl Po roce opět druhý Ua jeho

insto Uasledownl
thž

sc stalo

žc kdo Eirkwi Hipponskč

pobožUe odkazy Uřjaké čiuil, wždy ssetřilprisuš
sprmocdonsti; an stalo se častěji, žc jtch cmi
prijmonti Ucchtčl; neb „,chci“ rikci!olxl, „jenoul
darp swcxtepitjčumti“ N proto také již pťčǧatč
odkašy častťji nawrútil, ač jc podle pmwa
podržeti Ulohl
Jedxlou šmuožuý lučsstan
jakýsi Hipponský wsscchny statky swš z dobre
wUle Eirkwi Hippollskš řmrownl sobě jeU U
žiwúni jjch ponechaje Wošdšji wssak toho ph
ue)Podle pťitlndu sw cchwln čalto pronússel propowčď: Bohu
diry.ee „eeNed prawi „rož mužeme lepssibo w jrdci su:čm rbo
watl a ústy wyslowownti a pijmcm wyzuačňtinež Bohu dikw?
Nic nemňže slručnčji prawrno radoslněji slysseno, njc prospčš
něji ččnčuo býti“ (List 77)

Sw. Nngustin ro biskup.
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kal, statky th nazpět požadowas a pro chudč
Nugnstinowi značUoU sumn peněz poslal NUg
wssak nejenom statkh onh hned anratiti
pťiu

ťazal Uúbrž i penize tčž poslané Pťijmy zna
dúni kostelUich z časti k lUýžřmč kUěži swých a

z časti we prospech chlldých a k účelum dobro
činUým toynatelcidal Nn lozkaz jchcd fuez cho
rluš zc julčni cirťcwuiho wystawěl UakladnoU
UculocUicč(Reč 386) a kostel, který fw osuli

mučenikmll oslawil „Na biskupa Ueslussč“ ťi
řčxwal, „aby zlato ufchowúwnl rukU wssnkpro
siciho odmital

Kxaždodexmčrtař Umo;i prosi, tak

Umoši w;dychaji, tač nlno;i chudi Uňš wzýwaji
že wětssiUU jich tU zarumtkn

an chuužeme Udncmdúwati

zcmechatč Ulusčme

Pročež častowč

iicich k udčxlowňalisllmužny chUdúul Uapominal a
ku ťoUcč knžani jcduou Zwolal Pro žebrúleh
chci Uulerúd smu žebrati, bhstc wh ftali fesynh
Božimi l“ Hipponsstč bčskupowi swcnm prosicimU
ža chndc hojUúch dnrň wolUč poskytolchli a k
radc jeho každoročnč lUUeul chudým odčwuw

Udclowalč N když jchou wnepřitomnostčš!lug
za čan wclřkc pohxomy toho opomimlli

zwlasstUim ltstem (ep

122)

W.lug

jich Unpomeuul

aby bohumilý obyčxej teU žachowali Zxašciuš
nlessťau Hippouský, kterýž Ucmoha dllchy swč
Zcxplatjti do žalúče mel Uwržen býti Utckl sc

k Nug Tento jinak pomoci Ueulohl Ucžšžc pe
Uize za Učxhožaplntil (List 288)
Nno stalok
sc žc i pofwčrexté Uúdoby kostclxlč prodati we
lel, abU fřrsfmlh ž otroctwi thkoupiti a uuzo
Uýnt přifpčxti mohl. uu
Nťjlohofrňte opět požúdčm byl, abh pťi
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Sw. AUgUstmco bisknpe

soUdU aneb wrchnosti swětskč wěťicich se šastal,
ob;lasstč tenkrate, fdyž kdo k sulrti odfoušeU

bhl což owsscm často t proti prnwuscstúwnlo
W pripadn takčm lid spčchal do chraiuul a bi
skupcx swcho snažuě pxosil, ldy ,;mlcchajc wsscch
i Uejdixležitějssich prnci nesstnstuifcx sc zastal

NUq poflld sc to srownňwalo š Uťndrm jcho
sstastUě sc Ujinml ubohl)ch tčxch,Umohemu žiwot
zachowal, n ťedyž to noulošllo ldylo, Uspou po
ťřebncho čafu ku člUěUi pokecini mn Udyprosil
Rdhž UlU bUlo Uekoho pťi wrchnostcch zastllpo

watl
tak

tak mirnč U dustojnč pii toul so ulčl a
opatrslě

sc

Ueb pťčlissného

Udystičhnl wssclikého Ualrhtinč
obtčxžoloúni,

žc wždy podoscil,xl,

Zač byl žúřml a že wssickui moudrosti

jcho fc

obdiwomnli ) Řdy wssak potřcba toho wy
Umhala, pxmodu U spmwedlstt
erhroženc
Zastčxwsll ťiknje: Prawda

jcst buď sladleei Ucb

hoťkn; jrli sladkcx, Uetri, jcli hoťkú, lúčč(Poďs

k. 20 list 247) n
Jnkož

wňbec

xUssem wčxťicim smým

bhl

prmm)m otceul tak č prcde wnim a žlússtč byl
otrcm wdow, juotkjl sl neulocm)ch, wsscm n
wffudy skytajc pomoei a Utčxchyd)lomuluš bo
hcxtý statkúř bliže Hippoxlxl. ktrréhož Nug. flim
Ua wirll lečxesfmlskch lchl odrútjl, měl Ua ftate
cich fwl)ch fpraiwčxiho, teteryž loybrnl od xoluikň

platy powixme a zn fcbon jc podržol Romuluš
nújcm po druhč wymúhal Ua Ubohych tech,
ttciiž š Udellou ch obtčži jrdnou

ho bylč Za

prmoili W chuúzi tc prosill Nug o pťispčui,
ex) Bťcc wsfal w trefčm přlpadu obyčejue řčlliuml: Swčtsťxi wrch
nost muohdy tim ro udčluje, welmi lčž obtčžujc (lchoďxc„ 2o)e

Sw. Nngustin co biskup.

377

kterýša Ujaw se nefsfastných dutkliwč psani po

flal Romulowi w kterémžmnmezijiuým pisse:
„Jakéž
jei wc
sluysl
pťrstal
byk i

247)

bolesti jsi UlUč zpufobil th, jehož jscm
sw cwaugeliU zplodil! Buh tč otcwriž
byš widčxl ro činiš a toho sc Zhlozila
Neb Buh jcdeukratc bnde souditi tcbe
ljdský foud k twc stranč soudil“ (List

NU tchdaž takč powinnosti bylo bjskupů

rožepťc křcstnuň wzniklč rozresso

wati

qu

i tentoúřaderlmiobtčžnýšlúsky

pluoU ochotuostiobstarawal Sam Pcin aSpa
sitel Uúš Ješiš Chrčstuš předstnwenč Eirkwe
Ustmlowil Za Ueije:nssč soudre smirnč, kdh prawčl:

Jcstli

by ;hřessil proti tobe bratr

thj, jdi a potresci ho mcži seboU a
nim snmým ..
pak li tebc ncupo
slechUe přtjmi k sobc jcsitč jcdnoho
Ueb dwa, aldU w ústcch don
Ucb tťi
swčxdlex“l
stalo každe flowo Pak li jich

Ueupoflechdlc, powčš Eilkwi (Mt 18
1Zu17)

Tuk též sw ap Pmocl přisnč karal

Rorintske, šc fondh a do;rpťe nleži scbon Umji,
tim wice wssale prmoi jich lxýtč trcstu hoduyuli

žc wšepie

swé Ua fondcc pohauskč wžuúneli

wými

j. před soudcm pohanským) a Uc

Juk jeu suli wolú Učxfdož wúš maje
pťj š drUhým, souditi se před nepxa
(t

pťcd santými

(t j. kťcstmly)?Zda liž

erite,

žc swati tento swět sonditi

budon?

Taktcž

Ueui meži weimř žú

dUeho Ulondreho

kteryž by mohl

souditi nlcš i ldratrcul (Ubratrem) swým?

378

Sw: xNugUstin co lčiskup.

Nle bratr š bratrem se soUdi, a to
před newčťicinli?Již zajistč Uaprosto
hťich jcst, žc Ulútc sondy mezi scboU!

Proč radčji kťiwdy UesUússite?Proč

radčji sskodh Uctrpite (t. jt Uežabystc
se před pohmly foudili)? Wy pak fami

kťčde čiUitc a sskodite,a to bratťim.
Zdaaliž ncwite, že Uesprawcdliwi

Uebndoll krčllowstwim Božim mlci:
dnontč? (l. Kor. 6, 1u9.) thud wznjkl
obyčcj, že křesfanč powstnlš meži sebollrozrpře
Ua bisknpy swč szússeli, kteťiž je podle ducha
sw. cwangelia a lúsky kř. rozřcssowali. Bbyčej
teU cisať Konstrmtin,

kdy kčxcsiancm sc stal, po:

twrdjl, U prawoulocuost bňsiupll Ua unw„;eroš:
ssiťil. Jakkoli muohonúsobuč U Uefuadxlš bifku:
piim odtud powstaimaly prúco, a jakekoli Nug.
fúm ťikčxwal: „Wolil bych radčxjč rlckama pra:
cox.oati, rožjimati a modlřti fc, než tolčk swčt:
skych žúlcžitosti rožsUzowati“: přcc šneuuawouou
horliwosti
žiwal do

w jistš duy š ťeUčxžeUli
swýuli pťich:i:
finč! souduč: (kdcž čUstU Ud rúlm a„ž

dossiršlloct přilačxučul žcxllldřrltrwnl), wdowy
a sirotky hújil proti Uesprawedliwým mitifťliuU
nlocl:t)ch, Ucpřútclh smčťownl, a prmodu a spra:
Udcdllwstšpodiwxchodnon bystrotou Zastúwal. Ncb
jedlmlo se tuso o dllchowuý prospč!ch milcUčho
stúda jeho, o swomwst, lúsku a úctu k Zúleouu
Božimu, n kde se o to jcdnalo, urzual sw.

Qtec wlastuiho pohodli. Pošsidiuš wyprmuuje
o Učm, že posloUchaje řcči soUdicich sc, podlč

špůfobn, jakýmž fc Ulčli a při swou Zastúwalč,
požamtč sč suažil wždy tčž staw dUsse jcjich

Swu Nugustin co biskUp.
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wniterný, a kdh se een Udčxla Uťilcžitost, Uapon
Uliual, nbh šňkona šožčho a lúsky kť. we wssem
ssetřilt. Poklúdúm to býti jediným zčskeut úťax
dowňni takowého, aby každý dle zúkoua leř.
powimlofti swč k Bohn a k bližnimU doleonale

zachowúwal (Pošf kap. 19).
u
szlússtč Ulilý obraš jak ducha tak tčž
čxiunostisw. the poskytuji númlisty jcho, kterč
žwčxtssčhodilu w dobč bisčupstwi swěho sepsal
a š Ujchžto 270 Uúm dochowčmo jest. Kdekoli

a kdykoli bylo jest k dobrěuul napomiuati,
bludy jaleékoli wywracowati, prawdn kat. do:
axošowkati, Zarmouellých tčssťti, bloudici a hťiďu
Uiky
pokúni přiwoditi a wx“xbcckrúlowftwi

Boži rožssiťowatt, Llug. wssndh a anssc
8 Undssenon horlčwosti

bohumiloU

strany

čxňmwstroz:

wiji, a kam přitelad a slowo jeho dosúhuonti
Urulňšc, tam Ulocným pšrem fwýnl Usilch. W
listcch jcho Uslléšti jcst bystrotu dnchsl Ucoby:
čchoU a oplýwajici bohatost Uchsslčllef, Uúbou
žnost U wrouci horliwost, lúsku a pokorll žboz
žuon, řcči pak srdccjcnmou libcžxloft. Ehceuli
kdo skwčlh wzor kučšc n bistenpa kat. pošnati.
pťečti sobčx. llsty jeho, oby pošlml, jakč práce
a UmncihňUi Yug podstoupňl pro slúwu Boži
n fpachi brntči swých, by podle pťikladll sw.
Pmoln
Christu

wsscm wssecko UčijčxU byl U wsseckh
žčskal. ListU jcho š mětssiho dilU pou

jrduúwaji o prawdňch Uúbožcnskýcha Ulrmouých,
Umohč Upět psúny jfou pro obranU nauky kut.
w jtm)ch opčxt olxsašell jcsk wýklad pisma fw.
aucb kcišnč cčrkewnc„ udňlosti časowš, rožličtlč
otcižky silojofické, mueb dotýkaji fc rozličxm)ch
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Sw. Nugusiin co břsknp.

potťcb ofob foukronmých Pročež také ErasmUš

(prčďťatein ep 8 Žuš) š obdjwcnimprawi:
„Jakon to zmčml na Uěm pozorowati lze když
i sebe ncpatrnčjssi naděj kUnc šiskati, pohmm

Christn Jcžini cmeb pobloudilčho Eirkwie?
anou tu projewuje laskaon mirnost, “ak bcd
dliwe po;omje čehož by podlc okoluostl zapo
třebi bylo! Sjar starostliwon peči orodee Za
Eirkumccllionh tteriž pťcce pro ničclmlofti fwc
žaduého smllowciui Urzaslonžčli! chslhuul kdh

tnkoon horliwosti a lafkou projcwcnoUpťa
telnnl jakož i Uepiútelům? Čtoucilnu listyjcho
jcft,

jako by pťcd o inm widčxl slepici onu, o

ktcrež ewnugeliUnl wyprawnjc, „aua fhroumždlljc

pod ťixidlaknřntka fwa“ (Mt

w

23 37 )

Jať

fe podobčx uestčxwalo pťed fw Llug

Nfrice

žčxdných klússteru žrnských Nčkoli již

od stolrti lU Čirtwi kat pťenmohc panm) žjly
wc sw cistotč: Bohu zaslibruč nežily wssak
wždycťy wc spolcčucul obcowciui kdcžtoby wžn
jrumě scbc powZbUžUjicc w dolonnlofti kť pu
spiwnly N prúwom polelcidn sc, že sm Nuq
jest púwodccnl

klásstcru žeuských Ud Nfrjce, UU

pxwý klasstcr w Hippoml šnložjl w ktcrcmž
scstm jeho olUdowčxlú po dlouha lčta picdsta
weUUUbyla Stcmowy a prawidla žiwota spo

lečnčho přcdepsnl jim sw

thc

Z 8)ipponu

podobnč Ustawy xošssiiily fc po wcsskerčNfricc
Jakou peči Ulčl sw Qtec o klcisstcruč pmmy
thto o tom pozdčxjiloyprawowati budcule

Swe DlUguslin co biskup, obrancc uauky kat.

381

21. Sw. Llngnstin co bisinp, obrancc nanfd knl.
proti pohunům, židňm a rozličným laciřům,
obzlásstč nlc proti Donatistům.

Pastýřskú činnost sw. the

a pččc jcho o

swčxřcUésobě steido kat., bhla lU každěm ohlch
loclčolcpci; aU wssnk o ni zachowúUo Ucim pou

drobUčjssi panlútky jen wc počtu skroroném,poo
dobú fc wicc ouěm skntkúnl dobrým, o Uichž

prawi Ptill Ježiš, že fe Umji kanti
tosti. Tim patruějssi

jcho co obrance
kým odpňrcňm

we skryo

a šjewUějssi jcst působeni

wiry kř. proti wsselio
jcjim„ o kterém sc Uúm

poziřstmojlo tač hojuých šprúw, žc postačuji k
Uplnému a weličolepčmu obrnšn. Prozťetelnost
Boži zajisté Ustauowila sw. Nugustixm strúžo
cem slo. Cirkwc kat., ozbrojila ho dUchowou
Zbrani milosti swč k boji proti pohanňm, žčo
dňm a kaciťúm rozličným, tak že se wyplnilo

na Učm, co Uapsal prorok Jšaiúš:

rwých Jerllfalšme

Na zděch

Ustauowiljfcm strčxžnč,

cclý ch i celou Uoc po wssccky bUdoUcč
čafy UebUdoU Ullčctl (.Jf. 62, 6).
Wesskerý žjwot Nug. a wsselikú ččmwst
jeho, obzlcisstč od toho čafn, co sc bťsknpem
stnl, jest Uúm Zťcjnu)m dňteašem, že dokonnlc
zual toto powolúni swé. Wždy a Ustmoičxnč
taUUlo Um Ua nlysli, rossudy a we wssenl suaa
žowal se jemu zndoft Učxiuiti, po cclý žiwot
swúj šustal Ulu wčxrrn, a wsseliteou moudrost
a žkllssexlost

wcx wčxrcch U)kajicčch se lerňlowstwi

Božiho tomUto sw. Ukoluwc profpěch odčtowal.
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Sw.

YUg. co břskuppobrancc nauky kat.

u

Boj bhl čxastoncrowuý welmi UUsteroU doboU
š Umohými nepťčxtelh zúpasitj Uul bylo očcmž
na swem mistč wyprawowati bučxemc
Bohanstwi
za toho časU již sice úplnč
hynulo; Uic xučUe wssať bylot i tehdú jesstč
dosti pracnoU poloimlosti bisknpu katolických,
pozustatkh pohaustwa Uwodčti do Eirťwe kat.

a Uchťu kť proti pohausiýuu mudrcum a ťe
čnikům obraslowati, jakož t nowěobrúcenč U
wiťc a mrawcch kr Utdoršomati Qbywatclč
poblizkého nlčsta Madamy byli poUejwicc po
haUě. Sw Qtec wUmlquUsti swou uwedl je
do lůua Cirlewc kaxt (List 232) Taktcž, když
jeduou se setkaxl š Lo!lgjnimlcm, pohmlským to
tenčzcm, a poznal ho býti člowěkem dobromyu

slnym počal i hued š nim xošlnlonwntj mlo i
pozdeji jcmu dopisowati o Unbožemstwikť Neb
prawil o čemž Uloholl přútclc ď wctssim pro
spčchem rožmlouwatř Uež o prostredcich k do
sažexli dobrého

a

blažeušho

žčwotae?! N když

mn Louginiml odrpsnl: „.ZkBohu jcdech a
prawclml wesskercnstwa stwoťjtcll žjwotem či
stým a mrawuym že usilolooti múmo Zmimo
mj; o Christn pak a Duchu sw Uowim, co
soUditi

jest,

an

jsem pofawúde

Utčxchož o Učch

neslyssel.“

Nugd srdečxuou rndosti opojcn Boha

prosil,

Ulilosti sluoU čelowčxkaUpťiuulč pra:

de

by

hlcdajiciho oswititi a na ccftU fpasrui pťču

wčsti rčxčil. Psnltč Um paf ua to š :oclkon lau
skawosti a ssetrllosti a jnk za to múme, šifknl

ho tež Ehristu (Sr

llst 235)

Podotdurnmo

hýxui listy a spisy Usulownl o obrúccuipohmm

Požději (meši r

498u41l)

wydnl kUchUo

Sw. AUgo co bisknp, obrancr nankh katx.
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wčsstěni zlých dUchů.a whfwětlil ssestero
otcizek proti pohaUům (sr. list 102) a kou
nečnč weleslawnč dilo fwé: Q mčstč Božim
(o kterčmž pozdťji ťcč bude). S toUtčž pčči
úsilownou Uaponlinal kťesicmy, Uby se wUstťia
hali obyčxeǧňa powčr pohanských. Neb stúwulo
fe Učkdy, ze kťesimlč w Ueuwci postaweUi utoe
čisstč swč brainmli k pohmlsiým žcxklinačům.
Proti takčUUl počiUúUi lecirawč prawil: „Stůa

Učulikdo, ať pťijnle tčlo a krew Púxla Jee
žissc a dcj Uxazatč tčlo swč, by fc whplnilo,

což psúno jest: Stňučoli

kdo z wč:š, Uwezd

diž (k sobě) prešbyterů (kněži)Eirkwe,
a ať se Uad Uim modli, Uxažice jej

olejom wc jmeun PúUč a modlitba

wiry Uždrslwi UcnlocUčho a poťehčiť
jelUU PúU, a jestlčže jeft we hřissich,

budou UlUodesstčui“

(Jak. 5, 14,15).

Wizte brntři moji, Be kdo w Uemoci postawcn
kU Eirkwi sw. fe Utckěx,dwojiho dobruúčastdchm
fc stúwň, žc totiž Zafloužiti sobč xnůžc izdrnwi

tčlchč i odpllsstěui hřichň.“ u

Tak tčž napoo

minú kťcskcxdly,Uby wc dni fwcitečUš zdržowali
sc losselikých zlr)ch ixcči, pifni oplšlých a taUců
Ucpočestm)ch, jakož pochlú Oťcd chrúUrU swými

čxinitt obwykli. „Ncb,“ prawi, „ti, kteťižjazykcm
swl)m Bohn Umji dobroťcčitř, takým hřčchem
sebe famých k šahynuti pťiwodi. BidUi Uessfao
stnici oni, ktcťiž pťcde chrčunh swatých pokřčky
činiti se osmčluji, ačkoli co kťcskauč do chrúmU
dyli tUesslj, aliclllúxlč ro pohmlš odtnd odchcizcji,
prowožUjice obhčej pohauskýe“
Rdlǧž sc pťchodilo zatměni sllmka, Umozi
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Sw. AUg. co biskup, obrancr nanky fat.

š wclkým hrmotem k nebi pokrčťowali„domui
wajiec se žc zatunčni stalo se za pťičinon Uč
jakcho kouzla a žebh možno bylo křikcm ho

pťekašiti „thbystc“

disw Btec, „taleychpozo

rowali, ťeknete jjm že zatmčxni slnnča stňwa
sc čiženim a dopuUtrnim Božim a Uapomesltež
jich, že powerou son tčžleého hťichu sc dopou
sstě“i.“ Jini opět U pramcnů aueb pod stromh
fklndali sliby fwe, při fobč nosiwalt ldyliuy po
wčrcčnc nurb znmncni auo i wc čtwrtck (deU

to Jowini šnswěcrný) wneliké prnre sc zdršo
wali Proti tčm a takowým Uapomčuci: „Co
Uejostťeji

jich pokál:ejte

slo sni Uje

a, ťeknčxte jim, žc kdo

Rdhby sc Uepolopnlli,wystťihcj

tež se tnssellkčho obcomúui š uimi“ (Reč 265
jn Upp.). „Ncb, totoťjestnúbožcllstwi ťťcfťelllsleč,
že sc klannlc Bohn jedinúum. llikoljlo ale
Bohůnl

mUohUUl pončxwadž nečini

seUu, lčč Buh jediuU“ (1moc

Postnweui Žiďowstwa

dussi spcxa

28 iu .joxr..)

za časusw the

ncbhlo Učkterak dňležčte, což odtnd poznúwaich,

že se Unmdocholoaloch jcdiné pojoduňxli
proti Žjdňm od Uehoscpsmlcchpisu tonl
doroozuje žc Žjdé stu
nostř Boži, ktc:oš
ncchtčeli du Ehllsta
Zúťoula

wclfym dulenžcmpiiď

je žmor,hl p:oto žo wčixti
Jcžissc o ktcrclu pisuuo st

Zřrjuuč swčxdčxi,že jest Spasitcl

dUesskeu

rčho swčxta. Proto takč pťcstaly jřž swcitosti stuu
rého Zúkoua a obétt wrsskelé a Ua xuistr tčxch
po wosskercm swětr Ubčxtujc sc Yohu
občxt

jedun prmnú, krcstnnskú(n 18) „Chlxsta Je
žinc“ tač doklúdú sw Qtec, „hlusrjluež jlm kdc,
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ch můšcnlc a lúskukuim mčjme.Newnncisscjme
se hrdč Und ratolesti ony rozlú:nané, nýbrž poo
mcxžmc raději, či to mčlosti n jakým to miloe
srdcnstwim a w jalečmto teoťeml wsstipeni jsme,
abychom w pokořr, nikoliw posmiwajicc fc jiul,
m)brž š třefeuim plcfajicc, řckli jim: Pojďtež
a choďme wc swčtlc PúUčx, poučwadž wrlkú jcst
jmčno jcho Ulezi núrodn. Josteli Uslyssi a po:
slcchnou,

bUdou

k tčxu pťinúlcžctř,

psaillo jest: Pťistuptc

cer

letcrých

budetc a twúřc wasse Ucblldou

Zahallbeny
sselt

o

k Učnuu, a oswio

(žalnt 33, 6). Rdyby wssak slye

a Ucposlcchli, ldUdoU k tčm patťiti,

rých Uapsúno: HřissUik

o ktco

Uzťi a hnčxwati

sc budc, ZUby fwými fťťipčxti a chťau
dUoUti bUdc (žalm 111, 10) Jú wssak,
wolai Eirkew Ehrňstowa, jnko

oliwa

plou

dUú w DomU Božiul, doufal jscnl lU

milofrdcustwi

Boži Ua wččUostana

mčkh lučkiiw“ (č. 18).
W

Rxarthagiuč Uwčdl swl Btec do lfjlua

Cirkwo kate kaciřc TcrtUlljančsth,

kteťiž

Uchi jiným učxilj, žc druhý ssmtef Umnželský
l)ťistý jr.st, a žc dUssc lňdi bcšbošm)ch po fmrti

w ďúbly prmučučuy

budou

(Sr.

1ide:x áe

dR!xošidUZ jx:x?r. 86).

Bliže

Hippolm

bylč kmcičxi,NbeloUii

Uažxoani, o Ušchž joU tolik winlr, žc zawrbowali
UmUželstwi a žc cišč dčxtčža wlnstUi pťijimnli

a jc whchowúwnli. Piisobcnim sw. Qtre nao
wrútili sc wssickni do Eirtewe kate Mllohem
pracnčjssi,

wssnk i muohem

ktcré sw. thc

weižnčxjssibUlU bojc,

proti Donntistňm podstoupjl.
17
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Již pťeš 80 let růzUila neblahú roztlžka ta
Eirkcw NfrčckoU a swirnla ji tnkowými stmst
nli jaťýchž niřdy, ani za doby uejkrutějssiho
pronaxslcdowáui pohmlfkebo nebyln suússela
Ncbudeč tussim od wčci pošdlžixlleli se při
wýkladn rošwoje a tehdejssihopostamčxli fekty tcto

Jak PaU a Spasitcl uúň bhlpťedpoločdčxl
žc krúlowstwi Boži podobno jcst zruku horčič
Uemu,

ktcrcž ncjmenssi sice jcst Ulcši wssemi
semeUy, nlc když zroste jest wětni Ucžli wsseckh
bhliny, a býwa jařo stxom, tate že ptúci ne
bessti přilčtaji a bhdleji na ratolcstech jcho

(Mat.
tťi sta

13, 31),

tnč sc i l:hlo wypluilo. Po

let ssiťila sc Cirkcw fcxtolirkci pťi ncjo

krntssim prouúsledowúui a po 300 ler plnilo
fe slowo Christowo, že j brúuy pckcllré ucpřcu
moholl ji KU koUci třetiho stoleti bylot již

patrnč widěti žc Cirkew kat šwitčši w zúpcst
škrUtým pohmlstloem Tellkrúte nlc hyxlouci
již pohanstwo soustťedilo wssechuy fily swck
nowému a sicc poslcdniUUl UtofU; jcsitějednoU
chopjlo fe wsseliké Uloci swč brauné, wssak ale
po nmrném pokusu tom klcflo wc smrk šnslollu

ženou. Lcta Púuč 303 totiž wydal Eifař Diou
klecjan lozkaz, žn ktcrým se meli wssčckui chrú

mowc krestmlssti zborlti

pisma fw spúluti a

křestcmč wsscch dnstojnostč šbawiti
Zaroweň
Uaridil, abh kUrži kťestaussti do žalaťu Uwrženř
a erlikým
uúsiliul k občtolUúUiUlodlmu nuo
ceni byli Ncislodlecm toho šuťeuo lUc wssech
krajinúch řlssc Niullskc přcdewssim pak w kran
jech Dioklecianowi podťišených, š Ucslýchnuou
Ukrutnosti proti křestnuňul, a po dlo:chý čaš
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tekln krew kťestmdskciopčt U waluých prondech
Qbšlússtč ale lozknš, UbUspúlcny bUly knihy swaté

k tonul snuriowňl Uby wira ťř. zameenim
žiwouciho prmucuc iwcho dorcla UdyhUbena
byla W Cirkwi Nfrlckc nťrdnici cifařsstčpo
wrchnč

jeU ssrtrňli došsnžu Uchdaných, ml smui

pťcswčdčcui lnyli, že zhula nrmožno jest, loz
kazúm cčsnťowl)nl wyhowrti TU lossať čnftrji
přchodulo se, žc třrstmdč swcwolnč

sňřstc ploti

fobc popnšownli

lřťndy cč

a Uojsourc od

Učfoho tcizúui, jnkoby ua U!zdorh, wyžnciloalj,
že jsou kťesťcxnč a žc ulkdy pisem sw. ncho
dnji. Tnk owssrnl staitř sc nmfclo, žc Ulnoži do
žňlúřů Uloržrxli byli. Wssak i lo tnkoloychto přio
padcch Uťedniri jeu lčfnawč wyssctťownli a pia

snm swe š patrnou ncdldmlljwosti wyhlcdúwnli,
na nlistč nich buď jčnš kUčhU lderouce, nueb Ua
tolu přcstúwnjico, fdyž teřesťmdčjcu Učxktrrčfučhh

sw. wydali,

ostatni pro srbc Uchowawssr.u

Qwsscuržc take počximiui přisuč a Upřiumc pra
wdiwosti xm Ujuul bylc lu toul alc žajistč!pa

trnou lUýmlan ulčlo, žc tařowýul zpusobem
bylo lžc ploduiflcdowúui fc loyhuoutč, a pifula
sw tim ldežprčučjssč jxstutou Zachoumti škdo tňť
ččxljlj, wymlouwali sr ; xmrčrui sduntošrúdstwi,
dowozujice že tdo wčixi w Urjfwčtčsii Trojici,

byt ikxliljy s!U wydnl

picre

srdcc swcho

w ktcreuxž Blch Zeikon fw fwnj žnpsal, ucwy
dmoú pohanňm! Pisnm slu anjstč: plo kťxe
stauy dciua jsou lllfolilo alc nojfou ťťcslanč
k wllll pčfmn stwoieui N ro jest potťcbuějssč
abU čxlowčk ťťcffalal UfmrcrU byl, aneb, žc sc
pifmo wydatč xmi? Jak čemftofc stciwú, žc Ueu

17 e
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dbalosti Unlohc kuihy pisma fw žkúzll bčrou!
Z UUtnč potťch wssak a pro hroširi smrt pio
fmo wydati, Uxělo bh snad byti trestU hodučjssi,

než co sr stúwú z Uedbnlosti? QstatUě byti
cisať bhl rožkúzal wssecky řnihy pisum sro
wydati, wsseckh šajistč wydňuh Ucbudon; Uao
pak tim bczpcčncji sc Zachowaji, a Eirkwi pokoj
fc Zjedna e) Ty a tntec byly přičiny, proktcre
Unlozi kťcfťaUč Ucostychali sc knčhy fw wydati
MUozi wssak čťuili naopak Smnomoluč spčchali
k Uťadum cisaťfkýul za leťcstmly fc wydúwajicc
a chlubně wyfťikujicc že řxxčhsw Urwydslji

Tať owschl fc stnlo, žc oblusstčxmethuqiuč
Umoši

kčxcsfanš UtUčxšnčUi bhli.

pollčwadž

úťednikňm

Nčxktoťi proto,

wyssctťujicim knihy sw.

erydali;
Ulnožč opčt a tčch byla wčtssi čcist
že smnoloolnč scbe byli lUUšradilt Bohušrl, žc
wetssina techtose sklúdnla z lidi doccla uehodllýcd
Neb Uonzč plo dlnchh fwč w žalúťi hledali jakš
hosi nitočisstččcstuého; muozi thot smuj hrtssuý
skollčlti chtěli flúwou Ulučcnickon, Umozi opčt
podlosti sprostoll očckúwnli hojm)ch ululužen,
kterčž ločxťiciUwěšnčným wyšlmwačňm

poskytoe

lchti oblUykllllli Nrcibisteup Rurthaginsky Mou
suriUš ťdhž slyncl žc ř m ftollčuúm chrúum
po pismu sw sliditi se bude wssechny rukopisy
pisUm sw Ukrcǧl w domě směxu, lUkoftcle ša
Uechaw jeU spisy nčxktere kaciřstc Uicdnici cio
faťssti pař, čdyž pťxjssli hledat pisem sw po

núb

bmlč nnlešeuc spisy; n nčkoliw kdosi Nerusuria
U Ulistodržitcle Nmuliun oldžulowal, žc pislua
lr) W tom smyslu mlmoi sw Qplat Milethnustý w dilr swém:

„do ďcbiouwte j)ou aůr karmenjanuml

7C,!ll“
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fw. w domě swém Ukryl, tento žalobll tn zao
wrhlull, a od dcilssiho hledcinč Upllstil. Mezi

tim arcčbifkup, pošoruje erčafnš

horleUi doo

Umčlých wyznmxdnčň, obúwal se, žc bh Uerozu
Uumýul drčxžděxlim takým tim loětssi proUčxslce

dowcini szikaUtč

Uwhlo, a proto wyslal

arcijnhna swčho Caccilimm š roškazem, by wčo
ixicim šubrúuil wsseliké hlllčllč núwsstěwy Uwěza
něných ťeťesimlň. MožUo, že Eaecilirm U wykou
UňUi rožkašn toho pouěknd Uessctrnč jcdnal,

tolik jjsto jest,

žc z toho powstnly náfledkh

Udelmi žlš. Ncb Umozi bjskxlpa swého š Ukon
tUosti a ncUúwisti k whznawačeům wiUili, weo

řrjnčxproti Uěnm reptajice.Nchlo wssakUatom
dosti. chpokojenci odepťeli sc wsseho poslllsscne
stwi bňskxlpxlswšmU, a šarašili w Cirkwi Kar:
thaginsfč ro,;tržku urbcšpcčuou. Byliť jsoU to
lčdš wcissutwi

a

hrdi, kdežto powčxžliwčjssi jea

dnúni biskupa swčho schwnlowali. Na strňUč
rozkolxlikň stčxla bohatci wdowa anilla, žena
pletichúťfkú, jižliwú klewetnčce, Umjici Ucpra:x
wou

a

hledcmon,

w Uxalčcheruostech sc zaklúu

dajici pobožllost. Carciliml

bhl ji jedUoU pro

jeducini powčxrčiwč be,;pochyby weřejuč pokúral,
a Ucl to llelxlohla hrdú šcxmnikdy zapoulexlollti.

Ehtic tedh křiwdy tš doumčlš pomstiti, mou
cuým wplywem swýul wssenložně ssiťila Ucnciwist
proti MeUfuriowi a Caecilimm. Tak tčžiUwču
žučui podnčcowali rošhoťčeni mezi křesťaxly.
Houosice se domUčloU slúwolr nmčxcnickou, poe
kory wssak a lňsky trpěliwš Uezuajice, Mcnsuo

riowi a Caecilčaml fpilali šrúdců U.!ich,a jao
kobh se jim již bhlo doftalo zlcisstui moci w
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Cirkwi knt., wydawali kťestanům Ze žalciťe xoz
kažy w tnto flown: „Kdo by oldrowúui měl š
biskupcm, š Uúlui Ucbudc inti podiln lo krňu

lnmstwi Boj;iul“ meuéulu

počinmli takémn

kteléž žnjistc Ucžnači pmwčbo wy;umdnče krc
stansfého owssem že bisfup uulsrl odporowati
a tcxk fe stalo že fporu ro dennč pťčbýwnlo
Qbžlúntě wnak o ldřskupUsmuěm tnt hmlebnš
powčxsti ssiťcny jsou po wenkcrš Cirkwi Nfri

cké, žc sc chcua

widěl pfati prjumsowi NU

Ulidje Sckundowi a osprawedlllitč jcdxlčmifloc
Tcuto Umž jfn uclo:.udcižliwý a plchlňwy, od
poločdel hrdč BUlot tehdy šnjlstc bedliwčho
lošnlyflu žnpotťoldi, toho Udssaksc Ucdostúwnlo
Scleundolm, rož oswčxdččlUa cilfrwuéul sučmu
kterýž r. 305 do městn Cirty wypsal. xšesslo
se tam dcsct břsfupli proločncčc Nunuidffš k
tomn

cili, nby se lldljkodtalrx wyswčxreui biskupa.

Srťnndlw picdewssim wytýleal pičtonlm)m n
zcjmena Uwúděl ty, ktcťiž pčsum fw byli wh
dulř Ncktcči sc piužxmlč auo i pdosili by jim
odpusstčxuo bylo, spolu doufnjicc, žc i Blih
slnbosk tlxkoll jňm luilosrdllč proUliUe. Sekuuduš
jjm

wssač

Ucchtčxl :Uilm té

uiletcrňf

odpllstjti.

Rdy,ž alc tčž podobuě wiUil ldiskupn Liumtcu

stčho Pmpuria

Udpowčdčl Uul tento: „My

sliš snad, že i jn sc dúm tnk Zastmssuti, jnko
tčto? Co:w ty činil
fdy so fuihy sw duydntč
Ulčxjhe? Rdyldyš

jich ldyl UclUlždml žajistc

byl

bhš Uyui lo žalúťč! Ncžúdej si alc, dych dúle
Ulluwll“ Tu Učkteťi ldlskllpoloč počall Scřunda
chlcicholiti, by se Ulčrnřl a pcxtrxlou rožtržku ue:

šplifobčl. Seknuduď

ď patonU

Ucwoli pomUlil„
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coš mU we shromčxžděni š těžkostčwážcno bylo.
Dle toho nlčlo se očekúwati, žc si mirnčji a
opatrnčji pro budoucUost počxinati budc, to sc
wssňr Ucstalo. Neb když sc po smrti biskupa
Karthcxginslečho jednalo o wolbš Uowého bisknpn,
Lucilla na wsscchny strmly oonwala plctichy
swč, by ulilličck jcji, Mcxjorjmlš, powýsscn bhl
Ua stolec lxikaxpfký. Psalnť z tč pťičiny též Seu
kuudowi„

ldy š

podřišcxxýuui sobš

ldiskupy do

Karthnqiuy pťichwútnl. Sckaulduš bcš messkcini
to přislibil a swolal le tomu foUri biskuph krno
jiny swě, ačxkoliw podlc

cirkeloného

zcikolm Ucu

mčli žúdnšho prciwn, podil brciti we wolbč
bjsiupa Kartbagiuskčho. Mcšitim lUsfak již se
kouala wolba w Rslrthagiuě, a š pi“xiswčdčtcnim
ldisknpů prowiucčc Kmxthagiuskš ixúduč podlc cire
kcxlonéhoprúwa whloolru jcst byl Cslcrjlian ara
cčbjsknpcm„ Uačcž Fcliš, biskllp uxčsta Npuugiš,
š pčeistojicimj bčfkupn ho xm biskupstloi wyswč:

til. Srfuuduš

a přiwržeuci jeho pťjbyli do

eď“čmxřhagixms kdhž

jřž Enccčlčslu

Noudý biskup wy,;wal

bjfkupcul

ldhl.

jňch k brcx.l:xsiésworuosti,

a když spoj;orowal odporuost jcjtch, žáťml, by
wyslowili, co ldy protč wollxč jcho Umxritnouli
Ulohli. Tito pak, Urnalc;ssc jiuš pi“xiččnydostan
tečné, pťcdstirali, žc smčtici ldiskup Frlišǧ wwdao
Umčxeul knčxh sud. jest. Qwsscm žc neslussolatakú
wl)xuluwa tčxul, ktcři Ua sučxmu w Cirtčx. smui

byli wnxnnli„ že kuihy fud. whdali. Shromúžu
diwssc sc na
plxawouwrnost

to sl ldcšpreiloně Usobujice sobč
soUdUon, anuosli koUečx.uěUúch,

ktrrýmš loyobcowall Enccjljmm z Cirkwe, pou
Učwadž wyswěceU ldyl od

bislllnpa wydawačc,
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a že UwězUčnc kťcstanw ansstčwowati
byl za:
kažal Na to wolilř liowčho bťskupa,aLucilla

penčži swými Zakonpila si wolcUi Majorjna )
Na tento zpusob wǧala bolcstna roztržka Eira
kwe lu Karchm;juč puwod smůj Poweft o tom
zňhy sc xožssiřiln po wcsskerc Yfricc: BiskUp
Cacciliml žnjistc Uumďnč ZwitčxžilaU qstatUibta
skupowe bezprmone a Uúsilnč počxiuúni Sekmla

dcuoo n přiwržcncu jcho fchwnlowati ncmohli
J cifař Ronstrmtill š ncwoli patmou pošo:
1owal

pňwodcc

šadaliprosbu

ncswoxuosti

tě

N kdUž Um

wc ktcrež Ecxcclliaua obžalowali

ažadqli
bU sc žaležitost jejich od bisknpň uce
sirmluých wl)ssctťila swwlul Rouftmltiu bistupy

Roliuského Matclna
Nutunstěho Rhctitja a
Naclatského Maran do Rium aby ža predfe
duictwim papcžc Mclchřnda wšcpťi wxsoudili
chectljnn i odpilrcowe jcho taktež do Rium poc
loolnui jsou Meši tim čnscm alc uUlixclproti
břffnp Mnjorřnnš a stonpcncowe strmly jeho

žluoljli uastxpce jxučucm Dantn

TcUtot byi

Uxuž flynonci lmUUluwnosti neobyčcjnou a wl)
tečnhxui dary duchowaUli pťi tom wncxk čcc
hož Uclzc popiratj wnssnjwy, nárllžiwy a púu
Uowčtl) a šjcnmč k toan prohlcdal, aby sc
stal hlmdou stmnh swě Mř) Y tak sc i stalo;
B Podlost

!u Uozdťjj úťcduým wyssetřowánim dotwršena

jest.

Skold. .(Že.em npuú Zonopdjjnm. éxuš. op. toln. Me npo

pencljx“
sml) Že Dountute o žnchowáni jeduoty cirfewuc nxfterak nedbal ný
brž že w Urnwěm suxyjlu slowa zlásstui stranu twořili chtčl
wuswitci pmmě ze slow jcho ltrréž pronasscl kdo ho stoupenci

jeho z tmjiu Africrých nmosstčwowali Tázáwal se lol . „Jak

jest oe strnnou moji tam U Wáo?“ Donatjsleléznajeho

jméno přisabali!
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Ueb stoUpcncč jeho zwcmi jsou dkc Uěho Do

natiste, a to wssim prawem cm oU zajistč pra
wým půruodccm Ueblahč roztržky bhl W hrdč
zpupnosti swc hlúsal že přiwržcncč jeho Do
natjstč jodiUe prawa Čirkcw Ehristowa jsoU
Eirkew Swatých, katolicj žc žúdncho podilU w
Chrčstu

Ucmaji

jeho pťcstupownli

a

pročež i ti, ktcťč ke strcmě

Ua Uowo pokrcstěUi jsoU,

jakoby křcstsw., w Eirkwičat Udělowmlý,pla
tUosti nemčl N tim zajistč polože!l jrst zúklad
wneho ssileustwi swúrU a růzuic ktcre po celc
stoleti Eirkew NfrickoU bolrstně swir.nly Do
Umela fprmoedluost a swatost Donntistu až k

šjchemu

fanatismu sc wyninula jak o tom

napotolnxlc udúlosti fwčxdč:iZkoucčnčr 313 shro
mciždil fe sučm biskupů w Rimě, kUěmUž papež
jentc 18 bifkupu ňtalskych powolal; Cacciliml a
Dolmtuš bylj tařtéž přitomni Zúležitost celú
pťisuč fčouumua a wyssctřowúlm jcst a snčm
po dlolchch xokowúui čonečnc rozhoduul Eac
cjliau

že jcst Ucwjncu

sl ldiskupcm žc zllstati

mú Doxmtuš ale šc proti prjřúšani cirkcwuimll
Ua Uowo kťcst Udělowal slUo i diskUpy Ua
nowo wysločcowal, a Uaslcdkem toho že tcž
biskupskcho Uťadu zbmoeu jcst Núleš teU ždčlil
paprž cisnřř fmnčmu Dolmtistc lossak Ucpou
wolili, Uýbrž bešdťllxdodxlčz uown žúdsllicisaťe,
bo opčtnc wynetřoloúui Uslťidčl UU prý w
Řimš wsse jcu powrchnč fc odldhlo aDosmtistč

žc proto š Eaecilimlcm obcownti Ucchtrji po
Učxmadš od blskalpsl wydawače

byl

mystčcml

jeft

Broto cisať rožťúzul UlistodxžřtcllKnrtha

ginskčuul Elřcmowi, chdllc

wyssetť:ti, zdali
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skutcčně Felišǧ bifkup Nptungttaufký
byl wydal.

sc eriua

Po

slo. kllihy

fkldlxčxcaxéxxl
wyssctřowcini Ukaišala

bčsknpa Fcli,šn, n proto hUcd drnhý

sUěxU cirfr!ollý

od cisaťc pomolain jcst do Nrcu

lath r. 314, ťetcrýž té,ž tnk proti Donatistům
rožsondil. Wssak i lcxlso Ucilez Donatisté šau
wrhli a od sUěmU cirkcwučho č cisnři saměuul
sc odwolali. Eisnř š patrnon již uewoli odpox
wčxdčxljim, žc rožfndrk fhronlúždčných Btcúw
za rozsUdck Chriftňw Uui sc poklúdnti, ša jau
kowý i ou ho powašuje.

Mxecc dossak, chtčxje w

dobrotč lossc porowdmtč, dwa ldjsknpy wyslal
do Knrthngiuy, bU obě strmly fmiřili. Wssak
mmxnš bylo wsselňkč počiuúui jejich, au Danu
tistč loc wsscur Urputuč! odporownli. TUi cisař,
kterýž až posawúdc ssetrnč a UlirUčxš Doun:
tisty Zachcižcl, wydal přisné Ucilc.;y proti Uim.
Chrňmh leúžal jim pobrntč, mlo nuloši š uich do
lnyhnmlstwi poslúui jsou. Pťisxlost ta wssak Uro
putllost jejich tim wire roždrúždjla, ml teď tim loice
.fe hoUosili, žc jsoU prmoi núsledowuici xuučcuileů
a slU. jedinú Čirleew Púnč. chhorssich swňrů U
různic Uatropřlč ti, kteťňžCirkmuccllioni iř)žlUciui
jsoll. Bylnč to chútra ničcmnú, ťterúž rošdraiža
dčna jsoUc od bisknpů a kxlčži Donntňftických,
obšlcisstč po sclorrUě Nfricc se potulownla, a
sebc zň swatč stúdo Chriftowo wydúwajic, me)
e) anwáni

jsou tofto, pončwadž nejlpicc po weťni,cichu choluu

púch scdlských je xac:tulomnlio Že smnuch sebe tnkc tunto jméuem

pojmcnownlř, wijita

z Yug ř:ngrmtio iu WO.182.

unee)Sumých sebe nazýwnli: Kyjc Jsrnelfké. Heslo jcjich bylo: l)co
jguúm (Ehwála Bohu). (8. xůušl ťšnčxrrujn 1)8. 10.)
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bnďto až Ud ssilcustwi swěm po mnčcnjclwi
tonžiln, ancb Zuřčwč kntolich pronúslcdowala

a mučila, nUo i začasto othUýuxi neprawostmi
jnléno

kťcxsfnnsképr,;Uilň. Rdyž whťml KoUstaUu

ttU Zúkony swš protj Donatéstůul, odemssad sc
sldihali Eirkuulcclliouč
w četuých tlupčxrd, kya
jemt o„qbrojcui, po wcsuicčch lllplli, obydli kae
toliků drmlcowalj
a katolické kuěšc Uxučtlir
Wúdrowé jim ldyli kuěžč Doxmtástč, z čxrhožzau
jťstš soudťxlrr, žc biskupowč jcjčch tnťť furowosti
přjslwčxčdčon.xcxlťlTolťk

U pňtruč

jčst jjsto,

že Uiledh zjelollě

tučého jedneini Uršntracowalj.

Konc

stclutčn o tom zprmoexl jsn, Ulěl Za to, že we
Zlšux lljčerho,ž Uepoťťdč, a proto, ačkoliw šúkonú
swých prott Uilu čelicich nrodwolnl, UU poteoji
jc Ucchul, rož i kutoltrkúm ldčskupům ošuúmjl.

Po jcbo smrti

usilownl

risať Konstanš

horllwč o fjcduoccni odloučxeuých so;kolniků. R

toxun rilj donlal dwa úřcxdučky,mela

a Maa

faria do Nfriky, by wc wssi dobrolč kU smie
řrui Uapomčnall. Cirkumccllřoui wssake, od Doc
Uúta rošdrúždčuč, šuolou Zbrmlé se chopčlť a
protč kntolikeňnl Zuťjli. W ssileustloi swéln pou
flcidňli

sč „Za Udojsko Christowo,

ťtcréž Ulci loyo

ččstitč Cirkcw n ji wssudy er wssem podlc
owaugrlickč dokoualosti wždčlatč. K whpukUnti
lžoje šjcwnčho wssak pťispčlč tež jini žiwlowč.
Urodnš krajiny Nfrickč totjž bhlh roždělcnh čUc
statkh rošsúhhé, jichžto držitelé, pouejwice Ril
Umnš

a

w Rilnč

hýťčcč, domcicč osndniky swč

Ukrntným poddanstwim
lid

týrali,

w chwčetssč bidč tonul

tak že Ubohý

a Ustnwjčuč sc jio

třil. Toho ponžili Donutistč kprospčchUswčmu,

396

Bojc sw. AUgUstinnproti Donatistům.

a Cirkmnccllioni hlňsali weřejnč, že Ulú pťeu
stati wsfechen rozdil Uleš,i chUdobnými a bohau
tými, mezi púncm a slonžicim Wěřjtelůxxx hrou
zili zbrcmi, aby wydulř dlužnš úpisy dlllžnikň
swých, a jcstližc wzdorowňli, domy jejňch whu
púlili a Upčsy uaifilnčx jim pobrali. N kdhž
potčali pňna xlčjakého wežonciho se, pťinucou
mali ho, Ulista swčho wc wozU služebUikU
swčmU postonpitio Taťých wýtržuosti sc dopan
sstěli, cmiž jim bjslexxpowč jejich Ud tom brčmili.

anowilk
se tedy boj krutý, w kterčmž Donau
tistč Ua hlawu poraženi jfou. Wýtržsliri bhli
pokntami stihciui a wixdcowč jejich do wyhxmnu
stwi odeslúni jsoxl. Douatuš súm žeulťcl U wyu
hnmtstwi; pod UústUpcent jcho wssnk, Parmc:

Uicmem (od r. 362u390),

rošprostřelasc scftcx.

Douatowskú co Urjwnlnčxjj po wesskerš Yfrice.
Neb když r. 361 Julřan UastoUpil UU trúU
cifaťský, zadnli lUU bisleUpowč Dodmtisiů bčž
messkčmi profbu, odewšdňwajico sc do ochrmly
a milosti jeho. cherxtčjssium ncpřitcli wsseho
kťeskmlstwa, jslťýmž šajistč ldyl JUljslU, psalč

mczi jiuým takso: „Qd tcbe,

cnostUčho,

ktcrýž

sprawedonst,

co lldltidce

jedinč dbliZ Ua

očokúwúch fpásy.“ Ka

tolici Uiťdy nemohlč zapomcuouti na podlš toto
počinúni. Cisaře nikoljw ercdla
lčafkakxlspred
wedlnosti, Uýbrž žússč k EirklUi kat., kdhžwsscur

stranúm sterčho prúwa udčxlil, urb erwUč Dou
Uatisth proti katolikx“xmpodporowňll Wypllklo
opět nowč sl šuťřwé pronúslcdowúnč katolikeú.
Zbčsili Cirkalxxxcclliolli poččuali sobčšdleZoftixxco
slýchcmou.

Biskuph

a kuěše kat.

Učxsilnč wU:
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húněli a Ulnohč š uich Usmrtili, katolikiim kao

stely buď pobrali aneb whdrancowali, nejswěo
tějssi swútost oltúťni

bezbožnč z chrúmů

whu

hn,šowali, sw. olcje zneuctiwali, pofwčcenč
knljchy roztťiskali nprodúwali. BUlnk to strassmi
doba, w ktcréž oplýwal falich zúrmutku a hořc
katoliků. Teprw po sUUxtčJulianowč počali sc
wrnceti
chzil

dnowč
asposl

UtčxsseUčxjssi.
Eisnť

Grariml

šao

pončdkexldUcisilnš útokšd Dmmtistů,

ařkolito cifnťowú tehdejssi wicc wuli son

ncž

moci wlúdUUli, stisněni jsoucc Ua wssech straa
Ucich rožsňhlč řissc swč, kdež se jim bndilh neo
fuúžc a protčwenstwi, jcžto ch co dcu Uebczu
prčxnčjssiUa sc brnly tlUcionst. Nújezdynepťútcl
žcmnějssich, roznlissky Uúboženskě a žpollrh wnio
terUč čxčniUepřctržcnoxl tšmčř řúdu historie doby
tehdcjssi. DonatistČ pak wždy wclmi obešťetuč
oldrnroli kuždon chuúz wlcidy řimskč k swšmu

prospčchu. Neb pňwodni obywatelé krajin Nfrie
ckých Ud Rimrmů opnuowcmých, Udždy se bouu
išili protč púuňm swým, ktcťiž owsscul jho žco
ložnč wložili xm ssijj jejich.
Za čxasů cifařc Konstancča wojmodil w
Maurttmxji ťxližc Nubrl, moci skoro lercilomfkou,
ačxkolil„o Un pohlcd užnaiwal swrchowanost ciu

sařň Rimských. Syuowš„ jrho Firmnš, Gildo
a Mašcežcl

pťiprslwňlř Rimmckml

Umobo Uc::

suňšij Když totiž (rokU 363) cisnř Jowianuš
Ustnnowil Noumua lUrchUim erlitelcm loojska
Nfrickúho, a tcxntopoddanč š Ucslýchanoukrutosti
txxúžllil mlo i knižctc 7Firma

wšuikla odtud proti Rinmnňm
pcčxučxwelmj. Firnulš

weťejllč potUpil,

Zpoura Uebezu

sebral čxe.tneplnkhnespoo
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kojeuých, a fpolU tčž hledčl moc swou tim rozl
ssiřiti, žc Dormtisty k fwé strauč pťclulnwil.
Tito ochotUč a U wclkém počxtu bojowali wc
wojsstč jcho a š takým prospčxchcm, žc Umohú
Utčsta sobč podnlmlili.
Při šumhajirim sc Ucu
bezpečellstloi Uxidčxlsc cisaixWateutiuimlUUccUn,
Uejblawnějssiho wůdrc fdwéhoThcodosia proti odu
dojniteňm wyfllzti, by lchújil Uojwl;úrxlčjssč tento
kleuot koruny Rčmskč. Wúllea trloala po muohú
létň, až kouečUč Thcodosiuď trck ro,;hodnčho wio
těžstwi doscihl, žo Firnuǧš w šoufnlsswi smného
se Usmrtťl. We doojsstčRimském stcil kuižc (Ž)ildo
proti wlastuium lxratrU, U cisať chtčxjcdomnčloU
wčrnost jcho odulšuiti, Ustauowil ho mistodrži3
telcm prowlncic Mmlritmrské. (Giido Udssnk,hax
xleldxlšť to

Ucsslcchrtuitš, podolnlč

o ncodwjflost

od Rimnnůw Usiluje, Zúhy sc šbonťil proti ri:
saťi (roku 386) a šjcwnč odporodoal k!„doxxloci
UlU pťispčti Ž !Uojskem Nfrickým; přitoul wssak
žpoUrU fwou tal? chytčxc whxuluwil, šc Um cifať

odpnstil. Ršyž Udssakpo smrlč Thcodosia (roku
395) ťissc Rimskeciroždčlclm bUla Ua dwč čeisti,
tak žc Nrkadixlš obdržel čcisk udl)chodui a Hou

UoriUš žúpadni, ku ktcrčž i prowjncjc Nfrtcké
Oťinúležcly, Ǧildo prol)lúsil scncodwislým, tdral
sobč stsate opčxt tU Zňulinkll, jakoby

chtťxl Nrťao

diowi prowincic NfrjckčfZnchowati. Pročež žao
kúšal sšýmoz obili do Rinm a pobral wssechuly
statky Rimskč. N chtčje též Ulornčho wlinUňu
božcuských strúnek B swčmu prospčchll použiti,
whwolil si k tomu Doxmtčsty, ktcťiž sc Um
ochotnč wc wsscm poddali, a to tim wice, UU
ho wc zponřc jcho dťiwc již bhli podporowňli.
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Za Uúftroj k dosažcUi cile toho sloužilmn

Doxmtista thatuš,
bifkup města Thamngllda,
po snlňi Parmcnianowč wůdce Donatistů, čloo
wělč to nasřllrze Uesslcchctnú a nemrawný, pro
Uúsilnosti čnsto pňchmlč lUsseobchč tak Uenúwio
dčm), žc i sprmoedliwějssi Doamtistč ša Uěho se
ftyděli e). Niculčnč! wssnk bhl Ulocuým wůdcem
strmch stš, ťeterčxžwe wssem fe ťidila dle rozu
knžů jeho, dilem obciwajic fe poulsty jcho, dia
lch Z nenňwisti proti lecxtolilxčimd
that
žaprou

dal stonpcuce slnš Gildonowi, a pťijal za to
rukU jrho ochrauliwoll wc prospěch fwůj.
e
lossnk oba fe spojili kc krUtčxUUprolleisledowúUi

kntolileů, uetieelda dowošowatj. Takowým žpůfou
drm rošssiťila sc sekta Donntowskú po docsskcrč
foxčce, a počtcm fwým dalcťo pťewhssowala
počet katoliktiw, tak sice, žc ža toho čxasučitala
pťeš 400 bjskupůw.
Wssak prúwč pťxcwacha ta sl rozssiixeni toto

Uúramnš pťťwcdloDouatisth wc žťčxzu.anpnú
wússinost a uenúwist k Eirkwi kat. zplodila a
žiwila rošfol jejich; jakmile wssak Upanowal a
odpor strauy kňt. přcmohl, již pozbhl takořka
žjwotnč fily swš. Prwotuci wússniwost ochau
buula a Ua Ulisto jejipočxnla Uastupowati roz3
lUnha soudnčho lxo„;umu,tak žc Dollatowci

powážliwčjssi sami počali skoUmati
zúkladnč šasady sckty swš,

žúsady, kteu

réž prwé wc stcjuš Ucirnžiwostj ažčostřim meče
e) Sw. ?lugusttu prawi o nčm w listu 43. „Wessferá Břrira c
kwilenim úpi ncxde s!mstmi, f wiře nrpodobuými,

utdádi po toljr lct jedjný Optnte“

Bptnta „desililetým lwilcnim wcsskrrčertky“
epčo:. x)zruxl U).

l,ue stcréž je

Na jinčm mlstč jmeuuje

(lider U. nur.

aoo
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bhli zastúwali K tčmto přinúležel jistý Ticho
niuš Umž welmi wzdelaný a horliwý Doch
tista ktery w rozljčm)ch spčscch zjcwnč kciral a
zmorhowal hlawnc Zaisady sekty swč nckoli Ui
ťtcrať Uechtěl Umoratiti fc do Eirťwe ťat. Pri
wržeUci jeho Utwořili šlússtni strúnku,l a odtud

počali sc Donutiste tak ru;nčti že NqustiU
ťčci Ulohl, „že UcUišto

fpočisti lossccky strúUťeU

jejich“ Wesskely tyto strčmky, jnleoby o šúwod
lošcijemUč!fc šatmcownly, a čim horfsi kterú š

Uich byla, tim drzeji sobe pťjwlastuownlaš wl)
sadU swatosti wýhradnc Rogaciane U p.še Uej
wyďssi Upřiulnosti twrdili, „že prmoú Eirkcw
Christowa ch w Učxfolika(ncpatrulých) dodjuúch
Nfrickych se Ualčšú“ Pťerc wssnk Udržol Pnr
!Urniúu,

jale se podoldú wčxžuosti swon

jrckollsi

jcduotu Ule;i Ujmj, ač doski bidnou
PU jrho
fmrti (okolo roku 892) Uastonpil na misto joho
Prtuliml,
ro biskup Kmxthagiusteý. kdcž bylo
Uěťolik jjž strúneť Donmtowsřých Primiml chtčjc
odsstipexlc kaeolUiťey sjedxlotčtčatnktomoc son
rošssiťjti, pwti willi knčži fwl)ch Unprosto pťxijal
Uěleolťřodsftipencil do Eixkloe swč ncnděliwjim
Un Uowo fwcitosli kťestu ščehož ho wlnstui
jahcn Nmšimiml piisnč leúr.nl Prtmiml pak

dal bež prodlcllč Ua odbojncho júhna klath
cirkcwnou tru wssak waolnl se ř foUdU bi
skupiiw, tetcřiž z tc piičin w Rmthaqiuč se
shromúždiwssc Pdrimiana taktcž wyobcowali po
Učloadž se k sondU jejich dostawitl ncchtěl a
Ustmlowili Mnšimiana lusknpem Rmthngiuským
Primiml nle shromúždiw pťiwržellce swé w

mestc Bagn tňktcž wyobcowal wrstewuity Ma
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šinlionowy a o ponwc wyzwal BptataThamae
gndského, kterýž přimluon swon tolik wymohl,
že Gildo Ma:,inlianistn podlč trcstných zúkonů
cisaťských(proti Donntistům wůbcc whdaných)
ro

kaciťe i Uxoci wojcnskou

trýšnil. u

Ukrutnč stihal

a

Tak sc whplniťa floan sw NUgU:

stina, „žc pýcha jestik Umtka wsscho kaciřstwi,“
a že „llž,kdh Ucdowcde ť jednotě, nýbrž k rozu

kolu“ (Reč 46).
KoUcčUč jest

Ucim zřctcl obrcititi k naure

Donatowské, kterúž rozkolslictwixll počnla, žúhh
lUssař m blUdU ncbczpečUč se zwrhln. chprwč
winili Doamtistč biskupa Fcliša , šc whdal
pisma sud. pohnnům, a proto že i Řarthagi!lu
skčho bčskupa Eaccjljcha Ucplntuč whswčtjl. Když
sc jim alc zřcjmčxdokúznlo, že Feliš erhdal
pifom sw. a že neprciwč smýsslcji o plntuosti
wyswčccni

od Uč!ho čxinčxnčho,Ualcšli

nowý

důe

wod, odwolúwajicc fe ku swědcctwi fw. Eypriae
na, ktcrýž, owssem bluduě, byl dowožowsll, žc
kdo mimo Čirkcw ťat. se nachúši, tudiž i kuo
ciťi, žúduou swútosti platuč přisluhowati Ueu
mňžc. Q čláUkU tom, obžlčxsstč co do platnosti
ncb Ucplatnostt kťrstll od knciťň Udělcnčho, uca
ldyln jesstč Eirťew fat. po tU dobu kodlcčnčrozo

hodnula. Sw. Chprian wssak foudil bludnč, že
kťest jest toliko jedim), a to sire w Cirkwikat.;
U kaciťů wssnk že Ueni prawé

an

ťťcstu pmwčho.

Při

Eirkwe, a tudyž

dowozowňni tom

owsscm znpomnčl, šc swcitost kťestn xuoc sonU
mú od Jcžisse Christa fame“ho, a že účinck jeji
Uezúwisč an od toho, kdož ji UdčlUje, ani od
toho, kdo ji pťijimú, cxncb jak swatý Nngustiu
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prawi, „žc každý Ua kťestu pťijima jedno atoa
též(tlltežnlilost) pončwadž Ehristuš jesti teU, jeuž

kťcftč“(1rču:t Ul jU Zoů). Proto take Ustn
nomjla Cirkew fw.UasUčmUNiccjskčm(r. 325),
žc každý, tudiž i kaciť plntUč swútosti kťestupo

slnhujc jcstlt ho Udellljcwe jmcUULoha the
t Syna i Ducha sw š úluyslcm, konati co
konň Cirkew. Dle blUdUc dodnjlčnfy Eypria
nowh Ulčxlnplatuost swútofti wiseti od pxawo
loernoftj posluhowntele Douatlstč wssnk jcsstč
dúle od prmody pobloudřlt twrdicc, že plat

Uost fumtofti wčsi od Ulraonstj
howatclc

posln

a dowo;ujicc žc urmňžc fwútosti

Učxjnkou platnč

posllchonmtč

ťdo loydnl knihy

sw U tatto súm fcbe Z Eirkwc loyloučil awů
brc šúduy hičstič byt i Z Cirkwe wyolocowúu
nebyl Dowo;ownni toto čclilo hlmuučch proti
Caeciliauowi tedyž lonať wldelč čctUUpočct stoU
pruruux jcho oldrnttli ho p.oti kntolifú:u Uu“lbcc
a wcfulěš, ťkoxlcc, žc Uctoliko wydmoač pisum

sw nýluž i trn řdo š uim obruje pťestcxwi
bytř ndch Cirfwe sw; hiich Frljxluo n Eaeci
lianuw že prú pťcssel Ua celou Cirkew leat.,
ktcrúž takto již pťcstnla býtč Eirkwi prawon,
an w prmoé Eirkwi, Ucposskameučxušto choti
Púučx, hřisiuiků bl)ti nenlůže, m)brž jčnlswntúch,

Určiuirc takto Uižúduého rozdilu

Ucht Cirkwi

loiditclnon a ucwiditcluon!thud

dcile sslo, žc ch U Uich. Donatjstů,
lecw jest, katolicč ale

še jsou

owssexu

prmUú Čiru

roškolllici

U syu

Uowc Udydcmmčxů;swútosti ftcrýxujž posluhuji, ;c
jsoxl Ueplatuy, nuo i chrčxmowe jcjřch, oltúťc

talichy a pofwatuc Učxdolmnečisty Jrst li tcdh
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kťcu

stěu pouěwadž prý od syna whdamačů pokťe
stčxnswútost tuto neplatllč bhlprijal Nuo stalo
sr častěji, žc katoliťy nloci Uasiluou Un uowo

ficstilč To wnak pťč nejnlenssiulpodiwno jcstif
že často opčt Uckťcstili Ua Uowo kutolikak

Uim
pťrsslého když tomu pťiwolitč Ucchtčl Uýblž!m
pxosto pťjjiumli ho do stťedu sweho, tnftoo
Udssch počet stonpeucůw swých 1ožnuwžčti usi

lujice
Wolnč pťipollsstimc, žc Douatisté; počútfu
jedunli

š UpťimUeho pťcswčxdčeui a žr tčž U

pťiumčx dlmli o přionu ouu kú;eň, jnkou ša
hrslo swč ohlnssomnli, nčkoli ro synďwcwassxlň
wosli Uňřdo nr;slpřeli otcc sUdcho Zahy jjž roš
paxdalč qu;i sebrul na xo;ličuc strnuy, kteréž

wssrlikon krUtostiproti sobč ;uťily,aašahy

již

žjwotrm n počinúUim swým welmi Zťctelnewy
u!mcxelj piisuc Zússldh swé, Ua tltcrých si toljč
Zaklčxdali a loc kterých jřž od časii Tcrtnllimm
tečrstmlc Nfričti ob.;lnsstr sj lilmmnll
Doťlld
lmli lU pnčtu skrownrm Ulol)lč piisuoU tú„šeň

smoxl ;achowmontl;

jakmilc sc ale rožmuošill

a to sirc picwclmi

Uluscli dulčky txpčxli xu luně

stém chwuc hřisiuifh n Zlomyslučuesslechetuity,
Ullčky (učxřdy snad pxoti wňli smč) trpěli

loy

sticduosti a žločňuy Cirkunlrelljolul, wywoleucu
to swých, tc stntc soli swc, ktcrtiž w prawdč
dy!a ;lostla w řopťiwy jedoumte Ku konci
4 stolrti když swaty Nuǧustiu bisknpem byl
Udsscckyprwomc

šcisady fwc již dúwno byli šn

pťrlxň, nť sc jčmi jrsstčk dostř

Jak

hrdč:

Udychloubalř.

hluboleo byln klrsla domuělú swatost
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a Ueporusseuost Doxmtistůw! Jakým prawem
Uwhli tehdh katoliky wiUiti, že suasseji w llmč
swcm hřissniky, aU smni ša wůdcemčxličlowěka
wssellkou uesslcchetnosti whhlússeného a ochrml
cem Uejwhďssim uzuúwnli Gčldona tyrmm to

kuocžižniwého ktolýž, jak fewsscobccnčtwldilo
nni řrcstauem nebhl! Jak se Umhli jcsstč tchdy
wychlonbati swatofti fwon kdešto knždéuux, i
UlčUčwždělauym zuúma ldhlslnepoctiwúpodlosi
lUUdcu

kdežto kažoý pozorowati

Uxohl čctUc

tlupy opilcu, smilniču an i loupežniteu a Ue
sslechctlaiťůkažděho dr,uhn kthwoleučUmstúdu
scbc pťipočxitajicich2!
Ncchtěli

jsulc

wssak ixici„ že wssichui Doa

Uatistč tak hluboleo klcsli; bhlinleziUinliulnozi
jjchžto Ulirnost chwaluc Užnúwmuc

ktečxž smUi

litowali wýtržnosti wňch 1 priwlšencu swých
Jak

alc zcx to Ulúme byli a šnstali w mcu

ssiur; to wssak Ua jisto wimo žc i tito fUliřr:ui

fo š katoliky rošhoduč žmnitali Wncm žajiste
spolcčxm byla Ucnčxwist proti katolikxim, wčtssčuš

paf

jač se donmiwmue Uad to chtc Ucučx

wist proti wladč Řimfřč tak sicc, že
xoUsskoU UabožcUstwi Zakrýwala

Uú

rodUi sUahy a politickč stranctwi

swé
Totež jisto jest žc wcsskerym jcdncinim
swým jewili holollci ncnúwisi te fwětske wladc
wubcc kterouž poklúdali za moc ďabclskch e)
Z toho zajistš poznati jest že postmoeni
Cirkwc katolicke w Nfricc tehdh Uad Uxiru ldhlo
ck Z toho znjislč pntrno

jest w črm Donntistc

Nowncmny Puritnuy a jinými knciři Sr
poet cojlmionem.“

se shodowuli ď

Lluge“ nň l)ou
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strastnč Pohmlstwo Manichcišmllš obzlantč
ale Donatišmuš po cclč stoleti čxtwrtétrwal w
znpcst š Cčrkwi Chowcmi pač kntoliku w ofu
dnčm doji tom miwalo wice dUstojenstwi Uežli
zdar,u a sw NUgUstiUem tcprw Uastnla doba
rozhoduci a obrat wěci we profpčch katoliků
Jcho žúsllchy o Eirkew kat šúhy bUly wneo
becnš Ušuúnmny a k jeho horljwosti a mouc
drosti hledčxli katolici š obdiwowúuim a UctoU
Řdo by sc ncobdiwowal ohronmčmu podu

niknuti slo the

žesipťcdsewzal mnohočetnč a

wússniwc borliwce ty w hrdčm pťephchU opi
rajčri se o krwawý mcč Gňldodmw, fmiťjti š

Cirkwi tat ? leu ua odpor se postnwilNUgU
ftiu, upřčmuý to Ulilownik prawdy a Eirkwe
swaté, mirU a pokojc, jedinš dňwčťujew pomoc
Boži, kterú ho patrUč k wclkšnm dilu tomu
powolalu
Ncnalczúme zajiste wčtui protjwy,
Uež prawč tčto! Nlčkolč dobřc pťrdš widcxl, š ja
kými ncsncišcnli potfai fc wywedeni úmyslu jcho
a jaký odpor wšbudi, tim wice jest Ucim se

obdiwowcxtl plnc jcho odhodlanofti a pilnostj
ktexoU znhy whuakladnl

Ua wne strmch, aby

pobloudtlc bratry fjeduotil
Pownžimelt ale žc w boji š Dolmtifth
wlustně sc jrdunlo o byti či Uebyti jedne
Cirkwe kntolickč
zajistc pčizllcimctéž že
nejwčtssiho úsili Zapotrcdi bylo Neb kdyby byly

opmlowaly ;úsndy Donatowsfc
woluo

jest, Cirkcw

Uaile sc UlU žncchuti

žc každemll

wsseobecxnou opustiti,
žlússtui stxúUkU twoťjtl

jak
U

ostatni katoliky žntrcxcowatč kdyby, prawime
thto šúsadh byly opanowalh, byla byse Eirkrw
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čatolickú rožpadala

ua

tisicerč slgorh, niktcrač

by Ucbhla pťečxkala kouce řisfe Rimské,

nýbrž

byla by zajistč šnhyuula. Neb již tehdy byla
by fc wywňnula zúsadn, ktcrúž tcprw w 18. stol.

sc Zrodila, že, kdo paiuem

žest šcmč,

pcio

Ucm tčž jcst núboženstwa. anrotl wssač
jeU jcdua Eirkcw kat. jcst, a jcu ta tou
liko Ulňžc býti moci swčtowoll. Nproto
ctimc sw. Nugustjua

co chslalončjssiho bojowo

Uika jedUč swatč: Cirkwe katolickč.

Taktčž i osobui poměry sw. Nugustiun co
kněze a biskupa bylh w oř)lcdu tom Uad mirU
důlcžitč. Jak Uemčl to fobč w hoťc wšiti, když

w Hippoml samém wcdlc ťat. bjsleupa Walcria
sidlo swč mčl Doamtčsta Prokulcjmuxš? Wňbcc
byla šde takowú sila Douatčstň„ že ťatolici
chleba ncmčli, ťdyž Prokulejau Douatistjckr)m
pekaťfmrzakúšal katolikúm ho prodúwati. Swúry
a růzuice, jač občxanskou tak i rodinnou fworo
nost russily, au fc začxasto rodičc a ditky, pciui
a slUžchici U wičxcrčižuili. that,
bčfkup Thau
Umgudsleý, opiraje sc o přižcsa kuišete Gilda,
katolikňnl

lossclňkú Uúsili činil.

ssti niktcrač fc erstřihali
pťljčownl sc uloci brcmuoU

Zcikeouowé cisexřo

a Ǧildo Uaopak proa
lUpičfčým šúmčxrňm

thatoloým,
kterýž fcxtolikfllxlweťchč statky
bral. Cirčumcellioui opčt po wenkll kat. kučšc
trýznilč n mori ncifiluou katolikh Ua nowo křeu
stilj. W mčstč Haňua, k djocšsi Hippouskč pťiu
ncilržejicinl, wylciumli fnt.kostel U oltciť w Učxm

roztřčsfuli. (Sr. list 29.). Rdy katolirt w chrciuul
Hipponskčm sc shromúždili k službeim Božim,
Douatčstč

tčž w hojuém počtu spčxchnlč do koe
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stela swčho; a ťdyž katolici ncibožuč swčtjli
paxuútky sw. Umčcniteň,Donatistč w kostelc swčul
odbýwali hostinh a fwash hlučné. Kúzeň pak
nlrmonú a cirkewnú při takowých poměrech doo
ccla porusscna bhla. Ncboť ťdy katolik nčttcrý
pro žiloot ncmrmoný slnssnč pokúrcill bhl, stúo
roalo se, že č Douatistům pťestoupil, kteťiž ho
ochotnč přijalř a Ua Uowo ťťestčli. Pťi pomčo
rcch těchto Ucpřižniwých, ano i Ucbczpečllých

počxal sw. Nugnstixl wclký boj swůj šDonatisth
š důrašcm Ucoblomným a š odwnhoxl Ucohrog
žcuon, nčkterač a nikdy Ucwssiumjc si Ucďezpcu

čeUstwi žiwota wlastniho. and po luyswěceni
swčm Ua kUčžsttoiwyzwalDountisty krozmluwč
weťcjué, aby zciležitost cclú pčeisnč a Ucftrmmč
se sieounmla a wyssctťilar Nčkoli wyžloádli swč
čxastěji opařowal, kdy sc Uul nahodčla dobrčl

pťiležitost (sr. list ZZ); Do!latiftč pťcdrc mždy
odpirali, buďto že se obúwali Učenosti jcho,
aUcb žc jc Ucnúrojsi k tomu wcdla.

NU wsscckh

pokusy takč Umrnýmč býti se prokňzalh,mluwil
w kčxzanich fwých čxasto a š UpřimnoU bolcsti o

roztržcc tč ncsssaftuč a o to ústawičnč sllažowal
fc, ktcrnk bh protjwniky ty z bludu Uswčdčiti a
do lůUa Cirkloc knt. pťiwčsti Uwhl. Tak Ua pť.
jcdnou ťcčrčřnč o flowcch proroka: Eož poa

bloUdilo, Ucpřiwcdli jstc Uazpčt, a
což se bylo žtratilo, Uehledali jstc
(Ezcch. 34,

4),

zwolal:

„Hle

bratři Ulojř,

znčxmo wúm, jnkai Ucbczpcčcustwi Uúm od blouo
dicich bratťi Uassčch hrozi, a co se tčch dotýkú,

prosim, modlcte fe Za Uč. leoučili
fe od Uúš
llefsknstnýln bludcm fwým, a odporuji nčml, kdy
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jich hlcdčxme. Co chccte proč Učwšhlcdúte?

nao

mitqji nam! Božc mUj! Jako bhchom ncmčli
přičiny hlcdati jich Proto jich hledúmc že

blondi a hyuoU BloUdimli a hplluli co
tcdy chccš, proč umc hlcdúš? Proto zcw blndU
jsi chcť tč Uašpet pťčwcsti a žc hyneš

spslsitl. Jň

chri tč

alc chri bloudjti U chci hhuouti?

Q jnk Umohem lepe jcst

žc jci ncchcl!

Yuo

odwažuji sc U chci i dotirati bhšsc ižpečowal

Neb flhš co prnwi Yposstoanwcl: Knž slowo

Boži Unbizej w čnš i Uc lo čaš (2 Tinl
11 2) (t j at jest whod mlcbUeni) ch
ty chreš blonditi a chceď žhynonti; jú wssňk
ncchci Ncchce pak i Bůh súur, ktery muč wh
hrožujc Byt bhch i ja chtel slyď, jak wyhro

žnjc mi: Což pobloxldilo,

Uepriwodli

jstc nazpčt a což fe bylo žtratilo
hledali

nc

jste Múm fe snad wireomemčtrbe

nežli Boha samého? Wssichni Uly budrmc jcdou
kratc postaweni prcd soudUoUstolici Ehlistowxl!
Tebc sc Ucbojim Ucbo Ucmčužeďšrnssitifoudnoxl
stolici ChristowU a Ua mistč jcjim postmrditi
ftolici Donatowu Pročež fledownti lmdu bloU
dicťho tcťde, a Ztraccuého hlcdati. N kdUbU muč
i febe wčtssi ucbržprčexgstwi brožtlo, ucUstanU

slcdowati a hlcdatč“ (Rcč 16). W jiUé ťeči
pať (Mešotn.13. in Gr. .jo:umjš) takto prawjl:
„Znúulo lúskúm Wassjm jalš wclťoU bolcst tr
piul ž wztdžkh

te

Rclel li bych, žc chci o Uč

Ullnwiti po cclý den a plakati Uad Uirelý don,
Ucpostačjlo by. NUo tdybych se w slšy promč

Uil a jn;yky fe stal Uepostačiloby“uu
uuNproto
takeč za wrouci horliwosti

swou zcihy též počal
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spisy swými Unpominati ku smiťeni asjednoo
ccni. Nejprwé wydal list e) proti Donatowi
Knrthaginskéum, a bllldné domněnkh jeho, jao
koby křest sw. jedjnč U Donatistů platnč se Udčo
lomal, sfwělc wywrútil N ledl,xžslyssel, žc Dor
Uatistický bisknp Mašximiu júhna RUsticiaUa,
odpadlika, na nowo byl pol?ťestil, Uapfnl mU
o tom důtkliwý lřst, wc kterémž homhzýwú ku
Umnrúceni sc do Eirkwe kat. a mezi jim)m

prawi: „Prosim tebc, buď pamětliw Ježisse
Ehrista! Slún.m tohoto swčta poluiji. Na bU:
doucim sondU Christown nic Uepomňžcsčwostnč
ozdobcuý estolcc bifkupský, kdhž fwčdonxi počne
obudiňowati a wěčný foudce souditi. Co Uúm
zdc Ua čest jest, tam Uúm budc bťcmenem.

Proč byš se Ucuawrútil do jchč Cirkwe kate?
Wždyč i wojúci, když Ukťjžowalř PúUa Jcžissc,
neroštrhli suteUi jeho Ucfcssiwmlou, a křcsianč by
chtčelitrhati toto roucho fw. (Cirkew)e? deUstiž,
že ti pissi, UcmohU mlčcti a Uesxuim, Ucb budU
mufet počct řlústň chwyšssimn pastýťi ža owcčkh

nmč swčťcnč“ (List 23). u
Pouěwadž Donatistš aui odpomčdi nedúu
wnli, dal listy swč we chrúxuu Mmě wcťejnč
pťedčitali, aby o Ueblahš rožtržce tč důkladných
wědomosti Uabnli. N proto takč sepsnl zlússtni
žalm, dle poťňdku pismen scstawený a pročcž i
žalmem Nbecedxtým Uašwnný, mc kterémž stručUč
pojednúwú o čclalějssichudúlostccb roštržky Doo
natistů a o bludech jejich. Zalm tento žpědocici
w kostelc přcdzpčwownli a dočřici po každčsioce
wl) List tento se nám nrdochowal.

18
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odpowidalč:

radeete

„Wy wssickui, ktcťiž fe š poklidu

fllďtcž o prmodě.“

Roku 395 stal fc fw Augllstill bčskupem
Whšssi dúftojexlstwi toto Ucmohlo fjcc nikterak

rozhojniti plcnucunoll hoxliwost jebo dodmoalo
ale fmchúm jcho platncjssi wnžnosti jař u t“nto:

liřu tak i UDoumtjftťl Moto talec pořračowal
wc smeru počxatcm a žúho po dosa;enč swem
Ua stolec biskupský Učxiuulwy;wúui te bjskupúm
Douatistů, a Uabi;el sc juu k Udcťejuému a
spolcčxUšmUrokowúni o piiwodu ňpiičňnčxch Uc
bllché roztržley a o prostťedcich, jafými by fe

jednota Cirtewe opatřitimohla Ncstúwalotehdy
jine cesth k dosažexli cilc toho pťcžúdoucčho a
Nug sam Ucchtčxllec tUoltti, ncž resty fmil
Učho

rokowúui

Uswedčxmlč n

pixeswčxdčelli cm

wssčlikc prostředkh ncifilue ro;hoduč chuital.
Jak jjž swrchll podotknuto jcst w HipponU
samém žastňwal jnčýsi Prokulrjml Uicld břfteupa

Donatistickcho chnou

se stqlo žc Edoodiuš

žúk to Nug š Prokulejmlcm sc kdcsifctknl pťč
fterě. pťiležitosti sc mU fweill, že bp rúdšNuq
samýnt w zúležitosti Douatistu pronlluwil
Sotwa sc Nng o tom dowčdčl poflal chUcd
Prokulejauowi
ltst (xoleU 398) w Učmžto ho
pro lúskn Ehrjsta xežine šapťlsúhú bh wsseli
koU pcči fxl sjeduoceni Eirkwo sw přjspiwal
„Cožťoll Bich Uli Udčxlil“, prmoi, „wsseljleoll
silU swou k tonul chri wplmložiti abychom
puwod a pťičlny Uesstastne ro,;tržřy tc wh

ssctřčll a potoj zjeduali Eirkwi, ktcrcš Chri
stuš, ji oponsstěje prmoil: Dúnl Wúuc poj
kojc fwčho, Ucchúm Wúm pokojc swčho . . . .
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nž i wssechcn

žiwot rodidmý. Muž a žena Uemaji podilU w
tčmže oltúťi, přisahalt skrze Christa Ježisse, žc
pofpolu jcdnotělo Zústanou, a teď o Ehristll Je:
žissi samém rozdilnč smýsslejč; synowč a ditky
podo touže stťechou š rodičeexni pťcbýwaji, a
modlč sc w chrúmech roždilných n húdaji fe o
dědtctwi Púnč š tčmi, ode řterúchž fami jeďenou
krúte dčxdřctwi (časné) očxrfúwaji. Pcini a sluo
žclmici roždělcui jsou u wiře w Pcina spolcčo

nčho, erž

sinžebnikrm sc stal, aby púxch aslue

žebuikh Uuǧlsollpčlj Knždodenuč

sc Doxmtistč biz

skllpflm sloým hlubocc pofloflnji

a žúdaji od

Uich rošťessenč šúležitosti fwétskl)ch, by rozsuzowali
o šlatč: a střibťe, o dobytku a Umjctuosti; a
hle, bjskupowé fnuli nechtčji wcfpoleť fe fjeduotiti,
jcxdncxti o Božsččaxl

wňdci,

řtcrýž jesstč wirc se

ponižil, cm š wýsse Ucbeš šrstoupčl až kU pou
tupč: fťiže“ (Lčst 33).
Wrokulejan wssak Ua list teU Uoodpowčděl,

au w prawdč o ro,žmlmďn takml nedlml. Nug.
wssať opčxtuč: sc pokusjl,

w ijpouu

obšlcisstě ledr)ž se Udúlo

pohorsseui nrslýchcmš. Mladik jaa

kýsi, kntoliť, ldczbožuč proti wlnstui

Umtcc swš

ruleu pošdwthl a ukrlltučx ji bpl štrýšnil.
ZločeiUton, t“dyž pohmin jcst přcd sond
swého, lU ;uřiwosti swú myhrožmoal,

Pro
biskupa
že pťcn

stoupi lš Dountčstům a potom žr i nmtkuswou
Ufmrtč

N w skutku brzy Ua to Udidin jest w

chrciunl Dolmtistů, oděu roxlchrm bilým katechno
nlenň, ml se pixiprawuje kn opětnčnm pťijeti

křeftu sw. thud

powstalo poborsscni Uciranmč

lossech Upťiuluých katolikfl, a Nug.

rožleúžl:l,
bh
18
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fe zaťidilo weťchč Uyssctťowňni zločinu toho,
a wýsledck abh w pamútných knihúch Eirkwe
Hipponskč se zazUamenal. W bolestnémzúrnlutk::
zwolal: „Uchowejž Bůb, že bhch z búznč před
Donatisth mlčel, Uikoliw, chci takč ohawuč poo
činčmi weťejnč zntrntiti; wždyk Uxi Bťch porouči
skrzc aposstola, ťúratia trestatč učitele bludůe“
Q Udúlostč tč psal tčž jjstšnm Ensebiowi, jchož
pťispěUim doufal, Proknlejmm k žúdonci rozo
mlUwě pťinlčti. Tento wssate wssemožUčwyhýbal,
obúwaje sc pťewahy a wýnlluwnofti Nugnstio
Uowy, ačkoli sw. Qtec, by UlU po wůli Učinl,
Ua Ulistě swčm biskllpn Turenského xfawrhnUl a
žúdal, abh ProřUlcjaU š Uim rozmluwu čiuil.
EUsebiowi pak psal takto: „NemohU pochopiti,
že Prokulcjan, bčskup tak ftňrý, nme se obciwú,
kterýž pťece jcnnezkussenýUowúčeřjfem. Qbúwú
fe snad kussersti
a zbčxhlosti Ulč U wčxdúch
swčtskýche? Tčch wssak žhola Uenčzapotřebi, kdež

fe jchú

o zúležitost, kterúž jedinč podlc pifma

sw. a obecných Ucilcžů cirtecwuých rošsouditi se
UUlsi! NU se takowými zajistč již pomnohci lčta
obirú,

nuUsik také Umohcm

wčxtssi zťUssenofti w

Uich miti, nežli jú jscnl posud Uabhti mohl.
Nechceolř wssať še nmou rožmlouwati, jest šde
biskup

TUrenský,

U wčdcich těch, jichž se Proo

kulejan obúwú, nekussený; chci ho žúdati, bh
misto mč zanal;
a ačkoltw neslUUc řečUickoU
wýnllanosti
a jen sw. lUirU toliko pro sebe
mň, Bůh zajistč w bojč tom Uulpťispčje. Nemai
tedh Pročulejan žúdné jjž Udýmlmoy, proč roza
mlan
takoU pťijmoUti nechcc; Uic nxčuč wssak
pťece mčlcrúd roznlloUwati

chci še wssemi bio
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UZ

skupy, ktcrýchžby kUpodpoťe swě powolal“.e. .
Q bczbožUénl mladiku onom pissc takto: „Nea
kUculi Prokulcjml, že bh Urladika onoho ncbyl
přijal w obcowúni Doamtistů, kdybh bhl znal
hquuý zločin jcho, túži sc ho Uyni, kdež wsse
mU zucimo joft, proč ho posawcide eryobcou
wale? Nu Donatistč tolik sc wychlollbaji, že U
Uich jediUč prmdú jcst Cirkcw Cbristowa, (a že
Cirkcw fat. ji Urni, UU trpi w lňUčswčUl hřiša
nikh), proč tcdy biskUp jcjich trpi bezbožnika
takšho, chce:lj Upřinnlč a důslchč podlc doo
Uulčxll)chšúsnd sefty swč jcduati?“ (List 34.)wu
Jak Uuiloealc Prokulcjau dbal o donmčlmlčia
stotu a nepornssonost Doxlatistů, iodtUd patrno,
že bcže wsselikčho wyssctťeui pťijal podjcchna
Eirkwc Spmlicuskč w diocčsi Hčpponskš, ktcrýž
pro Ueřestný žjwot wyobcoloúll bhl. Wssimprúu
wcm tch Ulohl Nug. Dodmtifty žUesslcchctUosti
wiuiti a z jedxuiUiUcpoctiwého, a to tim wice,
aU skml, kdy sc Udúlo, že klcrik Učxjaký Donac
tistskl) do lxean Eirkwo kat. wrcititi se chtčl,

dřiwc ho ucpřijul,

dokmoadž dy Ucbyl Uložcu

Uého pokáui er wssi pofoťc wykonal. Jňk mirUš
Udůbcc Nllg. ku pobloudilýul tčxm sc mčl, o tom
swčdči těž ncislcdnjici Udcilost. Dcčra jistého

Uújcmnika roli Cirkwi Hippouskč pťillúležcjicich.
swcdcxm bhwssč k Dochtistňm pťestoupila a od
Uich nn nowo pokřcstčna jcst. thc
Uloci Uěxsilo
noU chtčxlji do chrúmu knt. přiwčsti,

Lluguftill

wssak určitč toum odporowať, ťlea: Ncmohu a
ncchci ji přjjmouti, jestli z wlastni wůle a z
Upřimučxho přcswčdčcni smua fe Ucnawrúti.
N
když Qtec w rošhořčcslostt swč trcstU užiti chtěl,
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swatý NUgustiU mU také počiuúni přisnčx zapoo
wčdčl.

Wssclikč pokUsy Nuguftinowy

o smirnou

rozmlmml š wildccmi Douutistů byly mmnc
Pročež tim horliweji ččuiwal řcči w stoličuem
chrmUU swčnl, do ktcrčhož i Dolmttsté w hoj
Uem počtu pťichú;eli N Buh takc požchnal
milosti son snažcui jcho Ucbot ktcřiž Upřiumě
hlednli prawdt), wýuuluwuosti jcho přcswedčrdli
jsoU U čctuč anracownli
se w limo Cirkwc
ťate, UUo i katolict, pozorujirc, jrck bisleup jejich
witčžUč Umcku řcxetZastaiwal Ucmúlo odtud wč
wiťc Utwrzčni jfou U jčz j ldlaholl sc kojilčnci

dčji že konečUčxpmwda tat Zwité;i anrsstnftuú
roztržfa pieuložcua budr Q tom zřcjsuo fwrdčxi

Pošsidiuš, ťka: „Cixkcw tat tchdn oprt wzty
čtla se a počalcx powžnassetč sc

tedčžto po tak

dlouhý čaš od Douatistii ntjsleowciuaobyla.“ N
owsscm ftaw wčci te.hdy již onlmi se žmčxuil
Kdešto aš posnwúdc Douatistč polc dnchowného
bojr toho samojcdňui skoro M) opauowalj od
klldž co chuč! wšrllstslla dlžost jejich, mlto po
chwice

leatolčri xxxlčky fucxsseli wncllkč

jejlch, Uin

Uajczdy

již Uebylo tomn tnk tedyž Nngustjn

prapor kat prade
Ud;týčxil,wsselikc ntořy Do
Uatjftil statcčur odrúžel a tim l wčdonliprmody
kat. w srdci wčdixirichpowžlulžomnl. Kdeleoliw ďc
strmch Donatčstskčnčiučdl usok na Eirkcw kcAt.,tu
sc ošýwal ihUcd Nugllstjnčlw Uxohútuý hlaš, U
poxlčwadž sc žcihn počali ukrýwati přcd twúři
9 Dochowáno nám š doby té jeduo jru dilo ktrréžs:.d Optntuo
biskup Malewčtanskd (okolo rofu 375), pron Donntčstum byl
wydal: „Q roztržcr Douatastsu knčxhscdmero.“
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jeho, wyhledciwal je súm a stihaljc plamennon
wýmluwnosti son jak ťečxauitař i spisy proti
Uim wydcmýnli. Jnčč prospčchy darcm oUim,
od Boha sobč obšlússtč propůjčexll)m, činil, o
tom swčdči Pošsidčuš, aU wyprmUUje, „že knciťi
toutéž horliwosti a dychtčwostč po spiscch jeho
sc shciuěli, jako katolict smuj.“ Tčž i pomčrh
politl“ckč brnly tchdy Ua sc tlUúonst katolikůnl
poučlelld pixišniwčxjssi, ml rokU 397
odbojný
Gčldo od wojska cifaťc Houoria pťe!uožcU byl
aš proudjucjc Nfrickč opčt podroldenh jsou wlčxdč
Rimskč. Dolmttstš owssem Ulohli sc obúwatč

fprmoedliwých trcstň; Uliluo Undúni ale neb li
Uiftrrslk stihúllj, ch thnt samojedčnýdo žnlaťc
UloržeU jeft, kdcš bešpochybh faulowrašdoužiwot
swňj Ukončjl. Tiun pnk lmstalobratwčcitakowý,
Žc Doliatistú šbmorui jsouce podpory Gjldou
Uowy, jtž přicheni bylř dm poli dlxchownim boj
podstoupřti, a tU jčž owsscm pťjlu)walo katolie
klim naidčxjo, žc prmodrc

Proto

fnt.

tiul

sucižc zwitčxzi.

takč slosltý Nugustiu whdnl tebdh prwč

Udčxtssidilo swú protj Dolmtistňm,

a sice „dwč

kxliho protj stranč Douatowč“ kteréžwssak
se Uúm UodUchowaly.

Roku 397 e) žúdali oldywatclč UlčstcxEirth
čili Konstmdtiny po fuuxti bifkupa sloého Prol
fnturn,efw. Nugustilm, by č niul přčsscs U wc
wolbčx uowčho biskupa fe Zlalčastuil. Sw. Qtec

odeldral sc tam Z pťitelcm fwým lepieul.
ccstč tč pťibyli

do Ulčxsta Tnbursum,

Na

kdež biu

skuchl Douatistů bhl starec FortnniUš, mUž to
P) Rofu toljo bezpochyby Poosidiue, žát to sw. Dlugp, slal se bie
skuprm města Kalama.
x
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mirný a laskawý NUg slyUel o dobrých wlast
nostech jcho a pročxcžžadaje š Uimpromlmoiti
o roztržce Donntowskč samšpruwodčimi floýuli
ho nmosstiwňl Sotwa se wssak po mčstč roz
ssiťila powrst o pťichodU Nugustilm, pťňbyli již
četui zeistupowč lčdU k domu Fortuniowě, aU
se powidalo že budou oba biskupowč o wěccch

naboženstwi sc týkajicich weřere
rhchlopusci jčž žjednani
tljdoých šapisoloatl Ulrlt
čUlo muselo sc lossuk
wclký počet posluchnčň

rokowati

J

json, ktcťiž řeči jedno
Rokowúni skUtečUepo
šňhy odročxiti aU pro
Ueldylo Uložuo pokojc a

pořúdleU dežetl
Foxtunjuča mlmoil 8 wclkou
úctou o činuosti Nngustjuowě, litouml spolu.
žc Dountjstč

jřž oblrxyklč křesk na nowo

Udčxlo:

loati a ostie řúral olgmonostt púchmlš od Cir

ťumcclliolm NUgUstlu Učxmil miwrh, aby Ua
nxistč Učjakšnl wsseho hluku wždaxleucxu senlo

se 10 bijlenpsl, ač še strauh kat tnkišc

ftraUy

Donatisssťč, a šy Udpďkoji sc dodjedluiwalo jcdčUč

o priččnaichxogtr.žky Foxtnuiuď priwolil aslibjl
žc sc piiččni o přxjoti anrhu
toho šc ftmxm
stoupcncii swých Pčlwolouim strnny kat byl
Nuq docela jist Uxmxnčwssak čeekal Ua whplc
nčxni dmlého slilulz Donatjstč doiibcc nemilowali
takého rokowúui ano oUún.mli sc ho, dodťcwr

doucc žc by prawda řouečnč šwitěžila a to
tim wice cm též dobťc šuali přcwcchu Yu

gustinowu)

(Lřst 44) Sw

thc

Ulčl jak

eee)W Tuburfum mčlt sidlo swč léž taciři Unzwani Uebcflanct
.Jal se Uodobai byln lo jafaisi sefta žldowská (nčkoliw křestu ja

ledosi užiwnlad ftrru ncbesňm se klaučta an se douxniudaln že
tčlesa nebcsknduchy urb andčly obylluiua jfou Sw Qlec npo
sstol to prauddy protř jakýmsolt ncpřaitclum usilowal o obraccui
sektaťu tčch na wťru lťeskunskou (Sr list 11)
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se podobú na tčžc ccstč do Koustantiuh wměstč
jcduom Ucim Uešnslmém, jiuon jcsste rozmlUwU
š Donatisty, pťi ktercž š toužc horliwosti za
stáwal jcduotu Cirfwe sw Nu mssak i tUto ro
kowcilli se odročjlo poflal urfolika Ulužuul kteťi
U Donntistii welke wnždmstč požiwali obssirUy
list, w leterenlž jc slowy dojiumwými napominú
by wsscmožuč Usilowali o chdmini pofojc cir

kchého (Lisr 43).
.Když sc fw Nuquftinš

počáthr r 398

nawratil do šdňppoun slhssel že poblizký bisknp
Douatjstský, Hoxlorntuš, š Uim piseUUlč wyjc

duúwatř chcc o fmiieni Doxmtistu š Čirfwi S
wclkou radosti pťijul Uabiduuti jcho cxhucde
oďepfňl (list 49), an crlou dussi slooUobětowal
swz tomu xikolxx, lUUjeduciwati w pokojj š Do
nčxtisty, obzlússtuč S tělnj, ktcťiž dodrouchslui
jsoucc Upťiumč po prnwdč tollšili. Q tčxchtopoe
slednich prnwi„ že Uifterak Uestn kaciťi, w trUto

suxysl: „Sw.

np. incl

přileašnje sice, warou

Umti fc člowšxka kaciťc po jeduom i drlchšul
trcstcini (Tit. Z, 10). Kdo wssak uunčxučswé, ač
blUdUé a neprawé, Uežastúmň mússnčwosti twru
donijnou (oldšlússtč řdy,; jr súm nebUl wynchslil,
Uýbrž od swcdcxlých a pobloudilych rodičU prč

jal) a kdo prawdh hlcdú pč:čxioldezrcsuon ho
tolo jsn Uapmwitř sc, když ji Ualcznc teU a ta

kowy ueni Uiktemk kaciřcm“ (Sr

ltst 43) Ne

wime wssak š jakým to prospčchcul whjcduúwal

š Fortunatčllt
NU takto ahd poznnl že Umrnč Usilnje o
smirnc rokowúm š Donsltisth, odhodlcxl se pio

semným zúpafem poťračowati proti Zim Na
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poli tom sc Donatistš, pokUd Uúm znňmo,mňlo
wyzUamcunlč; cokoliw alc ploti Eirkwi kat
lohdali, Yng. mocnylu percm fwýul potřcl Na
tom mU wssak ncbylo dostč, chtěl uad to ipu
wod

a loesskcrn wúwoj

i bludy Z Ui lenttle,
ličiti

roštažky

jejich, jakož

dliklnduc ohledatt a do

by každcmu ťdož UeUi wc Zdúuich pťed

pojatých, žicjme patruo bolo řdc prmoda a
ťdc lež N tcnto jest hlawny Učcl dloubc rady
spisu, ktcrč šcihy po sobč wydnl prott Doua

tistumu

Jrck jfulc již bylt powrdčxli wznřkly w
fnmem túbořc Douatčststečm rošcpie o hlammi
zasady jejich Tichoninš uluž to Učouosti swml
a dUždčxanosti proslull), Už posawúde horllwý

Dolmtista wc spisu whdmlem dowo;owal že
Cirkew sunssili w luuě swem hřissuiky ncpřc
stňwú býti prmdon Cirlewi a žc sc tudiž Uoulú
fwútosti čťestu UU Uowo posllcholrmtť. Nmcka

tn erskrz črljla ploti blňwlchm šússldúluDona
tistů, Ueb odtud již Uutuo dUlo nšmoirata žc
Donatjstč ucjsou prňwou Cirkwi Čhliskolxwll,

cm tato musi býtt onobccuú teatolřckúpo wo:
sskeréul swčte rozssiťruú roži Tichmňnď U;Uúwal,
Učkoliw

opčt

Urchtčxl přčpustjti,

žc kntoliri

w

Nfricc přiuúložcji k CirflUi leatl Parmcuian,
brskup Donatistů w Knrthagidlč, žcidnl Ua Tiu
choUiU, bh UauťU son
odwolal, a kdož se
zpččowal, wyobrowal ho a wpdal proti Učnul
list wc ťterěm zpisma fw dowoditi chtěl, žc

prawa Eirkcw Christowa jest Cirkew Doch
tistů n žc Uemusi katolčckou bytj KňtoljcťčxEir
kcw žc pťestala býti prawon Cirkwi poUěwadž
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obcowalžt a obcnjegš hťissnikh, jakým to obcoo
wčuťlm š dobťlakřestanš se posskwrňnji, tať sice
že l Elrkew jama prawou Cirkwi býtl pťee
stáwci.

u

a

Když je lijt teu slo. Nug. do rukon doe
stul, wydal .bez chssknui odpowěd (okolo r.

400), Uadcp,mnoll:proti

listU Parmenia

axlown rulh.y tťi. Nrjprwč dowo,zujeproti
possctilostcuž biskupa Donatčstsieého, že wsfelikerú
proroctwi stqr. Zaileoua o tom jeduajici, jak
Eirkew Ehristown po lldesskorčlefwčtš a meši
wssculi Uúrody rošssiixrrm bnde, jedinč na Cire
kwi teat. wyplučxua jsou.
„Cožprmuil Bůb,“ tnk pisse, „Nbrabnmowie? W

sobč požcbnána

bUdoU wsscckn pokolcUt

země (chnr 12, 3). N což Jsáťowi? Požehsláni

bndou w srmcni twém wssichi narodowé
zrmč. proto žc nposlrchl Nbrabam blasu
mého

(Grud 28, 4, o)

N což Jakubowi? J ú

jscmHospodiU, Bilb Nb rabnnln,O tc c twébo,
a Bůb Jsákn Zrmi nn ktcré spiš, dám tobč
iscmcui twšmu N blǧde simč tmé jnko prach
Zrmč; rozssiřcn bndeď Ua žúpad i Ua wl)chod,

i na půonc

inn polrdnc; a požchnásla buo

dou w tobč a w srmrni twém wssecka pokoo
lrni zemč (Gen. 28, 13).
„Což snnd o Židcch přcdpowčdsno jest tnktoe? Nie

ťoliw, nrb sdo. ap. inel

sám prmoi: Ktoré jcst to

simč, w učmž požednáni bUdoU wssicfni neirodowé zcmč?

Nbrabamowi wyrčrnn jsou znslibenl, j seo
mcui jebo(Gnl.:Z,16).Ncprnwi:J srmcnům jrho,
jako o nauobúch, nle jafo o jcdnom. J srmeni twěmU,

jenž

jest Cbrislnš.

Trdy předpowčdánojest, že w

ChristU Jrž. wssicknj národomé zrmč požcbnáni budou
a hlr, nn mnohých ncirodcch žrmč proroctwi toto Bůh
jjž crlě wyplnil, na jjných posmocidc plni, a plnjtibllde„
až přijdou wssťckni mirodowč su Chrisnl. Donatisté wssa!
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w brdé zpupnosti swé nrostýchnjl se wolati:
jsme

My jen

fťesknnčl Zak nle mobou twrditi, žc wčři w přio

flsbrnl Božle?! Ncb Bůh jrstif prawdn wčxčnú(knp.23).
erkrw fnt. jrst tedy prmoú Csrfow Chrislown.“

Na to skwělc dowozUje, že ani biskup
Feliš, ani CneciliaU ťeučh sw. ncwyšmli, což
po Umohém wyssctixowúuč Ua snčum Rimském,

Nrelatskčm a Milmlskčm stwrzer
tedy Uiteterač Uezhřcssili, a proto

bylo,

žc

tuké žc hřich

Fclišůw Ua Caecilimm a z toho na celoUEiru
kew

kntp přejili

uemohl.

Wcsskcrý

swčxt Uwčxřil

tolikerr)m sondcům. kteřiž proti Douatistúmroj;e
soudili.
„Dejmrž

wssak tomu,., tak pokmčujc sw. Btrr,

„že jest nčkdr Čirkcw nějnká slawnci, fu přl Cilxkrw Filqo

dclsickú, jrjťžto jmčxlo znnmrná: láskU bratrftwn. Slyed
mrž tedy hlaš jeji, co budc mluwiti jim (Doxmtistňm)?
Z čedo Umc winisc„ z črljo lrcstátc? Jak dalrfo co
do miftn od wúš (od Nfrjky) wzdcilrnn jscm, dilcm
wám známo jcst, dilrm slysscli jstc; co udssnťtrnfrátr
wydmďači piscm sw. nnrb žalobnici a sondcowč jejřch
činili, anrb ktcřiž ncwinuč jsou a ftrřiž wjnni, o tom
prqžčxdnčwědomosli nrmúm. Wsiak alc Pán a Spasitcl
Uáš, tterýž krwi swou wcsskcrý fwět wykoupčl, a o stru

rčmž prorok jřž dáwno předpowčdťl: Zbodli

mé i noby mé, ščetli

rucc

wssccky kosti mé; pox

zorowali a blrdčli nxne,rošdělili sobčrpncha
mú a o můj odčw mrtnli

loša“ Pán núš mezi

Uánli a wrimi nezanrchnl mifta pustá a prňzdná kťcu
skcmů, Uýbrž wcsskerň naplnil poswčccnim jménn swého
(toti. kťrskanh). Mezi ncimi n wámi mnozi jsou nároo
dowr, spolu whkouprni ltwi Cbristowou a spolu še
mnou erU
sc ťlančjicil Qd tčch slnsseln jsrm o wáš
a počináni wnssrm, onino, jsoure wám po blizru, soud
diti mobli o rozepři wnssi. Kdyby nrbyli soudill o Ul a
úsndeť swůj nrbyli whnrslč, bylot bh sr to stalo jen
wnssl winou; jrstli cxlc rozsoudili, odesklcž, žc nrmobu
Wám odsouzeným bcz dostatrčné přičmy wčřiti, a sondců
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wnssich opowážliwť zatrntiti. Wssak rxle mám jiné jcsstě
pťsčiny, n sicr wrlrdůlržitčxe Jsteolj skutečuč erčnnj,
zaj

jisté byste afpoň nčaš milowali,

brntry swé, fteťiž

jsme wám Zádné kťiwdy nisdy nručinilj:
jenž dobťe wimr,

žc zálržjtost

wy wssak nác,

umsse od fousedů Uassňch

podle prnwébo soudu cirfrwného rozťrsscna byla (a tito
pťed Bobrm šodpowčdni jsou za nálrz trn), wy, pral
wimr, náči proklinátc n zlomyslnoU nrnčxwistť pronúslca
dujete, n, jafobhchom nruňlržcli k dčdictwi Jcž. Christn,
náš na nowo fťrstiti wrlite! Jak tedy mlimc pťizniwe

o zcilršitosti wassi souťútje?Ncbof wy, ktcťiž

bratry

tak dalece od wňš wzdálrué zatracujrte, lim
zajistč projrwujctr, žc od sousedň swých fprawedliwč a
wssim práwrm odsonžrui jstr byli. Proč bych nrwčřila,
že poblizkxj soudcc sprawrdllwě odsouditi mobl tobo, llltre
rédož wyslUssel,kdyš odsoušrucc trn (totiž Donsltistč) mnc,
brňtm tnk wždálručbo, odfužuje a zntrncuje, lmi mnc

eryslnssrw!

N to mci sxmdbýti foudcm sprawrdljwým?

Nyuč pak od tčchto (opd Cirkwc) l!rwinuých brzbožnou

roštržsou frbc odlučujrš a prawiš, ncwinným dl)ti!
Kdybyš Urwumým byl„ šajjsté bo ti žnámo dylo, žc
podle pismn sw. žrň Prina twěbo tcprw w den“ soudný
od koukolc a plrwy očjstčna bnde, a wolil bUš raději
zmužilr sncissctizlé, než brzb,ožnč oponsstčtč jdobaxéee
(!ap. 6, 7).

Pmememml take Z rošličuych nlijt pisma
sw. dowoditč chtčxl, žc
Cirkwi prawou, proto
mússi. Jak possctile
swčm počxixml, pol;nati

Čirkew j?atd pťcstala býti
žc lU lůuč swčnl hťissniley
si wssalť pťi dowozowcini
jest š Uúflednjčcich mist,

fteréž uwcidčl:Bčda wúm, kteťiž ťikútc

šlčmU dobrč a dobrému zlč: poklúu
dňjicc hoťkč ža sladké a sladkč za
hoořké(Js. 5, 20). Bbčti bcšbožných

jxon ohňwnš, ucbo se občtUji z Ueg
sflechctnoski (Pťisl. 21„27).
u
j

Naprotč

toxuu sw

Yug.

jafnč dowodil,

jak Uwedemčxmista ta o Eirkwi sw. wubec cmi
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se
Uýbrž žc aby
prawýkaždý
fmysl
teU
jest,Uezmiňnji,
že buďto přifažulji,
uú šejich
ežitě pol

znati hledčl, co jcst dobrš a zlš, sprawedliwé,
a

Uefprmocdlřwč,

Uueb

že Ua

občxti hťissuiků

Búh nemiižc mčti zalibeni, dolemoade trwaji w
Uesslcchetuostčswš. Nu memcnčau š jim)ch opšt
Ulist pisum fdo. doloošowal,

žc wssickuč hřissnici

z Cirkwe wyobcowati sc Umji, NUg. Uaproti
lichš douměuky jeho whwraruje a špjisob kcizuč
rirkelUUč lakto dolččxujc: Kdy by kdo tcxř těžo
kěho hťichu sr dopuftjl, žc lxy Uuyobcowúnim ž

Eirkwe potresřúxl bc)tč lelfcl, stmliž sc to lcie
skon takon, o kteréž mluwi aposstol, když prmoč :

„Nemčjtc takowšho ža Ucpťitcle, alc
trcscete ho jako bratra(2.ThcšszZ,15).
Ucboč mai jcmu to služjtř
sscui,

Uikoliw

ku polcp:

leu Z,ťúl;ce Nakli ldy hťichU

smčho Ucnl;nal, auřž pokúuč čtuil, sňm whjdc
od Uúš, a wlastui !Uiili stou wUloUčeu bude
š obrowúui Cirkwc (cx. 1l, up 13).
Eirkcw kate tch, kdhž trcscc hřissnika, chcc
ho polepssiti, Uikoliw škašitj, jnk Donatisté w
Uairllžiwosti fwé šaflcpeué čjUilt.e)

Ze slow: „Eo jcst plcwcim do psscu
nicee?“ (Jer. 23, 28) dowol;owal Parmclljan,
žc Umji hťissnici jlž šde w toluto žjworč šúplua
od dobrých whlollčcui býtč.
„Tak

wrlicc tcdh,“ odpowidá na to Nug., „poo

Ue) W l. knd x,!l,pťedstirá jim,ojatou podlostilicholili Zulčanowi,
odpadliku, Ulssucemu: „.Epuc! te Zoln jušritiu locumrdubetd“
(U trbe se samn sprawedlnost nalezúa) „Co tedU Urarpllř, leč
žc swntost kťesknuského ncibožcnstwi ncni sprmoepluostl, pončo
wadž Zulicxn zmdrhowal ho, aneb snad llaněur se modlcjm

jestčt fprmdcdlnosti !“
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bloudilo pokolcns lidské, žc wrlfébo wčjcr Parmrniana

ani

nrpoznaloe?N Donnta aMnjorina též nrpoznnlo?Snad
onjno tťi jsou jarobu jednotliwé robh tétéž wěječfh w rUce
Pánť, ktrťiž by žrň wrsskrrébo swětn wyčistitj mčlie?
Snnd Nsrifa wywolcna jrst, wc ftcréž se usaditi mčl
fbor ton wyčistčxnoa na ostntnim fwětč plcwn jrn býti
mei? Zsteoli lrdo wh fbor ten wyrťibený a wUčjstčný,
odfudž pnr sr wšali mrzi wámi Cirfnmcellčome? Qdkud
čo mnobočctné zástupy opřlcůw, smilniťů a loupržučkň?
Ct slmd nrnl tomu tnk? Touli snad pssrnice ona? Bčda
nrstydntosti tě, kdybd popirati chtčli, žc tnkých šlosynů
w lůně swčxm nechownji! Bčda Uřewrácrnosti té bcšbožně,
jcstlřuže by ziosyuy takč pssenjci jmrnownli! Co zuameu
najč tcdy slown prorokowa: Co jest plewúm do pssenicc?
Snnd se potnbuji nq rolce?Nikoliw, neb psscnicča plcwh

trntýž kořru nrsc! Ci snnd na mlat? Nifoliw, nrb na
mlatč oboji whmlcicrno býwá. Qwssrm pnk jedině to
plnti o ftodolr, n zdc ťici sr musi:

Co jest plcwúm do

pssruicre? Nrbok pťijdc Hospodář onrn erjký,

mnjc

wčjcčkn w rUcr swč a whčisti bUmUo swé, a

sdromáždi pssenjcj swou do objlnjcc, ale
plcwy pciliti budc ohnčm ne.UbasitelUýnt

(Mtu 3, 12)l Neb dlc jinčxho podobcnstwi wrssferú pssro
nicc znmncná se owremi, plcwa pak kozlami, ml posau
wádc oboji tcu drub zwiřnt pasc porůžno tcntýž Unstýť.

„Přijdc pak,“ prnwi Pún

n Spnsirrl náš, „pťljde syn

člowčka U wrlcbnosti swč, cx wsslckni andčlé š nim, a
posndi sc tm trňUU loclcbnosti jwč a fbromciždčni budoU
přrd nčj !Ussickni národowéo J rozdčli je od sebr, jako

pnstýť oddčlnjc owcc

od

kozlů,

a postmoi owcc

znjisté nn prnwici swé, kozlh pnť nn lrwicj. N tehdh dt

tčm ktrťjž na prnwicč jcho budou: Pojďtc

bnani thc

požc“

mčbo, wlcidnčtc krňlowstwťm

wúm připrnwcným

od UstnnoweUi swčta.

Potom řcknc i tčm, kteřižna lewici budou: Qdcj

dčte

ode mne, zloťcčcui, do obnč wččného,rtcrýž

pťřprawcn jcst ďáblu n aUdčlům jrho“(Mat.eZZ,
31). Tenkrátr trdy woplněno budc proroctwť: Co jcst
plewúm do pssenire. kdy owečly a tozlowč UebUz
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dou msti již spolcčnébo pňstroisieraaPáU a Spnsitrl

nňš

též prawi, zc frňlowstwei ncbcské podobnč jcft
sťti pusstčné do moťr (Mt 13. 47)e Mohou fchd
ryby dobrě rybám zlým w téže sitl shromciždčslým ťčci:
Bdcjdčtc wh od náš, sicc odrjdcme my od wáš? Niu
koliw, nrb wssrm jim jrst črkati, až sir naplnčnn a na
bťeb wotažrnn bude a mljclé Boži ryby dobré wybrrou
do nádob, zlé pnk pryč zamitati budoUu Jakmužc již
nyni w žiwotč lorzdrjssim woplnčno boti, což powčdino
jest: Co jrst plewcim do psscnicc? Qnino wssak (Doa
natisté), poněloaož domnlwnjl se jčž býti psscnicť wyčio
stěnou, nrjfoU lcč bolá plcwa, ftcráž pťi čistěni odlctčla;
a pončwadž pod lýmšr pnstýřrm pospolU š kozlami pá:?l
fe nechtějj, úklady ďábrlsfými odc stáda Painč wyloučeni
jsoU; a pončxwadž we spolcčnosti zll)ch rhb obcowati
nrchtčji, nrjenom že rybo žlč jsoU, Uýbrž nad to i f itč

jrdnoty

náfilnč

roztrdalj.

Cbrrmcalitrdy ucio

ležitč rozUmčtj, kdy wyplnčno budr, co prmoil proros
Jeremiáš:
Co jrst plrwám do pssenicr? mUsimc ťici,
žc wssickni xoe fpolrčnosti jrdné pospolu jsou, až jrdrno
kráte w dcn roždčlrni (soUdný) i podlc tčxla odloučrni
bUdou Wssak alc pssruicc wždy srdcrswč wzhůru wzncissi,
plewa pak dolů se klont. Ncb plcha bledá, což jcjido jest
a nr co Christa Jržisse jcst, psscnice wssak skládá sobč
pofladh)
jrji.“
ee w ncbj, a kde jest poklnd jrji, tmu jest i frdce

Hucd ua to (též okolo r. 400) wydalst.
Nngustiu druhč dilo proti Douatistňm Undco

psmlé: „Q křtU sw. proti Donsltiskňm
kUčh fedmero“

We spifu tom pojedUúwcio

otčxš;ce: Mohoneli kaciťi a rožleolnici, a wůlxec
kteřiž lo Eirkwi nejsou, swúsosti křcstU pťčleo

howati? Na otúzku tuso odpoloidú:
ur) Ku konci wssim práwem sn!d Qtec jim přrdstirá„ jak neprcjwč
proti strcince Mašiminuřstň jednoji. a že spmwrdlimč trcstánř
jsouce pro zloččny zpáchcmé, nemodou se honositi jméncm mue
čeuiků tť„; nýbrž jc posnwáde jméno to zlchčuji.

Boje sw. Llugustina proti eDcmntiftůmo
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obcowúni
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katolickč lze jcst kťrst swe

Udčlowatii pťijlnmtil Wždyt i odpadltk platnč pokťrstčn
bUl, neb když se opčt nmorátl do Cirtwc a pofáni čini,
niroliw na nowo se mu ncudčlujc kťest, a pončwadž
se mu ho nrndčluje, ncmohl ho nirterak pozbyti. Poo
dobuč i ti, kteřiž zlomyslnou roztržtoU od Cirťwe sc
odloučill, znjistč maji kťest sw., jejž bUli obdrželi, prwé
nrž sc odlončjli; a když sc nawmcujs, nrbýwaji na
noloo pokťcstčni; a odtud pntrnč wyswitci, žc co obdro
žcli, w jcdnotč Cirkloe postmoeni jsoucc, pozboti

nrmobli, rozsolnictwim odloučrni jsoucr. Můžerli trdd
fřrst mimo Ctrkew býti, proč by sc i mimo Cirkcw
Udčxlownti ncmobl?
Swútost kťcstu mci„ fdo poleřcl
stčn jrst, swútosk pak posluhowatř kťrstcm má, kdo
wyswčcen jrste .Jako nle pokťcstčný, kdyby sc odloUčil od
jcdnoth Clrswr, swcitosii kťestU nrpozbýwá;
tastéž i
whswčcrný, sdhbd sc od jcdnotU Cirfwc odloUčil, neo

pozbýwá moci, udčlowati swátoft křrstu! Jafož

tcdy

plntný jrft kťest, ktrrébož pozboti nrmobl, kdo sc od
jrduoty Cirkwe odlouťil, tak i musi platný bl)ti fřeft,
jrbož udčlil, fterýž po odloučcni fwém moci, Udělowati
do, nepozbyl. Ncbo jakož naroracujici se, bywssc prwé
jřž poťřrstčni, nrpřijňimaji na nowo fřeft, tnk ani i nao
wrncujici se, bywsie prwé jiš whswčceni, nikterar na
nowo lohswčccni ncbrjwaji; nýbrž buďto žc poslubuji,
jafž pťrd tlm čjnili, Cirkwi eli to prospčssno jrst, nnrb

byt i nrposlubowali, swaitoft wyswěrrni swčbo pťecc
maji a pročežtakéimrzi lnify postnweni ncjsou. Bdtud
již patrno, žc oni (Donatisté)zlc

čmť, Usilujiconn nowo

kťrstiti jrdnotu wesskcrčxbosločtn, ažc my (katolici) dobťc
čjnimr„ když swátosti Boži i při rozkolnicich znwrbowati
sc ncosmčluecme. Ncbot w čcm ď ncimi strjnč smýfflcji,

lď tom tak ů númi fr sdoduji; w tom pak sc od Uáš
odloučili, w črm od náet sr odchyll:ji. Qni (Donatisté)
w Uěktrrých wčcoch š námi sc fbodnji, w něktcrúch
wssnk sc odchUlUji. N Uročrž wčci tčch. loc ftrrýchž 8

Uámi sc sboduji, fonnti nrzapowidáme

jim,

wr ktrrých

qossak š nčxmi sc nrsdoduji, napomincime jich. nby přio
jdouce přijalř aneb nmorátiwssc sr opčt wznli, a š upťimu

nou lástou !ohnnsnažnjcmc sc, bh to whwolili polrpssiwssc a
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naprawiwssr se Pročež nrprawimc jim: Nechtčjtež ndč
lowati (n x,dťkťcstusw) alrb čedo Udrlujete neudč
lujte w rozkolnictwu Ncb fdh U se nábodou stnlo žc
kdo w potťcbč nejnntnčjssi postmoen katolika by na
lrzti nrmohl od nčbož bh pťijnl fřrst sw a tentýž w
frdci chownje U:ir ratolickú, od někobo by byl přijal
mřmo obcowáni katolické jsoncibo (žadal si bo wssak w

jrdnotč fat přijmoUti) kdyby i bnrdle smrtč z toho
swčta chrl tobo pmwim žnjisté dimc fatolikcm w
prmodč ldýtj Kdnby pak z nrbcšprčrnftwi u:ywáznlll n
Cirkwi kat pnk fr přcdstawil i podle tčla (od ktrréž brz
tobo srdcrm ic nruchýlil) nrjenom že Uržnwrbujrmc
což sc stnlo nýbrž i š jistoton schwalnjemr; poučandž
:rčrřl žc Bůb mu Oťispčje an jcdnotU žachowatj chtčl
a bezc sluátosti kťtu fro o flrréž wi že ncchat jř fdc
koli nnlrznc, že nrnť to swátoft lidi alc Boba snmého
ž toboto jwčta odrbrnti se ncchtěl thby wssak fdo zlo
myjlnofti jakoUsi wrdcn U rozkolnlfů kťeft Uťijnl cm
ho pťijmoUti Ulobl lo Cirkwi kat; znjistč břrssi n tim
tržssido břichll sr daponssti čim lcpr pozual, žc sc tim

brčchu dopoussti (fap 1 2)

Marnč tch

nnnlitnji:

Přlpomstuteli
žc křrst Uáče plntnú jcst jjž ucni nám
žnpotřcbč obcowani wnssrbo (t j. Ulůšrmc trdy w
rožtržcc ǧuslnli) Nn to odwčxtimetnfto: Nepmwime. žc
kťrst wnš plntný jcst pončluadž ircst Urni sťrst fncial

ancb rtoolučkn alrbxž jest lřrst Boži a erkwr
N Cirkrw sw rodi sfržc ťřrft
strřiž ji Urnálcžcji Coš wnnk
ilnofti wassr bcžbožné skutfy
Nrbof scházl doám lásfa a fdo
Pčmč nlc mU neprospčxjr“

sw

knždébo n wnrckn j tU
xoanrho jrsl jsou zlomy
luassc a roztržka wassc
tě ncmá, jak di aposstol

„Bstntuč ale nrwychlonbrjtrž sc žr first wáš plat
ným Ušnáwame Ekťmby přiwedll k lčfaťi nemocnébo
na podstatuém oudu tě.la nrbrzprčnč zrnnčnébo, n lčukař
by řekl: Nemocný nlUsi umřiti, jrstoii se Ucwhléči, qu
doU snnd tak nrsmyslni ti ktcťiž přiwrdlj bo k lékaťi,
že by odpowčdrlj: Wždhs ale ostatni oudowe tčla jrbo
zdrawi zsou; n tolik oudů zdrmoých ncmčlo by do
stačitj, ziwot nm Zachownti a jrdrn tolčfo oud teU
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zrančný mčl by bo nž k smrti pťiwoditi? Tar owssem
žc Urřeťnou. nýbrž budou snažnč o léfh prositč, žádnjsce
wssnk o nč, znjistč to proto Uečins, nby lčknř ř zdrnwé

oUdU léčil„ berž abn šrnnčný ten oud ldyboǧil, nby ncu
moc neznchwčxtiln i ostatnich zdrnwých oudU a koncčnč
ismrti nrpřiwodila. N takto i co prospčjc člowčku,

kdUbh mčl i praon

mirn, kdož smrtrlnou ranU roze

tržfy zdrnwota lásky w Učm žnlčcna jest, a zničeo
nim lcist té snmojedinč i ostntni wsse, což zdrciwo
jrst, smrt jistotnč zachwútiti Ulusi. Což abo se nca
slalo, nepťcstúwá milosrdeUstwi Boži Uapomlnati skrze
jednotu sw. Cirťwe swé, byste se nmorátňli a Umu
bojilj lčxkrmpokáni a swazkcm pofojrd chomniwcjtež

fr, žc šdrawj

jstc, pončnmdž prawimr, žemátc nčco

zdrnwěbo, aniž opčt sc domniwejte, žc bystc mčli lčxčiti
to, co při weiš šdrawěbo jcst, fdyž jsme wčml nfúzali
to, co žrančno jost. Takto lrdy co do Zdrmnoto swrřtop
stt křrstn, pončlondž proti nám Urjstr, ď námi jste, co
wsfnk do rčmy roštržky, pončwadž nesldromúžršujete š

Cbristrm„ rošptylujrte.
Nrn.mchlonbrjtrž se trdy tim, co
nuitrj Proč tak brdčx pobližitr toliko na to, což ždrau
wébo mátr? Pol)lcdnčtc pokornč i na rainu swou, a
požornjtr nrjrnom to, co mcitr, alc i to, čebo ncnlcittxa
N wjžtr, jnk mnobé a i wrlfé wčci nic neprospiwnji,
řdož sc nrdostáwá jrn jrťdnoljodN ktcréž jrst to jcdno?
Slnsstc o učxm. nčkoliw mnr, nýbrž aposstola Pánč:

„Kd ybych jazykylidskl)mi mlUwil„eprmoč,„i ano
dčlskýmj a fdybych měl proroctwi a šual lrdsser

cfa tajrmstwi,

intěl wssrliké Umčnn, a kdye

bych mčl wssccku wirn, tak že bych hory pře:
neissel, lásky pak kdybych nrmčl, nicnejsem.ee
Co wčxm to tch prospčxje, bystc mlnwili andčlským jao
zykrm o tnjrnlstwich Božich. bystc mčli i prorocnoi,
bystr měli i swátosti n wuxu takou, žc byste mohli bory
přrnússctj, a bofte rozdali chudým wssccky statky swé, a
bystc pťi nustáwajicim :dronáslrřdowáni š námi tčla swá
k spcileni xdydnli pro wiru nám spolrčnou: pťccr wsseu

ckoto, an w rožtržcc bnstc to činili, Uesn áe
ssc,jicr sc wrspolrk w láscr a nrusilnjtcr žachoo

ldnwati

jcdnotu

ducha wc swnškU pokojc
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Cf. 4, 2, Z) lňsky swaté nemajicc,wsse toto by wcim proj
spswati nrmohlo kžiwotu wččnčmn“ (ť. 8. 9).

.B

swútostl kťcstn trdy,“dokládá sw. Qtec„,zbožnť

wčťiti mcimes co wesskcrá Cirťrw sw. wčťsa znchowáwá„
žc totiž kdokoliw nálcžitě podlr Ustanoweni Pánč kťestt

wr jménn Btcr i Syna i Ducha swntébo, platný fťcst
udčnlxe (ru 18).

Doncxtistč wssak se odwolňmnsi k sw. Eyo
prianowi a slowy jeho chtčelidowoditi blndh
swě. Sw. bisknp th owsscm byl toho miučxni,

žc čaciři

wůbec

swútosti kťestn nemUhoU

plcxtnč posllchowati, a sice pro tu pčxičxinu(o:
!Usscm bludnon), že U kacičxň neUi prmoč Cire
kwc, a tudiž ani kťestu prnwého, jclikož ťťrst

toliko jediný jcst, totiž w ťat. Eirfwi. Na to
odpowidú fw. NugustiU tnkto:
„Zn

čnsň tčch. fdd sc o platnosti

fťcstU od kncjťů

Udělrnčdo jcdnnlo, nižcidný jesslč snčm wssrob rrný
nrrožtjodnul, čebo n wěci té pťidržrti sr jrst podle jrr
dnoml)slnčbo Usnrssrni Cirkwr wcsskcré. Sw. Cdpriam
a mnozl bisknpowé Clrfwe Nfrickč domnlwali sr, že fdo
mimo Cirkrw fat. fťrst st. pťijal, přt nmnráceni iwém oo
Clrfme na nowo pokťrstčn bhti musi. Bůb ud oljledU
tom muži tnk loclkému :droto prmody zjrwlti nrsáčil,
bo zbožná pokora jrbo a lúska U znchowcini spnsitrlnčho
miru cirkcwnčxhochwnč patrno byln, nrtoljso souloěkúm
jrmu kťrsfanům. alc též i wsscm potomnimj Cdprian,
bisknp tak flawný, muž frdce tak dobrého, U.dýmlmdnosti
tak skwčlé n cnofti tnk šnnmenitých, pobloudil ro do
otážfn o Udčlodoáni fťrstu sw., pťi tum mssak pťecc ncjo
Uu)ssc usilowal o znchowcinl jrdnoty sw. Cirkwc, a f
tomU i ostntns biskupy brz pťestúnl napominal, nby udco
spolrk w lásce sc sncisscjicc1 jrdnotu duchn znchownli wc
swaku pokojr. Kddby on od Cirkwc byl sc odloučil,
jnt mnozi by ho bnli náslcdownli! Každý byl by zajistě
wolil radčji Cyprianistou slouti, nežli DonatistoU. Qdu
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slup to wssak! Coprian Ucpťinňležflrsynům nrprawostř,

o ktcrýchžpsáno
Swrhl(znlžn72,18),nýbržbyl
jsl jc Hospodine,
rdyž
pozdwčh lčcxstd:
nl byli
syncm mtrn Clrkwr. klerýž při wpselikém oswiceul swém
proto nčco newirděl (Ucpoznnl), aby skrzc nčbo (pťskladem

jrbo)

Učco whšssibo widino bhlo (sw. láska totiž). Jú

wňm, dl Llposstol, jcsstč wyšssi ccstu ukáži: kdybych
mluwil jnzyky lidskými i andčlskými, lúsky wssal neo

mčl, nic nejscm. Cdprian tcdy prnwdu ménč postibnnl,
bh tčm jasnčjř skryté tajemstwi poznal; fdyby pak, znajc
wessterri tajemstwi, láskh nebyl mčl„ njc zajisté by nrbdl.

Pončwadž alc prade

měnč nnbllllrjc, láskn

wssak

wždh pokornč, wčrnč a zmužilc za owáwal, zasloužil
sobč tim korunu mnčenickou; a byt i byla tcmná
mrakota pťilehnula na swčtlo ducha jrbo, owssem jen
lidskébo, flawnou záťi krwe jebo znpuzrna jcft. Yčkoliw
tch sw. muž tcn o křrslu janť sondil, ncž wlaftnč
souditi mčl, což pozdčji trprw wyjednáwáno, a po nejo
bedliwčjssim wyssťtťowáni rozbodnuto jesl, pťrce zůstnl
w jcdnotč Cťrkwc fat„, za pochybcni swá šadost Učinil
bobntoftl láskh swé. n očistil sc srpem mučrnictwi swébo
(kap. 18)z Marnč tedy se odwoláwáte ksw. biskupu
tomn. bystc osprawcdlnili poččUáni swé. ann
crstč sw.
pokoje neobyčejnou stálostť až ku konci setrwal, wy
wssat chcetc bo náslcdownti w tom, w čem poblouďil,
to pat nemůžr sskoditi jemu„ poněnmdž w jednotť sctro
wal. od ktrréž wy jste se odchýlili, pončwadž jstc ncpoo
znnli ccsty pofoje“ (l. k. 19).

W ostntnich ssesti čnihúch rozebirú a poo
sUzujc NUg. wl)roky Uo. Chprimm, že kariťi
swčxtosti kťestu plnmč posllchowcxti Ucmohon, znúu
moU bhstrojti swou, spolu wssnk i š Ulilostnou
skronmosti. K tomU cili listh sw. bčskUpa, dmlč

Jubnjanowi, Qnintowi, Bompejowi a biskupům
Nnmidie, a Ucilezh snčmU Karthaginsťého, kterčo

Uxuž pťedscdal sw. Cypriml, wijčtluje

ijc.

a oprau

Jnkož se obdinjeme důmyslnosti,še kterouž
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qu
nmckU sw Eirkwe zastúwú tak tcž pťeo
nlile dojima Uaš uctň šbožuú jakouž, sam w
prawdč jsa wclikýnl duchcm chowú a prokašnjc
Umži oUomU loclikexltll a slcUUuémUthudtakč

skwčlezúři pokora

sw Nng aU pmwdnzaa

stawú ploti pobloudjleum 8 tnřoU ssctrnofti, že
fpolU i čtcnařc k hlubofe licte mužc toho swa
tého powzbuzujc N kdo by chtel popimti, žc
blUduš douluěnky whwlacowatt a při tom tež

iprqwou úctU č bloudicimu mb:lzowati úloholl
jestit prcnesuadUoUe? Pročcž mke wssim prňwcul
twrditi Unlžcme, že fpiš th po wncchnh časy
zůstaUc mim Ucpoftihlým wzorcm a že Ucni
podobnčho lU literatnťc kixcsianské.
Když wywracuje to, w čem sw. bisfnp

oneU poldloudil prawi:
„Ncmobu sc lrkati mažnosti jrbo an mUc po
wzbnzuje pokora jebo
Přltomen jest Ucim, nrtolčto
spish swými nýbrž l sw lásfou ktcrouž tak zUamcnitč
wUUikal Já wssať co ncjwroucněji toužim jrbo násle
dowatř nrbUdoU li mnč překážrti hťichowé Uloji a pro
sim bo on za mne sc pťimlouwnl bych zc spisů jeljo
poznati mohl, jakým mircm a jakou útčchou Bůb skrzc
nčdo Cirkrw swou sprmoowati rňčřl, a že slow jebo
bych se naučil pofoťr, abych, když i prmodu š celým
swčtrm proti nčmu zaftáwám„ srbc snmčbo UonmUssou
wnl
Nyui již zajlsté postmocn jcst lo tafowrm swčtlc
prmodh, že již nejjisteji widi čcbo ch nn tomto swčtč
w pokoji hlrdal S oplýwajicl bojnosti swc patťi též
na fpisU nlé kleréž jsou jrn pokusy mlndiftwé; tamto
widl jak zbožnč šdc jcdnal když jcdnotu Cirkwe na
Urjwýš milowal; tam š newdslownon mdostl pozorujr
žc Bůlp podlr nrjwyšfsč moudrosti swr by zabrmbil
pýchu Uassč, wywolil to což jcst u swčta blazniwébo
aby zabmtbil moudrc D jnk sr raduje ndni Cyprian,
čťm jasnťjl w swčtlc onom widi, co sc stalo ku fpasrni
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pokolcnč lidskébo! . z . Q blažené radosti dusse té
swatč jfem doccla jist, antž par se osmčlujj twrditi,
jakoby spisy mť wssclikč chybh prosty byly„ aniž mlněnč
fwé jwýsse kladu ncžli wýpowčdi jebo, nýbrž tolileo
a jedině naUku Cirkwe knt. pťednčxssim n zastáwám“

(kn. U. knp. 17).
Wclmi důmyslnč pojrdnciwci na to sw. NUg. o
otňšcc: „Proč Bůb dopoUsstť, že i welici učitclowé Ciro

fwc nčsdy pobloudl? Proto Bůb tobo dopoussti,“ taf
odpowidá, „abo zkusil trpčliwou lásku a swornost jejich.
Qbojibo lobo jrst ncim Cyprinn zťejmým důťazem.
škddby i spisowé jrbo o tom nrswčdčili, zásluhy jrbo to
Urazujť, kdyby i listy jebo toho nržjrwowaly, blásá to
foruna jebo mnčruická; fdybh i snčm biskUpů toho
ncoblassownl, zwčstujs to sborowč andčlů. Umťel jest
w jcdllotč kat. Nebos jsmc lidé a jinnk souditi o wčci
nčjaké, nrž jak sc w prnwdč mci, to jrst lidjfé pokussrUi
(fťcbfofs ltdstci, ktcrciž pokUsscni podlébci)

Pťilissnč pať

w minčni fwém si libouchti, cmrb minčni lrpssl tak zne
wrbowati, žc by z tobo powstaln roztržfa nnrb knriťr
stwi, znjistč jest Zlomyslná ox„dowážliwosld W ničem
pnk nikdy jinak nesonditi„ ncž jak wčc sama sc mú, to
jest doťonnlost cmdčlsťcij Nn tedy posawúdc lidé a niu
koliw nndčlč jfmr. (doufáme pak, žr po wškťissrni jim
podobni budemr) doťawnd jfmc ncdosábll dokonaloftč
nndčlskě, chraňmcž sc asposl pťrpychn ďábrlskčbo. Proto

tcxtéprmoi Nposstol: Potusseni

wciš nrzachwacuj,

Uež ltdské (lu Kol: 10, 13). Lidské trdy jrst, o wčci
jincxk souditi, než jak w skutkU sr má. Pročrž opčt

prawi Nposstol:Ktcťlžkoli jsme doťonali, tnf
smýsslcjmr, a pakoli w čcm jinak fmússlite,
ito

wcim Bůb zjewi (Fil. 3, 15). Ktrrým alc

bude chtiti chwřti, buďto w tom cmrb w onom žiwotčx,
nržli tčm, ftcťiž krcičeji na ccstč pofojc?“ (Kn. 11. k. 5.)

Kdožbh tuto Uezwolnl: Takto se Ulú soUe
diti o historii člowěčenstwa, ktcrciž Ua množc
jrslik historči blndů

lčdsleých!

W dile tom sto. Qtec tčž častěji zmiňUje je
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o rozličuhch člcincich UaUkh kťesi.welcdůležitých,
z kterýchž nčkteré tUto klademr.
B primntč sw. Petra pmwl: „Sw. Chprlan pťio
pomlná. což jsmc tčž z plsma sw. poznali, žr sw Prtr,

w nčmžto primat

wzncsicnou

(prwoftrnstwl) nposstolů

milostl

tak

wyniká, od sw. Pawla poj

fárún bdl“ (kn. ll. kap. 1).

Q swátosti

biřmowánl

takto di: „Nenlajl

lásky Božl ti, kteťlr nemilnjt jednoty Csrswc„ a pročcž
tafč Urmolme, že
ucha sw. w Ctrkwi sat. toliko pťřo
jmouti lzc. Neb nhnt již ncpřjjinmji wzkládánťm on
koU Ducha sw. taf, že by se pťi tom stáwnli zázrarowč
smyslnč patrnl, jnkož tenkrčxte sc stáwalo koswčdčcni
wiry sw. a rozssiřenl Clrtwr.
Kdo pak by Uhni jcsstč
očekáwnl, aby ti, kterýmž rUce se wzkládnjt, bh pťijali
Dncha e(w.„ pojchou
mlUwiti znčali jnzyky cizimix?

Wssar ale tajenmým a eriditelným
jejich, skszc toho,

kterýž jest swašfcm

způsobcm srdci
lásky r(slerzeDuchn

sw.) wdcchnuta býwá lciska Boži, tnk že mohou zwolati

(8 nposstolcm):Láska Božč rozlita jest w srdu
cich nassich sfrze Ducha swe, ktcryž dún jrst
nňm,e (Řťm. d! Z) (rn. 1u. r. 16).
k
Q tradčci (ústnčm podúns) w Cirdoi kat.: „Crbo
wesskerei oftřshá Cťrkrw a co nižádným nrjfonc Ustanoe
weno sněnlcm, wždycfy pťrce zachowúwáno bylo, o tom
wsiim práwem fe wěři, že aposstolsfou autorřtou (weižu

nostl) podáno byloee (fn. M. fnp. 21).

Sw. Cyprinn

w listu swém napsnl: „Ncnalrzcimc w pismč sw., že by
aposstolč nčfobo, od saclťů pokřrstčnčbo w obcoloúnt
Cirfwe byli pťijali š kťcstrm takým.“ Na to odpowldá
Nug.: „Wssak ani tobo nrnnlczámc, že by aposstolé Uče
kobo, kterýž od tnciťů kťcst pťjjal, n potom do Cirkwe
se byl nmorátil, z nowu bt)li pokťestili“. Wssak nlc
práwč wčťsme. žc obyčej ten od sw. aposstolů podán jcst, a
takých wčcčmnotxo jest, ktrré wssrcky uwoditi pťilissnč by náš
zdržowalo. N proto, když Cyprian a ti, ktrřsžstrjně š nim
snlyssleli, jnfž takž dowozowalj, řkoucr: Nřkdo Ucťlfej, co
jsmc přijnli od nposstolů„ toho sc držimc; neb aposstolé
hlúsali ncim jednU tolifo Cirkew n jcdiný kťest, kterýž
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w Cťrkwi té jedinč nftnnowrn jcst;„mh wssať nyni tlm
mocnčjssl důwod máme ťfouce: Cedo obyčej Csrkwc
wždy zachowáwal, n čcho spor onen tenkráte zwrátiti
ncmodl, a co wssrobccný snčm potwrdil, toho sc držo
mrž“ (kn. 17. fnp. 6)zr Mnčnl sloé bhl sw. Chprian
též bájčl proti sw. Stěpaml papeži a sicc, že prý o
tom sm. aposstolé ničcbož neustanowilř; sw. ang. mu
wssak odpowidá takto: „Qbyčrj ten (totiž na nowo neo
kťesliti kaciťů do Clrfwš se nnwracujiclch), ktcrýž proti
Cyprianowi zassáwcxl Stěpan, žc počátrk swůǧl wzal z
podáná aposstolskčxho, wčťiti mussmr, jakož wnbcc jsoU
mnohé wčci, kteréž zachowciwá wcsskerá Csrkew a práwč
proto dobťr wčřime, žc oď aposstolů nnťlzrnp jsou, ačo

koliwnnpfané se nrnalczajt“

(kn. 7. ke23). A

opět prmoi Donatiftům: „Ncodloolciwcjtežj fe k Cppriau
nowi. Nebot tenkráte otázka ta nebt)la jrsstč tak núleo
žjtč wysietřrnn, přrcc ldssak Clrkew obhw:cj ten wrlmi
spasitelnl) zachowáwala,
žc přl rozkolnjcsch a facstech
oprnwowala to, coš bylo ncprawébo, a nikoliw opakoo
wrxla to, což dúUo již bylo; že léčula to„ což zrančno
jrst bhlo a nifoliw bojřla, což zdráwo bolo. Ll wčťlm,
že obyčrj trn z podainč apositolskébo půwod swůj mú.
jafož jsou i mnobé jinčx wčci, kteréž ncnalczámc w pto
smrch aposstolů (w pťjmč swx), aniž w usncsscnt sněmů
csrkewnich poždnčjssich

a o fterýchž pťece wěťčme, že jeo

nom od nich (nposstolů) podánw n nařszcny jfou, pončp
wadž se žachowáwajt po wessfrrě Cirfwi“ dkn.lj. k. 7).
Ll opčt: „Rxdyž Cyprian Uáš nnpominá, a ychom až ru

pramrnU smuému, t. j. nposftolifémn podúni se wrátili
a odtud nž po nasse čnsy pokročili, to zajistě Uejlepssi
jeft a brzcxwsst pochpbnofti tak činiti máme“ (kn. 7

fnp. 26)j Tož sw. prrian
z přlrladU lotra cǧnoho
na kťiši, ktcrýž poťřrstčn nrbyl a jchž Pán Jržiď prao
wřl: „Dxnrň jrsslč še mnoU blldrš

w rriji,“ z pťiklndu

tobo, nrmoťm,dowošujr„žcmnčenictwi
něťdy ťťest
swatý UdUnahražujr.
Lln jscm o tonl brz pťestúnl
rozjimnl.

nalršl jfem foUrčně, že ncjrnom smrt pro

Cbrism Jržissr podstouprnú, núbrž i wira

ccnt frdce křcst sw. wynahražlljl,

a obrúz

kdybyrdo, w

19
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čaů noU c, skutcčnč bo pťljmouti nemobl (kn. N.

22).

esskcráClrkrw znchowáwcipodcinl,

kap.

žc idilfy,

nčkoliw nemobou srdcem wěřjti k sprawrdlnosti n úsly
wyzncinť činiti k spasrns porrestčny býtč nmji
N ftcrý
křesknn by se osmčlil twrdčti, žc nadnrmo kťrsk sw

pťijimnjie?“(Kn 17 knp 23)

22. Dalssi činnoft sw. Llngnstina proti Mani:
chowcjim. Spisy

jcbo proti

zrikladnč rpisstolc

Manetowč a proti lestowi
Boj sw
osamčlý;

the

proti

Dolmtistůxxl Uebyl

Ueb součxasnč a to pťč wsseljřých a

Ulnohočctuých prúcech úradu bisknpsleého Usilo
wal o obrúceni řacčťů ManchUwskych Pročež
opčtnč zřctel fwůj obreitťl kc spisiuu sekty tč a

Uejprwč sepsal pojedumnč„proti

zňkladnc

cpisstole Manctowe“ (ofolor 398) Eo

napsal

hUed ž počňtkll fpisu toho, jňsuč swčdčxt

o mirnosti a frdcčnč lnskawosti jcho. „Boha
jedincho prmoeho a wsscmohouciho znčhož,
skrze Uěj a lo Uěmž jfoU wcfskeré ločcx prosil

jfem a prosim by Ume pri lUywracowúui bllldů
Uassich Udělčtč rúčxil mysli pokojnč anlilné bych
wúš Ulohl ncxprawiti, Ueb Uťřoliw Uechcč wúš
w Zčxhubu přčwoditi. Qui Uechak protixwúm
zuťi, čtcťiž newčdi, jnk prmxnčx a obtišně praa

wda se ualéšú

a jale ncsnaduo jestjť ldludu fc

Uchrúuitč; ktcťiž Ucwčdi, jak tčx„;řcjcstčt a že
Ulčxlo tedy fe podaťi, duchch čistuul a ztdožným

bloUžUčui sUchslUcipťcumhntu

wmu šUři kteťiž erčxdi
lečiti

duchowué oko člowčka

do slunka

sweho,

Qui uechnt proti

jak Uesuaduo jest wy
by pextčxitimohlo

Uikoluo do slUUka
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toho,
ktcrčž okeul tčlcsuým widčti jest, nýbrž
do slUncc toho, o kteleéxxlžprorok prawi: chu

sslo xnnč slnnko sprawcdlnosti

(Mal.

4, 2). Jcst to ono slunce„ o kterétllž eanngco

linmprnwi: Bylo swětlo prawč, kterčž
ofwčchc každého člowěka pťichúzeu
jiciho Ua tento fwět (Jcnl 1,9) Qni
Uechač proti wúm zuři, ktcťiž ncwědi, jakmnou
hých slzi a pomšdcchil žapotťebi jest ť tomn,
abU člowčk jcu doft xlxalřčřoBohapošnal. Qni
nechať proti wúm zuixi, kteťiž stčjllč š n:úmj
nepobloudčli. Jú wssař, řtclxýždloubo amnoho

jfem bojomal, Uež jsem pošual prawdu,

jú

Ucsskastný, fterýž jsem luuohč bidh šfUsil, ncž
jfcnl ď pomoci Boži fdllysslčllley n blndy swč
přcmohl; jú, tjtcrýž, schžc se tcmuofti rozmuU
swčbo šnpuditi, Uejlaskmďéjssium lčkaťi, wolajia
cinm n hledajicimu Umc, tnk pozdč tcprw jsem

sc podrobil;

jú, jeuž dlolchú létn jsrm plakal,

ldh Uxi dúno bylo„ ldych pošchl a uwčťil w byo
tost onU UcšmčUitelnou a Ueposslewrnitelnmx,
o ftclxčž blúfaji núm pifum sw.; jú wsscxť,jenž
jfcnl wssrckh ty smtǧsslcuč bnjky, letcrč wčxš tak
žajinmji a pďutaji, ď lcxfoll Zudčxdmoostihlcdal,

ď pozornosti poslouchal, š powcižliwosti wčťčl,
š takon horliwosti lossudy hlúfal a š twrdou
ssčjuosti žastciwal, jai protč wcim šUřiti xlikteo
rař uenlobu, auf wúš uyui tak suússetčmnsim, jnkož
Unle tcnkrútc sUčxsseli(lidé) cxď takou trpčljwosti š
wúmč jcdlmti, jafož čjnili senkraitc spolnbratťi
Uloji UyUčjssi, kdhž jsrm U slcpš šuřčwostixw
Učxeuiwassenl bloudil“ (lenp. 1, 2).

Tonže mirnosti dojimawou Undchmlto jcst
19jř
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celč dilo to, we kterémž whwracuje hlawnč zúo
sady Manichowců a naUkU kat. o BohuadUssi
lidskě, o don bytostech, dobrč a šlé, o stwoo
řeni wůbec,

a o bytosti a poččxtku zla dowoe

ZUje e).

Q nčeo pošději, totiž okolo r. 400, lohu

dal jmý fpiď: „Proti Fanstowi, Mane
chowcl,

kněh 33.“ “) Byltě totrntýž Fano

stuš, jimž Manichowci tak wclice fc wychloUo
bali a o Učlnš Nugustinowi thkrňtc, když jesstč
k sektč jejich pččllúležcl, slibowali, žc wsscchny
jeho pochhbnofti zťetcluč objafni, což fc wssak,
jak jsmc powčdčli, Ucstalo.

lestuš

teU přcd nedúwnem byl loydal

spiš weskrš čxeliciproti wiťc kř. můbec a proti
naUce leat. Řdyž sc spiš trU pťútelům Nng. do
rUkoU dostcxl, usilowuě šúdali sw. Btcc, bh
blndh w Učm obfcxžcné wywrútil. Nng. přio
wolil a sepfal dilo Uadťečxcné, jak di: „We

jmčml a š pomocč Púam a Spasitclc
Jcžisse

Christa,

xmsseho

aby každý, kdo jc čxistibnde,

xr) Q Cirkwi lecetda o úplné jislotě„ fterouž Uúm podáwú,

sw. thc

prawt

mezi jmým tnkto: „Mnobč jjon wčcj, ktrrér mnr w

lňnu fpolrčnč smoljcké Cirlwe slussuč a sprmdedlune zdsžuji.
Zdrruje nme jeduomysluost lidi a uárodň, zdržujc autorita
fwázuofl)

jeji, rteráž se:ddčwo znčnla, Uádčji jcst znchowaina
láskou sc roǧmobln. stář;m jest poswrzeu,a; zdržuje muc ťádna
biskupů jrduech p.d druhych nž do dnessmbo due poslonpnost na
stolici sw. Pclra Bnosswlu, jemuž Pán Cbrtstluo po zmrtwých
wstaini owce swé pástč pťikúzal; zdsšuje mne konečuě lo jméuo
„ťntolickú,“ tteréž nčkollw brz duuu nxczč tolřfn feklnmi cx kar
ciřslwim sama tn Cirkew sak obdržela, že, ačroli wsslctui kau
ciťi „knloliťy“ sloutj chtěji, wssas když se jich ciztuer Učjaťú
tcjže, sde by bylo lo latolicré slxromn“ždčui, žádný znich se

neofmčluje na loslel ancb dům swňj Utúzatx“ (t. 1).

U)

Dilo tolo poslal Aug. r. e:oe sw. Zeronymowi do Betlťma.
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že Učc ncprospěje ani

wtionst,
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sebe wětssi důo

an ťeč fcbe wýmluwnčjssi,jesteliBůh

scim Uesprawujc krofy člowčka.“ We spisU tom
obssirném

U!UčxdiNuga wssclčké wýčitky, od Mao

Uichců Eirfloi

kat. čeiuěué, a nctoliko důkladuč

alc i wclmi důmyslUč jc wywracujc. chprwč
dowožuje, tače důstojuč UllUwi pisulo star. Zúa
koua o Bohu, wssemoboucuostč a wssewědoue

cUosti jeho, a jak welčkú jcst podlc šjcchi Bou
žiho dústojnost člowčka od Boba stwoťeUčho.
Nu Faustllš slU. pntriarchy ano i Mojžisse a
prorokU z nesslechrtnosti loinil, Nng. na proti
um doknšUje, žc pčsuul wůbec Ucrožumi, a že
mista

ta wc sřUhsiU o!fxcičxllúxxl
bčťc. Eo

do stao

rčhp Zaikona Ukazujc, šc Ehristuš zčckoUMoje
žissňw w prcxwdč wyplnil, an ho totčž z čúftč
k dosxoxmlosti

přičďcdl,

z ččxsti !Ussak, že starý

Zcikch w Ehristu Ježissi Ukončen jest. Dčxle pou
jcdnúlďci pak o prorortwich st. Zakona, o rošu
dilu a poulčxru st. Zúkona k Uowčulu Zcikonu,
q čebož n:awirú,
žc lUcsikcrú proroctwi Ua

Cbristll a Cirfwj kat. wl)pluělm ssou; pro kteu
rou pieičxiuu též kňt. pismo st. Zúřona U welikč
xoúžuostř chonmji ksltolici jako pismo sw. U. Zúod
ťeona, uu w obojčm wýroley a prmuč zjewcui

Boši obsažcuh jsou. Dcilc dowozujc proti Faue
stowi

podlc

pifma

fwx. a Uauky Eirkwc

katz,

žc Púu a Spasitel Uciď š Marie pauny sc Uau
roditi a Ua keixižiša núš Uulřiti rčxčil a tudiž
žc prawým člolUškedxl byl, čxemuž Manichowci

wždycky Ua nrjdoýš odporownli.Kšncčalčmlmoi
o ǧocljBč a diistojnš wcižuosti Cirkwe kat.,ktcrčž
TUUichniwolnč fc podrobiti

maji.
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Nechceme tUto čtenúťe obtěžowati šbhtečo
Uým opakowúUiul, nn jfmc již dťxiwc něktcrč

spisy tčhož druhU byli nwodili, Uýbrž wolimc
radčji zUnčUčjssia důležitějssi mista z dila toho
zde položitie
Pončwadž Mmlichowri téš učili , žc fc
maji Bohu občti pťincisscti, sw. Dtcc nejprwš
dowošujc, žc Bohu famčmn jcdinč obětč sc koe
Uati Umji, a potom Udypisuje, jaký jcst rožu

diť Ulezi obětmi poha!lskýnli a židowe
skymi, a jcdinou prnwon občti Noo
wčho Zúkonn:
„Prmďou

obět,“ di, „jnkeiž jrnom BobU jcdisǧému a

prmoémupťilmležia ktrrouž Clpristuš Ježťď iám
jcdinč oltúř Boži wnplnjl, prmuou občxt,dim,
takč zlč duchowč požadowali, chtice ji opowážjjwč nr:e
podobňowati w občtich žmiřccicbj N proto tafé prmoč

nposstol,žr co občtuji
obětujt

pobané, šlým duchům

(l. Kor. 10, 20), a nikoliwBobu (prawěmll).

Nposstol Pánč wssak nrfárá jo proto, žr občtowalj, nUa
brž proto, žc zlým duchům občrowcxli. Žřdé pnk pťinaie
ssrjčcr Bolu: so;ličUým a anobonúsobným ǧpůiobrm
občtt šwlřat (jnřož ic slusselo Ua wčxctaf dulcžitou),

slnwili proroctwi oué budoUci welkč občtid
kteroUž Cbristuš

(na kť!ži)přinesl.

Pročrž

kťrstané nhni koxlaji n slawi pnmátkll občti
oné již pťincsscné, pťeswatým občxtowánim

a přijimčxnťm tčla a ťrwe Cbristowy.

Wy

pnk (Manichowci) nrwitc, čebož zmurbowati žrst pťi
občtich
pobansfých„ co chwáliti nťi občticd Židu, n co
wčřiti

a

zachowáwuti

při občti kťrsleanůu Nrb wy občo

tujcte Umruiwost son jafoby bhla něco swatého, Uiu
koliw Bohu, nýbrž zlému duchu, ktrrýž wáš swrdl“
(kn. 20, kap. 18).

N tčlo a krclUoběti tťto přcd pťichod cm

Cbrista Ježissr pťislibrna jsou skršr občti
obrnzu

(t. j. občti St. Zčxkonabyly neistňnrmn obrazem

Boje sw. š.)lngnstincxjproti Manichowrům.
občti Nowe Záfona,

439

občti tčla n krwr Cbristowh) pťi

Umučenl pnk CbristowU w prawdčn w skUtkU
občtowcino jest tčlo a krew jebo, n po Ua

nebc wsloUprnť Christa Jržl koná sr obět ta
wc swátostč

pnmatky.

N proto tarú jest rozdél

mczi občtmi pobanů a žjdň, jnký jest mezi bludm)m
napodobňowánim a mrzi prorockým Uřcdobrašowánim. Neb
jafož čjstotu křrsfnnsfých pancn proto zawrhowat nrslnssť,
pončwadž bylof též Wrstalky Uanrnské, tak i ncslussi zcxor
lďrboldati oldčti otcuw nassich, proto že j :dobaně mčlt obeťtiu
sudé. Nrbo jakož jrst wrlký rozdťl mrzi pancnstwim n pao
Uenstwsm (zálcžejicťm lo tom, leomn sc panenstwi to znslio

buje a wčnuje),taktéž jest wrlký rozdil mrzj občtmi podanů a
Žjdů. Pobanské totiž občsi přinásseno býwnji lým duo
chňm hrdl)m, občti pnk Židů přčuássrny jsou
obU jeo
dinémn a prawčxmu k tomu konci, bo fc mu občtor

wal obraz sljbujicť prawdiwoft občti (občti
onn byly obrašcm budouri prmndiwč občři), jcmuž

občtowati sr mčla prawda sama wydana
w utrpeni

tčla a krwc Cbriflowy“ (kn.21,

kap. 20).
Q Cirkwj

fntd a o pomčxru jcjim k srktě Mae
nirdowců pissc náslcdowuč: „Jnfúm to přepychem osmčl
luje sc sbor Manichowcň nnzýumtj srbr čistou nrwěstoU
Pánčxe?! B pxxawú to newěsko chotč prawého. trbr chci
oslcuoili jci, pofud stnči sily mé, syu a služebnik twůj,
k tomU uftanowruý, bych poflubodoal spolx:bratťim swoo

jimu Blnd trn Mnnjchowskú nluc oudd Z lůnsl twébo
wdpudjl, až jsrm zfusil, paf jsrm trprw opustjl, čebo
jsrm zfusiti nrnlčl. Wssnť nlc Urbczpečrnstwi mú Tobě
ns prospiwnji,
jnkož Udnčjssi ldolnost má Tobč
wc flnžbu podrobcnn jrst. Nrbo fdoby prawý a prao
wdiwý chot tloůj, z jcbož bokU Ty učinčna jsi,w prawé
krwi

swč odpusstčuč břichůw mj ncbyl udčlil, byl bych

ntonnl w propnsti bludu. Nrdrjž srbc oklmnati klamie
wolš podobou rprcxwďy, Ucbof prawdu th samojcdinú
mciš,

a

chowčxš ji

w mléfu

swém a w chlcbč swěm.

Co do synů swých welfoch owsscm jistá jsi; já wssar
chci mluwiti k maličkým
twým, bratřim, synům zx
pánúm mojim, ktcréž pcčliwými kťidly swými zahťlwriš,
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anrb co milé ditky mlékcm kojlš. brz posskwrny plodnli
td matko paneuskcil Těm trdo mluwlm, ditkám twým
útlým, bh se nedalh swéstj, nýbrž abh zntratilh wssc,
jestliože by jlm fdo co jinébo káznl, mimo to, což přie

jaly od che, nby nropousstčly prawého Cdrista. w němž
to skryti jsou wssickni pokladowé

moudrosti

(Kol. 2, Z). Neb ty jsi „list Nposstol
koliw na dcskách famrnných.

n Umčnl

ů“ psnný nia

m)brž na drskách srdce mrcr

sitých(srdcr žiwébo). Prorok totiž přodpowčdčl: Q d c j mU

srdce ťamenné z tčla jcjňch,a dám jim frdce
masjté.

Qboji pať toto, srdce fnmrnné a srdcc masité

nrbéřeme

we smyslu tčlcsném„ alcbrž w tom, že U pťiu

rownáni

kamrnc, ftrrýž ncciti, maso l. jd tčlo clti; a

skrze nccitliwost knmcnc žc šnamená sr srdcc nrrožuo
mějlcl, a citclnosti masa Znamruá sr srdce rožllmťjici.
Pročež také ony dwě dcsko kan!rmlé ee) požnáwňď nia
koliw srdcem famenným (jaťož Zidú trukrátr), m)br,ž poo
znáwáš

w nich skcilu onU. snmébo chotč swébo, o kteo

rémž nposstol Prtr

prmos, žc jrst kámcn

žiwl),

od

lidi sicc zamržeuý„ od Boba alc wywolený

a portěný

(l. Prtre 2, 4). Tčmto (Mauichowcům)

stal se knmrncm Urážfy a skalou poborsscni, Tobč wssnk

kámen, ktrrýž zawrbli stawitrlé, nčřnču jcst w blan
udelnou (t. j. hlawný kámcnwrsskrrébo slaweni Cirfwe).
Dcšky tU?o psá!dty jsou duchem Božim, a prstem Božim
whmitcxl chos twňe ďcidclslwi; aprstrm Božsm itU whmitrj
učrnl swňdců tčcǧ lžiwých. Dnc padcsátébo Uo welké

noci dány jsou drsfy

ty

(drsatrro přikážant), a pc:o

drsatébo dne po umlxčcni chotč twúho, dán jcst prst
Božj, Duch sw., přifljbený Utťssitcl (ktcrčhož dnc totiž
Cirkew kat. wzala počásck swůj)ee (kn. !5, k. 3, 1).
Nejljlmončjssi důwod, jakúmž Mcxnichowci bojol
mati si oblibili, w tom záležcl, že, kdykoliw fatolici na
pismn sw. sc odwoláwnli, namitcxli, žc pisma zfalssowána
jsonu NUg. odpowidci jim takto: „Jcali tomu tnk, jar
namitátc, zajiťté zniťerm by bhln wssecka wážnost pťsma
sw. .Wssak nlc jinak
xr) Toto prawi

wčc se mčx, jestolt kdo knidU nčjne

swd Qtec protl

Stnr. Zátoua zawrhowali.

Mamchowcňm,

kteťčž přilcizaui

Boje sw. Nugustčnn proti Mnnichowrům.
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kou za prmUoU pťijmoUn zdola nrchcc (jakož kU pť.
Židé čini co do Now. Zákona nnrb pobané co do wssrch
kněb pťsma sw.); a žcela jňnak wčc sr má, kdoby fdo
chtěl ťťci: Muž trn wsse prawdiwč sicc napsal a list
ten pocházť od učho; w listu tom wssak Učkteré wčci
jsoU od nčho psaně, jině alr ncjsou. Ncb tu sr ti ťcknr:

Doknž, co prnwiš. N w přčpadu tnkém jižncodwoleiwrj
se fu rukopšsům prawdčwčjssim (t. j. neporusscm)m,
ancb ku mnol;ssťm ncb starssťm aneb fu pťcklndům, Uyu
brž powěz Určitč: Bdtud dodoozuji, co on psal, a čebo

Urpsal, a to jrst pro mmx, ono pak proti mue! Td jsi
tch prmoidlrm prmodye? N co proti tobč jrst, snad
Urmddjwé ucni? Jnk pať fdyby ti nčxkdo odwčtil:
Práwč co pro tebe jcst, urprmpdiwé jcst, a rož protč
tobč jcst, prawé jrst. Codmixlio? Snnd wršmrš jřný
rufopiš, ž ktrrčho mu budeň ččstč,abyčeho oprawdiwosti
úsudku swělw pťefwčdčil, Jať pak nlr (tafolj Učiniš),
když tř šmcn odwčti: Erlaž knih.x ta zfalssowáua jrst.
Co Učiniše? Kam se obrririš? dee wrl;mrš swčdfa, by
ti

půwod

fuiby

tě,

tčxbou Uwrdenč, ssaiťi jrjč a řadU

posloupnosti dokážal? Byf bpš sr i na nrjwýssc pťičinil,

nččrho ncdokaižeš;z tobo

tch

poznrj,

jak wco

likň jcftik mážnost Cirkwc kat.s kteráž, počlu
najic od snmých pťrpcwných sidcl aposstolů
až do dnessuibo dur řadou nastUpujicich po

sobě bisfupů a tolika Uárodůw nsjednocro
Usm fe Uprwňujr“

(kn. 11, fe 2).

Na jiném mťstč, o tčxmže přcdmětu jnksi š úsmčo

chrm prmoi: „Tážrtroli sc Uáš: odkud pnk wlte, žc lifty
tU jsoU skutcčnč lřstd aposstolůeě žkrňtka wám odpowťme:

thud
md to wimr„ odkudž wy witc, že spisy wňsse
jsou spisy Mnnctoww.
Co učjnltc„ kddby wňm fdo
ťcfl: Kdo wi, zdnnli siut:xčnčto jsou spisy Munrtowyeč

ijisté
bystc se jrmu wysmáli! N blr, tťm wčtsslm
práwrm my bychom sc mobli smáti wám, ba mnslme
litowati nesmosluofli wassi uerozUmnč, mm pochUbowati

chcco wúžnosti tač utwrzeač, ktcrúž záklnd
smůj má od časů aposstolů až do dnessniho
dne w jisté posloupnosti bisleupů a jl sc zae
k
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chowáwňee (kn. 32. ke 21). „Nesskastnl wy nepťátelč
dusse swč, která pismn budoU fdy miň nčjafou wábu
a wážnost, Ueuli cwnngrlická, neoli nposftolsfáe? Q které
knize bude jisto, či by byla„ jestliže to nejislo o pssmrch„

sterňž Cirkrw Nposstolům pťtpstje a o Uichž wčťi, žc
byla od samúch aposstolú rozsssťrna a š tak welikoU
přcdnosti rozblassowsinae?!“ (kn. 33, kap. 6.)

„Kdo bh nám nmnital, že Maria Uchla w poe
krrwném přátelstwi Z Dawjdrm, dowoď núm toho, wssnk
ale Uifoliw z jakýchfolwčk pisem, nýbrž z cirfcwe

Uých, knnonlckých!

Jiná nemaji U náš nižcidnč

wáhh ancb wážnosti. Nrb tat jsou pisma (kcmonicťň),
ktcráž pťijala a žachowáwá po wrssrrrčm swčtč rozssia
ťcná Cirkew, ktrrúžto i jimi bUla přrdpowčdina, n jao
kož byla slibena, tnkž jcst l založcna“ (kn. 23, leap. 9)l
KU fonci dila fwébo dňraznč napominá Manichowcc kU
nawráccni fe do Cirkwc kat.: „Nadim mainl, chcrtcoli
wážnosti pisma sw. přchost dáti před jakoukoli jinou„
rndlm wám, bystr sr podrobili wážnosti tč, ktrráž od
časU Púna a Spasitclc nassedo Ježsssc Cbrjssa počinajic,
potom úťadowňuim sw aposstolů, potom pak pofloUpo
nostl jistou biskupú, nástUpcůw to sw. aposstolů, až po
nassc doby po wcssfrrém swčtě žachowána, odporučeun
a oslawcna se Uchowa!az Nrb fkrzc ni požnáte, žr tce
muosti pisma St. Zúk. w patrném swčtlc se projcwuji, a
že co ln St. Zúkonč pťislibcno jcst bylo, nyni sc wyplo

ňujc. Kdybhstc fr wssak jedinč roznmcm
sprawowati
chtčli, pomnčtrž nrjprwé. fdož jstr a jak málo dostnj
tečni jstc„ pocdopiti bytost dusse fwé wlastnč, o bytosti

pak Boži ncchci ani mluwin;

au se tuto chrdnčx o

marniwou lrhfowěrnost,nýbrž o poznáni

jisté,

ktra

rýmž wh tak welice sr wychloubcitr ťfoucr, že zccla naa
jisto poznáwátc aurb poznati chcclr. N jrftoli toho Uco
dofážete (a pokudž lidé jstc. žajisté také nikdh ncdokáa
žrtr), pťijmčtrž aspoň tu prmďdu, kteráž každému čloz

wčku od pťirozeni wsitipeua jeft, prade, žc bytost n
podstata Boži zcrln nrpromčnitrlna jrstit a nrporussjtclna;
mleb rndčji wčťtcž„ a přestancte již búti Manichowci,
bh se z wáš jcdnou státi mohli kntolici“ (knz33, f. 9).
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23. Dalssi

spisowé sw. NUgUstina we prospěch

lalolťtň srpsmlť. Tťčmirtero knčh Wyzminť jcho.

Jakož jsme aš posawúde poznalč, jak sw.
Nugustin š nrpostihloll horliwostl wyhledúwal
owččkey ztraccUš,

chtčxjc uwčsti

jc do

prawčho

owčiucc Chxxjstowa, tntetšž dúlc pozorulǧmež hou

rouci lúsku jcbo, jnkouž wěnowal bratťlm swým
w Eirkwi kat. ncjerul co Otec a duchowni
wůdce swěťrného sobě staida, Uýbrž i co Učio

tel slawný,
řiti a
Boži.

ktcrýž spisy swúmč usilch ssio

Utmržowati

mešč kntoličh krúlowstwi

DňstojUý kUrct SimplťciaUUš,
Nugustiuowi

w

posleduim

lúskou pťčfpčxl cl k mimratu
kat. spasiteluč Ulu dopomohl,
chcU čaš mčxl ho co Ulilčho
pnmčtč. Ehwalmi powěst o
nowě, ob,;lcisstč pak o spisech

obranu

nauky kat„, w Jtnlii

bojč

kterýž
otcowskoU

jcho do Eirkwe
wždy U po wssew
syxm Ua laskawé
čimlostč Nugustie
jeho pfaných Ua

též co delmč fe

ssiťjln, a tudyži dflstojdlšllxlr klUctu žUčUUa bhla,
ktcrýž z toho doclkš útčchy pocifowal.

NU začútku roku (4 dubna) 397 šemťcl
sw. biskup Nmbrož, a Simpliciamlš jednomye
sluč šwoleu jest ša Uústnprc jchod Chtěje pňk
Nllgustiuowi oswčdčjti pťichhluoll láfku swou,
jakož i slussnoU chwúlou ušuati čiUuost jeho
spčfowatclskml, napsnl Uru krúsný ljst, we ktco
rčmž i Uš(terš

Pawla

Utúžťey wysmtč š episstoly

ť Rimanňm,

sw.

a sice o pťikúzmlich St.

Zaik., o dobrých skutcich a o uljlosti Boži, jao
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rož i jinč dotýkajici sc Uěktcrých mist z kněh
ťralowskt)ch, na nčho UčiUil, žňdajc, by obssirUč
o Uich pojedxml Podobčx se, že tchdy obšlússtč
otúzka „o !Uilostč Boži“ w Milčmě pťedmčštem

snad i ro epťe byla, a že tudyž Simpliciae
Uowi Umošo Ua tom žúleželo, pozuati Usudrk
Augustinňw.
Jakož lčst biskupa Milúuského
nčxm zťcjmým jestiť dňřazem, že jjž teukrútc
wěhlasnú Učcuost pr Aug. we swčxtčkat. wela
kého dosúhla Uzučmi, tať tšž i odpowěd Nug.
jest wzorem prmoš kčxrsiauské pokory a steroa
mnosti. „Núlršitč již jscm dosčchl odměxch,“ tuk
pissc, „ctčhodm) Otčc, žc fpčfy Ulojc čistč jsi rňo

čil. Bůh, jemuš podrobcua jcstič dusse Utú,
Udčlil Uli mjlosti tč a potčssil mue tim lUrlice;
Ueboť pťj prúcech takých (spjfowatčlských) ncju
wětssi obcšťetuosti znpotřcbi jcst, aby buď šneu
pozoruosti aurb „; Ucwčdoulostj Ua polč prslwdy,
a byť i sebe rowUějssi bylo, Ucpobloudil. N
když tobč fr libi, co jscm napsal, wim jil;h
komu se libi, cm wim, kdo Ud Tobč pťebýwú;
oncn totiž dúrce wsselifých darll duchowm)ch,
řtrrl)ž Utwrdi stldkem fw:)m poslussuost moud
N cokoliw wc spisech mých tobč sc šnlibúlo, o
tom Bňh řekl: Staň se a stalo se; U cokolčw
a dobré jsi Uznal, o tom plnti: Bx“ch wjdčl,

ze dobrč jest“ (list 37).

deowčxď na otúžky

činčxalč wydcxl we spňsu Uadcpfanšnl:

B rožxt

ličUýchotúzkúchk Simplicimlowi,
knihy

(ťeu kcdllcir. 397) e),

2

wc letcrémž obc

we)Za tébož času spisowul jjž fw. Qtrc „Wyznáni

dila o nauce tř. a o nejsw. Trojici.“

swá o welká

Součusučwya
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zlússtě o milosti

Boži

š důmhslnoU bhstrosti

pojedUciwú. ,
Nejprloe wyssešř:lje, ž jakčho úmhslU sw.

Pmoel cpisstolu k Rimanům sepsal, a jaký jest
hlamni

obscch je!jia Q tom prawi

takted:

„Čbtčl zajisté apositol Ukázati, že nemá žáďný se
chlubiti zásluhami skutfň swých. jakož to činili židě, kteo
ťťž zachowriwajčcc přikňšnnl St. Zúk., domniloali ses žr
práwč proto mřlost ewangclickou, co zaslouženoU mzdu za
skutky sloé pťijmouti museji,
pončloadž pťikcizcmi záe
kona ostťibali, a pročež tnké chtčli, abd podané do Clro
kwc sc nrpťijťmuli, leč bo prwé žřdami sr ftali a obťco
záni byli. Bdtud wzniklú rozrpře we skutcčch aposstolo
ských rozťrssena jrst slowy sw. Petra, řkouciho. žc sc
nrmá wšfládati jbo také Un brdla jejich. Ncb tito
(kčrskané zc židň obráceni) nrmobli pochopiti, že milost
ewangrlickci, prriwč proto žc milost jrst, za sťutty sc
nelldčlnjc, (an milost jest dar, ktrrýž sc nám brz záslUb
nassjch nřdčlnjc) jinak by milost již ncbyla mjlostlu
N totčž aposstol na mnoba jiných mistech dowozujc, an
milost wčxřrui fladc pťed skutky (dobrýmj), njkoliw jao
koby skutky (dobré) zničiti chtčl a a neplntné problúu
sjti, nýbrž aby ukášal, žc jkutkh dobré) nikoliw ncj
pťedcházrjč milost, nýbrž žc náslrduji ji; a nby žádný
sr nrdomuiwnl, žc proto milost obdržrl, pončwadž skutkh
ty konal, nle žc dobré fonatř nrmužr, lcč žc byl skrze
wiru miloft obdržcs. Počiná pak člowčk pťijinmtř mio
loft, lšddb začčná Bobu wčxřiti, bUď wnitrruim nnrb

zcwnitrrmm napomcnutim pohnut jsa ku wčťeni“(qumc.

Uz u. 2)
„Toho

tcdy,e kterýž powoláwú (totiž Bobu), jcst

milost, a trn, kdo ji pťijimá, Uapotom konci skutky dou
bré, nrwssnk jňfoby skutfy ty miloft byly zplodily, nýbrž
že mřlostt tou zplozcnh jsoU. Ncb jako oheň Uikoliw
dal sp:ď proti jafčmnsisHilarowi.
Cirkwt Qnrtd. znwedrny„

lterý bol tupil obyč,ej w

přj občti qxssc sw. žnlmU zpdwati.

Spňe tru dossah,nadrpaný „o žalmlch, tteťi
túři žnlwnjl„“ nrm nám dochowcin.

se přč ole
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proto nezabťlwci, aby hořel, nhbrž znbřiwá„ pončwndž
boři, a jako niťoliw :droto sc nctočl kolo dobťc, aby
tUlntúm bhlo, nýbrž proto sc točl, pončdoadž kulaté jrst:
tak i žcidný proto dobrč Uečini, aby pťijal miloft, nýbrž
proto, Uončwadž již bol obdržcl ji. Neb kdož můžc
sprawedliwč žiw býtl, osprawcdlnčn ncbyw? jnk swnlčx
žsti, nrbyw poswěccu? a tdo wňbcc žlti, nchw ožiwcn?
Milost pak osprawrdlňujc, bh osprmďrdlnčný žsti Ulobl

sprmocdliwč.

Prwni

trdd jrst milost, potom paf náa

slcďllji skutkh ďobré“ (qUUZZt. 11. n. 3).

„Nyni pak nastňmá otázkn, zdali tčž w ťrU mezi
dary milosti Boži pťipočitati dlušno jcsl? Nposstol

prawi: Když sc byli jrsstč nrnarodili (Jnkob a
Esau), ani co dobrčbo Ucb zlého učinili„ nc
zc skUtků, alc z milosti tobo, ktcrýž powou
láwci (Boba), ťrčcno jrstfji (Sáře): žr wětssi
sloUžitj

bUdr malčm U“ (Rim. 9, 11, 12),

Pou

zorujmrž tuto, když ťekl: nc zr skutkú,
žc potom nie
koliw nrprawi z wiry řečruo jrst ji, žc wčtssi floue
žjti budc mrnssčmU, nýbrž prawi: z milofti toljo,

kterýž

powoláwei!

Ncbof žádný ncwčřt, fdož poa

wolán Ucni. Mňlosrdnú Bůb pak powoláwá, njkoljw
jakoby si to kdo zcisludami
(zcislubamj.kterýchž wčřici

jjž fťrskansobč wydobýwati můžr) wiry zaslollžil,
an zásluhy wiry náslrduji powoláns ono, a Uřkoliw neo

předchrizejibo.

Nrb psaino jcst: Ktrrak

Uwčři w

toho, o Učmžnrsldsscli? N ftcrak uslyssi bcz
kazatclr?

(Řinl. 10, 14.) thby

tedo ncpřrdchážrla

milosrdnost Boži powoláwnjici, nemobl bo šádm) wčo
ťitš, aby potom začal ofprawcdlnča býti a pťjjal moco

Uostčiniti dobřr. Tcdy přrdc wsiclpikou šáser
boU jrst milost.
zrmťcl jrft . z .

Nrbos CbristUš Ježiš pro hřissniko
N pročrž také napominň

aposstol, r.čeh

sc žádnú erychloUbal skutky swými dobrými, skntky
milosrdrnstwi, jakoby jimi Boba (t. j. mřlost B.) sobč
byl zasloužjl, an to, že kdo milofrduým dyl, mci od

toho, kterýž Ulilodsrdenstwi prokazch,
kúm sc slitujc

nad

(Rčm. 9, 15), t. j. od Boba.

Rdhby pak kdo sc domuiwal,

že wěťenim milosti Boži

si zasloužřl, wězx, že trU mu udčlil (milost)

wčřeni, ktca
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rýž smilownw se wdcchnul mu wiru. a že sc nad ntm
smilowal, an ncwčťicťbor wlťc powolal“ (qumt. jl.

P. 9).
W pťedšsslčm častěji jste jiš připomemlli,
š jakou to úsilownou pčči sw. Qtec opatťowal
swčťeuš sobč stúdo, š jakoU to horliwosti konal
powilmosti UťadU slošho biskupskčho, jak sloe
wcm a sklltkcm napomichl k Utikúlli zlčho a
pťidržmi sc dobrošhor Nyui mim podati jcst
Uowý důkaž pastýťskč lcisky jebo, ktcrciž wssem
wssccko Učiuěua jcst, by wsscckh EhristU ziskala
a proto w Uculmwué horljwosti swč wssech
prostředkň k cili toUlU erdoUcich Užiln.
Mio
Uiule totiž dlouboU ťadU fpisii, kteréž fepsal
wc profpčch duchowxlého wzdělcilli katolikň, č
Utwr„;eui jich wc wiřc a ochránšni pťcd bludh
ťuciťsfýmj.

K toum

„kuihu

konci wydal

okolo rofu 396

jedUU o šdržcliwosti,“

š kteréž

chhlmončjssi
člčmky tuto kxlařďe:mej
„Zdržrliwost jrst zlásstnť dnr mllofti Boži, an
pscino jcst w ťuřšc Moudrosti (8, 21), žc ucmůže

žádnú jiuak bl)ti ždrželjwým,
Bůh to dal.

leč bh mU

Ll Pciu a Spasitcl náš Ježiš Cljristuš

mluwč o wětssť n důstojnčjssi zdržcliwosti, fterčxž sdoašfu

mnnžrlskébo sr wzdnla (w panicnoi fc oddaln pro krúl

loxoslwinebcské), di:

Nc

wssichni

slown, alc ktcrým dánojcsk(Mt.

chcipnjl

tobo

19,11). Poe

něwadž alc též ncmožno jcst zachowati zdržcliwost mnno
žšlskou,
jessli tuscždržrliwojt,
člowčč rǧrzdržuje
cizoložstwa,
aposstol
Z,awrl oboji
mnnžclskou
a pnnickon,
nao

ZUlUádarem milostj Božs ťkn: Chtčl bdch, abystc
ťddj wsiichni byli jačo jci (panicowé, nržeuatť),alc

jrdcnkaždý mú od Boba wlastni dar, jrdcn
tak a jiUl) jinak

nezdúlo,

(1. Kor. 7, 7). be

sr wssnr

že jen zdrželiwost Uižssich pochoti tčlcsných od
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Boba wyprosiowati máme, prawl se w žalmn: Polož

Hospodinr

stráž ústům mým a dwéťc zdržeo

liwosti wůkol rtům

mým.

Zdržrliwosttn taktéž

dar jest mřlofti Boži. Ncb Ucni na tom dosti, úith zdra
želiwým býti, aby nemluwil nčco ncslussnčbo nnrb zlébo„

aU anitť

jsou ústn srdcc, a těmto poroučl

Bůb položiti stráž a dwéťe zdrželiwosti. Nrb
mnobé wěci ústy tčla urwdslowujeme, a pťedcc srdccm
je fťjččme; nnopak ale žáduě flowo ncwhcházi z úst nao
ssich. ktrréž by Uebdlo prwé búmalo w srdci nassrm.
N což z úst erycházl. šewnitť slyssrti owssrm nrlze;
což wssař z wmtra wdchcišl zlébo, byf i jazykrm ncdýu

balo, pťec dussč posstwrňuje. Bbzlásstč tch

wniterná

ústa ta ménil žalmista, kxoyžprmoi: Polož strciž ústňm

mým, aU hurd doklúdá: n Ucnacholxlj srdcc mčbo
k slowům

zlosti

(ž. 140, 4).

N což jest Uachd)lrni

srdcc, ncž přiwolcnie? Kdo wnitrrným mysslénfám swým
niftrrak ncpixjwolil, o tom žajjsté dimc, žc nemlmoil.
Kddby alr přiwolřl„ jjž srdccm mlmořl, ačkoliw ústa
mlčclh, a bdf by i xxUkoUncb jřuým údcm se nrbol
pťičjUil, stnl se přrcc jxž wřnnikrm přikcizmti Božich.
Nro

bofpmwdiwčpfánojrst: Začcitck wssrlikédo sfutkn
slowo jest. Mnoljč wěci sicc konaji lidč úfty ,;moťrl
nými a mlčkw; wssaf nřčrbož nrkoquj tčlcm, črbož bd

prwč ncbyli wUslowili

srdcrm. N proto také mnozl

jsou bťichowé wnitcrnl, nezjrwujici fe wc skutcich xewniu
trrm)ch; Uenit wssnt dťichu zcwnřtcrnéřjo, ftrrýž U nro

bhl possrl zc slowa wmtcrného, a tcn šnjiflé jcst zdro
šrliwým,
a ten wyftťibú sc obojich, fdož položldwěťc

š?rže.liwosti
rtůyt sám
swým
wniterným
(kap. 1).
proto tnkéwůkol
Páu Jcžčš
pťikazujic
di: Wočiste

tcž prwé, což wnitř jcst, a budr čistč i to, co
šcwnitť jcst“ (Mtd 23, 26).
„Zdržcliwost tedy pťcmábá i froti žádofti zlé, a
tim práwč také touži a snnži se o dobrč a ucsmrtelxxé,
a znwrhujc šlé, š nimžto w smrtelnosti té (žřwotě smru

telném) Ustawjčně bojowati jrst. jak dl nposstol: Wim

šajisté.
že we ncbo
mně, chtčnť
t. j. wsctčlc
mém, nepťra
ýwá dobré,
dmnepřidržl,
alc
činěni dobrébo Ucnalezám (Rčm 7, 18) N boj
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taký kusili zajisté ti, kdož statečnč o cnosti Usilujt a
hťsssné3neprawosti pťemňbajl. Wssak ale nezwstězi nadc
lem žcidosti, lcč oedinč dobro zdrželiwosti
Také woo
zsnh hlnš aposftoluw, co zwučná trouba, k boji muže

némU rozněche slowh těmi: NcanUjž

hťlch w tčlc wasiem smrtclnčm.

tedh wscc

lak že bystc

poslouchali žádosli jcbo, aniž také wydáu
wcjte oudů swých bťichu za nástroj nepraa
wosti, alr oďdáwcjte se Bobu a oUdy swé
wdydciwejte za nástroj
Rim. 6, 12, 13).

sprawedlnosti Boži

Taktéž rdhž nnpominá tentýž apoo

tol, abychom podle tčla žiwinebhli. nýbrž dUchem skutky
tčxla mrtwili, abhchom žiwi bhli, zajiflé jrst to opčt
troUba zwučnci, Ukazujici núm boj, ktcrýž podstoupiti
jest, a roznčcujicl náš, abychom stntcčnč bojownli a
mrtwilj nrpťátrly nasse, abhchom od nčch Usmrccni neo
bwli. N kteřir jsoU tj nrpřátelč súm zjewnč prawť:

Ti práwč, kterhchžmrtwiti mámo, ti jfou to, skutkowé

tčln. Ncbot takto dl: „Pakli duchedmskutkytčla
mrtwiti budete, žiwi budetc“ (Rčm.8. 13). Ll
abUchom wčdčli,

ftrťťž to jsoU sfutkowé tčla, opčt dť:

Zjewnl pak sfutkowé tčla jsou: Cizoložstwo„
smilstwo, ncčistota, chlinnost, modloslužeba
Uost, čarowcinť, ncpřátclstwi, swúrowé, nca
náwisti, zlobiwostls wcidh, rů nice, roty, zcio
wisli, wraždd, opilstwi„ nestři má bodowcini,
a jiuč tťm podobnč wěci: o tterýchž wám
pťedpowldám„ jakož jsrm již jrdnou pťcdr
powčdčl: že kdož takowé wěci činl, králowo
stws Božibo ncdojdoU“ (Gal. 5,19,20, 21).
d
„Wůbec tedy a wesmčš zdržcljwost nám potřcbna
jeft, bychom se whstřibali zlébo. Ta puk zdrželiwost,
kteráž od Bobn jest, chce wssrlifč zlo dobrým přrmábati.
Nrb ona ncjcnom žr kroti žcidosti tčln. alrbrž i žádosti
dussr: an nrjenom zcidosti tčla, jako ku pťe smilstwo n
obžerstwť břissné jjou, alcbrž také žcidosti duchowč, jako
rǧrpřcitclstwt, různicc. řcwuiwost a jizliwost. N obojlch
zcidosti tčch. jak tčla tnf i dusfr„ člowčku jest pťemáhati
a krotřti. bo dosábl spcxseni fwébo“ (ťnp. 13)z u
eerhchom pak stálc zdržrliwi bUli, nespoléhrjmcž
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na wlastni slld swé; ncbof psáno jcst: Zloťečcný

člowčk, který donsá w člowčka“ (Jer. 17, 5).
N kdo jest trn, nežli člowčs scim (fap. 4, 10)?
Nco
chtčjž tcdd w sebc sama spoléhuti. bt) hťich w tobč

ncpnnownl;

nlrbrž spoléhrj w tobos o ktcrémž prmoi

sw.žalmista:.skroty mé spraij
podlr ťrči swé,
as ucpanlljr Uadc mnoU žadná neprnwost
(šalm 118, 133)d

N když cxposstolpdi:

bndc pnuowati
též

žamrziti„

Hřich

nco

Uad wámi (Rim. li. 14), chtčl

nby žňduý sc nrwnchlonbal

a sobč sna

mému to nrpťiwlnstňowal, a pročež bned doložil: Ncb

ncjstc pod zákoncm, alc pod mjlosti!

Mdlost

Boži tcdy působi, bo břich UranoUml Und trbou. Nra
spoleljrjž trdy na scbc smnčho, by hřich trbe tim wicc
Uropnnouml. N fdyž slyssimc slowa nposstoln: „Uaťli

dUchemsttko

tčla mrtwiti budctc, žiwř buo

dete,“ nrpřičitrjmež dobro tak wclikč duchu Unsscnuxs
jakoby sňm zc sebc to činiti moblj
Nrbot aposstol

hned nn tu slowa doložjl: Kteťižkoli

duchem Boo

žimwcdcni býwaji,tis jsou synowé !Boži,tj j.
abdchom duchrm nassim sfutkn těln mrtwiti nlobli,k
tomu náš wcdr eDuch Boži, ftrrýž udčlnjr zdržrliwofti,
bychom sfržt ni

frotřli,

přemcihali

a přcmolxli Zlé žňo

dosti“ (kap. 7., 12).
eru
pnk, ktrrúž Udělujc zďržrlimosti, wžďciudrjl
mcž črst a chwciln.
ssim,

Yno,

kdež nxim Ustmuičnh

buďto zdr lU žiwotč wrzdrjo
boj

š dťťssnosti Uassi trwčx,

nnrb lo žiwotč budoursm, kdcž wsseljfúch nrpřátcl prosti

budcmr. wždy pcmmtujmež na to, aby,

kdo s e chluo

n.
u
bi„32u;. Pánll
sc chlnbil (1. Kor.1, 31)(kn.14,
Podolmčho obsahll jcst dilo jinč, ktcréž
tčž scpfnl okolo r. Z98 a Uadepsnl: „Q ldoji

křcsťcxxlskš!xlkniha jcdna“e).
toul pudúwú pruwřdla

žiwota

Wc fpčsU
keťcsimlsfcho a

ul) Rnůsiodoruc Aid. ňo jnxrir. eůird lic o. 16 o kuize tč prnwi:
„Waim obzlásstč fučlm lé znpotiebi„ kteťiž opustiwssc swčl w
bojj křrskd cwučjti fe chcelc.“
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wypisuje,
jak ducha ǧlčhq pťcmoci nxcžllle.
Přemňžcmc ho, jcstuli žúdojti žlč pťcmúhnmc,
a tělo fwč podrobujeme duchn, ducha pak

Bobn.

chostatečnosti

přispčxl flech wiru,

Chrčsta.

Proto

a slabosti Uňssi Bňh

a dUUlšč!iljc skrze Ježine

takč rošjimú o jednotliwých

čxlúncich snessellč apodstolskčho,

blxldh knciťskýnli.

a wystťihú pťod

Di pak tnkto:

„Koruna witězstwi pťjslsbcua tomn tolifo, ktcrýž
bojuje
Pismn swd wssudy nám přislibuji korunu tu.
řdyž šwitčxšimr. Tak k. pťj prnwi nposstol Pmorl:

„Dobrý boj jscm bojownl, bčb jsrnl dokoo
nnl wiru jscnl znchowal; nn posledy trdy
složcnn jest UlňkorUnrx sprnwedlnosti“

(2. Tim.

4, 7). Musčmrt tcdh poznati, fdo jrst Ucpťťtrl trn, ktro
réldoe, když přemůžrmr, forUnowšini budema Trn jrst
ncpřutel onrn. ktcrčhož Pán náš sám prwé pťemol)l,
abychom i my, w Učm zůstáwnjťcc, zwitěziti mohli.
Neb jrdnorozený SUU Boljn, sfszr nčhož wssrcky wěci
učňněnh jsou, panujc žnjjsté nndc wsseljfým stwoťcuim,
ftrréž nržljťrssjlo, tim wice trdh pnmljc nndr lossclřfým
stwoťcnim, ftcrěž žbťessilo! thž
mU trdy podřsšcni
json wsiicsni andělě sw., tsm wscr jsou mu i Uodrobeni
emdčlé břissni, ktcrl)chžto knsžr ďábcl
jrst. N pončo
wndž ďábrl bnl oflamal poťoleni nnssr, ráččl jerťdnorou
žrný

Syn

Božs člowčxčmstwť xm se wžťtj, nbo sťržc Uě

(t. jd člowččcnstwim sloúm) ďábla pťemol)l a
abo nrim též podrobil tobo, ftrrýž jrmu wždy podrobrn
bUl. N w trnto snlysl tnké prmoť Qn sám: Knižc

toboto swčtcx wcn wywržrn

jrst (t. j. Uynl odu

jnta jrst ďaiblu wsscliká moc na sločtč) (J.

12,

31).

Knižc toboto swětn wcn wywržrno jest. t. j.
wywržrno jrstze srdci tčch, ktrřsž přidržuji sc slowa Božsbo
n nenliluji sxočtn toboto, jrbož knižetrm ďúbcl jrst, pou
nčwndž statfo čnsné w tonlto swčtč obsnžrnč panuji
nad těmi, ftrřiž mjlnji jr; nčkoljw jnkobw ďábrl skutrčnč
bql púnrm toboto swčtn, mjbrž žc jrst knižetcm wssrch
zlych žádostl po wěcech pomťjitclných a tudyž že jcmu

452

Kniha sw. Nug. o boji kťeskanském.

poddáni jsou wssickni, kteťlž Boba wččnébo zanedbáwaji
a milujl wčci swčta tobo nestcilť n pomijitrlné.
Ncb

jnk aposstoldl: KoťeU zajistč wssebo zlčbo jeft
žňdostlwoft

(1. Tim. 8, 10).

N sfrzc tuto žádostřo

wost panujc ďábcl w člowčku a jlmá srdce jcbo w moc
swou. N txacs jsou wssichni, ktcřiž mčluji swčt tcnto.
Trnkrátc wssak wen waržrn
jcst dábel, kdUž člowčk z
cclébo srdce swčta tobo se odtckl. N tebdd odřiťá sc
člowčkďúbla, knlžete toboto fwčta, odťčkáeli sc neprao

wofti n pýchy a nndčlů jebo“ (kap. 1z).
„Mnozť wssak sc dotazujl: Jak mňžcmr zwitčziň
Und ďáblem„ když ho ncwidtmre? Tčm odpowlm, žc
mámc učitelr, kteryž Uám Ukcizati ráčil, jak pťemoci ncr
pťátely, a bhk i ncwiditrlné. Ncb o nčm prawi Apoo

sstol:leoupiw
knižctstwa a mocnosti wcdl
je smčlrna odiw, zjcwnč stawiw Uad nimi
witčzstwi skrze scbc samčbo (Kol. :?,1:5)j Tam
tedy přcmožrnh býwaji mocnoftč nepťátclské Urwiditelně,
kde fc pťemábajl zlé žádosti též nrwiditrlné; a proto
tcdh, pončwndž w sobč snmých přcmáháme žádosti wčci
časných, zapotťebi též jest, abychom w sobc samých pťra
mobli i tobo, fterýž práwč skrze žádosti tafé panujc w

člolšxčku. Kdož ťrčrno jcst ďáblowi: Zrmi

jisti

buo

dcš,

tčxž takč řečrno bdlo jest hřťssnlfoxxǧi(Ndamowi):

19).

Dán jrst tcdd bUl člowčk l!řsssnik ďne

Prach jsi a w prach se anx:átsš

blowi

w pokrm!

(Ǧru. 3,14.

Nechtčjmeš tedh býtl žrmi, Uce

chccmeoli, aby ďábcl jrdl Uáš! Nrb jnfož to, co požla
wčxmc w tčlo Uassc se promčňujr, tak tčž skutkd Zlými.
ncprmoosti, pljchon a bczbožuosti stáwci sc člomčk timtéž,
rož ďcibcl jeft, t. ju stáwá se podobuým jomu, a pode

danúm jcmu„ jnkožtělo

nassc dnssi poddáno jrft.

tnk se roznmčli má, co jscm prawjl: wnrujmež

N

sc,

abh ďábcl nejedl náš“ (c:d1l.)j
„Jak ale bojowmi mámc proti ncpťátclům Uasiim
nrwidřtclným, somn náš wynčujc apossaol Pciuč řfa:

Já pnt bojuji tak, ne jakobh powčtťi roza

rážcjc,

(t. j. na prázdno do wětrU máchajc) alc

trcsci tčlo swč a w flnžbu podrobnji jc,
abhch fnad, an jiným kciži, sám nrbyl zao
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wržen (l. Kor. 9, 26, 27).
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Ll opčt: Následowo

ntcň moji buďte, jaro ijú Christůw (1. Kor.
11, 1). Nhnt již patrně Uoznúwámr, že nposstol súm
scbr přrmobl a šwstčzil nnde fnspetcm tobo swčtn, jafož
o Pánn Ježlssi prnwi, jehož náj cdownikem sc nazýwú.

Náslcdujmrž tedh sw. Pawla, jakož náš k tomu napoo
miná, a trestejmrž tčlo swé n w službu podrobujmež je,
abhchom zwltčzili nadc swčtem“ (o. 71.) ne Jaf ale

podrobujeme tčlo swé wc slUžbne?Nodrobmež

sebc

samých ncjprwé Bohu, wolt dobrou a lňskou
Upřlmnou.
Neb wsselifč stwořenl chtčj neb nechtěj
Bobu jedinému. Pcinu swčmn. podrobcno jest. Nciš

pak napomsná Pčm n Bůb náš, abychom Jemu crlou
woll sloužili. Sprawcdliwý rcid a wolnč sloužč, ncsprau
wedliwý wssnf, jaťobh okowy zpontán, tnťléž floužl.
Wssickni alc Urozťetrlnosti Božť sloužl; jcdni co synowé,
činlcr, což dobré jrst; jřnl alc spoutcinijsmc, jsoucc jako
otroci, na nichž též sc stanr, rož sprnwedliwo jest (a.
Ulj.).
Wsiak alc máme se rmoutiti, že w žiwotě wco
zdejssim sprawedliwt mnobo zlého a trpfého fncisfrti mUo
ťrjte? Q

nřkoliw! Tito

zajčssé nic zlébo již nesnássejl,

ktcřiš š nposstolrm Pmolcm wolatl mobou:

My

sc

chlUbime sollžcnlmi, wčdouce, žc soužcni tro
pčliwost půfobl, n trpčliwoft Zkusseni,kufsent

pak nádčji n núdčjcnezabanbuje, nebotláska
Božl rozlita

jest w srďcich rťassich sfrzc Dncha

sw., ktcrýž dňn jest nám (Rsm. 5, 3, 5).

Když

tedh w žiwotč tomto, kdež tak mnodo trpkého snásseti
jest, sprawedliwl w lcisceBoži z Utrpeni radowati sc moe
boU. což teprw ťsci múmr o žiwotč onom nám pťiflse
benčm, kdrž nic zlébo wťcc snássrti n trpěti ncbudcmc?
Zli wssak lidč n brzbožni tak sc majť k sobč, žr jrden
druljému sskodi, a wssicfni wrspolek sobě sskody dčlnjs.
Neb oui touži po tom, což ch zábubnč se milujc (t. j.
co člowčka nessiaftněbo činl, milcholi to) n což sc jim
snadnč odrjmouli může; a to práwč si odjčnmjl, kdhž
wespolek sr proncisledei.
N proto také zarmoucrni býo
wajl, kddž pozbhli wčxri tčch časných, ktcréž milujč; ti
pak„ kteťsž jc wznli jim, raduji sc. Radost wssak alc
taká jcftit prawú slepota a blda nejwčtsst, an dussi tčm
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wsce zaplčtú a ť mukňm tsm wčtssťm pťiloodl. Nebot
šajiftč rcxduje sc iryba,
kteráž nrwidic udice lákadlo
požlrú; wsiak alc fdyž ji rybář chytnc a wen wytúbnr,
jafň to noni bolrsl, a po krňtsé mdofti tč následujc
smrlp Y tak též sr mnji uossickni, kteťiš blnžrnost swou
zarládajť na statcich pozemských; chyceni jfou totiž na
udici. a š Ul polulujč sc po swčtč; wssak nle pťjjdc
čaš, ldr poznnjť, jatci muka Ultmoosli a žrmoosli fdoou
pobltmlli.
N mk scdy zli dobrým sstoditi nikterak neu
mohou; an bcron jim to, čebož oniuo (dobřl) nikdy
nrmjloudali; a což dobťi miluji a na črmž blažcnost
swou zakládnji, toljo jim žáduý a nisdh odchlonti ncj
může. Taktěž podobnč nemoc tčla přrbidnč soužt a
trápť dussc zlé, dUsse ale dobré mocnč zfoussi a očissujc.
N tak sc tedy sláwá. že, jnko člowčk zlý, sak i duch zlú
(ďábcl) prozřrlrlnosti Božl siondč, ačťoliw urwědi, co
dobrébo Mch strzc nč půlobi.
xssaf ale duchowé tilo,
ťteťiž Umji rozmn a wůli a moljoU sskořdili, wr wsfem
podrobrni jsou zákonům prozřetelnosti Boži, tak žr žúdný
nic nesnrnwedliwého od nich nesnássi (o. 711. n. ď).
Podrobmež tedy dussi son Bolm, cbccmeolilťlo
swé wc slUžbU podrobiti a Unde ďáblem zwstězjti. N

tudčž wlrn jest prwnť, ktrrúž dussi nassi Bobu

podroije,

potom náslrdujc pťčkášaniBoži„

jichžto zachowáwánlm nádčjc nnssc Utwrzuje
sc a lcista mocnč sc pčstnje, tak žc i w jnfnčm

swčtlc widčti počinámr to, co jsmc prwč jrn
wčťili.

Ncb jaťož poznáni a činčni člowčsa blnžcm)m

činl. mftčž co do poznáni, wmxujmrž se bludn, a co do

čjnčnl,neprnwosli. Každý wssak bloUdi,

a lorlmi

blondť, kdoš se domniwá, že možno mU poe
Znati prnwdu, pofud ncprciwč zije. Ncprao
wostl wsiať jrst, milowmi swčt lrnto a xučci pomijjxelu
ných pťslissnč sobč wážisi, a po nich loužiti, a wssre
možnč o dosažrnt jich nsilownli a rndowmi sc, když
jich dosábUnto jcst„ n obáwnti se, bhnn ztrcitn ncpťissly,
n lrUchlili, zkcizuolřwezmou
Žiwot tnfd) nrmňšc widčti
čislé a jasné a nepronlčnitclné prmody, ncmůžc se ji
pťřdržcti a na wčky přa ni zůftcxtij Pročcž dofud dnssc
Uasse docrla očistčnn ncni, mujimr wčřiti, čchož až pol
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sawáde pochoplti nemůžemc, an zccla prawdiwč řečeno

jrst skrzcprorota: Pakli nerčťlte,
rozumčti (Js. 7, 9).

nebudetc

Wira tn pak w Csrkwi kat. nrjstnlčněji sc nám
podáwá, wira tn, flrráž zwčstuje nám wčci wččné, jichžto
lňdé tčlefni pochopiti nemobou; a wčci č:asnéj minulé a
budouci, kteréž kU spaieni člowččenftwa činila n činitj
bude wččnost Božské nrozťetelnosli. Wčťmež tcdy w
Boha Dtce, Smm a Ducha sw. wččnčho a nepromťnie
telnédo, Boha jcdnobo, Trojici wččnou. bhtosli jedně,
w Boha, z nčljož wssrcky wčci, skrzc nčoož a w nčmž
wssccky.“

Napotonl

mýklnd čxiuiUa jcdnotliwč čxlúnkh

sncsseni nposstolskěho, wowrarujc fpolu blndmi
Učeni rozllčUých kaciťů, a končl rozjimúni

smé

Uúslcdownč:
„Wěrou ton prostou a čistou fojrni jsoucc, proo
spiwrjmež w Chrissu, a dorawad malřčti jsme, pofrmů
mulšsxw sobč nežádrjmc, alc poťrnlem nám spnsitelným
prollplwejme w CbriitU, konajicc pťi tom sfulky dobré
a sprmoedlnost kťp, š kteronžto i láska k Bobu a blsžo
nčmu dokonnle spojrua jrst, aby každý z náo nad nco
přitclcm nassims ďeiblcm a audčln jrl)o zwitčzil, skrze
Cbrista Ježsssc, kterébož oblékl. Dokoualri láska neznci
žádostiwosti sločta tobo. aniž brišnč swčta tobo; to jest,
nrzuú anř žádostiwosli té, žrby wyhlcdáwnln ločci pozcmské.
ani baizně, jafobh fc obáwala ztráty jejich. Sfrze dwoji
breinu mto wchcizi a pannjc Uepřitcl„ jcbož napťrd bázni

Božl, potom pnk lásfou zapudili jrst.

Musime trdo

ttm wroucněji toužili po jistém pozncini pramddh, čim
wice pozorujemc, že w lásce prospiwámr n prostotoU
jrji že máme frdcc očistčné, anto prčnoě okrm tinť wnie
tcrnýnl prawdu widčxtň jest.
řrbok PciU Zržiď sám

prmoi:„Blaboslawenť čistčho srdcr; nrb oni
Boba widčti budoU“ (Mt. 5, 8). „bechom
w láscr wkořeněni (utwrženi) n založcni
jsouce, mobli pochopiti še wssemi swatými,

ktcrá jrst ssirokost a dloUhost, a wUsoťost a
hluborost, a poznati láskU ChristowU, přewýa
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ssnjtcs wsscli!ou wčdomost, abychom naplo
nčni bhli wc wsselikoU plnost Božl“ (Efe 3,
17) (t. j. abnchom mohli pochopiti wcsskeren obsab tao
jemstwt Božlch o wykoupenl pofolrnl lidstébo a obodao

ccni byli plnou známosti Boži a bojnostl darů Jeho),
a po lěchto bojťch š nepřstelrm newiditrlným, pončwadž
milUjsclm jbo Cbriftowo fladké jest a bťimč Jcho lebké,
kornUU wltčzstwi doscibli“ (k. 33).

Prmoďa
mrnkowč

temstji

sice wždycky witězi; jak čafto alc

wsselijakých pťedfudkň

a weissnč zar
zrak ládský, tak že nrldřdi janč twčxřc

šeji!
a w plnč
platičlowěčxcUo
o wiťe
ř., o To
čcm zajistč
núm každú
dolxa miiee
bijtorie

ftwa Uefčislm)chpofkytnjc důknzů. u

u

u

Za čxosů tčxch, o kterýchž wyprawnjeme,

odpor

rowali

sc ji,

Umoši wiťc kť., ba posmiwali

ťťoUce,že Ueroznmno jcstčť, wčxťiti wěci,
kteréž se newidi, jak to wira kť. přtleašch.
Swd NugnstiUowi whttemxl Bťch úkol teU fwatl)
a wssak Ueflmdný, jnfnoličxUč swčxtlo pramdh

na wsse strany rozssiřowati, a protož newúhal
Uadťečxený blud wt)wrútiti

zlússtniua spisem, Uau

depfaným: Q wiřc wc wčxci, ťteréž se nce
widi (oťolo r. 399).
,uMnozl majs za to,ee prmoť sw. Qtrc, „žc rozo
umno jrstit, newěřiti wěcl, krerychž widčtj naxlžr, já udssar
chc“ldowoditi, žc (nčfoli nemňžrmc lidssými zrash lrozu
umemj dowoditi wčcj Božské, fterč wčťime) Um lidé
wčťiti musime i sU wěci, ktrrýchž widčti nrlžr. Nrb
fdyby nerozUmno bnlo, wčřjti wěci, které se newids, již
by také roztržrno bhly wfsrljfé swazfy pťátclstwť n lásfy
a manžclslwi, fumzet) rodjnné n občnusfé, cmo ncnlolplo
bh slni bl)ti Ulrzi lčdmi rrčxjakéobeowánť.
Wšdds wssru

lifč obcowáni mrzi pťátrld, UmnželU, sodičcmj a ditu
fmni, rozliťnbmj stnwn občnnsfými, mrzi národo n fnir
žaty podslatnč sc zakládú na wiřc we wzájrnmou

D wsťe we wčci, ktrréž se eridčjt.
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lásku, úctu Upixtmnostawčrnost škrcitka trdy na wlru
we smýsslcUi ktrréž w srdci člowěka loidčti se ne
můžr Powě;, jakým okcm n pť widiš smýsslenipřť
tcle swčho

fteréž o tobč ma

cm wůbcc Uižadné my

sslčnky nniž fnxýnlcni okem tčlesným wldčti nrlzee? Llneb
snad okrm dUchowým brzprostřednč w dussi pťčtelc swého
zťrúš nbhš wřdčl co w Ui jcjle? N když tomu Uikoliw

tnk UrUi jnk tcdy poznúwcřš npťimnost jcdo kddž wčťiti
Ucchccš, čcho widčxtt nrlch Řcknrš snnd, že smýsslrnt
pťťtcle zťrjmč pošnnwúš ze flow nnrb ze fotků jeboe?
Nno buď si pozoruj skutkh Uřitclr jwébo n Uaslouchrj

slowům jcho při tom nlc pťcce smýsslrni snmo we
kteté wrťiš ani slhsseti nni loiděti Urmužrš! Nechcršli
sc tcdy lo žiwotč tom odřici wssrliké spolrčUosti a ob
cowani š lidmi, musiš mnobé Uxčci wčřitl ktcrýchž nUi
widčti nni slysseti Urlze N ze: jakým to důwodem

chcrš twrdili žr Ucrožumno jrst wčřiti wčci kterýchž
nni smyslem zcwnějssim oUi wniterným widčti Uelzce?Přt
tcle w čaš Uonžc poznaš, jnk pťislowi di a pťrce i

tcnkrátc pťispčni jebo nrni jcsstč Uežwratným

du

knžem upřimnčljo smUssleni pťňtrlffrho
N brz wirh
pťcdcházejici
w Upťlnmost pťátrlfkou nechtčl bye.t nni
nebcšpcčrUstwi podstoupčti w ktctém přitrl tloůj fe ou
swčdčiti mci
N jakož přntrlstwť tnk i Umnžclstwi n
žiwot rodmný pťrstnti by musol poučumdž fe šnkládci
na wzájcmurm swazku lúsfo, owssrm Urwiditrlně Nno
kdhby nrbhlo wiry w přszcň obnpolnou n sicc proto po
nrwadž ji widčti nclzc wsscliké pomčrw lidské by ko
Ucčně ponmtrnh nno i zuičrny byly
Ncchci wssnk délc
o wčccch tčch mlulošti o wčccch, fteré pťrcr wčťi snmi
ti, ťdož Ucim wytl)knji žc wťci nrwidřtelué ša prawdiwé
múmc an čnsto i pouhé powčsti ancb fwčdrctwl wy
prmonicich močřnji, n pť žc mčsta jsou tterýchž snmi
nikdy nrspntťilč nnřž widčli. N jak mnobé wčri Z dča
jrpifu wčťi, nniž bU řeklj, mh proto
urwčřimr, poUču
xondž stlr Urwidčli; nno kdybo tnsto mluwili, nemobli
bU tčž mli !učxděti ktrřiž jfou lodlčowé jrjlch Urbot od
tud jrn znaji je žc lidé ciši jim o nich swčdcctwl wy
dmonji
Jatci tcdy bršbožnost wc fločtě by se zmáhati
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mnsela a nelaskawost k rodičům wlastuim, již z té toliko
pťl,činy, kdhbh prawda bnlo, co onjno namitnjť, že ner
rozumno jest, wčťiti wčci, kterýchž wčděti uelšr.
N
když tcdy společnost
lidskci brz wird wc wčci nrwio
djtelné obstáti nrmňžc (poněwadž doira ta jrstjt swnše
kem jedmty a fwornosti), čim potťebnějssi tedU jost
wlra
wc wčri Ucbrské, Božské, ktrrl)chž člowčťu pixcc
nikternk widěti nrlze. Kde wirn tnfá bd pťestala, žnjisté
ncjcnom swašeť pťátelstwi Ule,;i ljdmi, nýbrž sám
swnzrk mezi Bohrm a mrši lidmi ;púsobrm lprůšm)m
by se zrussil, a nastala bU bťdn nrjločxtssi. Namčtajč
sicr, že pťizeň, o sobč sico nrwčditelnou, pťrcr podle jia
stých žuameni poznati lšr, kdeš Uaprotč prnde
ncid
boženské, w fteréž wěřčme, žňdnýnt žnnmruim (tdůwou
dem, důkazem) Ukážati sc nrdnji. Námitkou toU wssak
se již připonsiti,

žc ločřiti Ulůšemc

ditclUé, ktcréž žnnmrnim (dňwodrm)

a mámc lrčxci Urwio

nčjakúm žrwnějssim

Ukázati fc dnji, a tťm již lorlkébo prospěchu šťskňmc;
Ueb odtlld patmč lohuuita, žr wira Uikoliw wssc nrwiou
dttelné Ueexylučuje, a žc kdo prmoč„ nrmei sr wčťčti,
čebož wřdčti Urlze, brzsmyflnč tak prmoid thatllč pnle

jfou na omle welikčm, kdo sc donmswajs, že UlU brz
wssclikých žnslmcni (dňwodů)
o Cdrjstl: wčřťmr w
Cbrista.
Nrbot kdež nalržti jrst patrnějssich Znameni
nad wjditrlné wyplnčni proroctloi wssech o CljristU a
Cirkwie? Clrkew kť. (onn jrst ncjdůwodnčjssi šnnmcni
tnké) lo Umtrixské lásce wolú n prmoi wssrm: Já, ktco
rouž wřdisc a š podiwcnťm Uozorujrtr, ktrráš bojuébo
owoce přinássim a po xorsskerém swčsč sc rošssiřuji,

pťcd časy jsrm nrbola.

Nlc poněwadž Bňb

jú

Nbrnbao

moloi pťjslibil:W semrni twém požcbnáni bua
doU wssickni neirodowé (Grn.22,18), bUlo w
tomto přřslibenč již wyťfnnto, žc jci w pošrlulcini Clxrjo
stowU mczi wsscmj Ucirody ro,;sssťrun bndrj
N že

Christuš simč Nbrabnmowo jrstir, o tom swědči ťád
poslonpnosti wssech pokoleni náslchjicich cMnt. lu).
Nyni trdU widitc w scmruU lernbmuowě,
t. j. Cluxia
ftU Jržissi požrbncinh lossrcsh Uárody, tnk žr š Ustruua
tťm to pozorujrtc.
Zdá se wám ncsnndno, loěřňti doe
Christa narozenčxhoz Marie
p a n ny e? N což ncni

Q wiťe we wťci, kterčž se Ucwidějs.
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to bodnowčrné, žc také jcu narozrni bylo přčslussué na
člowěka jcn lakowčbo. t. j. Bodnučlowěkae? Qstatnč

slyssitr i proroctwi skrzc ústa proroka: Ej, panna

počnc ud žiwotčx swém a porodi syna a teu
sloUtl bude Emanucl, t. j. Bůb eeUciUli(Jf.
7, 14). Snnd

alr namitai!c: MU Uczneimežádnčlpoznao

meui widitclnélpo, ťlcréž kdobychom Uúdčlř, wolnč bUchom
wčřili losscxcty wčxci, ttcrýchš urwidimce? Wssaf alc fdnž
to, co přrdpowčdsno jcst n co i wy widitr, tnk zjrwuč
n patrnč sr wyplnjlo, a kdwž prnwdn scmm mnobýmř

účjnfy (důwody), jaf pťrdesillšmi tnf ř Uásledescimi tnk
putrnčx wánt
sr

přrd

očřmn postmucnn

stydčtč, widčxti n pťcc ncchtiti

jcsl, méli byste jčž

U.dčxřčtie?
(etkap. 1u1e)

Ncb Cirfrw weximpřiwolciwá: Wiztež mnr a pozorujtrž
Ume, ktcřčž mnr lUidčti chcrtr. Wždys ločřiri wssicfnč
ktcřiž trufráte w žrmi šdox:xsfú žilř, byli přťtomni a wssc

to přrd očjnla nlčli, zaizrnťuéto uexrozoni zpnulll),llmux
črni a ufřčžowáui, z Ulrtloych wstňUi, nn nrbr wftouorni,
jalooš irwsxc oftatui, Učrni a Božffé skutsy Cbrjstn Spno
sitrlc. Zc jstr tolxo uewidčxlú,proto nechcrte ločťřti? Nuže

trdy„ luřštr, pozorujtr a pownžtr,co wo před očimnmátr,
nřkolťw to, co so již stalo nnrb co fe toprw státi nlá,
Uýbrž xto jrdinč, což wám jrsr přitomuo a co nyni sc
dějc. Ci snad neklaui se lorsoffrré poťolrui lidskč jménU

Paina Jržťssc Cbrtftn Ufřižownuél)o? Bdkud to? Jc to
snnd tnk nrpntrnr„ nnrb nrfpntřujrtr w tom Žciduú šáa
zrak, mleb suad jcu nrpatruý? Co o Unrožcni lidském
předpowčxdčuo jest a wUpluňlo fr (Jf. 7, 11 sšc pnnna
počuc n sona porodij Mat. 1. :!5). tol)o owsscm snmt
jstc urwldčlt; nle dossnk loy to fnmň widitr, žr což Nbrau
dmnowi pťřfiibcno bylo (Gen. 22, 18,d, so wyplnilo, žc
lo srmrnu jroo, sotiž w CbrjflU, požrdnáni budou wsfio
ckni lllirodolrdé. Wy sami jstr !lchidčli, copřrdpowčxdčno
jrft o th.šlxacjch Cljrřstowwch (Žalm 45, 9). a wsink wya
plUilo sc: wy nle Unni widťtr, žr wUplučxuo jest jjuč

pťcdpowědčxni(Ž. 2, 7), žc to:tš
uúrody

eru

dáno budou

do dčdictwi, n končřuy šrmč wr wládslťstdoi jehoe

Coš přrdpowčdťno jrst o ntrpeui

Ctjrislowu a wypla

nilo sc, owssem též jami jstc ncwidčxli, což alo w témže
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Q wsťe wc wčci, ktcréž sc eridčjxsi .

žalmu pťcdpowťdlno jest o obrciccnl a klančnl se Uárodů
wsicch, to pťcce widťtr, an fe to pťrd očimn Unsfrma
whx:xlňujru .Wy sami jstc Urwiděli, což :dřrdpowčdino jrsl,

a wyplnilo fe o zrúdci Cbrista Jcžissc, a o protiwnicčch
jeho, o wzkřissent jcbo (Z. 40, 8. 3, 6d Jrr. 8, 19).
nyni wsiak widite národh nesčislUé, ktrřsž opuftjli marné
modly swé, a zawrhli a roztřiskali je, a slossite jc, an

doolajs:Zajisté, otcowé nasii klančli sr moo
dlám lžiwým, w Uichžto ncni prospčchu; když
Udčlá sobč člowčk bohU„ a aj oni nro
js oU bobowé!

(Jrr. 16, 19, 20.) Pošnrjtrž, můžrtroli,

žc jcn wčrou nárohowč pťichcižcji kU Bobu fřestanů,
jcnž Bůb jest ncjwhšssi, Bůb prawý a jrdjm) . . . Což
o nn nebe wslouprni Pánč pťcdpowčdčno jrst (Žnlm

107, 6) a whplnilo sc, sami owssrm jfte nrwidčli.i
wh wssak nhni widlte, žr wyplnilo sc, co powčdťno jrft:

Nade wsseckU zcmi sláwa twci“(.Žalm 107, 6).
Zkrátfa wsse, co š Cbristem sr dčlo a stalo, newjděli
jste, wssar alc popirati nemůžctc, jako bostc ncwidčli, co

nyni w Cirkwi ero pťrd očima wassinm patrno jcst.
Jar to, nrb ono (o CbriftU a io Cirkwi) přrdpowčxdťno
jrst, Ukašujemc wám; wyplnčxuč wssak obojťbo proto ncu
můžcme wcim pťed oči stmdčti, pončwadž nrmožno nno
Uulé co přčtomné na oči slawčtř. Wssak alcCťrfew sama,
kterouž Uyni widimc, jest nám rukojrmslwim wssebotobo
eridjtclnčbo,
fterěš nlc w pismcch sw. přrdpowčdino
jcst, w nichžto i ona sama přrdpowčdsna jrst. Qna jest
obsab wssebo minulébo,

a předwčstitcsthnč !Usscbo lauřdonu

ciho. Jak ale nrbylo lše widčti Ulinulébo onobo (nhni
owsscm nrwiditclného) trbdy, když co bndouci pixrdpoo
wčdino jrst, tak i nnnixwidčti nrlžr přitontného tobo
(před časy přcdpowčdčnébo), ktrrěž nad to l nUni jrsstč
cclc přehlédnouti nrlzr. Proč bochonl nlr Ucmčli wčci
minulé a bndouci, ačkoliw nrwiditelné, wčxřiti„kdnž lo

prostťedkn sc nalczajťei pťilomně,ftrréž skua
tcčně widimr, wssc minulé a i budonci ncim
zarUčuje,

a kdhž w knibách prorofů čtrmr, jak miu

nulé, pťitomné afbudoUci strjným způsobrm pťedpowču
dinh jsou byly? Či sxmd ončno nrwčřčci Ulobli by nne
mttati, žr křcsknnětnčhh St. Z. sami si srstmoilj, nby

D wlťe wc wěci, ktcrěž fe newjdějs.
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těm wěcem, wr ftcrčxž wěťč, tim wťtssi wážnost zjednali,
tak nby sr podobalo, jnkoby wsse, než se ftalo, pťrdpoo
wčdsno již bhloe? Kdo by tnk zlomdslnč souditř chtčl,

at

čtc jrnom knilw ncpřátcl

nassich. Žiďů totiž, we

sterýchž wssrrko nale,;nr, o črmž mh twrdime, žc přcde
Uowčdčno jrst o Cbrisku, wc ftrrébož wěřsme, a o Csrfwj,
ktcronž Uyui widčmc . . . Wssak nrtřeba sc diwiti, že
Žxdč ncnáwistč zaslcpeUs, wlastnsm plsmům swým Urro o
umčji; nrb práwč to proroci jejich též pťrdpowčdčli, ze
totiž pssmům rožumčti nebudou, a sicr za pokutU Uca

prnwosti suu“pch(Žalm 68, 22u24). Pročež potulujť se
po swčtč š očima znsleprnýma a jsou Uňm samidůfnǧcm
ncjmornčjssim, nu oučxml wýroky, dlr lterýchž zmorzcni
jsou, sudčxdectwiwydúwaji o prnwdiwosti wýrofů ostatnich.
N proto takč nebdli zúplna zablažcni, Uýbrž jfou po
wssrm swčtř xxožptýlcni, nby Uosicr ono proroctwi udčo
lrué nňm milosti, ncwěťici tčm šťcjmčji ufwčxdčowali.
Wssak fdybychom i Zúdm)ch jinúch důknšů o Cbristu a
Cirkwj nassl nemčli, již prolo bochom nutnč wčxťiti mUo
scli, pončwadš wjdimc, jnk člowěčrnstwo modl klnmio
wúch žaurchalo, cdrámo pobanské zwrátilo anrb w jiné
Užiwáui wydnlo, sl přcwrárrné, zňstarnlě obyčrjr swú ode
ložilo; a uxssr to jru proto, bh se klančti lnoblo Bobu
prawému a ju.xdřuému! Nožwnžujmrž dálr, jak msso to
Uskutrčučxno dylo

skršc Ulužc, od lidi m posměch Uwrder

nélpo, mušo ;njatéljo, fwáznučxbo, nbičow.mébo, obnažee
Učljo, ufřižowanébo a llsxnrcenéljo! Tentýž chtčjc Učcni
fwé po swčtč rošssiřitj, wywolčl k tomu robářc ncučené
n nrzkusscné, a tito hl:isali wzkřčsscui jcbo n rm ncbe
wstouprni, ktrréž snmi loidčxli, n káznlt sw. rwangelium,
naplučxni jsoucr Duchrm sw., wr wsscch jažycsch, kterýmž
se Učfdy nrbyli pťinččli. Množi z tčch, kteťiž je slysieli„
Uwčťjlt, jjuť wssak w nrwčřc zňstalj a wssrlifoll Zůťiu
wosti jim so protiwili.
Wssnk ale bojowali wčťťcčw
boji tom ož k smrti, nikoliw. žc by byli odpůrcům swým
zle činili, núbrž žwisčxzili, žc zlč od nřch činčné trpěljwě

fuássrlř; nifoliw

žr protiwuifh

swč usmrcowali, Uýbrž

žc od nich Usmrceni bUlj. Nno takowr) to bhl způsob,
jafýmš swčxt pťijal ncibožrnstwť toto, jakýmš srdrr lidi
obrciceno jrst k rxonugrlil: Pánč! Takto lošrůstla Cťrkcw
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Q wlře wc wčcl, ftcrčž se nemidčji.

fat. mrzi wssenli Urirodd n překonala wssccky srkto a
wssclifrré blndU. N drjmož tomn, žrbochom nni newčo
dčlř o přrdpowědčni prorofů, nrnulsrli bychonl uwěřitť,
žc Ukřňžownný„ ktrxxýž taf

wrluk“é lděci nčinil,

Bilb

člou

wěk bwl? Yu wssač wrlfč toto tnjrmftudi (llBošské) láskU
prorosy fwé mělo, kteťxe“;wuuknntťm Božim o něm
přcdpowidali n pončwndž sr žjrudilo tnf, jnk přcdpou
wčdino bhlo, fdož by moljl tak nrsmdslnčx twrditi, šr
fw cxposjtploudé ldnli, ml o něm prámě tnk jUUprmqui,
jnk proroci o něm přrd xoěkl) pierdpowťdnu? Ncb prou
roci ti i bndonri osudU nposssolů tčch přrdpouuťdčxlid
řfoncc: „Nejson to mluwcni nni ixrčč,jichžto ldUblnsowé
Uebnjj slosiúni. Po Udssi Zrmj UdUssrlsžwuf jrjjch n nž
do kcmčin okrsslkn šcmčxslown jrjich (anm
18, 4, b).
Mh paf wddinux, žc wssr to Ua šrml sr Uu,dplnilo, nč:
koliw jsmr inmi Cbrism podlc tčxlnnrwšdčli. Mnsrl bd

tcdh

bnď Uairnmnč Ursmdslný nurb náramnč zntwr;rlú

býti, tdožby sudčdrctwť pijma sw. močřltj Urchtčl,
sw., we klrrém„š Uxoirn cclélw fudčta přrdpowčdinn
Wirn tn, nrjmilrjsii, buď žc jstr jj mťli již, nnrld
přijnli, nf wc wci:eurostr n sr rož.,muožujr, n jnf
přropowědčni nliuulé čnsrm swým sc wUpluilo,
lr wyplni,

Ns wáš

což pčxrd!,dowčxdčuo jrst

o budoUci

pixnm
jrft.
teprud
podlc
aniflě

wčxčnosti.

tcdn ncmýli an pobnué nrsmoslni, nnrb šidčx

snlriťni„ ex:ui kmxlři lilx.miwl, nurb křrssané šlomyflnč,
ktrřiž co pťátrlé „tťm nrbržprčnčjssi jsou“ dče).

Za

téhož čxasu Udydnl Nllg. jim) fpiš nax

drpsmlý:

„Q dobru ulanželském kučha jcdna“
Přičxjnou sptsll toho lxhlo ldluduš nčǧcxuiJowj:
U„jmm, e) kterýž okolU r. 370 w Riulčx Umiu
lle) Domozuje
pňwod

tuto

swůj

tedU zpňsobrm

sm. Mec, žr Cirkcw kcxtuždňfobem žxizračuým

w„;nla n po uwsstcrém swčxlč jr rozssxixlln. x!l kdy„ť

zaizručuým udzulfla a

se rožssuřlla, Bňd seixn,

nunku jrji ponordu zpňsobcm nndpřlrozculjm. Wim Unssr ueul
tedy slepou Udirou jat odnňrcowč blouznčji, nýbrž prawci jest
wjra poučudndž jsmc uwčťllt su swčdectwi Boljn snmého.
mje) Sr.

o učm xDrj Bilý:

Dčxjepiď xm str. Ytaš

Kniba swl NUg. o dobrn Umslžrlském.

chcnč byl,

žúhh
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wssak klcisstcr opnstčl, a opčt

do sločta sc Udrútil Množč núslcdownli přikladU

jcho, oldlaisstč pnk muohc jeptissky nezkunené
ktcre xoloiniau pomútl dolčhslje Ua Uč otúš

koU: Toli
Susumm

smedl

jsi suad lrpssi nržli
Ucld Nmm?

pťcdstčrsljc jiul

Sma

ancb

Podobuč č Ulnichy Učxťterč

že flU mciotcowč

též

žřli wc stmUU nmue;clskěxu cx žr trdy pmlirowč

Ulťtcrnk nrstn
dcxťcdllxxlcjřsi
Ucž Uui be
po
čxčucinifwc ofprawrdluil
spiš jakysi whdnl, we
ťtclémž tUto blUdU wžssičnwal: že knždý, kdo
w Chljstu Zuouul šrošcn jest, i dokounlc již
fwatyul jcst žc nrstčxwú loš dilU Ulc;l fwatosti
n sumtosti, žc docrlu lhustrjno jestit, šdn li kdo
spissc Urb poždčji

k Bohu

sc Uldrciti cx pokúui

člui, jostli řdo mnoho Ucb múlo dobrýchskutkčl

touň

nuto

U!c Christu žuowll Zwžruy již er

podlěhú Ujžxidnčum pokusscui tcdy mli hřessjti
Uo:ullžc Prutož tatš Učxll „žcpry šbytcčno jcst
postitč fc ncb trlU fwc xmtwlti, sluob Bohu či

stotu pmlr liřml šnfwčcowc.:i ml pxy stmo pa:
Ujrto Uculú žúduú pixodnosti pťcd stqwcm Umu:j
žclstyul Nn snčxum cickcwuim w Riulč pslpcž

Siriciuď
Udootdrowal Jowiuljauň, sl když sc
do Mtlčnm Utrřl hlrdajc u cisaťc pomoci, i
odtud přjčxinčxnimfw. Nxaudrožc wpobcowúll

jest.

Sln. Jcrollyul žlcisstnimfpiscm ldlndučdolxlllěllky
jrbo byl wyw:útil pťi truu wssak poUčxkudUe
Upatch a Urssctrxlč fc pchidřil o stamU Umn:
žclskénl tnk žc poždrji žlaisstuim listom Ulusclfc
ofprmucdlniti, žc niřtorak urchtel stnw nmUu
žrlsley erhčownti nýldrž že chtčl jeU dowoditč
šc staw pmlicky jcst lUžaneUčjni xmd UmUžclstwi
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Kniba sw. Nug. o doer

manželskéme

Cclú wěc ta stala sc pojednoU wclmi ueťdezc
pcčxnoU, cm Umoži pohorsscllč wzali še fpisU

Jeronhmowa, a to tiun wicc, poučxwadž Mauia
chowci stam Umuželský, co zlý, žawrhowali, a

mnošč, ktrři po tajmu Jowiniaslowi stranli

a

bludy jeho ro„;ssiťowali, mezi lčdeur Uelozdče
lc,U!ým rol;trUssowali,
š;el prý ožúdm) š rlxqtoa

lcku š to Ucbyl, Jowimauowl odpowčdrtl a
Učchlrdy jeho loywrútiti. Bhloť tedh sw. Yng
Umlky kcxt. lxújiti jak proti

Mmlichowcům,

xtak

l proti chwiuiauowi, a proto wydal fpiš „o
doer
Umnželskčm“ ku ktcrénmš hued při:
pojll drlcht): „o fw. paxtcuftdoi.“
e stmo Umužrlský jcstiť dobrý,

dowožuje

Uúsledowdlč :
„Llu každý žajisič čťowťk jrstif částč wrsskrrébo pox

kolrni lidftél)o, a přirožrnoft lidsfci již sama w sobě jcst
cosi spolrčcnskédo (což jrssřf dobro wrliťě a přirozoué a
swslzfem přaitclstwť wžájrmnéljo), proto Bůlj z jrduobo
člowčka Učinil wrsskrrr pofolrui
lťdsté, bU wssichnj loru
spolrk ncjrxwm strjuým t.eodrm, nlrbrž t swaxkrm přč“bu„;ruftwi
spojrui byňi. Peočr,š tulé ncflwořjl knždrljo žlúsitě, Uýldrž
zc žrbrn, ktrréž wosml z leama. wždělnl žcun n přtmedl
ji k nčmu (Gruu 2, 21). N pxxoto dime, šc sňatokmuše
a žrny jcst nčxco dobrčdo, am o sumku tom pťsnm sw.
Ua Umobých nlistrch přšfnšnji, že žrna, propUsitčUa bywssi,
dofudž nmnžcl jrji žijr, nrmňšr sr wdáti zexjmélw, aniž
lšc Uluži jinoU pojmouti, dokmdad Umužcha jrbdo Žjjc.

Dobro nmnžrlstwa saim Pán a Spasitrl náď Jržice Cbriu
stnš ráčil potwrdřti, nn Urerom žafaizal propusliti mxano
žrlku lrč pro smjlstwo, n!)brž i že pošwúu jfana swnth
přijiti reičřl. Slussnč trdy so tážome, proč Umnželstwi
dobro joste? Maim za to, žc ncjrnom za :ixččinou plošrni
ditok, Uúbrž též Za Uťččmou přiroché Uáchylnosti obojibo
poblawi. Nrb jinak bn ncmoblo bl)ti Umnžclstuoi mrzi
lidmi startžmi, ktcřiž buřito ditek nrzplodili, mlcb smrti
jich požbhli. Takto ale mrži starccmi, ačkoliw již Ucui

Kniha sw. Nug. o dobru manžclskěm.
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obcowáni tčlrsněbo, w prmodč pťrce trwá obco wáni
lásky, obrowúui Ulnžr a žeuy. Dňlr pak manžrlstwť
má to dobro, žc nrpořádnou žádost tčlesnou (ačkoliw o
foldč ljťissua jrst) účclu flnssnčmu, roznlnožrnť pofoleni
lidsfébo, podrobujrl Koncčnč ale mnnžclé swazkrm wčro
Uofti obupoluč wcspolrk fpojrni jfon (f. 3, 4).

Manžrlstwť tedy we wssrm jcst poctiwé
a ložc nrposkwruěUč (k Židům 13,4)3),jakprawi
fw. cxposstolf
Pawel: Paruli pojmcš manžclku,

nržbťessig„ a wdáeli sc panna,nrzljťessi (l.ke
Kor. 7, 28, řlluj8, 9). Dobro trdy manžrlstwa Uwssrch
Uárodů a u wssrch lidť zálrži w plozrni a wč nosti (U

wčrnosti ččstoty); U národu

Božiho

alc

(u kťe!j

sťanů) dobro manžolstwa též zálcži we swao
tostř swcitosti,
tnk žr nrlšc muži za Umnžrlfu poo
jmontj propusstěuou (rozwrdrnou od manžrla), byt se
to ldylo stalo zň přsčinoxl plozcni (pro nrplodnost jcxji),
dokmoad muš jeji žije. Ncb ačkoliw pro tu pťdč.nu
sňatrf slx nznwťrei, sumžek manžrlssú pťccc sc ncrozlučujr,
lcč smrtť nlanžrlň, ldys tafé ncnájlcdowalo to, proč w
Umnžrlstwť wstonpeno bUlo, taf jako kčdyžsc foná wyo
swčccui na knčxžslwč, k tomu konci, bn wyswčccnť fbroe
máždčučmn lidu (wěřicim) posludownli, n byf tnkč ono
sljromúžděni fc lidu ncuáflcdowalo, pťccc wc wyswčcrných
trwá (zůstciwá) fwátost swčcrni; U fdybh ktrrý z nich
pro wiuu nčxjakou z úieadu stébo sluržrn býti mčl, pťece

nrpošbudr

swátosti Páně,

kteráž wzkládánim (rufoU)

mU Udčlena jrst, ačkoliw Ulu zůstáwa k sonřm.“ „Npoe
sstol Painčx sám prmoi, že ftmo manželský k rozmnožcni

pokoleni ladsfěbo Ustnnowen jcst, aU di: Cbci,

Ulladssi sc wdáwnly

abU

(l. Tim. 5, 14). N pro ktej

ye.

ur) Dofládxi sw Dtec tnkto: Když alc nposstol incl

di: Ženn

urwdauá a paunn mUsli ua to. co jcst Pciuě. u,by

ldyln swatá
flowůul

tčlem

i duchem (la Kor. 7„ 31), nemame

tčm rozlunlčti w tcn smUsl, jufobo rudmi ženu nrod

wdmui uebUla swntá

těleml Neb o ndssrchkřessnnechřečqno jesl:

Zdaliž ucwise. že oudowč wnsii jsou chrnmx.dwč
Duchn sw.: jenš jest wc dnáo n jejž mňte od 1Bohň
(l. Qor. 6, 19). Suoatň znjtsté jsou ř těla umnželů, kteřdžBohu
u sobčxwespolek udčruost zachondáwnji (rap. llš
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rou pťičimte?lxneddokládň ťfa: abd děti rodily
a bospodhn ěnli b yly. K wěrné čistotčpak mnnžrlskč
nm,dominátrukto:Žrna Urmci moci Und swl)m tču

lrm, alc muž; pododnčx ani mUž nrmň nloci

nad swl)m tčlem, alc žrnnsl.

škor.7, 4). škswau

tosll pať swátosti wztabnji sr tato sloloa: Tčm,

ktre

ťsž jsoU w maUžclstwi, přiknznji Uc já, ale
Pán: abh žcnň od nlnže nrodchaižcln; pakuli
by odessla, af zňstanc newdaxlá. ancb nt. sc
zase smiři š mužcm swým.Ll muž tčž ncprou
pousitčj

maxlžrlky! N to jsou dobra ta, pro ktrrážnmUo

žrjstwl dobré a počrjlnú jrft: ditky, wčrnost, swcitost,d(fl 24).

Zjewnč: tuto fw. Qtec leuwi o swcitosti
stawU xalcxxlžclskčho„ ml prmoi: „U keťcu
ffamor dobro Umnžclstwa žčxležiwcjwatostifwúc
tosti, jnkož i wssickni Uňrodowč Zň to Umji,
že. pťošelli a Udčxruost nmnžrlskú podstatuť
k
Ulmlžclstwi pčxiuňlčžcji.“ W toul todU rošcšnúwú

se Umnželstwi křrssauň od polmnskčho,žc nmn:

želsřwi kř. fudútosti
fwútosti, proto

jcftiť,

a poučwadž

tafú Ucrmšlxlčxué, tak sice, žc

Umnželstwi trwčx, byť i Umnžrlú na čxaš fc byli

rošwrdlj, tak jaleo trlUci swňtost fwěcexči
kUčxžstwa, byč i fučž wlňstUi wjuou fwcm š
úřadn fněžsfého fwržeu byl; a ačxkoli Ueťouú
již powiUnostč úřndu kučxžskčho,přcce křlčšem
zilftcilUci, žňftňwú wc stmml kuéžsččm, jakož
Umnželč Ua čaš szwcdenč šůstaiduaji Umnžclč,

žůstúwaji wc sthU Umužclskčm. Múme ža to,
že bh fw. ,Qtec xlikterak uchl tnkto o Umux
želstwi

pfal,

kdyby ho Ucbyl B jistotoU poklčx:

dal býti swútostč N. Ze, od Ehrista Jca
žisse UstanwerU.
Neb jnk možuo psciti:
Dobro

UmUželstwi U kťcsfanlfl žúlrži wc swau

tosti fwčxtosti, kdhbh

ho Uučl žcx wěc obyčxejnou,
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wssrdni! N jak by byl mohl porowluimatiumuu
šelstwi Be sloatosti smčccui kxležfkčhokdybh nlan
žclstwi sfutcčuč sloutosti Uclchlo? ečše Ule swč
cruč fd!r;stxdxaxswútosti N Z býti poklúdal š

wrchll jsxuc dowodili kdcž proti Donatjstúm
pissc swatost krrstll fm a fwrccUi řllržstwa po
rowuáwú

a dotlUrZuje, žc kdyby ťenčzi wiru
kř Zapčrl pťxcrr knčx;cm šůstúwú, jakoš i po
kťcflťxlú swátosti krrstl Ucpošbýwú
bht i
odpadlikcm fc stal. Zcxř bh luožnš bylo ťici:

„Pťi

Umužrlstwi kť wicc plclti sUmtost swa

tofti Uržli plodnost Umnžclsteú (o 18 (18
dcmo conj) N opět „šxdoby sc Ucpodjwřlpc
wuoskl nmužclstwč? (t j. sumškll mmlžclstwi
Uclo;lnčucum) Neb byt sc Ulmlžclc byli Ua
čnš lo;wodti pťoce trum mrl;i Ujulistaž čkmml:
žclsfy;

tače žc wčspolck Umslšelč jsou, ačkollw

rozwcdoui, U ;e bU ie ri;oložstwi dopustilč
kdybh po lo;u!rdclli fwčuc ď jiuýmč sc fpojilč
žcUa luxďto o Ulužcul jiuýul mlcld muž šc že
uoU jiUoU Tot owsscm platuost swoll Ulú jeu
Ud mčdtč Boha xlancbo, a lm stutc h0ťo jcho
(totč,ž w Eirfwi ři)
Jidmle jc to olosscm U
pohmlň
řdošto rožwcdeni Umnžclc Ua Uowo
sc žasuoubiti Uloboxl“ (čeap Ull č. 7.) N

opčxt:„chruoul ploduost jrjiulžowocrmjcst po
tomstum chcU rUduost jcjimžfwaščcmjest wčr
nost, alebrž i jakáfi swútost mmlžclstwimml
želilm řřcstaufkym fe pťčkažujc NZ

tc přicčdly

di apontol „Mnži Ulilthc manžclky swc
jakož i ChristUš mřlowal Cirkr.w,“ tak
žr k fwútosli te be;c Udssipochhbuosti pťiUúleži,
abh UUxž U žcua Umnžrlstwim spojcni Ucrozo
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lučxuč spolxl setrwnli, a že se Ucmú rošwechi
Ulanžclú ftúti kromč přičiny sulilstloa. Nelxof
toto (takto) zachowaiwú sc lo Chrlstu a w
Cirkwi, žc maužclš žijici Uižúduým rol;loučxcučxxl
Ua wčky od scbe fe uddčxliti nemohoxl (tat!

by sc Zrussil swašck xuaužrlsfý)!

že

N swútost tu

lU Eirkwř kat. tať zachowúmaji Umnželš čťce
siamssti, ktoťiž jfon oudowč Christowi, žc, ač
pro žpložowúui ditck w ommlželstwi sc wstupujc,
Uiktcrak a uižúdxlým způfodcxll Uchc .Zapuditč

Ulaužclky Ucplodnš, a jiuou ploduou pojulonti.
Rdo by taře činil, owssem žc Uikoliw podlc zúe
kouň swčtfkých (dlc ktcrých dowolruo, jiUHUpoe
jmouti, čxchoži Bňh skržc sw. Mojšissc Zidliul

pro twrdost srdci jrjich dopustčl), ale podlc
šcikoua slo. rwaugelňa wiucu jcstiť cč;oložstwim,
jakož i žcrm, kdyby ša jinčho se wčdalňd Ncb
ktcťiž jeduoxl poťciduč w maužclstwi š fcbou

locssli, tak lchpolck spojcui jfou, že ipo roš:
wcchi swém Umnžclč Zňstúwaji; a kdhby jix
Uých sc pťidršoli, Ueui to Uifterak UmUžclstwo.
Neb pťidržuji:lt sc jiuých, cišoložstwi se dopone
sstěji, ncxulohli ldy wssak cijžoložxliri bl)ti, kdybh

Umužclč wefpoleč ncžůftali. Po fmrti wssak
Umuželc fwého žoua, jeulu poťúduě šasnoubcna
bywssi, Ulůžc sc za onoho platuč lUdúti, š ktce
U)Ulž prloš rišUložilň. N takto trwň xueši nmue

žely, dofmoad žiji, swnǧck Umnžclskú, ktcrýž aui
rošwcdcnčm, auiž scšdcmim sc š jim)m zrussell
býti Uemůžc. Tak jako odpadlič opusiiw tak:

řka simtek š Čhristcm Jcžissem, ačxkoliw wiry
byl pozbyl, pťcce Ucpozdýwa slo. sweilosti, ktrrollž

Ua ťťestll byl pťjjsll, (1)o qu)t.

oc ronrlxj)išr.
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1 1 o 10) N opět: „L.x Uiji prločne; Ndam
Zhřossil powědiuo jcst: Elowčťe opUsti otcc

fwcho i nmtku, cl pridlžcti fc bUdc Ulau
želky swe a bndou dwa w jcdnom telc
(Ǧon

2, 24)

N to nposstol Pmoel Uslzýma

„tUclčým tajcmstmim w Cbristll a UdCir

kloi (Ef.:š 32)

CožtcdytoCbristlla Cčrkwt

Ud:lke jcst to při jcduotlidoýchmužecha žcuúch Ur
patrnc jest (t j kťcstmlssti Umužclc wnickul
jcdnotliwi trdy š ččxstiolossch Utxpsltruc w ta
jcmstwi toxu podil Umji), wssaf alc pťocc fwai

tost fpojeui cho;lučitclnč“ (c: 21)

Nu wc spisU Uadťččenčm častrji o Ucrož

lnčuofti nmnžclstwa
řcč se čiUč, podúmc
hxled tuto jiuý spiďfw tho wc kterémžhlmUUr
o člúukll tomto pojcduúwú ač ho byl teprw
oťeolor 419 scpfnl Jnkysi Polleutiuš (oxlcntž
blxžssich Udrdomosti sc UcUU ncdostňwú),

muž to

Zbožxlýa w;dčlauý, pjluě se obiral šespisysw
NUZ Když wssak čctl pojrduciui johxd, loe ktr

rémž ťcč Pňxla Christa

Ua hoťc čxiuěnon

wyklčxd.i wclicc tomu fc podiwil jak fw Otec
ďowožowati mohl že nmužolley, ccstoU zúkon
UitoU od mužu fwych cižoložných so;wcdenc
nemohoU šc žúdným jiuým w UmUžclstwiwchú
;cti dokmoad Uulžowc jcjich žiji berž žcť Umji
ždrželiwost zňchowúwati Psal trdy sw. Nuqu

stinowi ažňdal

ho bh nlu prispr.l w pochy

bnosti tč, slch za to mú
pro

že tU žclch tolčko ktcrc

jiUoU přičxčducUrž smilstwo

od mUžU swých

byly propusstčun, ua Uowo oddnti sc nemobon
dokmocxd tito žiji š čcho; owssem sslo, že ženy

pro pričinu smllstwa od ulužu rošwedeule š
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jiUými w nowč manžclstloi wchúzcti onhou
Otúšťeu tuto „pťellefuaduou“ temuou a wclmi
zadrhmloll, rozrcssil sw Dtec podlc UaUky
pčsum slo. wc fpčsu Uadepfmlčm: O UlaUu

želstwich cišoložllých

kuihy dwě. Zc

slow fw ap Pmola lUl

ep kUKor 7 19:

T,čm kteťiž jsou w manželstwi pči
kaUji Uc jú alc Past Uby žcUa od
UlUžc Ucodchai,;cln; pař li by odcssla

at šňstanc Ucwdauú, chld nk sc žafc
fnliixi š mužch slUý:UzNmuž Ucpro:
pousstčj Ulaužclťy,“ dowo;njo že chomž
pčččjny sxuilstwa žcdm bh nUǧblň odejitč od uulžc
fwčho kdhby alo odrssla, žc šxistati ulú Ucu

wdmm

pončandž

scim Pxill a Spasitel UúZ

prawil .Kdožkoli by pxopustil maUa
želku swouF klomč přičixly smilstwa
Uloúdi ji w cišološstwč (Mat Z 32)
„chf mámr di, „rozmněti slowům tčm lrč w
trn smysl, žc Urmá mUž žrnU son propustiti fodby
sr smčlstwa ncdopustjlae? Proč sr tak ssáti ma sámPúU
Jcžiš Uknšujr totaž nbU ji nluž Ururoodil w ciZoložstxoi
a to z té přičjUU,pončwndž, bUt i snma neodrula ný
blž propUsstčlm bUln by cjžoložila kdyby sr opčtmdnša

(f

2)

Td wssnk namiláš: Proč trdy Pan

Uwrřdl jrn pťičiuu stilstwn

Jržiš

a proč rndčji wúbrc a po

wsscchnčneťrkl:
Kdožkoli by propuslilmnnželkll
swou a jinou by pojal, cizoloži kdyžl t:xn
cizoloži kterýpropuftiw manželfu cizoložnoll jinoupojmce?
Mánl za to žc Pnn Jržiš to co wčtnč jcft
pťipomcnol:ti
chtčl! Neb kdož by popiml
že se
wčtssibo (dorssibo)
cizoložftwa dopoussti kdo žcUU
bcz pťičjny smilstwn propusti n jinou pojmr Urš teu
kdo propustil žrnn pro cřšoložftwo a jinoU pojnle? Ni
koliw, jakoby j toto cizoložstwim nrbylo alc jrst to bťich
mcnssi když propUstilo cizoložUoU žcnu jmoU pojme“
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Neb podobm)m způsobrm pčojádťil se sw. cud. Jakub,

an ds: Kdo umť dobřc čtniti a ncčini, mú

hřich (Jnk. 4, 17). Zdali snad nrbťrssi i tru, fdo neu
Umčjc dobťc činjti, proto dobře nrčini, a ono (totjž:
kdo proto dobťr ncčiui, poněwadž ncmni Urb ncwi)
proto

bechom

ncnť bťschem„ pončwadž

trdh

jcst Ulrnssim

oboji timžr žpňsobrm

břťchrme?

wwslowili,

d,xrcxa

wimr: jnkož, kdožkoli propustil by Umužexlku kromč pťiu
čmU smilslwn, a jřnou pojmr, cizoloži, tak též i sdo
Umi dobťe čmiti a ncčini, hťrssi. Y. jakož zde Uepráwč

by sr odwozowalo, fdo tcdyrmmUidobťr čjuiti, nebťessi;
(Urbos jsou i dřichowé nrumčjicich, z Urwčdomosti poa
cházrjicč a sicr mrnssi než Umčjicich) podobně i tnmto
Urpráwčx bd sr odwožowalo: žr kdo pro Uťičjm: fmilj

stwa manžrlkU Uropussi„necizoloži;
trn, ktrrý propustiw

pro

nrbos cizoloži i

smřlftu!o ženn, jinoU pojmc;

owssrm

olc lxřlch jrlpo mrnssi jrst nrž soho. který pro
jiUou nčjnkon přlčjxm žrnu bhl propUstjl a jjnoU pojnl.

Pročrž, jnko dobře poločdino jrst: Kdo Umi dobře
čjnňtč a nrčjni. má břich. tnk též i řťcifc může:
kdo propusti Umnžrlfu brz Uřičiny snlilsswa a jiUoU
pojmr, cižoloži! Ncb joso, řdyž prawimr, žc cižoloži
tcn, ftcrý by pojal propusftěnoll od mUže brz pťičiny

smilslwa,bezc wssi pochyby prawdu mlUwime
(aniž bUchom tobo,

ktrrúž by pojnl propusslěnou od

mnžr pro přičřnu smilstlna, zn hřichU proslél)o plxoblau
ssownli, nýbrž jrřnloho jak drubébo brze wssi pochybo ciu
žoložnými :doťládáxxle), tak těž i tobo, ktrrý propustiw

mnnšrlku brz pťičinh smilslwa jiuou Uojnl, cizoložnikrm
jmrnujcmr (anjž pnk proto bťichU tobo prostébo múme
tolao, kterýž pro pťťčiUUsmilflwa propuftiw žcťxu, jinou

byl pojal). ernobo

jak drubébo cizoložnr)mijmentrme,

ačkoliw pťiponsstimr, žc břich jrjich strjnč tčšfú Urni.“
Wsiak kdUžmťssu somu z rwnngclia sw. Matoussc uwea

dcnénm nrsnadnč jrn rozumčtj jest, wizmr, jnr ostntni
dwn rwangclistowč o těnlže pťcdměru jrdnaji? U sw.

Mnrku tnflo psúno jrst: „Kdobd toli propnstil

manželku son a jinou pojal, cizoloži proti
ni. N jrstlj žc bh ženn propUstilamUžefwého,
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a za jinébo se wdala,cjzoložt(Mar.10,11,12).
N U slo. Lukaissetakto: Každý,

kdo propoussti

manžrlkU swou, a jinou pojimá, cizoloži,
n kdo pojlmá dropusstčnou od mužc, cizoj

loži (Luku 16, 18). Zak bychom mobli trdy ofmčxliti
se twrdtti: Cizoložs, kdož propustiw žrnU swou, jmou
pojmc a necřzoloži, kdo totéž čini, kdož swj rwnng.
p:eawi, žr knždý cizoloži, ťdoz to činl?! Pročrž fdyž

psčmo stojs: Kdožfoli
bh to činil„ rozuměj: kau
ždý, kdo to čjni„ktcrý propustlw Umnžrlku, jinou
pojme,

clzoloži.

n beze wfsi pochyby w slowč tom obu

sažrni jsou oba, i tcn, ktrrú nro smilstwo maužrlkn
propUstil. Tnk mámc rozUmčti flowům: „K dožko li b U

prop u ftil, totřž: Každý, kdo propoussti (Kn. l. kqp. 9).

Pollrntiuš wsiak slowům ad. Pawla:

Zrna

wázúnn jest zákonrm, dokUd muž jeji žiw
jeft, pakoli bt) umťel muž jrji swobodná jcst.
Urcht se wdá, za koho chcc(l. Kor.7„39),rošuměl
lo tcu smt)fl, fdybh mnž k. př. slnilstwa sr dopustil, žr
by sr těž pokládati n:obl za nxlxtldčljo, jako i žcna bťčchu
toho sr dopuftiwssl; a žc by tedw wolno bylo každémU

w nowč manžclstwi ldcházctř, kdoby jrch

žmnnželů

smilstwa sr dopUstil, tak jafo kdobu fmrtť bdl srssrl!
Proti domnčncr tcxkés jak ji Uazýwá „Urfmyslné,“ dol
wošujc sw. Btec takto: „Jale zůftáwá a trwci w sobč
(platnost swou má) swátost sw. křcstu„ kdyby něrdo pro
těžký bťich z Cťrkwe wyobcowán býti mufrl, aniž téso
swátosti Urpozbýwň, byf i nikdy wicc š Bobem fr nrl
fmiřjl: tak tsě7 Zůstáwá a trwá w sobě swazek stmou
manžclskébo, Žyr i žrna propusstčna byln pro pťičinu
fmilstwa, aU wázaná zůftanc swazkem manželskúm, bht
se i nifdy wicr nrnmorútila k mUži swému, drostawssak
bude swazku tobo, až Uluž jeji zrmřrd Winnik onrn
whobcownm) njkdt) Urbude brz swátosti fťestU, br)k sc i
nikdh chmiťil, a to sice proto, pončxwadž Bůb nikdd
ncnmťc. Nezbýwá tedy, lrč nbychom (chcrmrrli moudřť
býti podlc.aposstola)
ncťikali„ že Uluš cizolo,šný jest
mrswý, a Ueprawili, žc by žcna tnkowého zajiného wdáti
fe mohln. Nebot ačtolťw cizoložstwo jcft fmrt niťoliw
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tčla, alr což borssi jrst, dussr. pťrcr nposstol o této smrti

(dussr) nrmlnwil, kdyžřrťl: Pakuli by Umťrl Uluž
jcji, necht sr wdá, za koho chee, Uýbrž jaxdině
mluwi o smrtč tčxla. Nrbot kdybo možno bylo, že bh
cizoložstwim mužc fwnžck Umnžrlskú zrllssiti se mohl,
musclnk bd sc l tnto přrwrácenost zlomUslná Uznati n
připustjti, xže by žrua totiž moljla cčzoložit,nby se swnzfu
Umnžclstébo oprostjln; tnk sicr, žo: by se i ťčci musclo,
žc nrcizoloži, fdyby sc wdala za jiuébo, pončwadž cizoj
ložstwim se od prwnibo wyprostila. To by znjisté tcxk
zlomyslnou Urprnwdiwosti bolo, žrr todo ani lidsf:), tčm

ménč fřrskanffýsmdslpřipx:stitinrmůže. anisté,

že nn

wcizálln jrst zákonrm, dokud muz jeji žiw

jcst,

n

abych to zčeejmčxjřpowčxdčl, dokud muž jcji poj

dle tčla šijr. N timžo způsobcm i muž loázán jrst, doe
fnd žrnn jrdo žiwn jest. Kdyby chtčxl propustiti ženu
cišolo.žnoxt, nrsmi pojmouti jjné, aldy tobo seim fc Ucu
do:,dustil, z čebož ji winť. Pďdobnč i žrna, kdhbo od
mnžr swébo rižoložněbo odrjiti chtčln, nrsmi sc wdciti za
jřněho, nrb wážánn jest záfoUeUl. dokudž muž jrjč žiw
jrst,; pnfrli by nlr umťcl Uluž jcjil swobodná jčst a zao
jistc ncbude cizoložnřcr, wdárli se zn jiného“ (Ku. u.

kap. 5). Swťdonlitčrlj trdU okolnosti žiwotalidstěbo pou
wážťnlr, nrbndr žnjistš nni Urljodno ani taf nrsnndno.
aldo sr opčt smsřili mnužrlé, pro cjžoložstwi rošwrdcni,
když sc od břichU toho ddli očistili, obzlásstč proto,
skrze ťličc králowstwř

Urbrsťébo

nn

oda,msstčni bťichů dosúu

bnouti lžr jrst, o črm njkdo nrpochobuje. Co fc alc ftanc.
ncpřťjmenli muž šruu swou cišoložnou, milosrdrnslwim
Božim očisstčnon, nn mu mxmožno, w jiný simtrk wea

jiti,pončwadž bU cižoložnýbol?! Ncb žeua wúzánn

jest Zeifonem, doknd muž jcjť žiw jeft (1. Kor
7, 39). Náslcdownč trdy i Uxuž wázňn jest šákoncm,
dofud žrnn jrho žiwa jrft. N wázaui toto pixsobť, že
Zádný z nčch š jiuým sr ncmůše zajnoUbitj, nn by to
cjzoložstwčm bnlo.“
Kddbh wssak ro;wrdcni manželé a sice každý š
jim)m na nowo sc zasnoUldil, stnlo by se šcdwodl mmle
žclů pojcduou čtworo cizoložnťfů, fdhbn totiž žcna za
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sw. Nug. o manžclftwčch cizoložných.

jinčbo sc lddnln a

mur

jinou

Uojal.

Ncb

ačkoliw

těžssiho bťichu sc dopoUsstl mUž, ftcrý brz pťičim) smjlstwa

ženu UropUstčw jiuou pojal

(a o tomto drUbU cižolož

snol mluwi sw rw Mntouš) přrcc Urtolufo ou cizo
lo,ži, nýbrž i jnk psnno jrst U sw Mnrka: Kdobn

koli Uropusttl mnnžclkll son n jiUoU pojal
cňžoloži proti ui. N jcstli že by žcna proon

stila mužc swébo, a ža jinébo sc dodala, cio
zoloži (10

11 12) N U sw Buťaissc:
škaždý, fdo

proponnti manžrlku sluoU n jiuou pojimás
cišoloži; a fdo pojimá propusstťnou od
mxlžc cčzoloži (16 18 1l1 a 9) oze)
Pollcutjllš

lrširou fw

byl tcž jiuou

ote.i;ku Udeschx

Btri loydnl a sicc deali fo Uulžc

fuuitosti kťestu poslubowati řatochuulcnxml ktc:
iiž Ua smrtclucm loži smyslu poj;ldawcui jsoucr,
žúdost kťcstu projcxwřtč Učudohou. SU!l Qter
odpowidti, žc sc jim ulťušc swútosti kišcstll po:
sluhowatj, a byť i bylt žřli w ci.;oložstwi, jae
tlloš wo stcjnšm pťipndu i kiščsiautlm sanitosti

pořeciui(qu. 1. 26u:!8).
W

xmdťcťenčm spňslr o dolull

nmxlžrlslečm

ldUl jňž fud Btrc stlučuč pilpomrnul, „;o pa
Uřctloi lUurssoučxjssi jrst Undumužclstwi O tomto
člúutu Uauřy kat UuliUčl wssat obssčrllčjčpox
jčdUati, a pročrž spolu Udydal spiš nadopsaný:

„Q sw. pnncustwi,

kUiha jodUn,“ jejižto

obsah tuto se klnde.
„Těchto
eee)Muži,

nedáwnhch

dčlů whdnl jscm knihu nnřdez

ftrřč; Uropustčli mm;rlfy

swé nmučtuli

že Ucmohoxl

šnchowati zolžclřwosl Sm Btcc odnowidai jčm tatlo „e!čmto
ša přiklad předstawujrmc zdržrlixoosl (rcljbat bczženstwl) du
chownčtu ftcrýmž často Uroti wňli jrjxch tolo břlxnč sr Urlndá
(au lxd často ruiflluč sforo jr wrdc ku woswěrrui); fdyž jr wssat

byll pitjali, o pomoci Boži je Uorcly žmdolswňjuefou (fu ll

fnp 20)

Knčba sw. Nug. o sw. pnnenstwi.

psanoU: o dobrn

manželstws,

Cbristoum napomiunl,
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wckteréžjfem pcmnh

jakož j nyui Uapominám, abU

p ro wýb ornosl d nrn wznessrnčjsssbo, od Boba
obd ržrUébo,
přirownáwajice k Fobč Umnžely a Umno
žrll“d tťrssanské, jimi Urpobrdalo proto, pončwadž

podle prámsl Božskčbo zdržcliwost pťcdnoft
Ulá přrdr sňntfrm n zbožUé paucnstwi přcd
manžrlstwlm!

Pročrž znjiftč znpotťrbťjrft, panrustwi

nrtoljfo chwnlnč oslmuomntň, aby milowáno bdlo, nlju
brš Uapomrnonti, aby nrzpyssulčlo. N tobo jsmr Uopo
nitjli spifrm timto; pťispčjž nám tcdh Christuš Jcžiů„

Syn

Pauno

a Cbos panrn, nnwzený z lňna pnncUs

ssébo!“ (1l Knp. 1.)

„Wrsskrrá Cirkew zaxjistě pmlna jrslif šafuollbcná
muži jrdnonlu, Cbriftu, jafož prawi nposstol (11. Kor.
11, 2); jnk“odoécti a chwály trdy ljodni jfon údowč ti,
ftrřif tobo šachowsixlmji podlr těla, čeljož Cirfcw weo
sskrra žochoxoáwá n wiřr, náslrdujic Mcxtku chotč sloéljo

n Pána swéle!

Nrb Cileew žajistéMatkn jrst n pannn

jrst. Nurb snnd„ či nrporusirnost oslnwujcmr, kdyby pono
nou nrbyln, n či ditfn oflmoujrmr, řdUbU i mntkoU
ncxbwlne? Maria
tčlrfuě blnwu tčxla tobo (sw. Cirkwc)
porodčla„ Clrt“cw pak podlc ducha rodť údo blnwy tč
(t. Cbrjs:a). N při obojich panrustwi nrpřrkáželo j,xlou
duosti n přj obojich plodnoft Ucšrussila pnnrnftwi. Proo
čr.ž kddž wrsskcrai erfrw sudntá jrstřf i podlrtčxla inodlr
dUchn, nčkolčw wrsskerá podle tčlo. ani pannoll, nobrž
jcn podle ducha (an tosiž Ulnozi údowé Cčrkwc žijl we
staunl manžrljfčm), čim fwčtčjssi tcdy jrst w údech tčch,
sscřiž json pamcowé n pslnuo i podlě tčla i podjč
dnchae?!“
„Nrb

drnsrátr

psáuo

též jrft Udr sw. eloangolin, kddž jca

řrčrno bwlo Peiml Ježlssi, žc Matka jrbo a

bratřť,to jrst pťibnzui
slojicc blrdnji

jrljo,

jrljo podlr těla, UdrnkU

žc odpowčdčxl: Kdo

jest

Ulá

Ulntkae? a kdo jsou moji bratťie? N wztciljna
rnku na Učcnisy swčxťekl: Llj Ulatka má a

brsltťi mojj. Nebo kdoškoli čřni wůli thr

Ulého nrbcsfčdo,

jrnž Udnrbrsich jcst, trnt
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jrft brntr můjs i mntka (mú)“ (Mat. 12, 48, a
náfl.)

Cq timto chtčl Pán Jržiš, než poUčiti náš, žc

rod náš

dUchowný pťrdnostmá Uťcdckrewným

p ťlbUzrnstwlm,

a že ani odtud lřdě bla,žcninejsou,

kdy swntým a fprawedliwým poďlé těla tolifo pťibušni
jsoU, nýbrž tenfrátc jrn. fdh Učrnť jcjich poslouotmjice. a
mtawy swaté jejich náflrdujťcc jich fc pťidržuji. Mnol

brm blaženějfsi trdy jrst i

Maria, jrssto přijala wirU

we Cbristn, nrž že podlě těln počnla Cljristn. N pťťu
bnzcnstwť matcťskč ncbhlobd Mnrii prosnčlo, kdobh Umoa
brnl sifnstnčxji Cbrista nrbhla w srdci swěm Uržli w lůnč
swém nosila. Pročež také :mnrnstwi jrji jcst tim wšncu
ssenčjssť a Bobu milrjssi„ že Cbristuň, :!rwé než fe z Ui

narodil,panrnstwt jrji Bobn šaslibrnčx wl)moz
liti

rúčil,

žnmnrnajs

abh z čjsté Uanny sc narodřl. Ncb tolo
flowrxl ktrrriž Marin

odwčttla,

ťdyž andčl

ožnámil js. žc počue a Uorodi fUUa: Ktcrak

sr to

ftanc, pončwadš muže nrpo;uáwám?

(Lnk.

1, 34„) Tak by zajčsté nrbhla nlluwila, kdybo pňneustwi
swé již prwč a pťrd tim nrbyla Bolm zcuflibilanPou
nčwadž alr tobo nrpťipousstčly obUčrjeŽidů, Zasnonbrna
bdla UlUži sprnlordliwém:x, fterýž ncnlčl Uásilnčxodrjmouti,
nýbrš proti wssrlikému násili ochráuiři, což prwú již bhla
Znslibila. Qwssem mobl také Búb přifei;atň js, aby pnnu

nou žůstala i napotom, z kteréž Syn Boži Způsoloem
zázrslčuým Uaroditi sr mčxl. Bůlj wssak alr chtčl Marii
wsirm swntým pnnmim za pťťslnd poftawiti, an pao
Uenstwč swé jřž tenkraitc zaslibila,

fdh

koljo w žiwotě swém počUr, nby

jcsstč Urwčdčlu,

w tomto

těle

smrtelnčm a porussitclném stalo sr náslcdoo
wáni žiwota nobrskébo, slibem wolným, niu
foliw wssak pťikazcm; bU stalo sc šláfťy
wolné, nikoliw žc slUžcbnosti nUtUé. Nproto
také Čbriftuš narodiw sr š panny, ktrrá prwú již bhla
nstanowila pannou zůstati, Uež zwčdčlň, kobo poroditj

má, sw. panrnstwi wůbcc radčji
chtčl,
žc panna,

Ucžli pťisnč přikázati.

schwáliti

Pročožtnké chtčl,

Zc kteréž sc Umxodřti mčl, panrnstwi

swobodnč zwolila a zajlibiln“ (kl 2, 4).

wolnč a

Rinba fw. Nug. o sw. pancnstwť.
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„Nrnft tedo tťeba pnnnám sw. trUchlitj, že zachoo
wriwajscc panenstwi tčž matkami podle tčla býti Urmoo
bou. Nebor Cbrista famojediného panenstwl toliko flussné
poroditi mohlo, fterýž w nnrozrni swém nemčl sobě

rownébo!Wssak ale také Cbriftuš, plod panny
té jediné wssech sw. pancn jrstit okrasa!
Neb pnnm) fřrssnnskě, jakož i Maria

panna, jsoU též

matkami Cljrista Jr,žissr, jrstli ťonnji wůli the
nrbeského! Ll odtuď i Mnrin

matkou ero,

podle slom, ktcréžpowčdčl: „Kd ožfoli

čřni wůli the
bratr

Jedo

chwalněji a spasitrlněji jest

mčxbonebcskébo, teUt jrst

můj, i srstrn má, i šnatka (má).“ N tau

kowé pťibuzrnsnoi Cbristuš Jržiš w lidu, ktcréhož woo
koupjl, duchownč sobč pťipočitá, bratry a srftrh mú smu
mužc a fmd žcnn, Uončwndš š nsm spolu dědjeowé on
dou dědlctwi Urbcsfébo. N MatfoU ero jcstiti wcssfrrrř
Cirkrw sw., an údo ero, wčťčci totiž, skrzemilost Boži
todi. Též nmtkoU Jcho jrst wssrlifá dnsic zbošná, člo

nirť wůli the

by Cbristuš

Jrlxo lásfou wrouci, ktrrciž rods, až

utwoťrn

byl w ni (Gal. :1, 19).

N Maria trdy, činici wůli Boži, podle tčla tolifo mate
kou jcst, podle dncha pak l srslrn ero j matfa ero!
N pročrž taťé Marja snmojedjná nrjrnom podlc duchn,
alcbrž i podlc tčla Umtkou jestřs a paunou! N wssak
Marřa též jrst matfol: podlc ducha (ue sicelalawy nassi,
totiž Spnsitrlc nnssrho Cbrifta, z nčbož ona sama duo
chownč se zrodila, an wsiickUi, jrnž w Uěho wěťč, ku
kterýmž i ona zajislé přinálcžť, w prnwdč towarhssi Žeo

Uichowisc šowoll (Mat. 8, 15), Maria,prnudim„

koncc i mntfou

doo

jest údúw Cbristowúch, kteo

ťiž jsmc my kťcssané,

poněxondž láskou swou sc pťiu

činiwssi k tomu wšdy pťlspčwala, nbU w Cirkwč slo.
wčřici se zrodili, ktcřiž jsoU údowé blawy té, Christa.

Podlé tčln wssak owsfrm Maria

jrst matfou ero.

Nebot musrla blawa nassc (Christuš) zážračným zpňsoe
bcm zpamm se naroditi, Ua žmxmrni, žc údowč jeji (křru

sfnnč) žCirkwr sw,špnnny

podlédUcha,rodjtisr budou!“

„Maria tch samojrdiná i Uodlé ducha i podlé
tčla matka jrst a panna, matka Christown a panna
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Cbristowa. Cťrkew pak we swatých, králowstwč
dčditi Umjiclch, podlčx ducha fjcc wcsskrrú matfou

Boži
jrstir
Cbristowou podlé tcla wssak ncni wesskeraiUmtlou nn
w Učktcroch Udcch panuou jrftlf w Učstrrých nmtkon
Neb i sw žany prowřmné a pnnnw Nobu žaswčccnc

swntými Uuawy a lciskouz čiftébo

srdcc a dobrcbo

swčdomi a wiry nrnssrmetué (l Tim 1 8) stž
konnji wňli che ncbrskébo, podlé dUchn mutknmi jfou
Cbrista Jržisse Žqu pnk wc stawU mmlšrljkrm rodčcť
nikoliw Cdrista m)brž Ndmnn xodč; pločrš tnkr Uospi
chnji, aby pťijrtčm sw swátosti plody jrjjch stnln fc Udo

Cbrlstowymi ml dobťe jčm powčdomo fobo bylo po

rodily“
„To wssc jscm powčdčl, nby se snnd Ucofmějila

plodnoft Umnželsfá bádnti sc o přrdnost š pnnrnsfou er
pornsscuosti, udy sr Urodwoláwnln snnd fu blnhoslau
wrné Pnnnč Mnrič„ a pauurim fřrskanskom sUad tafto
ncmluwiln: „Mnrin Z dwoji pťsčxuyjrstit blaboslmoruá
totiž pro pnncnftwi a Ulodnost swon nrd pmmou wždo
zUstnla n pťeco porodila; Um Uak křrsknufo wulch po
nčwndž sc mim sstčsli toljo crlěl:o ncdostalo jsxur sr o
nč rozděliln tnk sice, Zc wd jftr panuo, my wsfnk nmtfo,
aby črbož wám se nrdostáwn lm dťtkách, Udynubradjlo

paneustwi wassr nam :mf stk

š dltrk nassichludlmljradjl

ztracrnou

lnfé žrn sťxrsfexusfl)chbwlw

Uruorussenost.“

Řrči

by jesstě sursitclué, foybo nmtfy to křrstano
rodily,
tnf žc by plodnost meio, loyjnm pnnrnstwi jrji, w tUm
ch wzurssručjssl byln, žct blmou fnmll ndůw tčch pou
rodiln rny ry pak Udy tolifo hlmoy te žc rodi; nyui

wssnknfa co scz nmtky tnfr uarodi trrfsn

nrnť

Uem

m)brž stáwá sc trprlo křestnurm, n Cire

frlo fw. tolifo„ tu rodi jc, křrskauh, aU jcslit duchouduč
mntkou údůw Cbrčstowhch.“

„Nlžádná tedy plodnost tčlesná pťiroo
wunti

sc n rmůžr sw. pnnrnstwi.

Llwssnkpuucua

ftwi wflbcc Ujkolixo proto, žc pnnrustmčm jrss, alr pou

Učwndž Bobu sc znsloccuje blnboslawimr a wrlrbimr;
nU nejrnom podlé třla šnchowmonti sr Ulá Uýbrž též
znpotťcbi jrft nby i dUur U wrouci zbožnofli panrnstwi

Kniba sw. Blng. o sw. pnnrnstwi.

šachowáwalnN takto

panrnstwi

tčla
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jrst i

pcxnrnstwi dUcha když znslsbilaašachowáwá
ho zbožnost zdržclin:ú“ (f.čp 8.)

„Takouu) wssak rod panru nižádná plodnost tě
lrfUá zrodňtl nemůžr anto panrnstwi urui plodrm tčla a
sswc Hledáš li trdU Umtsu pnnen dťm že Cirkrw sw jest
Nrb xodipanny plo jrn onn pnnnn sw ktrreižro čjstápmma
znsnoUera jrst muži jednomu, Cbrřftll.Z Ui, ftrraižwrssferá,
nc sicc podlr tčxln, nlc podlé duchn pmlnon jrst, rodl sc sw.
pnnuy i podlé tčxla l podlé duchn. Má sicc manžclstwi

dobro swř, stž
totiž nmnžrlčx dčtč počrstnč šplošujs,
cnostnč jc wochowáwaji ucxwčruost sobč žachowáwaji. To
wssslf jfou jrn toljro skutfoloé a Uowinnostl lidskélpo poa

woláni, panenská
dil

nlc Ucporussrllost jrstit pou

aUdělfký,

telnosti

mčlé kochánčose lo Ucpournssie

doččUé w těle porllsfřtrlném. Ji trdy

as Ustoupi lossrlikú plodUost tčlrsnál“

(kllr12, 13)e

„Wssaf nlr prawi nposstolPáuě:

nrmám přikážaui
přřřcizani

nčxjnfčxho Uršachowáwci,

dm)m trrftu

„Q anU

uch

Páxlč“ (j. Kor. 7, 25) Kdo
bťrsii n staiwá sc bo

Pončwndž lcdh žeuiti ncb wdáti sr Urui

břčchrm (ťdybn lmlo bťichmn přlfážmlim tafc zajislé by
anowčxzeno bolo) ploto tafé o pannaich ncsleimn žndurbo
přjkažnni P:iučx Wssak alc pončwndž ljřlrlju sc wystřibajicr
nnrb pončwndž odpusitrni jřch sobě wmnňbnjice Usiloudnč
snnžčtj fr mámr o žiwot wčcuý, we ftrrémž slciwn jislú pťc
wznrssená njkoluo wssrm na ločfyšijicim mdbržjrn nčfterúm
ša podil Ustanowrnn jrst ?e) s jejilnnžto dosnžoul Urbolo bU
dosti prostl)m jen bl)tj ljřichll nlc nnopať těž znpotřrbi
jr Bolxn něco šuslibitl což nržaslibiti slcc bťschcm neui
rož

wssnk znslitditj

a

šnclxowatř wnrlifé chu.uily bodno

jcsr: proto prnwim rckl aposstol: D nwúm radn

jnko milosrdenftwi dossll) U Pánn
byl

wčrný

abych

(l. Kor. 7, 35)j Neb ncilnssi, žmnťtali

pmu...
ď) Zatei to jrstir fláuda pťeud;uessrnei

w krailowsti Uebe

skcm Učtolčw wsfom uýbrž nčttcrým jen za podťl
ustanoweua,

o tom srowuej, coj sw erc pozdčjiprandi
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radu dobrou, ktrrýž jsrm nikoliw wlastnizáslubou nýbrž
milosrdenstwim Božčm stal sc wčrným“ (k. 14).
„Dále pňk prawim, žrf ustmoičná zdrželiloost nio
toliw
obledu na žiwot lcn wrzdrjssi, nýbxxžpro žiwot
budoucx a sláwu krcilowftwi Božsbo wywolřti se mai!

Nrb ds nposstol: „Žrnn newdaná

n pnnna mUu

sli na to, ro jrft Pánč, kternk by se libila
Bohu. a pečujc o to, co jcst Páně, aby byla
swntá

tčlcm

i dUchcm“ (l. Rxor.7, 34) Rdobh

teřm ze slow tnfowých
frálowstwi ncbeské, alc
fc zalťbiti chceme; anrb
žiwot wččný, kťcstnné w

Uzmočrati mobl, žr nčfoliw pro
pro trnto žiwot wršdrjssi BobU
žc pro tento žiwot, nikolřto pro
pauřctwi se oddáwaji, aby byli
swqtými jak tčlcm tnk i duchrme? Neb Pňn a Spnsitel
náš sám di: Ne lossickui chápnji slowa tobo, alc ktrrýmž

dcino jrst. JsoUť panicowé,

ktrťťž sc sami w

panictwi oddali pro králo wstwi nebrské!
Kdo můžc pochopiti, pochop! (Mat. l9,11„
12.) Clxrisluš trdy prmos, Prmoda loččná di, žr, fteřiž
we zbožnosti swč zdržcliwost si oblibili a zaslibili, w

pnnictwi sr oddnli pro králowstwi nrbeské!

Jnk tedy můžc bršbožnost lidsfá twrditi, žc ti, ftrřťž
tak učinili, proto jcn panictwi žwolili, bU sc uchrámli
rozličných obtiži a trmnpot stmou manžclskébo, n že

tUdyž w krcilowstwi nebcskčm wčtssibo poa
dilU ncmaji,

ncž ossatui?

iássr prawi Duch fwz: „Dám

Ncb skrzcproroka Jzau
jim lo d omč swélxl a

mczi šdčmi swými misto a jméno mnobcm

lrpsss, nržli jcst zc synů a dcer“ (Jza. 86, 5).
N aby žáduú se nedontniwal,

žc snad čnsnú odměua

nčjakci zaslibena jim. dokládá: „Jmčno wččnč dám
jišU, ktcréž nrznbync!,
Jakoby ťicjchtčl: Co bloUu
dice zqflrpenosti lidskáe? Proč čnsnou tollfo odmčnu přiu
slibujaxš šdržcl!ml)m fxoratýmd?„J méno wččnč dai m
jim!“ Co trdy prnwiš, žc králowstwč mxbcskéznamcuxi

toliko žiwot wcždcjssix?„Jméno

wččné dám jim!“

Jméno toto wččné.,sxoatým ždrželiwljm přil
sllbcnč, šnamcná jistou sláwu žlásstni a pťcu
wznrsscnon,d jakowéhož jmčua sc nedostanc
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wsscm těm, kteťlž w témže kreilowstwl nebre
skčm aw témžr domč postawrni bUdoU!Snad
proto také zdc Ua tomto miftč užito slowa jméno,
nbd

ti„ ktrrymž

sc bo dostcxne, se roǧcznciwali od oftato

nich“ (k. 22, 25).
„Pokračujtrž tcdy, wy swati a swčtice Božl, pa:
nicowé a p.mno, pokračujtrž stálc a srtrwejtr až do

koncr.„Brdra nlajice Učrpásaná n swlcr boe
ťict w rUkoUstých, očefáwrjtežPáua swébo,
až fe wráti

ze fwatbh“ (Luk 12, ZO). Ncb wn fu

swatbč Brránfa

pťijdetc čt pisnl Uowou, ftrrouž bráti

blldrtc na ljarfách sunýchu Dwsscm žc niř“oliw trxkou plo
srň„ ktcrouž Urozpčwujr téš i ostntni žemč n o ntž pou

wčdinojrst: „:ipiwcjteeHospodiuu
pisrň Uoo
loou, zpiwejtc H ospodist wssrcra zrmč“(Žnlm
95, 1). Wy wssak špiwntř bndrte pisrň, ftrrouž jru wd
a žaidný jinú mxbudc mori žpťloex.tjeNrbot takwidčl wáš
wc zjrwrni swém ňposstol„ jrbož Brránck pťrdc wsfemi

milownl. Widčl tjsice a tjsťce wáš sw. pslnicůw apancn
nrposskwrněuúch dlc tčla a bežúljomu)ch dlr srdrr. Kam
to krúči Beráurk, jrbož wh jcnonl a žridný jinú nemůže
xň nrsmi ncislrdowati? kanl to krcřči!)do ftrrýchto bájů?
fn ktcrl)mžto lučiuám utěssemjme? Tam, wčřim, kdrž
trciwn jcftlf radostč nrkonrčnou, Uikoliw rndosli nmrnou

Ftobotoswčta. auiž

k tafé rcxdoski, ftrréž

xlowftmi Božim

i jinlxm. ncpnnicům,

wssrch ostatnich

rozdslná

w krúo

fc doo

stanr, alr k radosti tnfé„ ktcráž od radosti
a

UaUcU Cluxista Jržissr„

mr

jrestisn Rndostpnnicůw
Cl)lxistn„ so Cbrislem,

po

Cl!rislu, skržc Cdrista, pro Cbrjfla. Nadosli ;lásstni panrn
Cljristowúch nrjsou tytéž, jafé jsou rndossi nepmlicňw,
ačfoliw tnké Clxristowých! Nozltčni budou požiwati rao
dos!i též rošličné, žádný pnk rndosti Wám toliko pťse
slusinaťdZčratj budou nňWácešástupowéoftatnictxwčťicsch,
ncnlobouce flcdowati wciš, Uxiž jili ša weimj; budou
Uuie:i Udjdčti, nr

wssnk wčxm Záwiočti, a spolu š wámi

sc radnjťcr. črbož jjm sc nrdoslnur, nliti lmdou wewáš!
Nrb

ačkoliw Uťfrsl tU nowou„ wám

buťřoU moci zplwmi,

toliko šlrisstnč, Uce

budou ji nfpoň poslouchati, a ma

21
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dowati radostl
se z radosti
N tnk trdy
nade
wčtsst
wnssi wassť
nifdopťcwšncssrně.
nr udc záwistiwě
truchliti!
Nrbot Brránrk, jrbož náslcdowati bUdete fnmžfoli jde,
neopusti tčch. kteřiž ero nebudou moci sledowatj, knm
wh

š Učm se Ubčrati lmdrtel

Wám

budc pťxedcházcti,

od těch pak ncbnde odcházeti, anto jcst Bůb wsses
cko wc wsiem (l. Kor. 15, 28). N kterýmž se mrnj
ssibo podilu

dostcme, UcbndoU sc odwracowati

od wáď.

Neb kdc ncni žádné zásztnosti, tnm jcst sworný soublaš
id při různosti“ (k. 27, 29).
„W.d

lěž. kteréž jstc

se až

posmocch

jcsstč nexzexz

ssllbilh, můžeteolij pochopiti, pochoptež. Každýwezmn občti
wč spčchejž do sini Hospodinowých, nikoliw z nntnosti,
nýbrž ze swobožmčbo swo!rni. Ncbof mkoliw jak ťrčcno
jest:pNesrsmilniš, nczabijrče, trž tak ťťci se nemůžc: Nee
bUdeš sc žcnili nneb wdáwnti. Qna sc pťifaznji, tato
wolnč jen obětnji. chtoli ona se páchaji„ trcst núm přje

praijl;

pakli tato sc konnjč, chwály nám whdobl)wajs.

Co do ončch, Bůh powinně pťiknžuje wúm, co do těchto

pak, kdhbystc chtčlh nčco nndbýwajjcibo
nčiniti„

zlc)

Pán slž sc wrcilč odmčni wám“ (k. 30).

„Hle Bcrúnek kráči ccstoU Uanenskon! Ncisledujtcž
tedh Jrho, náslrdujte, znchowáwnjťcc šc slálostť, což jste
zasltbily š wroUcnostč. Usijnč fc snažtrž„ abyste poflad
teU neocenitclný w nepornsscnostř znchowaly. Slcďnjta!žl
Bcránka, kmnžkoli jdc, panrnstwim dUssc a těla! Ll coz

jest, siedowsltiBeránka, Urž núslrdowati pťiflndu Jrho, a

Jemn sr podokmlie?Poněwadž

za núš pozůstaij

fledowali

Cbristnš

trpčl

wúm pčiklad, abystc náu

sslcpčji jcbo, jnk di swdaposstolPetr

(l. list 2, 21). W tom tcdy kaBdý bo náslcdnje„ w črm

Jcmu se podobati Usiluje.Na šbriftU sice mnobé
wěci k následoloáni wssem sc předstawuji, pau
ncnstwt wssak nikoliw wssrm“ (k. 27).
„Mlmdil jfcm Wánl až posmocidr o wzncsscnosli
darU toboto wclikébo (sw. pnnrnstwť). Při tošU wsfak

také hnrd mi na mysii tanr, což pscino jcst: „Cim jsi
e) U8i qujá 8upcwrošmeritišll psawi sw. thc.
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wčtssl, tinť wsce ponižuj se we wssrch wčcech,
a nalezncď milost pťcd Bobem“ (Ekl. 3, 20).
KaždémU totňž Ustanowrna jrst mlra Uokory, Uodle mlrh
wrlčkoťti jcbo. Pročcž tnké Učitel poforh „CbristUš

Ježiš prwé srbe samčho zmaťil pťijnw způo
sobU slUžcbnťra, kU podobcnstwi liďl Učie
Učn a we způsobu nalezcn jako člowčk. Poo

Ulžilt sebc samého, Učinčn jsa poslUstým

až jinélpo
k smrti,
pak kťižc“
(Fil.
2,1820.31).
Co
bych smrti
trdy zdržcliwým
o sw.
pokoře
ťci mohl,
lcč co Christuš wssrm řesl: „Učtr

sr odc mne,

nco

bot jiem tichý a pokorný srdrrm (Mt. 11,2Up
Nrpraddť: Učtr se odr mne swět twoťiti, ancb mrtwé

kťisiti, ale di:

llčtc sc odo mne,

tichý a po koržxh srdcem.

nebot jsem

Q spasitrlnčUčenl!

Učiteli n Pnne náď, we smrs wydnný pro núš pťeo
pychcm swotofrádcžnúm! Widťm Trbr, milostný Jeo
žtssi, okem wsrd. ktcrěž jst otewťel mně, co chzatelr bláo
fajicťbo wesskerému pofoleni lidskému a slyssim řkoUcťho;

„Pojďtcž fr mnč wssickni,a Učte se odemnr.“
Co, pro Bůb!
ldssecckh wčci,

Sytm
a proč

Boži, skrze něbož Učinčnn jsoU
mcime pťijiti

k Tobě a Učiti se

od chce? Tichý jscm a pokorný srdcenl! W tom
tcdy zcxbrnUti jsoU wssickni pokladowé moudrosti, n skryté
wssrlikč umčUl, abychom tomu uejblawnčjssimll naUčili
sc od Trbc, žr tichý jsi n pokorm) srdcem?! Tak wrliké
trdy jestif, byti maliťfým, a tomU bhchom se Uikdy nee
byli naučili„ kdybyš Ty, jenž jsi tak wclfý„ Urbhl tomU

nm:čil núš? Nno šajisté, owssem.“
„W tcdo fldssl che

a pťichášejl k Tobč, aby od

Tebe fe naUčili, třchými bl)ti a poťoruými srdcem, ktee
ťčž blcdaji milofrdcnstwč Twébo a prawdh Twé, žijťc,e
Tobě„ Uifoliw fobě. Nt to slysst prncujřci a obtiženy

břemencm těžfým. netronfnjc am oči knrbi pozdwibnouti„
bťissnsk oncn, publikán, stojici z dajckn a bijtci frw prsh
swé! Nf to slhssť sctnlf řfouci: Pmlc, Urjsrm boden,
ablsš dossrl pod střrchu nwu! Nk slhssi ZachslcUš, wrchnl
nad celm)mi„ ktrrýž ťekl: Pcme, oflnmalali jscm kobo w

čem, čtwcrnásob nawrátťm.

le

flyssl žrna, kterúž bhla

2le
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hťlssnicc w měftě, a tlm bojnčji slznmi smcičela nobo
Twé, čtm smělrji sc byla wzdalownla sslrpčji Twých!
Nt slysii smilnice ony a publikáni, ktrťlǧ dlc Twých slow
pťcdchcizeti bndoU záfonifůw a fnrlzru wc ťrúlowstws
nebeském. Nk slyssi wssickni nemocuč, pro fteréž reptali

proti Tobč snrizeowě, že jsi š nimi stolowal, an Tyš
nepťissrl wolnt sprawrdliwých, nlc břťssnúchfu pofňni.
Wssicťni ti, fdhž se obrátl k Tobč, snadUě bndou tissi
a nokornl přrd Trbou. pnmčtlřwi jfouee žiwota swébo
bťissnédo, wssnk tčž i milosrdenstwť Twébo nrfonečněbo,

pončwadžčdr sr roǧbojuil břťch, tU i wicc se rozl
Hojnila milost“ (Rima 5, 20).
„Poďlchi též na šáftupy sw. pnnicúw a pancu!
W Cirkwi Twé oni json dospčll, z matrřských prsou jco
jich Tobč whkwetlj, jmčno twčxústn kemlmorni jňm otrwťelo,

a m!ékem jména Txrél:o již we mládi swémkojcnijsou!

Co jsi powčdčl: Kdo můžr pochopiti, pochop, tobo
se chopili, to zaslibilj n w pnnictwj srwhťmli pro frčxl
lowstwi ncbcské, nlkoljw sicc. žr jsi jim pťjtaiznl, alr žr jsi
je lnskawě wpbižel. K těmto mlnw Panr. n tito at slUssi

Trbe, žc jsi tichý a pokorny srdccm!Titočimwčtssi
jsou, tim wice ar ponižxlji sr wc :rssem,aby milosl nne

lezli přrd Trbon. Spra!drdljwi jsou„snad nlc tar jako
Tt), kterýž osprmďcdlňujcš hřisinika? Cisli jsou, wssak alc
mntkh jrjčch wc břčchu počnlo jr! Swati jsou, TU alc
jsi Swntý swntl)ch! PnUicowé jsou a panno, wssak alc

z panrn narozrni nejfon! Co do tčla a duchn nrnorussrni
jfou, wssak nle Slowo tčlenl nčiučné ncjsou! Ll pťrcc
at se uči, ne

núbrž od Trbr

sicc od tčch, ktrrýmž jsi l;ťťchh odpussil.

samého, Bcránku Božť, ktrrýž snimáš

bťčchyswčta, žc tichý jsl a pokornú

srdcrm.“

„Přijdiž tcdy dussc šbožná, pťijdiš, a uč sc od
Cbrista, že tjchý jcst a poforný srdcrm. Ll prolo takč

?Žxpotťcbl
dusic Zxauenská,
nbljš počnla
ožl a jcst,
porodila
ducha spachi
(Jfj

26.bášrň
18).

Búzně nrni sire w lúfcr, alr, jnkož psúno jrst, dou
konalú lásfa wcn lut)báui bázrsl, owssrm bázcň
lidsioU, nifoliw bážcň Božť (lj Jadn 4, 18). Nesmúo

sslcj tedy wysoce, alc boj sc (Nim. 11, 20)e Mil
luj tedh dobrotiwost Boži, alr boj se sprnwcdlnoslijcho;
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nrb žádnň z wlnstnosli tčch nepowolujc tobč býti
Uou a hrdou! Ncb milujic občxwáš se, abyš těfce
mžila milujsclbo n milownnédo. Ll njisté ncmuže
wčtssi n tčžssi Urážko, ncž kdybyš pý jon eru
sc

phsse
Ueuo
kiýti
stnla
ncmilou, ťtrrýž pro trbe possným se stal nomilým! N

kdr. wscc má býli oUč swaté bázně, trwajlcs

Ua

nxččy7 wčkňw (Žalm 18, 19), jcsclj ne přč tobč, ježto
nrmáš pcčownti o swět, alc o to pcčowati máš, což jest
Páučx, ktrrak bl) feš libjln Bolyu. ertnli ncmiluješ, boj

se, abyš nrzbonula, a jestli milujcš, boj sr, byš erU
nrmilou se nrstnla.“
r

„Nrsmýsslrj trdh wysocr, nle boj se! Slyž„

co opčt di nposstol: S bázni a třrsenťm spasrnf

swé konrjtr. Bňb znjisté jrst, ktrrýž pňsobs we
wáš chtčut iwdkonáni podlc dobré wňle swé“
(Fjll 2, 12, 13). N na kom wice odpočmouti má Dnch
sw., Ur.šli prúwč Ua Wáš, ktcréž jflc zaflibily swatost
pnncnifoue? Jok nle odpočinr, fdrnounlršnčmtsta swéboe?
N ftrrébo mčsta jinélxo, ncžuli srdcc pokorné, kteréž Uao

plniti chrr a polozučstiŠ! Nrb pfáno jest: Nn kom odo

poťinanch

Ulňje?Nnpokornčxma zkroussrnčma

tťrsoUcim sc pťcd řcčmi mýmj (Jž 60. 2). Žijcčesprno
wrdljwč, žbožUčx,swntě, P pnnrnsfé čislotč! Wssnk nlo bt se

w prso fxoé,fdtyž slyssiceslowa: „.fkdo sc domxliwá.

že

stojs,hl cdiž, exbynrpadl“ (l. Rxor.10,12) (fe35u39);
„Pročcž prwni Ulysslénka pokory twé bUdiž, že Uie
koliw samm šr scbe, z wlaftns silU swé, pannoU jsiBobU

zaslibrnoll,uýbrž žr dnr trn dokonalý š laůryjest.
kxftupujici od Qrcc swčtcl„ U nčbož ncUi proměo
nčnl (Jak. 1, 17). Ll pisma fw. pntruč doswčdčuji, že
Ucmůžcmc znchowňdontč pčxikážnni Božčch, jcsteli Uám tobo

ncdú a miš Ucpod„oorujr Trn, fdož jr přikáznl. N o Uie
čcm

w pssmč sw. tnk čnsto ťeč so mxčins, jak o poslusso

nosti, ktrrouž Zcxchowáwqti mňmr ke pťlsxázanim Božim!

N ble i o suto prosi anmřsta, nn Usáno jeft: TU jfi

pťikázal,

abo :dilnč ostřčbáno bhlo pťikázani

twých! N dofládú: Q bU fprawcnl) bylo cestd mé
r oftťibánč sprnwrdlnofli (pťikcizcmi)
Twých!(Žalm
117, 4, 5)

ch

jak prosi, aby poslussnč zacho:uúwati

mohl pťčkázani Božich! Když jsmc wssnk pťikeizani Boži
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pťcstoUdili a tnkto zbťrssili„ jeft nám owsfrm pokánl čio

niti. N hle, o milost pofáni prost tčxž Boba,

nn ds:

Polož Hospodine stráž ústům mým, a dwéře
wůkolxrtům mým. NcnachUluj srdcc mébo ťe
slowům zlossi, k čiučnť wýmluw w bťissich, š
lidmi pcissicsmi neprnwost (Žalnl118, 4). Patrnčji
wssnk o pokúnl prmoi nposstol: Zdn by sUad nčkdh

dal jim Bůh pokánl prawdy (ll. Eim. 2, 25). N
jak patrnč

o

zdržrliwosti nnpfáňo jest:

N jak ž

jscm zwěděl, žc ncmobU jinak býtl zdržro
liwým, leč bý mi to Bůb dal, i tos byln moUr
d,rosl, wčdčti, či to jeft dar (Moudr. 8, 21). Wč.
doUcc tedh, žc milosti Boži jste, čim jste, warujte se,
abdstc nepndnuly do jinébo též osidla pl)cht), nbdftc sc
totčž nrwychloubnly Ulilostč Boži, a oslntuimi nrpc:hrl

dnly. Pamntujte xdťrdc wsism, že Bůb pyssllým sc
protiwt
(Jak. 1, 6). Powažtrž řdobřr, co psáno jrst:

Kdo sc nlůžc wychlonbnti: Cisté 7jcst srdcemé,
čist jscm odc bťichu! (Přisl. 20. 9) Cistota pnnrnská
můžrt

scd sicc Urporussrnč žncholooti, wssnk ale přrce di

pismo: Zádný Ucni ťiftý pťrd obljčrjrm Twým,
nni ditč, jrbož žiti na Zrmi jrst dnr jrdnobo
(Job

11, 4, 25, 4).

N

Clxrčftuš Ježiš

nrtoliko sw.

pannd, nlr i wssrchuy kťrsimw, jak ducholdnč! mk i tčo
lesué, Uočmajc od sao. apositolůw nž k nrjposlcdnčjssim

bťissnikům knjicim prositi a modllti se učil: denst

Uám nnsse lxšiny, jnkož i mU odpousstimcnafsjm
winnikům.

Zádný tch ncui proslý wsfrlňfébohřichu!N

proto takú prawi sw. Jnn:

Dimculi

hťichu, sami sc swádimr, a ani

žc nemáme

w Uciš prawdy

(1. Jcm 1, 8). N toto maji sw. pnnnn též w pokoře
Uznati

n lUyznnti. Nrb :dři wssejlké brdljwostt můžc sc

přihoditj, žr Zc slnbosli a kťcljkosli lidskč do břichů klce
scimc, ktcťťž nč ncjfoU těžci (smrlrlni),
přrre dťichowč

jsou,

n ftali bd sr anisté tčxžfljmř,kdybh pýcha pťidnla

jjm zrňstn a tiŽc, fdržto nhni zbožnou pokorou taksnae
dně fmazánň býwaji“ (k. 11, 42, 44, 18, 50).
Cim lépe tedy poznáwúm, jnk wrlifé dobro jestit
:mnenftwi, tsnl wicr lěž obáwám se z!odčje pýchd, ktrrýž
bh U:o:rflje. Y žcidný jiný znjisté neopntrujcdobratoho
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pnnenskébo, lcč Bůb. ftrrýž udčlil ho. Bůb pak jest lúo
sta! Strážce tedy Unncnstwť jeft lciska, mlsto paťslrúžcc
toho jest posorn! Neb na tom miftě jen budr obýwati,

ktrrýž prmoil, že Duch jcho odpočinr

na apoťoro

něm a ztrousscném“ (Jš. 88, 2).
„Sledujtrž trdy Brránkn, kamkoli jde. S pokoroU
pťicházcjtržf :dokorněmu, jcslrli mjlujcte bo, nbysle nrzao
bynuly. Kdo se qbciwá pádu a poflrsku, prosi bo:

Panr

nex.ťichčxzej na mnc noha pýchyr (Žalm

35, 12,) štráčrjtrž crstou wZUcssrnofti krofem pokoruosti.
Prostr, nby darn swč wám žnchowal, a š mytrwnloftl
jrmn sr oddcilorjtrš. Nrdůwčřujtrž pťilissUč wc wlastni
fllU swé, a nrwyrť)loubcjsc sc sprnwrdlnoftť swou, nlc
Bobu osprawrdlslujicimu sr kořtr. deousstějtc břichh
jjm)nl, a modletc sr ža swé wlnstni; budoucich sr chraňtc
brdlňwým sr staránim, Uťrdrsslé wssnk smažtr upťimm)m
whžnánčm. Q bdflc dospčly k oné wýssi, nbo i ostatnť
cnoslj š pancnftwim, ťtrréž zachowáwcite, fr slpodownly!
Buosiem

žc se woslťčlpútč ljřichů sčžfúch, jnko wraždh,

frňdržr, lonp.ržc, podwodu, ťřiu:é přisnbn. obžerstwi, smile
stwa, lnkonlftwi, ř:doniwosti, bržbožuofti, ukrutnosti a
jánl)ch. Wsink nlc ř jjni bťichowčx, ktcřťž mrussi jsouamrb

ša wssedni sc pofládnji, i tčchto, pxxmoim, wnstřibrjtr sc;
abU totiž přř wáň nrbl,dl uexjezru: Uoblrd profsopússm) a
oko Udsirtrčné, nc jnšUf bržuzdm) n smich uržbcdmj, Uc
ssnssky swčxtúcké, oblcxť chlussuý

a chod brdophssný!

Ne!u

odmčňnjte zlčxZlúm, uniž žlořrčrui žloťcčrnim, mjbrž Usio
lnjtrž dosádnouti oné lňsky Udznrssrné, fsrráž botowa jsrou
stis, dnfsi sonU položitj za luxntro swé. N pťipojstculi ke
zdrželiwofli j čiučni cnosti tasých, znjjftč anděljký žjwot

lidrm,
trdy

a Urbeffú nlrmoy šrnn objrwitr. Poněumdš jstc
opowrbld

ssmtť:xm šc syUU jldsfými,z

milnjte Cbotč swébo! Pntřtež
powažtr rodunébo thi,
Umtrr
pmuljicido, na šclni slouširsbo;
ftátj sc dcrrami Bošimi, nrhlrdri

rclébo srdcc

wždh na krásu Jcbo,
podauuédo, do Urbrsich
ftcleýž wám dnl moc
při wáď tčla frásnčho,

Uýbrž cuofti frňsných„“

„Mluwjl

jsrnl wám, a dle možnosti napomrnul

jfem wátt kc slnatofli, podlc ktcréž swnté pannh se nao
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zýwáte, n k pokoťr, jižto se zachowáwá dar oncu wznco

ssený. Mnobem pnk důrnznéji ar napomenou wáš sw.
pamcowé, ktcťiž u Urostťrd ohnč chlcbili Boba.Snřmi
tch

wclrbtcž Bobn„ kterýž U Uroslřrd obuč swčtn too

boto šnchowáwú wáš. ercbte

Bobn, nwdlice se též za

mUr, řfoUcc:Dobrořcčtež swnti a pokornč dUo
chem Púnu„chwaltc a nadc wsscckowywhssujtc
bo Un wčkylee(Dan. 3, 87e) (Knp. 51, 56.)

KnihU o dobrn

lodowstwi

UlcimeZa

doplnčk knčh o doer Umnžclfkěm a o pmlcn:
ftwi, pročcž hncd tUto o Uipojedllúme, ačkolřw
jč fwa thc trprw okolo rokU 414 frpfal.
JUlimm

totčž wdowa, Uetoliko ofoblxč, cxle

i pifenmě Ucustňle prosila slo. thc, bh ji Uax
psal pojednúui o poluixwftcch wdowh křefk. Nug.
odpowčdčl

ji Uadťcčxcuým spisch

wc Způfodě

listn, ačkoli doléhňly Uasl, jak prmoi, pšechohč
prúcc Ucwyhuutclllč (K. 1). Nejprwš dowošuje

že slow fw. slp. Pmolsl: Prawim

UežcUa:

týma wdoweim: Dodťc jcst jim, Zůx
stauonoli

tňk, jako i jci, žc,slčxkoliwdotoa

podle Uauky pifum a Cirkwe kUt. opčxtUčwstoU:
piti Ulůže we ftaw Umužclský, pťocc lúpc bU
bylo ji, toho Ucčiuiti. Ncld aťkoli žajistš stňwň
dobrsl stmoU UmUžčlského, přcce Zdržcliwost

lUdowskú winkň, UUto wdowsl ;držrliwú w
Cirkwi meži údy Christowými wšnessellčxjssiho
a lepssiho mista šaniUUi“ (K. 2). „Sw. pak
zdržcliwost pťrduost Ulň pťed stawem nmnžcl:
ským,

cmok Ulci i pťcduoft

pťod Zdržcliwosti

wdowskou“ (K. 15). Co do powimwsti lodowh

Uapomiuú Julimm takto:
„Mčla

jsi mužc jcdnobo, š nimž jsi ncdloubo ž;jlcxeč

prosim, zachowcjž sc dlc flow np. Pawla:

Ktcráz
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prciwč wdowa jcst, as má núdčjč lo Bobn a

trloci Un prosbách amodlitbách dnem i nort.
N

wyssřlbrj se brdljwč tobos co trnlýž

ap.

prmoi:

Ktcrciž pak wdown w rozkossich jcst, zaržiwa
již mrtloa

jest (1. Tim. 5, 5, 6).

Uťičiň sc čedy,

bUeZ je

wychowala

le

zbožuč

Uláš syUy,
n

cnostněe

DcrrU máš, ktcrúž pmlrnstwi swě Bohu žaslibila. Nj,
milost rlonngelickú Uččniln tč mntkou pušmh Cbristowh
(K. 11). Jakukoli tcdy wroucnč milUjrsx sumton Zdržeu
ljwost, bUdiž wždy pťecc pnmčtliwn, žr zdršrliwa jsi

tolifo jen milosti Boži a žc tudsž Jemu dlky wzdúloati
mciee, ftrrý

sfržc Ducha

swčljo tobě Udčliti rúčil,

žct

lúska jcbo rožlita jrst w frdci twém (K. 16). Kdybhš
ncbyla jcsitč zaslibiln zdržrliwost lodowskoU, byl bdch tě
napomrnUl, nboš to nčinila; poněwadž jsi nlc již zau

slibiln, Unpomiuaim,aby:t ssálr zachowáloalaji.....
Pročcž wsfclčsé snažcnč twě k tomU budjž, byš we wsscm
Bobn sc libiln . z . e (.sřd 19).
WUstřilch sc rozkossi
fwčtfkých a na msstč rozkossi tčlcsm)ch, mjluj roškosse
duchowué, jakodoéž jfou Uábožué čtrni, modlitbn, swaté
žnlmy, nsibožx:čxrošjinlciui, konáni sfntfů dobrnch, wšbuu

šowáni náďčxjr žiwotn budoucilpo, powžnšssrni srdcek
Bobu a dojné dikňčinčni WssemohoUcimu . . . e Posty
také n bdčxni čnsté, pokud nrni na uij
zdrmoi tčln,
fpojujťoli sc če modlitbou, swatými žpčxwy, čtcnim a rozo
jimánim zaikonrx Božiljo, žajistú w Urmoé rozkosfc dUo
choxouč se promčxsmji, a bys byly jnfkoli obtižllé. Neb
pro miléljo Uic tčxžfébo (K. 21).
Cbodiž wždycky tčž

opntrně, bnš dobroU a chwalnou powčst son šcxchoz
wnla, abyš snud nedbanliwosti nrpndla dU podcšřcni
zlě. Ncmobll schwnlownti jcduliui tčch i dobrých křeo
skanů, ktrčiž, Učfoli nrpráwč lo podezřcni bráni json,
!,dřeccspokojrué jsoU Uldsli, řkoucc: Mámč pťcd Bobrm
dosti na swčdrctwi čislébo sdoědomi swčxho. Takowito

nrjrnom žc Ucmoudťe, Uýbrž i Ukrutnč opowrbnjt
úsudfrm lřdjfým.aUto zbnwnji bllžni smč pťťx
fladU dobrěbo.
Nrb jrdui nmjicr je w podržřrni,
nčkoli Urprawém, luwou sc l)orssiti nad žilootcm jcjich,
druǧs pnč bndoU náslcdowati žřwota jcjich, Uikolilo jae

ť
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kýž w prnwdě jcst, dobrébo, nýbrž, jakza to majs,šlébo.
Pročrž,

fdož fr whslřibá

břlchů tčžkých n Urprawostť,

sobč dobťr čins, kdož wsink i bleds

wždh zachoo

wati dobrou powčst fwon, bllžUťm jrst miloo

srdný.

Qwssrm že Uám žiwot náš potťebuý jcst, bližu

uim pnk potťxrbná jcst chumluci powčft nassc; wsiak nlr,

což jiným milosrduč ťjnimr kjrjich fpnsrnť, prospswú
též i nám k dobrému. Pročož tnkčxnnpomlná aposilol:

Qpatťujrmc
(opntruč konáme) dobrč Urtoliko
přrd Bobrm alc i pťrd lidmi (2. Ror. ď.,
21.)e

e . Cbodiž

trdo

opatrnč,

sotxxwej e.řc slálostť

šUxUp

žiloU, a přifladným žjwolrm n spnsitrlným Unpomináo
nlm sr přičiň, abo i jinčx následownly pťifladu wassrho.
Modlřž sr borliwč n Urnssále, boš deunč prospiwala lU
dokomxalostij a nn modlitbách

twých i Umc bndiž pamčte

liwae Bůh ti drj, boš srtrwala w milosti Cbrjstowč“
(Kl 1z, 21 23).

Pňsodcnim sw. thc

Zaklúdnly fc po tch

sskcrč Yfricc klússtery, lešlcisstě pak mnccho bylo
jtch lU .Kmxthngčxxč a w pobližkčm
okoli. Z
Umichú Učktcři miulo lermúni powinnostč swl)ch
i prúrč rUčonU ža potťclduou poklcidali, Uče
kteřč pňč ji Zmochowňli, a š dmeů kťesianů
žbožm)ch jcdiUč žitč chtčxlř, ša to Umjicr, še doa

konaleji žnchowúwaji pťikúzcxni fwat. ewang.
oldsnžončUdeslcdwcchPúUčx:Protož
prawim

Wúm, Urpcčnjtc o žiwot swňj, co bystc
jcdli, ani o tčlo swsš, ččm bhstc sc

odiwalj. Pohlcdxlětc Ua ptactwo ne:
beskč, žcť chcjc

ani žUc, aUxishro:

múžďnjc dcdstodol, a thc
jc (Mtd 6, 28, 26).

thnd

Udcišerui

podustaly swúry

a rňšxljrc tňk Ucmilé, že i Cirkcw Rxňrlhagina
skou šUepokUjowuly.
Tak wclikú, cxuok i rožo

hodnú byla teukrútc Uuižuost legustřuowa,
súm arcjbčskup Karchaxgillskl), Nurclinš,
žčldal, bh k urownúUi rozepťc tč pčra

že

ho poe
sc chou

Kniha sw. NUgustina o práci mnichů.
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pil a pokoj šjcdunl. Jest Uúm šajislxě se olddio

wowati Uctoliko skrorUllosti

ale tcž i mionsti

biskupa Nurclia,

še čteroužlo pripadu

tom Ušimal umri sme bčskupské Zallejhoducjssi
uznal, pobloudile laskaw)m xmpomeuulčm a
poučcuiur kc s:Uoonsti oprt přimoditč a š jiu
stotoU očcťeeiwnl žc Umšuost Auqllstinowa
co
thc

kluntcxuiřú Nfrřckúch sc UcmiUe š Učxinkem

Zdtirm)mrm tařtšžBc ssctonU

lnskamosti

jedxmtč budo š pobloudilmni.
N žajisto fe Uee
fkltxllral Na šcidost Nurclioxoll fopsnl Nugustiu

dilo nadepsauč: Q prúcu mnčchn kUiha
jchU

(ořolo roku 400)

S jaťoll ochotUofti

podstoupjl xřlohu tu Ucfuadnon, a sxmd i er
xuilou po;umti l;c hucd Z prwuich slow spisu

toho „Ččro;řa;lltwrulu swaty bmtre jest mi
8 tiul UxčtssiUddmwsti pofloch::oxlti čim janěji

požuúwúul řdo mi skrzc chc

pťjknšuje

:Jcst

to Pml Uú:x xcšišo Ehristuš letcrýž lmdchnul
tcbe pcxčxllwostiiasty ocowsřc sl ldmtxfkeaktcrý

pťiřa;uje Uxi silšc chc, lxychscpsnl poučrni,
Zdalt fUUiUUa ldmtťňm Unssimwollto l.dýtimúže

nršarl„umiumtl sc dlc slow sw Pmoln,

kterýž

prawi Přiřašowal jfcm lchul, žc er
cbcc li řdo děluti, aby taťš Uejedl“
(l Thešf. Z 10)
Pcllissi ktrrýulž sc puirr Ulčnú zucchutiln
odwolliwali se kc slruojim Púllčx: Nepcčuj

tež o žčwot sij
Pmolu
jcdl“

Slowum ňle aposstola

„še uechrclč kdo dčxlatř, aby takc Ucc
lošnulčli

Ud trU fulysl, že ťšdo Uechce koo

nati skutky dllchowuc,

teu aldy též nejcdl

„Wťdyt“ tnť prmujll, „čitmnc š ldratťimi (we
fwčte žijirimi), ťteiiž Utrnuiccni jsonce stnrostmi
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swčxtskými, pťichúzcji

k Uúm,

bh

U núš

sobč

odpočinuli we slowu Božim, w modlitbách,
žalmech a fw. pisněch. Rozmlonwčxch tlldyž š
Uimi, těssich, Uapomixlúmc a wzdčxlúwúme jc,

jak toho potřch
tomU alc

wymúhú“ (c. l.).

dowozllje

NngustiU,

Naproti

že dlc

UčcUi

Púnč a fw. aposstola Pawla, ktcr:)žipřikladclxt
swým
stik, a
fwůj,“
diUč

přcdcházi, prúcc leaždčlml Usimlocha je:
když PciU prawil:
„Ncpečxujtrž o žiwot
že řici chtčl: Ncpcčnjtež pčxilissxlč a jeo
o žiwot swůj. Podlc přikladU tošhoi swao

tčho Uposstola inla

Umissi w jistč šodiny

praci rUčUoU, w jistš pcck opčt duchoonu
zau
býwati fc Umji, mlo i při prúccch ouěch že fe

Umji modlili a Zpiwatisw. žalxny. (K.17,18.).
„Neswazuji já bťcmcna tčžkú a nesncsitrlná,“ tať
pťiwolciwú jim NUg., „abych jr wzklňdal na ramcna
wasse, bťemcna, kterýmiž bhch já sčml ani prstcm pou
bnouti nrchtčl. Ptrjtc se jrnom a Uslossite, jak mnoboo
čctnč prúce obtčžUji mnr, a k tomu jcsstč, jak často mnc

stihá churnwost tčla, tak že nemobllrkonati prácc tčlrfné,
kU kterýmž napominám Wciš. Ježiď sám jcst mi swčdo
kcm, žc bUch, kdyby možné bylo, mnobrm rsldčji každčbo
dnc nčkolik bodin

(jnk sc stáwá w klcisstcťich dobťe zřiu

zených) rUknma pracowntj a ostntni bodinyna rošjimáni
pčsma sw. a modlitbč tráwiti chtčl, než, jak nhni mnč:
uložrno jest, rochťc porownúwati a snásseti tiži starosti
nefčislných . . . Jstcali bratři, synowč moji, jftrrli spoon
flUžebnsci, aneb radčxji, jsrmeli já w Cbristxl flužcbnikcm
wnsflm, slhsitc a Uzncjtc, k čemuž Wúš napomlnúm.

Wssak nikoliw jci, nýbrž aposstol inrl
napominá a
prosi Wáď pro Pána Jržissc Cbrista, abyste w pokoji

a poslusscnstwt pracujicc chléb swůj jcdli“ (ll.
Thces. Z, 12, k. 29).
„Prosim a zapťisabňm Wciš, bhstc dálc nepoborj
ssoloali maličkl)ch, pro ktcré ChristUš umřcl, cl ncrozmnoo

Spisowatelskci činnost sw. Nugustina.
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žowali bolnou žalost srdcc mébo. Jestoli bhfte toboto
napomenutl, ba radčji prost této poslechnouti ncchtčli,
neUčinim již ničehož, lrč žc budu truchliti a wzdychati.
To wčztež, a Ua tom budiž dostie Jstroli tcdy fon
žebnicl Božť, smilujte fc; pakli se nrsmilnjcte, Uechci již
nic wúžnčjsslbo powčdčti“ (knp. 33). Mnissi uposlechlj,
a žili napotom we sworné jednotč.

Slcdowali jsme Už poscuďúde UsiloonU
činnost sw. thc, jakúž sc mywijela Ua wssca
liké straUh, w oboru pčerozmantčma objčmala
pťchlčth UejrozličUčjssi. Pečliwš fUažnosti jcho
o spcisU swčťcných fobč bratři katoliků rowlmla
sc plamemlú horliwost o suliťeni pobloUdilých
a od Eirkwe odlollčených. N jakož co dodrý
pastýř Ucpoklúdal ža Uehodné, i jednotliwým
osobúm w folckromxlých potťebúch jejich š wronci

lcifkoU sloUžiti,
taktčž plcnmlo i frdcc jeho
wždh k obchým šúležitostenl Eirkwc wcsskcrš.
Zbýwú Ucimjcsstěz tčto doby (od r. Z
až do leta 400)

UeUUmUUša wclcplodně

čxi

Uosti fpisowatclskč sw. Otcc, ů) pťipomeruti
a

Uwcsti Uěktcrš spisy, kteršž wesmčš o w ýu

kladU pisma

sw. jcdxmji. Nčkoli wůbec za

to fc mú, žc spisowš

toho drUhU jčU UčxcUcům
přistupni jfon, aU o předmčtech tolikowědcckých
pojedUúwaji, !UU pťece ch š čcisti sc srolonú:
wúme š úsUdkem takým. Jakož wůbec YUg.
we msscm prohlč:dal

taktčž i spisowš

ke skUtečxUčUUlžiwotu

kť.,

jcho wcfměš patrUč: zjcwuji

fmčr praktický. Cokoliwpfal,psal hlaw:
Uč kU wzdčlúUiEirkwe a bratři fwých
w Ehristll,

a této ftrúlckh bh sc, jak za to

xd) Qkolo roku 400 wydal sw. Qtec lt) rozličných welkl)ch spisň!
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Ulčnnc wice ssetťiti mčlo když fe posuzuji tito
spisowč jeho Psaltč Zajřstč sw Qtec wykladU
pifnm dilcm k obraUe wirh, hlmouč wssak co
duchowný pastýť, wc skutcčlly prospčch toch
jimž sslo o wzdčxlúUi jak w Uauce tnč i w ži
wotč kčcsfansťém
Pohmle ša toho časal wytýkali kťcsfnnům

proč pry Christuš fcilu Uauču sonU chepsal
auto cwmlqclistowč U loypmwowňui fwčm sobe
odpoxnji, Uno že proti wuli Chrňstowč modlo
službu ZmUrhlj Naproti bludmu tčm loydal

sw thcfpiš„ o shode cwanqclistii kuthy
17“ (okolo lokU 499) W prwe kuizc dowo
šujr žc prawč Christuš xežčď wssclikollxxlodlo
flnžlul whwrútil

Na otú;ku pxočx saim Umlťu
sonu Uesepfal, odpowidú „Byli ldystc snad
uwčťili tomu, kdyby Christuš

pfnl? Pythagoraš

scim o fobč byl

a Sokratcš

též podobnč

Umtky swoji Ucfepfexli, proč tcdh jim wčťčtc?!“

(Knp7
W

ostntnich tťcch knihcxch důmyslllě

po

rowlmwú wyprawowmli cwauqelistuw n jnsuym
mýkladcm dowozujc žc lchpolek šúplam sc
fhodusi
Jakýsi

Unldožuý čsemiť pisum slo (uúm

ostatuc Uešnúmy) byl žúdňl sdo thc

o wy

swčtlexli tošličuých wýrokal z cwanqelři swatcho

M atoussc a Lnkúslc Zcidosti teto wyhowěl sw

Qtec a whdal dwč tuiby „U rošličuých
otčxzkú ch ž eloangclii“ (tež okolo r. 409)
Sw Otec súm wždyš nejwčtssi ro;řossi
rozjiuml

to pistč

sw Toho čxan obšlússtčx čxetl

kuihll ďobomll a k fuadnějssimupožwiuismyslu

Tťinácteso kněb Wyzmins slo. Llugustina.
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jednotliwých nlist činil sobrť kratkú pozumne
Uúni Wypiskh tyto whdnl beš wcdomiswatého
thc
bezpochyby Uěteterý ze žcifll jeho do we

řejuosti a Uadcpfalje: „PoznnmeUúUi

kuize Jobowě kniha 1“ e)

ku

Nejpanuituějssi fpiš fw Btcr Za téhož
črasn(roku 399 neb .100) wydmm, jest „tri

Uactr.ro

knčh Wyznúnli“

Lřtemtura kre

stemlskňUcměla až po tU dobu spisupodobného,
a od toho čxan stal se wzorcm Ueposttžitelxlýxlr
wsseul těm, kteřiž psali Udcilosti lolastniho žia
wotn swčho Bťčkdcdwssak pird slo Nllqnstinem
a Ujkdo po Uěm chpscxl o žiwotě fwch tnk

jslk to čini Nug šcisrmncjhlubssim, š pokoroU
ncjzbožučjssi ašwhšmmim
ncjupťinmčjssim, jak
sam prawi, žc se ucwyleúwú slowy tcla a jčx3
Z,Uka nýbrž slowy dussc a hlafeul „myfli“ (kn
)(, k 2) N proto již z tčto pričjny jcstUcUU
knihu tu Ua chwýne ceUiti a welebiti Kniboll
tou Udssakchtčl qu
žpiifobem chfkwčlcjsiim

tež of!dčdčitčUejhlubssi wdčrlwst fwoll
kBohU
a proto knždčslowo jebo jcstit ho
ronri Uxodlitbou a witězxxým chwalošpěwem
mUžc jeUlUž wirn fťcstanskci jcdiným swetlem,
jcdjnou útěcholl a jediuym pokelidcm se stala
Nadto alc chtčxl téš Nng. „rUUšnúuiUl“ swým
prospčxti jak swčxtu kťefťlxllskšlllll, tnk čnckťee
siaufkému. Swčxt leťesianský mčxlnkUiha ta Utwra

dlti we lUiřc lU Chxista Ježissc a zťejmčx pťe
swědčiti o prmodčwosti slow jcho: „Učxinil jsi

núšBožo

k fobě a spočiuntč ne.uui srdcc Uasse

ee) Za tébož času whdnl swaty Bugustčn též fnihu o „fatcchlso
udaui tťestu čelnjirčch“ o ttere jsme jňž fwrchu zmiuku učinili.
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sw. NUgUstinn.

pokUd Uespočine w Tobč“ (Wyzn. kU. l. k. 1.)
Swčt starý„ pohrmfký tchdh jž„žmniral, a Uowý,
křesťanský již bhl opauowal. Zřwot Nugxlstčuůw,
a tudyž i „Wyzncini“ jcho, Ulělh býti obrazem,
spolU cxlc i Uejplatnšjssim diikazrm fwětodčjně

šmělch tč. Ncb w bolestech poslcdxliho
wclu
kšho pohaUa Ulčl fwčt Uckťcskmlskýwideti a
poždmti wlastUistrúdúniswě, a žc slawUěho

witčzstwi

wclčšho

kťcfťaUax mšl pozmxti,

žc Ehristuš jcdiuě jcst cesta, prcxwda a ,šiwot,
a žc Ueni dúUo lidcm jmelm jillčho, fkrže ktco
rě:ž bh fpaseUi býti Uxohli. N Z toho oblodu
bylo „tťiUčxctcro kUěh WUšUúUi“ tchdh chdii:
nchslnčxjssi apologii

ale

kUiha ta

lUiry ťeťcsimlskč. Koucčnč

Ueposkytuje Uúm toliko

wčrm)

obraz žiwota fwat. NUgUstan, nýbrž Uadto i
wčrm) obraz lidstč pťiroželwsti a powahy wů:
bec, U proto

sth

tčž eest a wždh zňstmle člowččeUu

kUipr obžlasstčmilon a dojimmoon. Rdo

tedy chceš pošxmti tkliwč bojc dussc blolldici
po wsselčkčm bczcesti, kdo chccš po,;nati Uckoe
UcčlťoU lčxskn a smilowciUi Boži klčchl, a kdo
chccš pošnati žiwot fw. Nng. a lU žiwotč jcho

obraš wlastniho žiwota swého, wczmi
„Wyšnúni“ a čti! jř)

čllihh

UUPohanstwo we 4. stoletč již zúplua dyuulo, přece wssnk se
kojilo ncidčjč, že bohowč oprt witčǧi nad wirou fťesfaustou.
Náděje ta fe zokládala na jakcsi (smyssleué) wěsslbě, že wira
lňedtrwati bude jen 365 lct a po whprsseni těchto že pomňne,
což se státl mčlo ku koncč 4. stolcetij Pohaué, misto jesstč dofti
četni, ů dychtiwosti ncjwělssi očeráwali wyplučui domuělúch
slabů bobů smljch, jjchžto sossťo skrýwali w jcskyuicb; zotim
wssar wUdali rok„u,399 cisoťowé Houorinů a Llrfndčuš roǧfaz,
že po celč ťissč lesfé
mssickui chrámowč pohanssti !cxtolukňm
odemzdati sc maji, což se i stexlol Wyprmuuje se, že roťu 898
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24. Wýlržnosti Donntistú n smirné poknsy sw.
NngUstinn š Munichowri.

ichč

S počútťll roku 401 wsscckh poměry weu
obzlússtč! pclk cirkewnš UdNfricc erby

čche fc bhly naxpnuly Dolmtisté po fmrtiGil
doxm U biftenpa thata
žbnwcui jsou Uejhlawo
Učjssi podpory

fwč!, o kteroUž až posawúde

chwětssiul p ofpčchem sr byli opimli

š

Nadto

jesstč š pťičxiuU ložtlžky mcši Prčmimlistya
Mašimianistlp powstúwaly co chue wčxtniruznice
a spory nU onmo protiwnikt) swc muohom
ncisilim, mxo i chčem U ohllčul prouúflcdowali,
spolU losselikon chntrU UesilcchctnoU pťijiumjice
do ftťedU swúho, proto jedinčx jntš patrno bylo
poxlčwadš tnkto wydntuě rozmnožowali moc
fřrsluy fwc Tnkýnl pcačxillúnim wssak nulscli ko:
Určxnč wssi wúž:xosti požbyti
Se strmch pak ksltolickč od toho čnfu jjž
wsscobecnč a silmui fpojclxýuai Usilowčmo jest o

obnochi jcdnoty rirkčwUč, což se stnlo hlawnč
piisobcnčmsw Nngustilm, jehož činUost messkcrú
Eirkrw Nfrlckú ď ucličeroU UctoU požorowala
a

jehož

dowňla

přiřladu

we

wsscm

ochotue: Ucislc:

Nčkoli Nug. bolcstUč ncsl, žc již nmohdy:
krútc, wždy nle maruč U bcz účxjukuDolmtisty
a 399 so odbuwul wnlný snčm 2l.: biskupu Yfrickl)á: ftere
muž sund též sw Yug přitomcu bUl a na tntoudo zpňfob
bnlo lichcnndčjc Uobmru urjořlměji wywnireuy Toljr jlsto jest
žr tobo roku Nurcliuo nrculusfup meltolepn chrcjm bohynč Coca
lestjel (Nstarlhc) Uu Rarthngině křoffnnsfým obřadem poswčtčl
W prowinrňi Bizacrnsto Uusfnk w osadč Suffoklansfé pobnuč

lt) kťesfnuu ufrutnč znwrnždčlč Sw

wclml dultljwé psaui (Sr llsl ol))

Yug jun napsal prolo

498

Wýřržnosti Donatistů a smirné pokusy sw. Nug.

byl k smirnčmU

rokowčmi loybizel, pťerc Ue:

nstal w borleni floém pro jeduotU Eirkwe kat
nýbrž kdykoli sc Udčxla pťiležčtost hlcdel ji
pťútclh ziskati Pfal liftt) Ua wsse stmny, jrcko

U pť Klarcnciowi biskupowi měfta Tabmka
pixibUZUenulswénul Srwerinowi býwalšmn kou
sUlU Ǧenerosowi a mnohým jiným (Sr lřsty

52 53 70) W touxtěžwňdimepřiziný obrat
šúlešilosti kat, že žaici sw the

šuichžtoumozi

schdy jlž bisknpy Un rozličných mčsiech byli, a

duwcruý pťitcl jrho lepiuš

šaprilcklndemjcho

sl jrho duchem wedcni, mocuym hlasom wolalč

a Uapomixmli k jednotě anlcdkem toho wě
domi kat utesscnc se plolulšowalo a Ulohutllč

so 1ozwijclo cm kbcslu fw Nuq: „chuota
Cirklooee wesskcrá !!lstika katolickú žiwc ke zbrojt
fúhala N jnkož NUq wsso spolcčným fulčxrom

Undchuul taftež i potťcbuc žbxanc k boji tonul
poskytmll Jakú Zbrasl to ale bylu, oto:u Uchc
dlc pofmoúdnč činnosti sw. Dtrc pochhbowati.

Snuirným
Uém

rokowcinim Ua sUčmUcirkew:

(tcdy silmui fpojcnýmj) nlčla

Uota Ž Douatisty opatťiti.

sc jed:

Proto luždy

radčl le sluirněuul jrdnčxui š UiUli, loždy mdil,
abU katolici núsili od Douatistčl čxixlěnému, Uie
leoljw Uúsilinl Ucodpirali a ncčiuili Und Uimč

pomsty. N dlc toho takč fčml jedual. Neb
prúmč toho čnsll bthoxmtoloskč)bjsknp w Ulčstč
Kalaum, Krisspču, w pobližkémxučstýsiMapalea
80 kntolikii Uúsiluou Uloci Ua Uotoo pokťcstiti

dal NčxkolisUrowa nrpmwost ta sw thc

Ur

obyčejnč dojala Urpohxml pťece Krisspixmproto
pťed soUd cisaist, (což wssim prúwom čxinlti
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Ulohl) nýbrž Uapscxl nxU jen důtfliwč psmli,
we kteréxuž ho pro krcw Christowu zapřisahú,

bh UajchotU

Cirkwe pamatowal

K toum

koncč že chce š Uinl w Mcxpalii rokowati a
cclč to jednani Um se pcxč Ua jažyk punjcký
přcwcsti bh UboZi rolnici tamejssi smni woluč

pro prmodll sc ustanowili KrjsspiU byl sice již
jchon slibil, že se dostawi krokowcmi takšmu,
nedostúl wssak trhdy slowU swčum a itcnkrate
Uoprisscl
Nchody takč wssak Uifterak nemohli rch
hoťčiti fmiřliwého ducha Nugustinowa.
Neb
přičiUčinUl jeho powolal Nurelčuš nrcibiskxlp
ke dUi 16 čelwna a 1Z žúri roku 401 sUčm
cčakewný do škarthogťuy
Na toulto blawdlě
jcxdučmoo Zčxlež
itostl Douatistn a č Uúwrhn

sw. Nugnst podala wcsskera Cčrkcw
Nfrčckci Douatistllm rUkn Ua snlčre
Uou W lcU sxuhsl afpou nyfladcxlllc lUUuesseUi
snčxum tčrdto wnžcm)ch rozhodnou souduosti a
bcdliwúm ssetťeniut pomčru časowl)ch
W ťeči fteronš Zcchajil Nllrcliuď sxlěm

dUr 16

čeUUnn, stržowal sobč weluu Ua ne

dwstňtck ťnčxžiw foice,

řkcx: „Ncudohu již dčle
suésti bolestUc stcst taře nmohych Eirkwi fkoro
jřž Udhulirlých; jcstli se bržlee ponlocincdostmlo
budct UcUUpied Bobemšodpowidatiškňšu dussi

pieumol)ých“ Pročcž Ummhowal, by se od pa
pržc Yrmstasia a Mxlmlskcho biskupa Wencria
pomoc duyžudaln Nedostatek kučxži z čxústiUsposl
Ulohl sc doplniti klležimi Doncxtistu, kteřiž se

do Eirkwe kat byli Umorútili.
ds xdus

TomU wssak

šoo
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ake Učalez sUěnlU Hipponskčho od rokU 393 Ua
kterčm nstanowexw žc dlc Uúlezň dťiwrjssich
sUčxnlů žúdm) duchownič Donatowský, Umora
tiwssi sc do Cirlewe UefmiprúwomocuostUřadxl
sdušho wokonciwati (ačkoli dustochftwi fwe

podržel), wyjma toliko ty, kteřižuikdynanowo
Ucbyli křcstili ancb kteřiž š celuul stúdenl
sobčx podčxišruchm byli se anrntili;
o tom
lossak Ulčx se jesstč dotaš činitč U Eirťwi za
!uoťsleých(italfkých)
N w skutku snčm KnpU

anskl) wyuenelli toto byl potwrdil Nolzewssak
popirati že pťism) Zňkou taký pťimo protčDo
Uatistum čelll a oldtižnofti swml jc odftrassowal.
Pročrž Uemohl dčle ftúti Ulěloli dle ncihledll
Nngustinowa opmlowatč xuimčjssč jedUúUi š
Douatlsty, bh se jim UsnadUil núwmt do
Cirkwc
N to je skutcčuc stalo UU sučnm od

bnwaučm 13 žaťi mťu 401 So ftrany kat
Upřinulc snažcno o oblwchi jedUoth cirkchc,
a Doxmtislxml co ch;ťcjmčxji projcwclm fmiťeU
liwost a dobrci wčlle Ncb picde wssim přijuta

jest hlawnci Zúfada, žc se š Doncxtisty,

šc

wsscltkou lnskawosti U ssctrnosti jod
Uatt mcx,a žc dUchoinci

jcjich, po Uci

wratU swem do Eirkwe Ulobou podr
žeti a wykoUč:wati liřadh fwé K Dona

tlfttim Umji se wypmwiti biskupowš co wy
slemci ktr.řiž bU je ku smiťeui a oblwchi
jcdnoty cirkchc wyžýwall Totčž Ulci každý
bisknp w dioccsi fwe činiti ku ktcrenux; koucl
wypracowúslo a každéxxm podúno zlússtlli xm
wedeni, dle něhož bh w dilc toul spafnčm poa
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kraťowati měl e) Z toho již patrno jestik žc

heslo NUqustiUowo„smirne
ženými“

a silanli

spou

wesskera Eirkew Nfrickci prijala, a

ze Ucifledkem toho Ua straně kat. ZUameUatč fc

Uluselo hmltč erbyčejné. N w skUth stalo se,
že když bohatý statkcir Pamachčnš ofadxtikh
swč listcm sulirným kU Uáwratl: do Eirkwc
wybidmll že wssicklli; z wolněho pťeswčxdrclli
tciborh Douatčstxl opUstili Nng. znplcfal mř)
Uad Udúlosti toU rudostnml a napfal Pmnan
chiowi a Uowým údňm Eirkwe ťnt list plm)
wroucUč laskmoosti (šeist 58) HojnějUjch pri:
kladu ku potwrzcxli wýrokll chsseho sc Učxm
Ucdostúwú; tieU čctUčjssi wssnk dimdody nuich
9 Pnnrž Anustnsiuo wodal sučmu llst wc ktrlémž bisrupy ku
stutnemu wdtrwáui w bojt lom napomiun Snčm uaproti
oznámtl jrum mile;d swé n udnl téš Uřučmy, pro slcré takto
ustnnowll; nu toho nulnč wymcibú nosoj u jcduota Cirtwe
Nfrtrke a nu již dued 8 počaitku roztržty lé a Uozdčjřr 347
tqftrž nstunoweno jcst bylo Q dwojim sněmu lom sr Hrfrlc

dil ll str 68 a d

xmr)Qstatuč ale práwě tobo čnsu bylot sw thi mnoho boťkosti
surisscn Po mnobočenujch prúcrch xiřndu sudého hledawnl a
nnlczal úlrwy n útěchy w flnfstrřr swém Udcspolcčuosnbrntři
swých Bal bolrstnč tch dojsllo ho žr dwn z ulch, ctlžudofti
swedeui wystoupili
jcduobo

B úřndu

Jcsssč Udčlssilxolesti měl ; toho,

že tučzc

bsudxtč nxusel klcrlžž suděřcuc sobč rizé peuizo

zproncwčřil n žiwot wedl uemrnuuuý Psal o lom cknuljppowt,
nrcibiskunomř Numňdře, tnklo „Ncmohl jfem snězr toho wr
spráwč duchowue pourchntř oldzlusstč proto poněumdž w osoli
toun sun:a sacjři přrbýwnji
Z pťečlnň styád woluč sc byl
wo;uul
a z črho se přuzucxtluechlč,l Bxhu jsrm zuurchal, n
ro;soudil jsenx tollfo to co ztudrzeuo bylo Prosil pnt nme,
boch uu dowolňl pťcbýwnti u fuěze jednobo w okoli Nrcnmn
ském, kdež fnjiruč žitč chce wzdnlrn mista nn ftrrém; pok!oo
skcm suužm dobrou puwčxst fwou bUl zumřil
Zei slisowaw sr

nnd nim powoljl jjem t tonxu .stdybn sr wssnr do rotu od
wolatl

chlčl k soudu ssestč busiupň,

jafž

to

přlfexzujč stanoudo

sučmu cxrrcwných, budjž mu to wolno a já milerád rochři
tu wydám w nnlez soudcň rirfewuých“ (Llst 65)
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pohotowč, že smirnč poťush fatoliků potkaly
fc U Donatistů š odporcm UrputUým, swrchou

waným a což múmc za welcdůležitě, že odpor

tcn pťedewssim a nejhlawllčji čelil proti
fw. NUZ.

Ncb widimc w tom patrm) důkaz,

kdo š oboji strmch powažowcixt byl

za hlawu

Uiho wňdce. Se strch Donatjstů Uwčxšalsew
úlohU tuto Petilicmuš, kterýž sc sicc Uarodil
z rodičxň katolčckých, pozdčji wssak odpadl a
Uftanowen jcst biskUpcm mčsta Cirty čili Kouo
stcmtiny. Wydal list kU kllěžixlldjocšsc fwč, we
kteršmž Uúrllžiwě, ač Uikoliw bcz obratuosti,

proti Eirkwi kat., obzlússtč alc protč Nug. poo
wstal. Knčži a katolict UrčstaKoulftantiny snažnč
prosili sw. the, bh UcijezdfuuPetilimm odpoa
wčdčl. Nuguftjn fwolil a tčž wc zpčlsobě listu

wydal odpowčd swou aUndcpsal ji: Tťi kniu

hy proti listU Pctilianowč
rokU 402).
důmyslnosti,

(š počútku

Knihy ty psúny jsoU š rozhoduoll
whnikaji

!Ussak obžlcisstč podiwllo

hodUoU mirnosti,šjakouž Uapominú katoliků k
trpčliwč fnússenliwosti: „To zachowúwcjtež,“ di

Nug, „bratťi iji,

wc wsfelifč nlirllosti! Mia

lujtež lidi, bludy tossak potčrcjtež. Dňwčťujtcž
prawdč bez hrdosti, a bojujtcž pro ni bcž Ue
krlltnosti. Modlrtc sc šsl ty, ktcrčž kúrúte a z
blUdU pčxckouati Usilujctc“ (KU. 1. k. 29).
Tatéž w prmodč libcšnú Urirnost waUe cclým
spisem, Uejcnom tU, kdc wywracuje blUdUš doo
Umčnky protiwnika

fwčho,

Uýbrž olxžlňsstčxtU,

kde odpowidú Ua sprostč: UcidmořyPctlliauowy,
jichž tcnto na mistč důwodů protč Nug. bhl použil,
čim owssem úplnoU ncschopnost swou dokúzal,
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jaťož naoroti toUUl NUgUstiU mirnosti swou
prawou pokorU a wzuessenost dncha „Kdybhch

Ua zloťečeni twé“ prawisw Qtec Petilimwwi
„ZloťečcUixUtež odpoweděti chtěl co jiného by
sc stalo Uež že bhchom oba zloťečUici byli a

trcstxl hodnie?! Ja pak když odpowidam ťeči
Ucb pismem Uikdy jfem Uechtěl zwčtciti nad
člowěkem nýbrž Zwitěziti jen Uad šllldcm“

(R 1 kU Z) ů)

d

„ 5jzšetilitxmlš Uchi jiným tcxkto dowo owal:
„Cistý toliko a wssebo hťichll prostý Um býti

kdo jinémn swčltosti kťtU pťifluhuje a kdyby
Uečistý mreb chwatý fwatosti toU Učkomu pťi
sluhotonti chtěl Ueposllchnjc swatosti, Uýbrž hťč
chom; ml tedy katolici hťissUici jsou cx š hťč
ssUiky ochji Uemohollnižúddwu slocitosti poslu

howati“ (Sr
k 23)

kU.1l, k 6 8 10, len lll,

Jak Ucssetrnýcha hrubých wýrnzů Pe

tilicm často Užiwal, š Uasledlljicťch slow paton
bllď: „škatolici donmělýnl krestenl swým dnssc
swe posskwrsulji a čistťjssi jcst !Usselikú sspan
Ue.ž křestnú woda, kterouž katolici poslUhUji!“
Naproti toUUl jrck důkladnci prawdiwú aspolU

ssetrnú

jestit odpowed Llng.: „Nniž Uassiwo

doU (kťtu iw) posskwrnčxli býwúxxxeaniž wassi
očisstěUi; ale woda leťtu swateho ťdhž dčan

jcstjk Učxkomuwe jméum the i Synai Dllcha
sw.; Ucni woda ani Uasse an wasse, ale jest

wodaa kťcstEhrista Ježissc.“ Petilich
wil:

Jediuč

„úp

prao

ssetťiti jcst fwědomi dčuoajiciho

ee) Na jednotliwé wýroky Prtiliauowy odpowidá sw. Otce kráto
lými wčtamu, tak jalo by o nim rozmloumcxld

Zoe
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(krcsticiho), kterýž očistiti Uni pťijimajiciho!
NUg.: B swčdomi Ehrista Ježine Ua Uejwýw
jisti a bczpečui jsme Jcstli člowěč poUze, sn
Ulojcdia:ý, Udělch sw kťtU pťijimajici Uičdo
Ucbudc bcžpečcn, že jest očistéu Ucld swrdomi
kťesticibo Uruže obtiženo býtč biichh tajnými

Petiltau:

Rdo wirU přijimciod errťicťho

(ncločrnčho)
Uepťjjimú wiry, Ulrbrž břich!
Nug.: „Zdnlč Christuš jest uewěřiciš! Neb od
Učxho fňmčho kťcstaU prijimci ločrll a Uikolřw
lUiuu! Neb UdčxťiUnpotomw Učho, kterl)ž osprae

wedlsmje hřissuika, aby wira počxtrua mU byla

k fprawrdlnosti“ (škn ll

k 1u1)

Na to

dlltkliwš wytl)fú Douatistllm, žc hlcmmc Zúfady
iwé, letctež p:oti katoliřiim žastún.mli dúwuo
již byli znpreli au Mmlichowre ncxpťcitclyswe
Uhlnwnč, brz opčxtného Udčxlowúni kitll do luan

fwého pťijiumji „Niťoliw čloloék“ talš prmui
kouečne, „sllc Ehristuš Jcžiš sčxulposllchowú
Uim nrwiditcln!,m ndrlnjc frchtosti kitU oiprn
wcdlučui hřisfnilea N teutyš Čhrlstxeš hlawa
jcft Eirkwe swe a tato jost Eirkow kcxt wšssi
ťcnci po !Uenřerém

swčxtčx,Uiřoliw

ale odsstipcaxi

sborowc Dolmtistň!“ u
Z releho listll Pctilčmmwsl pňtruo jcst
žok wicc bojowal proti Lluq, nešlč pwti Eir
kwi knt a pxočxež tnřc obliluw si ji liwc oso
čoloúni osoby joho pťodstiml mu Zpusobemnad
Uliru hruldým pořlesky Ullndč jcho Nuq luU
na to odpollidú tnřto: Rúlúlj řdcxdiiwčjssč
žiwot Uliij, sl ldyt to i z jaleékolčw pťičjuy či
Uil Uechcč ldlšti tak Ucwdčxřxmm žc bhch sc pxo

to horssjl

Cim wice kdo kúrci pťedenlý žiwot
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Uliij Urpoťeidný,

tixu wice

ja

wclobčm lšťaťe

swého (Boha) Proč bych fc tudo přiljssně za
bl)wati nuel š wymlouwnuixu žiloota swčho
předenlého o ktcrcxulžPctjlňml Uuloho lžiwého
poločdčxl. bohužcl wsink alc i nmoho prmodřu
wého? Eo wssak do šjduota nxého odtoho čňsu
co jsch prijnl kťest sm trU jest wcim wneul
xucimý a žldytcčuo by bylo slow o UěUl ssiťjtš

thťiž

ale uršuaji mnr Ucmrli by tat“ Učspla

wcdljwi lu)ti a lUicc Pctlltmlowč Urž:li Udúm
wčiitl, ktcřiš doťonnlc šnntc xunc Qslatuč cmi

tčto obrmly mc neni třclm; Uob urjcducisctuto
o hodxxost člowčxknučktcreho uybrž o prawdi
wost Eirkwc. Zci Zastmomn Cirťcw sw., Prtč

liall wssak tl)rú ofolm luou“ (ředl„lll.k.w,sl).
chcuom
tnké i w

wssaře wc fptsrch swých, alcbrž

ixrčich wcťejnč: čxiněuúch Nug.

poforxlč

U!U;uml poklčsky žčwota swéyo ulinulšho Ncb
tchož časU pťitoxurn st UdRarthnqinčx fdyžw
Ulrsici šciii sc odbywal malny sučnl ldisknpu
knt wesskcrc Eirťwc Nfrickc reč ččnll o žalnul
36., w kteréž Donatistmxl w čxrtnčm počtn přio
lomm)m prmoi: „Eo ,;Uúte o žiwotll Ulém pťco
drsslčxxl? Nno bloudil jsrm Uekdy w ncwčrc a
žlc jscm čiutl Wytýřajicc Uli wssak hřichy mč

přcdosslc, co udlastnč chccte? Wežtrž,žcjú

Ua

sebc přisxlčji xmstnpnji pro hřichy swc Ucžliwy
Co wh teď karcitc to jscm dnwno již zatratll
Q byftcdw tonl chtčll Uúflrdoloatř Uluc, abh
blnd loúď, lU řtcrémž uUUi toucte, stal sc blU
dcm již Ulřnulým Mlxšctc inUi
josste chyby
nčxletclc wytykati Umč ačxfoli jich urzuútc Ncb
pťemnoho Umsim bojoloati šc žndostmi Uczři
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zeUýUli, ano Ustawičxný jest mi boj proti pokuo
sscnim Uepřitclc, ktcrýž škaziti chce nme. Pročxež
takč wzdhchúm k Bohll, citč slabost a Uedoo

statečUost swon, a Bůh šnai zajistč bolcsti srdre
Ulébo U wi takč, proč wšdychúm. Kdo jsem já

(prawi katolikům)!? šťdo jsc.m jci?! ermelijci
Eirkew kat.e?! Dosti nni na tom, žc jscnl údem
Eirťwc tč! N Dountistňxlc opět: Ncsuďtež sc již
wicc o osobU UloU; skoumcjte radéji, kdc sto:
jitc, o Cirťwi sml bedliwč roǧwažujtc. Qdkud:
řoli sw. prmodn wúm fc. hlcisa, horoucuč sc ji
Uchoptc, anjž pak dbcjtc o Uúdobn, zc kterúž
tUúUl fc podúwú“ (šxp. iu l)š. 36. Zšrmo 111.
U. 29. 20. 19). Takto nllUloil biskUp Nllg.
w

Uxčxstč, w

ktcteěUxž drahnč

čxafll obýwnl,

lU

mčstě, ktcrčž widčlo dřiwčjssipoklčsky jcbo, Uin

alc flyssclo wcťejnč wyznúui a poo

kúUijcho!

Nebylo wssrck fw. Dtcč dosti na tom, žc
kťiwč osočxowúni Pctilimlowo wymrútil, Uýbrž
hned takč wydal pastýřský list ku čatolikům

wesskcrč Nfriky, nadepianý „o jednotč Ečru
ťwe kniha 1“, w kteršmž zpisnm fw. dou
wozuje, že Cirkcw lnt. jcdiuč prawú Cirťeew
Christowa jestiť. Pťičxinčnim biskupň kat. bhltč
spiš teU po mcsskeré Nfrirc rozssiťctl, U znmnco
nitě pťispiwal r Utwršcni a scsilcni kato!ikň.
Súm pař toho čnsu Umohč ťeči čxtnil w Hipa
poml o ro tržcc Dolmtjstů, a tU stalo sc, žc
Centuriuš
onatisia fatolikům w kostclc Ukao
zowal listek jakýsi, w ktcrém se z ltčkolňka mist
pisma sw. dowozowalo, že Eirkew Douatskú
jest prawú Cirkcw. Sw. Qtec bez lnessťúni Ucu
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prawost

toho dokúšal žlússtuim spisem, ktarýž

se Ueim wssale ncdochowal.

Jať patrno, ncbylo to nikdy pole Donao
tistů, wědcckými Zbrnučmi postmoeni swého húe
jiti, an mimo ljst Pctčlřnnslw sl uepcxtrný oUcU
spisek Uičxchožnewydali. Zato nle počnli tchdy
jiuš polc sbirati,polc, wc ktrrém obzlússtč zbču
hli bUli, a ktcra)m š wclkou oblňboU sc zanaio
sscli. Pojcdllou totiž 9bjcwilň sc opčxt Cirkllnlu

cellioui n opčt Umohš krwc proliti, porúžčy,
doroždy, loupcže, púleni, plenčxni a jině nepruu
wosti weťejuě dčxly sc še strany Douatistů. Po:
koj a bešpečnost hhnUlh a Uebhlo bczpcči ani
na

obccnich silučcich, lm nni me chrúnlich. Ncb

Eirkuulcellioni nž do fostclň wrúžcli a lentoliky
w Uich porúžcli. Wěc tač daleko dospčla, žc
ťsltolici Ulčli lUlďto lnlčctj, ancb kruté pronúslcu
dowúnč suússctj. (Sr. ljst 188, č 17, 18 a
proti Kreskon. kxl. 1ll.. i?npz 4) Přcdc lossim
alc wyhlcdúwnli kat. kučxže a bifknpy, a Nne
gnstinowi obzlcisstč strojily fc tehdh takčúkladh,
žc Uěleolikrcite tonUl m nebcžpečenstwi žiwota.
Cestowal totiž čxastčjipo diocčfc swé, abh hlúa

snl jnk katoliťňm, tnk iDonatistňm slowo Boži.
CirkUmcellioni o toul ZprmUeUi jfouce, mUoo
hdhkrúte brannch Ulociobsndili cesty, po kterýchž

Nugustinowi Ubirati fc bylo, a chom tim pťco
knžil zčxlohy jejich, že wymolil jinon cestu, než
nn ktcrč ho očekčanli. Cirkxlluccllioui wssak
widoucc se oklmnúny, krntč mstili sc za to Ua
knčxžčch a wčťicich kat. a ohnčm plenili statkh

a domy jcjich. (Sr. lčst88,č 6.) Jednouwssak
bcš múla

by sc jim bhlh úkladp
22ǧcjich podau
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ťily. Nug. a spolcčxxlici jeho Ubirali fc tontéž
cestoU, na ktcrčž Ečrkumccllčoni jřž čihali. TU
se wssak stalo, žc doňdre, ktcrý jc wedl, šprawš
ccfty zbloudjl a NUgd Uň Ulisto jiuč pixtwcdl.

Bdčla zajistč prošřctrlnost Boši, Ucb Ucbola
jcsstč pťissla hodiuka Nugustinowň, mliž uťeouu
čcna bhla již úlohn, kxl klerč powolúu bPl.
Tafowú pťikoťxiodDolmtčstii dčla se prúwč
toho

čafn,

kdež kutoltčxtč ldlfkupowš

na

fučxnul

Milewjtúnskčm (27. srpnň r. 402) uowúdňleaš
smiťliwého dxlcha swčxho podali. Mašiuliam to3
tiž, biskup mčxsta Waga, opustiw túbory Dousl:
tistú ldhl sc Umorátil do Cirkwe kat. Rxdhž wssak
rňznicc

š toho

powstaly,

sučxul Učxiuil le UčulU

wyšwúni, aby úťadu swél)o fc w,;dal pro Zae
chowúni pokoje. Mcšt tim časem Mnšixuiansúul
wssak podal fUčme pifcmuč w„.;dúui sc a na
mistč jcho wywolru jrst wlastui lxratr jcho Kaa
storiuš, Umž to šbošxll) U pokoruý, a potxmž;cll
w dňstojellstwi djskupskčm, ňčkolt prwč tčž byť
Doxmtčston. Rastoriuš, pťčjal dtistojnost tU tc:
prw Ua UUlohé a dlltklčwč doléhúni Nug. (Sr.

list 69.)
Jakož tcntokrcitc kat. biskupowé sc byli o:
swčdčili, ldl)ti inrU milowm)mi U smirm)mi, tuk
tšž Učxinili i Ua fučmU r. 408 w Kmxthagině
odbýwcmčm. Na sučmxl tom jcdiuč skoro rokoc
wúno o žúležčtostcch Donextistú a ncisledownč
nstanoweno:
Rnždl) bisknp w Uxčstčswčm buď
súm o sobě, mlcb fpolečuč š pobližkýl:l bisiua
pem š Donatifty ať wchduúwei, aby Zwoliwsse
poslance, wyslalt jc teu spolcčlléuul rokolUúUi ď

katolikp. Nrcibiskltp Nureliuš pťcdložil opowčdnš
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listy, kteťiž fe Ulěli wydati U wcťejnost w tato
sloxoa: „„“Ndnatistč a kntolici na fuěmich swych
at looli poslnucc, ktrťiž lxy společuč o roztržce
rokoluall a snrirUc poxowmiui nxezi seboU Uči
Uili “ Doxmtčstc wnak Uxisto odpowědi Ua la
skmoc ohlafy ty, sctrwcxli ncjenom w Urputxlčm
odporu floélu Uýldrž nowýmt UkrutUostmi čiutli
ostrach po wnech mistrch W těchto oťoonskech
fessli fc opčt ldjskupowé

ku sUčmU w mčxsici čxera

wUU r 405, a tu již patrUč widrti bhlo, že
se připmwowal oldrslt zciležjtosti xDouatistň Uio
čoljw piišučwý

Nelx Umoši luskm,domš, stčxžnjice

xm wýtxžnosti Eilřumcclljoxuř pmwili že ftaw
wčxci jiš stnl fe ucsuesitelm)m, aU wnellleč wh

bi;oui Dolmtistú čmrué již po učxkolčklet te
stalo ldčš wyslcdkn a Upřimuú stiťcnljwost fa:
tolikil odnlčučxnakrutnm tyrnučm Wtětollesnaži
Uebylo bU jjš chwúly hoduo jrduúni fnússeuliwé
m)blž ldUlo ldy nedbnlosti trcstu hodlwu a plořo
žc se urulai dele Ullčfh fxmssrtč přčteoťi od Do
Uatlstťl čňnčxx
cho Uúldrž žc tc Uui profba wšučsti
Un cčsare e!douorčn aby Cixkcw fcxt w ochraml

fon

wžal a to tixu Unce ml súm jcst fyuem

Cčrkwc tc a dliťtrrak roho dopollsstcli Ucmužc,
abh pod wlcidou jcho straučx slabssi od lidi Uc
sslcchetxlých U:isili činčxuo lxylo. (Sr. list 185.)
Dúlo Ukašowali xm to, šc jchúni smirUc nikdy

Ucpostači ku prowcchi

dila jednoty, an Umoši

sicc sc byli UmUrútlli do Cirčwe

jice wssolifú pxotchustwi

wolnč flmsseo

od Donatistu, wět

ssina
wnak fe
ploto
jodiUč
žc šustciwú w roztržce
poučwadž
obáwú
pwlmsledowani
Cirkum

celljouu

Mňli

sc tedy wssedu dostati potřebdtč

Zjo
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wolnosti, žc jest tťcba pťifných šúkoxtů, ktcrýchž
Ua cisaťi požúdati fc mú, a to tim wice, aU
nmohých pťiteladů pohotowe jcst, jimiž sc dowon
diti dú, žc pčxisuost tnřú UcmiUula fe š účiukcm
dobrým. Takto Ua př. obyloatelš Thagastcllssti
(tak jjž proti NugUstiuowi dowol;owciuo jcst),
bywssc uertUi
Doxmtistč, pťčfllosti zcikoUň ci:
faťskc)ch Uwcdcni jsoU do lňUa Eirkwe, U od
toho čafu tntť wčrnč sc ji přidržUji„ žc fe jim

Uiřdo co do hmxltwosti rowlmti Uemúžc. (Sr.
list 93.) Wčtssčna břskupú tcdy (sami to kmo:
towš důstojui, jak prawi NUg. w listn 181)
bUla pro Uúwrh, šc sc mú cifař požúdati, bh
Udhdal šcikon, klorým dy fe lossem Donatistčim
dUúbec núwrat do Eirkmc pťikcizlxl.
SlU. Qlugustixluaproti šastňwal prwotný Uú:
wrh swňj, žc se totiž Ucuui Uikdo Uutčti kUpři:
jcti jeduoty, Uýbrž šc sc chi slowem jedxmti,
roteowciUim bojoumti a rošumem šwitě„;itj, nby
Ucbwlo w Cirkmč katolikú pokrytcň, ž tčch, ktc:
ťiž pťed tim šjcwui čslcčťibyli (lčst 93). Snčm
!Ussač Uúwrhxl tomu

Ulftcrnk

Uechtčl pťiswčxdčxiti,

až konečllč po nmobšnl rokowúui pťijsll pro:
stťedkowaci Uúwrh Nugxuftix!ůw U učkolika přúe
tel jcho, kteřiž rošhUdUš při Ušm stcili, šllčjicč
w teUto smtǧsl: „Požcidatč sc mú Ua cisaťitm):

datnš ochrany proti uúsilim Doxmtistú, čchoš
by dosici lžc bylo, kdyby obnowil starssi Zcikon
cisaře Theodosia,

dle Učhož ldiskupowš a knčži

kaciřssti maji pokntowcini býti pokutou 10liber
zlata.“ Zúkml th Udčl bcǧ sc proti Donatistům
wydati
aťc jen

(aU
proti

popirsllň, šc Uejson kslciťi), wssak
tčx.m,kteťiž by katolčky pronúslcu
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dowali a jim núsili črinili „Doumiwal jsem
se“ prawi o tom sw Blug, „žc Ua tako“wýto
špiisob chnežcuy budou loytržuosti jejich, a že
sc wssudy a wolnč bude moci hlúfati a weixčti

prawda

knt

tnč že fc Uikdo Ucbudc Uutiti

wssač též také, že ji každý bcz strnchU bude mocč

pťijiumtt“ (fr ljst 185)
Sučul biskupu UčiUil Ucilcšy fwé w tom
smhslu, a wyprawil š Uixui dwa biskupl), Thea
asia U Eloodia
kxl dworU cisaťskcmu Dcilc
wydal list kU wsscm uřadiimcisařstým wUčmž
Zcidnl ochrmm pro katoliřy před krutosti Ejr

t“unlcclliouu e)
Me;i tim čxascmwssak ucž pťibytč Ulrchla
odpowčxd rifaťowa pokračxowmlo šc strany bi
fřllpťč řat ch sxnčrn wytknutčm od fw NU
qustina L! usilnosti twkc obžlúsjtč wynikal kat
ldiskUp xuěsta Kalamy, PošsidjuZ, bl)walý to žcik
NUq Učinil wU;wnUi kU Rrčfpinowi bisčllpowi
Donatčstskčuul tchož Ulčsta ktcry UUl odpowčdčl

slowhpifnm:,Nčbndeš fc búti flow člo

wčxka hťissnšho. “ Bylat to owssem odpo
wčď směssnú, ncb ačxkoliw fc Rrispill slow hťia
ssUikaUcbúl, přecc Poďsidiowi Uiktcrak odpowčdčti

fobč uctrrulfal. Zúhy um to pak, ťdyš Pošsie
dinš konal biskupskoU wisitaci diocšsy swc Do
Uatisté ldchUloU moci obfadili siluici po kteréž
biskup cestmoatč Ulel Ratolici wssať šprawťli
biskupa swcho o šcilohúch Ueprútelských, ktčrýž
jťuou cestoU odcbral se do mčxsta Biwctllm
Doxmtistč wssak i tnto wechim Krčspilm kUěze
P) Sr. Hefele n. u. m. jl. ua str. 85 a d.
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obkličxiliddůut, w lktcrčmž Pošsidinš
fe Ukryl,
wr)tlčfukli olena mw i stixechu podpúlili. Na to
wlomiwssc se do domU, draucowali, cokoliw
Ualczli a kouečxllč bisteupa n prňwodři jcho Uea
milosrdUě kyjmi a pčstlni trýžuili, a bež Ulúla
již lossch k hrdlU fáhali. Wsscobchč! očeťciwalo
sc,„ še biskup Donlatowský protč knčxši flučmn,
ktcrl)ž fe dopustil také Uesslcchctuosti, přisnč

šakroči a žasloužručuul trcstu ho podrobč.škdyž
sc

tjo wssak Uestalo,

šc strany

kat.

br,;e pixičxie

UěUi bňskupsl Wošsidia wedclm stižnost U soudU
cifnťst“ého. Tu teprw Rrifpjsl pohučm jest k
soudU, a rclň pix“e ta wcixrjuč whssetťowúlm,
staln sc pojednoll Zciležitosti !Uesskeré Cirkwe
Nfrtckč. Nebof až ; Rmxthaginy a Ze nluohých
jiUých Ulěst pťjbyll kntolict a Douatjstč do RU:
lmUy, šúdostiwi leoncčnúho rožbodmlti. Rlxifpixd

byl přckonún, auo když š biskupem Pošsidčem
o xxožtržccDonatistň wiibcc wyjcdnúwal, i š
blndu

patrnčxho

Ustočxdčxcnjcst, nslčxcž fondnýllr

Ucilcšem trcslcuč dcsiti ljldcr Zlata poňltowún
bhl. Biskup Poďsidiuš wfsate pťimlomonl se u
Uxistokousula, ldh poleutn rclon Rrispjnowč pro2
Uliuul, čculnž tcxnto mixuo wssc očekúwčxlli při:
loolčl. Krispisl wssnk w Ucrol;uxxmš žpupnosti
fwč odwolal se k cisaři fmnému, Učxteoliwostatui

biskupowé Donatowssti tomu odporoloali, obú:
wajire sr Uúslcdkli horssich, a to wssimprúwem.
Neb cisař Uetoliko žc potwrdil Uúleš soUdU,
dle k.tcrél,dožRrispiu desitč librmni žlnta pokur
tolučm byl, alcbrž takč i spoln přilecižal, žcť
foudcowč wssickdlt, kteřiž trest mU byli promiu
nUli, stejuč Umji poklltowúuú býti. TU wssak
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již Nllg

Pošsidiuš a š Uimi mnozi biskupowč

kat přimlonwali se U cisaťe za linnččU z: to
sicc š takým prospěchem, že wssem Uloženú poo

kuta prourinuta jest Udúlost ta Utčla teu bla
hodúrný

Ucislcdeř, že Umoži Dolmtčstš

obdio

ijicc
sc loelčkomyslslostčbiskUpU kat počali
již w hojnčxjssimpočtU anracowati
fe do lňna
Ečrkwc leat e)

anroti

tomn wnač Donatistč chwnou

porúžkml toU Ua Uejwússe rozjitreui lozteklost
swou Ua katolicich Udylšwuli Katolicley bifkup
Ulčsta Tuhubursa UpadUUl lo rUce Eirkumccllt
ouu n ď tiži ch UUcl Uebepcčcustwi žiwota
Donatistdlm jlš Uchlo doski Ua tom khjch a
Ulečcm wsselike Uúsili prowošowati,
domh a
statky katolikú drancowati čmit wynalcšli Uo
wou šblau aU : chlýchcmoll šlomyslnosti wcia
pucm lU octčxxopussteuýul katolikůul do tumrc
a oči ftixikali ee) Ncstčtutuš kllčxšdiocesy ij
poufkš ž woluěho přcswčxdčellibhl sc Umorňttl
do Cirkwc knt., pro ktčrou přičinu Uulobosnúe
sscti ulufel Doxmtistc žmocučli sc ho a wlcfoucc
ho po Ulicich whodřli jej do loužc aodtlld opčt
wystmwill ho chntrc rožudštcklenč: Ua odiw Tc

prw po! 12deuxlim Zajcti wymleuul ž ncbezpc
čxenstwi žiwota swcho Mašimian
kat bčsknp
Ulěstax.Bagajc w Nuulidiř byl w chrtiuuchmč
prepadcn
Donatistš

sl když pied oltciťcm hledal útočisstč,
Ultciť loywraitili, bjskupa khjmi bili

a krwaiccjiriho š mnohých ran

obolcisstčǧ ranh

ch) Sr
tom 4list
j Z co 46,
,.48l05 a 88 Pooť k 12 oonrru ()mgoonuux
“e) Sr llst 88 4ď loncru Srošoemiumn lll l 46
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hlubokš, Ulečem zasazellč po zemi wlekli. N když
kato,lici biskupowi swčmU kU pomoci pťispěli
Donatistč jich pťexnohli, a biskUpa polomrtwčho
š mčže fhodili. Mimo wsselikš Uadňnč wssak
padl Ua hnojisstě, kdcž až do Uoci bez sobc
ležel. W Uoci Ualczl ho chUdý člowčk jačýsi a
pomoci ženy swč odUesl ho do pťibl)tku flošho,
kdež po dlouhš Uemoci ZaizračUým tšměť žpňa

sobem wylščen jest. Powčst o hrůzopluč ne:
sslcchetnosti

tč

a o smrti biskxlpowě ščxhyfrnzu

Uesla se Uetoliko po Nfrice, Uýbrž i do Richx,
ano až do CaťihradU a působila wssndh Uú:
ramnoU rošhoťčcnoft protl Doxmtčftům. Mnšče
miaUd pak ťdyž poučkud okťúl, odcbralfe osobUě
do Rima k ciscxťi, n Učho hledaje pomoci, Uel
maje wssak úmyslu, bh cisař ponlstllUúsilijemU
činčného, Uýbrž o to jcdinč žcidnje, by cisař
chrúnil Eirkcno proti rozkaceUýUl DantistúlU.
N ňdhž widěuo ho, o jehožto fmrti powčst se
rozhlúsila, wsseobchč Uaftalo diweni fe; tedyž
widčUo jišwy UU tčle jcho tcxk nmohé a loelkč,
jesstč ani Uešacclenč, a pošorowúUo, žek wice
jizew Ua tčle Uni Ucžli údůw, tu tccké š Udio

weUim prawcuo: „Jať Ueměla powěst hlúsati
fmrt jeho, a kdo pťi takých ranúch mohl senau
diti žiwota jeho!“ (Tak whprawuje Nllǧustin
w liftu 185, č. 28, proti Kresk. kUd3, k. 43.)
SoUčafně wssak, minw bisknpa Mašimiu
aUa i jini katolici

byli Utekli sc ke dworU

cifcxťskcšmlx,jmedoUce

tutčž

stižnost

tisty. Mezi Uimi bhl Scerš,

Ua

Doxm:

biskUp mčsta

ThUbUrsiťy čili BUry, kterýž žiwot swůj jeU
chchlým útčkem zachrúnil; stařičký otec jcho

Wýtržnost Donatistů a smtrné pokUsh sw. Aug. 616

ale

Uúslcdkem těžkých raU Umťcl. Žalobh

takč

a steskh katoliků, jakož wůbec w celš Jtalii
Způsobilh welčš rožhořčclli, tak i U dworU cio
saieskéhowzbudily eroli
Učxramnou. Než jesstč
pťibyli wUslaUcowé sUěmU Karthagillského, Thee
asiuš a EwodiUš, cifať HonoriUš již rozhodUě

bhl Ustanowil, Donatifty šc wssclikoll pťionsti
ftihati.
Tatéž UeUannú pččc, š jakoUž sw. Nug.
sc slmžowal o sjcdnoccni Donatiftů, wedla ho
i Ua jiUúm poli

usilowati

o rozssiřcui sw.

prnwdy. Když rozjimal o bytostiduchalidskšho,
Určxitčbyl whslowil tato pamútnú slowa: „Prao
wda jestjť nesmrtclnci a tudiž pomiUouti Uikdh
Uemůže.“ Rowllč wssak též jisto jest, žc kone:

čnčhowitězstwiprawdy stciwati Uemůže bež boje
Ustawičnšho, auto děje člolděčcnstwa z ohledU
toho
wyprauulji
Ucim o ldeškonečmšm spiledmti

fe bllldu proti prmodč; wyprawulli Uúm, jak
erčdoxnost, šlomysluost, hrdost, ersslmmoci Uwho
klost a šisk fobčxcký společnš odporh kladon
prmodě, cUmž Uepťekolmteluým Usilowanim ku
cili flošlmx, ťe oblnžcni wcsskercalftwa, sc bčťe.
N trckowý tčž jestič žiwot mUžůw, leteťiž obra:
wsse sobě Za heflo prmUdU, Usilowuým a brše

kouečným bojňm podrocht

jsou, nermlešajice

Uikdh a Uikde pokoje, an wždh a wssudy z
UotUU odjewnje se odpor blUdU; UUlžů, kte:ťižj
zwitěziwsse již, k Uowému sc chhstaji boji astro:
skotmosscjjž bUdoloU bludn, na žťiceUiUcichjejich

pťecc od boje ustmlouti Uemohou. Taký těžbyl

žiwot Nngustillňw. Kolikrňte jjž bylsw. prade
witčžuč hlúsal,

foličrúte bludy

ji

odporujici
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rozhodnč potrcl a zničil a tolikrútc opčt tčš
wolano ho z Uowu Ua bojisstě aby, kdc wčcra

zwitešil dUeš opčt bojowal a kde již prade
erywratnč byl Utwrdil opět ji zUowu utwre

šowal ancb aspoň hújil a obranwal Již
mnohokrútc bol Nug proti Manichochm do
wodil žc Buh jcstič dobro nejwyšssi, prmchl
a zdroj Urjwyšssi wsscho dobra wčditelnčho a
newiditclnčho Tohot bylo Um opětnč podUi:

kuonti wo kUioc: „Q bytosti dobra proti
jManchochm“
r. 40.1 Udydcmč:w ktcrcžšc
žuúmon

důuuhflnosti sloon

o tcmžc pťcdmčtU

pojcduúwú
Ku konci r 404 pťibyl do Hťppona Ma
Uichowcc Fclis,

!Uhhlússeuy Učxitel fckty té NU

ždc Uchi řatoliky bludy swé rošniťowul, loh
;Uml ho Yuq řU wcřcjncnm rokowčmi onauce

knt Feliš pťiwolil a xošmluwa ta odbýwnla
fc 7ho sl 12ho prosiure ldcťche U piitomnosti
čctnc shrouxúždčxnychposluchaču e) BlčřldlčFrlir
š dosti ;nňčnou obratxwsti Zastciwsll blUdU swc
Ucmohl pťccc odolati roxlǧodue wýmluwuostl

Nng Prawda koucčuč tak slmch žwitčšila
šck Fclir žwolal: Poweš Uli co čiUiti ulúulš
NUg Um UU to di: Zawrhniž bludUe Učcni
Mmlctowo; a chccšli to upťiumč: čjlllti Učul
UcobUikdo UebUdc tč nntiti šďrlir:
Buh jest
mUj fwčdcf žc Upťimnc chci; člowck toho wi
dčti Uemůžc; jcll toliko prosim tcbc byš nulč
pťispčl pouloci sloou NUq.: Jak bych ti uwhl
e chnáni

lo wydal Llug. we spisu: „Q rokowúuč o Felia

šem, Manichowccm, knihy dwč.“

Snahh Nug. stranU Manichowců.

pomocie?Feliš:

517

Zawrhniž ty prwč UčcniMaa

Uetomo, a pač i jú to Učinim. Na to wzalLlUg.
papir a Uapfal tcxto slowa: Jci NUg., biskup
Eirkwc kat., zawrhl jfem a nyni zawrhUji Mao
Ucta a Učcni jeho a ducha jeho, ktcrýmž byl
mluroil swatočrtidržuú rouhúui sloň, ktcrýž duch
Uebyl duchcm prmodl), m)brž dllchem bludu

hrňšyplného. Nng. na to papir podal Felišowi,
ktcrýž chpsal: Jú Feliš, kterýž jfem až posa:
wúdc wěixil w bludh Manetowy, Zmorhnji a
šatracuji Učeni a ducha jeho bllldxlčho a wssc:
likcrš bludy jcho rouhawé. Na to podcpsal
Nug. i Fcliš. Mitomni š UapUUtoU požor:
Uosti sledownli rclé rokowúUi a š Uadssenoll ra:
dosti Uwitali pobloudilého, kteréhoš milost Boži
skršc Nug. na ccstu spafeni pťiwedla.
W knšdčm ohlcdu též pamčti hodllč bylo
pscmi, ktčréž sc sw. Otci toho čan dostalo.
Pisntrl listu toho byl jakýsi Sckllndinuš, Mae
Uichowcc žřjiri w Jtalii, Nugustiuowi docela
ncz;mimý. Seťundimlš pissr š podiwuhodnoll rož:
Uircuosti Uleši jiným lU tnto slowa: „Ty jsi
prawci fwire, letcrouž Ua swicnn srdcc tloěho
rošžehla prmoicc prawdy . . . a jú, kdhž jfcm
čctl spish tloé,
wssndy Unlešal

U čxctl jsem jc opčtuč a opět,
jfem řečinka Uejwýtcčllějssiho,

mwBobatačťlealoesskeršwýmluwnosti.

MUfimk při,šlmti se, že anNnicifUU přeskwostný
palúc Uclcskne se talšou okrafou mramorn, jak
spisowč twoji pťcwžucssruou wl)xnlnwllostč.Proe
čxcšprosim,

uechtčjš blouditť, Ucchtčxjbýtikopim,

ktcréž otewťclo bok Spasitcle
jci, Ze jsi loždy

Ueuúwiděl

nasscho. . . Wim
lži, a že jsi wždy
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milowal wěci welkč a wšUesscUč. Qdkud ta
Zmčna neočeťúwalú? Q byš, opUstiw Maniu
chowce, clfpoň kRimskč litcratUťe se byl olxrútil,
jak Umohých krúfxlých a wzncsscných wčci byl
byš tam Ualezl! Tcď alc wssak pťjdal jsi sc
k Uúrodu tomu fžčdowskčmu (rozunli Cirťeew
kat.) a Uúsleduǧeš mrawů jejich surowých . . .
Dpětnč a pmnžexlč prosim tebe, pťchč bhš
odpnstil UlUč, jcstuli jfem slowy swými Urssčo
trně sUad byl Uražil tebc; mlnwil jsemw horo
liwosti swé a š UpťčmUé lcisky k tobě. Nemoh;l
patťčti Ua tcbe, odloučcněho od Uúš . . . .xQ
žawrhniž wssl:likoud slúwu pťed lidmi, chccš:li
Christu se tqňlibiti. Budiž Ucim a Unssincům
druhým Pawlcm! Pročxež šancchcj a opusk ne:
wčrnost UúrodU pUnskčho a anrak
se opčč kU
prmwdě, kterouž jsi ž búznčx byl opustil . . . .
Paklř byš w Uččem pochybowal o učcni Unu
ssem, chcemo sntčrxlč a poleojuč rokowati o tom
fpolcčUč! a jú sc pťičjUim o rošťessenč a whu
swětleUi . . . NU thto wěci pťcdklňdňlll dúu

mysinosti twš slawnč a wšchchš,
fobh Jordml

jeft mi, jao

wody swč oceaUU sdčlowcxti chtčxl,

aucb jafoby swice swčxtloswčslmlci poskytuollti
chtčla. deUsi tedy, že jfem fe toho odwúžil.
Kdybych Uebyl znal žbožUou trpčliwost twou

a lčxsiawoll
pja
l . z“ sUússeUliwost, xlchl l)hchnikdytakto
Takto pfnl Manichowec, jak ša to Ulcimc,
UpřimUč a Ueraje ani osobUče.sw. thr,
rož
Ucim šajistč zťcjmým jest důkašcm, ktcmké wúu
žnosti a úcty požiwal Nug. Uetoljko mczi kťco
simlh, Uýbrž i mcži odpúrci swýml, Uejcnom
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w Nfricc, Uýbrž i w Ewropě! Nemčně paměo
tihodna jcstič odpowčď NUg., ktcroUž whdal wc

zlcisstnimfpisu:„Nroti Sekuudillowi

Mae

Ui cho w ci kUi h a jc d n a.“ „Lafkawost,“ di NUg.,

„projewenú listcm twým, jest mi welmi mila;
ale wssak čťm wice jest mi milowatt milujiciho
mnc, tim bolestněji jcst mi fUcisscti Ucprawě
cx bludnč douměnčy utmč, týkajčci se Uetoliko
osoby mé, Uýbrž, což wice jcst, i prawdh wčo

čnč. Mjlcrúd

bych schl, co jsi neprawdiwého

o mUč powčděl, Ueboť w tom jsi sc mohl mýu
liti. . . . NUo, pťizxtúwcim sč, že jfcuc š búzUč
opnstil sektn Mančchowců, cxle š búžně té, o

ktcršž mluwi aposstol Uapominajc: DUch žjeo

wUč prawi, že w poslednich časich oda
stollupi Učkteři od wiry poslouchajice
dUchůbllldných,nllnwicichw pokrhtstwi
lež, žbrasrUjirich se žcniti apťikašUjiu
cich zdržowati
kowých waruj

sc od pokrmu. . .7. Tao
se (1. Tim. 4, 1)e Ci sUad

Uemluwi tUto sw. aposstol šjewně o Manc
chowciche? N těž pťi Uúwcixn fe, že mnc wedla

horouci žúdost po fčňwš, oprtitř Manichowce,
wssak cxleslúwa ona,o kteršžpisscap.: „Slúwa

a čest a pokoj bUde každšmU, kdo čiUi
dobře.“ Kdo wssak můžc čiUiti dobrš, pťidržuo
jeeli sc Učeni Mmtichowců?“ (K. l. U.) Nau
potom w ?mlssi odpowědi sloš Uejhlawnějssidňo
wody, obfaženč: w ostatuich fpisech swých proti
UaUceManchowskč, š tak rozbodxloubhstrosti rošu
klúdú, že fpiš teU mú prwui Ulisto mczi wssemi

proti Mallichomcům sepsmlými ů).

M

rotracc.
trljll. fap.10.
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25 Spor sw. Llng. šr sw Zeronymcme)
Za téhož času bhla pokora sw Nuq po
drobena

zkousscc dosti trpkč a to sice Za pťi

činon potkúni se jcho šc fw Jcronhmem

ďiž

flUrchU jfmc bplč pťipomennli že sw Nngz
wclmi si pťúl we spojeni pťútclskš wcjiti šc

swJcrouymem Nejmilcjssipřiteljcho lepiuš
byl r 393 do zemč fw pxllowal, fdež takčna
wsstiwil sw Jerouyma kte!ýž Yllq laskawč
pošdrawiti dal Nug tch již za powiunostsobč
pokladal

ža laskmoost tuto slussnc diky !Ušdciti

a proto uapsňl k Jeronhmowi

prloc psnni

swč (list 28) w kterčm špčlsobcllt prúwč Ult
lostným scbe odporxlčcua čiUi slawnčum poU
stewnifu Betlémfkculu Spolu tčž ho prosi, aby
we prospčch Eirkwe na latinský jažhk přcložil
whtečuč fpisy řeckých whkladařxl pifum fm
a aU Jerouym tchdy Uowý pťcklad pifma sw
chystal, Upťiumč mU prawi, že by od počillcini
toho zrašotďal. Hlmoxlčxale požoruost slawnčho
Učeche obraccl Ua episstolu sw. Pmola ku Gau

latským a sicc Ua 1l kapitolu od w Mu“
kdcž pfčmo jcst: „Rdyž pak pťisscl Potr

do NUtiochie zjewnč jsem jenUl ode
pixel, Ueboť byl hodcn trcstúni Ne
bok prwč, Uež pťissli nčktcři od Jax

kllba, jidal š pohant): když pač pťiu
ssli, Uchúšel a oddčloloal se (odtlich),
bojc sc tčch, kteťiž bhlř Zobťišky. N
m) Sr Přátelsiwl Hieronhmďwon Blnguqu J Herčika,Bla
howčst,ročnikN, dilu ll, fw 2 str 143 ald“

Spor sw. Blng. šc sw. Jeronymem.
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jeho pokrytstwi pxowolowali jini židě,
tnk že i Barunbčxš UwcdeU bhl od nich
w to pokrytstwi. Lllc Uzťcw jú, žc sobš

Uopočanji pťimčxpodlc prawdy cwanu
gclia. ťelel jscm Pctrowi přede wsscmi:
tedyž ty, jsa šid, po pohauslelǧ žiw jsi a
Ue po židoluskn, ktcrak UUtiš pohmlh,
aby po židowsku žiwi byli?“ Slowatasw.
Jcrouym (podlc Qrigrua cl jim)ch) wyklcidal
w tcnto snwsl, žc fw. Potr tslf jcdlml nikoliw
Z přeswčdčxcni, nýbrž ž pťctwňřky, aby totiž
sw. Pmocl w jcho ofodčx mohl poxlčjti U po:
kcirati to kťcsfcmy„ kteři ž Židň Uwčťidossr, lUssco
cky oldťady starožúlxonui pixcnéstř chtčli ua kťc:

sany, tak žc by aposstolš bylč užčli uewinnš
lsti w opatrnofti swé š lúskh te Zjdúm. Sw.
NUgd wssmť Uaproti mčsto to bral we smhslU
doflo!lxntélll, šc sw„ Pctr tchdy protč fwénm
pťcswědčxcni jeducxl a proto lUssilU prčlwem od

slo. Pmola pokeirúU bhl. Sw. Pctr alc že dal
Ua sobč črčxfm) přiřlnd

inlown

poleorh,

au doxulmou

pťijal. Mšl:li by nlc stňti loýflad

Jerkomňw,

še fwt incl
UcchtčxlNug.

Umselo by fo Uutuč již Ušawirati,

šjchš

lži fc dopustil. Toho

Uiťterak pťipUstjti.

„Zdá sc mi,“ tak pissr, „žc bh zábubnč bylo to
minčni, jako by se nčco w pismč sw. mohlo miti za
lrž„ to jrst: jnko bd ti muži, od nichž Uám pisma ta
podáun jsou a srpseilm, nčco bUliscll)ali wknibách swých.
Jinci owssrm jrst otážkcx, smiuli nčkdo člowěk dobrú lbáti,
a jiná, jeslli smčl spřfowatrl pisma sw. lbáti; ba co
prawsm jiná, tš! nrni žcidná otázkn. Nrbot pťipUstiuli sc
w tčxto nejwyšssi wášnosti nčjaká, tťeba siužcbná lež
(meUclchUm olťioioďum), pak žádná w tčch knjblich
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nrpozůstanc čňstka, ttcreiž by„ jsouc buď mrnwům obz
tsžná ancb mdsli s uwčťcni tčžkai, za tťmto snmým přee
sstodným prmoidelrm sc ncdala jak libo každému, obreio

titi na jiný lboncibo spisowatele únlysl a powiunost.
Nrb jcftli lbal Pawcl nposstol, Prtrn kárnjr, n jeslli
wědčl, žc práwč jchci Pctr. o nčmž přrce ťekl i nnpsal,
že nrprúwe jcdnal. ččm sc obrndime, :dowstanouoli ljdé
pťewrácrnť, zawrdujicl mnnžrlstwi, n bUdoUuli twrditi,
žr wssccko to, co trntýž nposstol prnwjl o upaančni
simtkU mnnžclstédo, lžiwč nnpfnl jen pro lidi, ftrťi bh
z lcist k ženč se bonřili, nčkoli o tonl jinak smýsslrl:)
Nrni třcbn o tonl mnobo nllnwiti. .
. Jčx alc, co ce
moU si!U jest, ktcréž mi Hospodin udčlil, o wsscch sloěo
drctwich, Un kterei fe stnwč Užitcčnost lži, chtěl boch doo

kášati, žc jjnak sc jim mnsi rozumčti, tnk žc wssudc fc
w njch ukážc jistci prnwda. Nebo jnfo fwčdrcnoi nemůžc
bl)ti lžiwé. tnf ncsmi ani Uro lrž mluwiti. To nlc jxž
Uablrdnuti twémlš ponrchciwcim. Nrbot jrstlt Uilněji čisti
a rošjimati budcš to mssto„ mnobrm snndučji sc o tom
pťcswčxdčiš,nrž já. K tomUto alr rozjimúns nuti tě zbožnost,
w Uiž Uoznáwáš, že by žwiklúnn bUla wčxžnost pisrm sw.,
kddby znich fnždý, co mn libo. wčxťřl.a co by uechtčl ncwčřil,
pokud by se totiž mčlo zn to, žc oni nlnžowé, sfrzc nčž
Uám dúna json pssmn, wc fpisrch suxúch mcdbli w nččrm
služrbnč sclbnti; ledn byg chtčl sxmd postmojti nčjnm
prcxwidln, z nichž bychom pošnali, kdy se smi lbciti a
kdh nrsmi. Jeuli toto možnú, pnk jen že žádm)ch neo

prnwdjwých n ncjislých důwodů toho ncdokanj,

rmjž

mč Urmčj za obtižnčbo n nrstydatébo, šn to prosčm tč skrze

chprnwdomluwnčjssř wlidnost Púun nnsicbo“

e

Koslččnč prosi Jcrouhnm, by pťmlč poa
foUdil Uěktcrč spisy, jcž mn zúroweň posylú.
Lift th nlčl ProfUturUš, kuěš diocčsy Hipu
ponské,

ktcrýž se tcbdy

chhstnl

Ua ccslxl

do

zcmč swaté, Jcronymowi doušsti.
U wssak
pťcd samýul odchodem swým zwoleU byl Za
biskupa Kontautinského, mnscl Ustúti od ccsty
swč a list Nng Uedossel cčle swébo. Jcronym

Spor sw. Llngo 8e sw. Jeronymrm.
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wssať r 397 poslal Nuq kratččký list (39),
w ktercmž ho pozdrmmlje a jistého jahdm Prae
sidia, chž crstowal Ua zapad, mU odporll
čxuje au
NU sw. NUgUstiUowi Umobo Ua rošťesseni
Zúhaduč oné otúzky zúlcžclo, Uapsal hncd k

Jerom)nlowi zdrUhč pscmi (lift 40 roku 397),
w ťtcrcmž swuj wyťlnd ouoho Ulista m epi
sstolc teUGalatským Uowými důlnodh Utwršo
Uml U Jorouyum plosil, ťdy wl)klad flouj
oprawřl, „n jnč sc ťikú, odwolcixli UčiUil“
Wssať itcnto
lift Uedossel cile swého. Jistý
kučxžPmllllš, kterýž cestowal do zchč st., mčl

ho Jcrouymowi odcwšdatč, cožse mssačsttnlo,
ml Urplul do Palčstilly, m)brž w Jtalii zřl:
stnl,

čdcž bcž

wčdomi

NUgUstiUowa fwěřeUý

fobe ljst nmohým sdélčl an

i opsati dal

tak

žc žúhy mUohc pťepčsy jeho po Jtalťi se rož
ssiřowcžly K Jeronmuowl wssak so doncsla po
wčst, žc Llngustixl spčď Urjnký plotč Učnlu wh
dal mlo i do Rium poslal, w ktclémž bo k
odwolúni wybčzi! Taletúž i Nng se dostula
šprúwa žc fe Jeronym wclulč hUčxlUU
pro fxlihU
Učjakou, tteron proti UčmU sepsal Nng si
wrci tš Uitetcmk Uemohl wyfwčtliti Ucweda
co se š druhýxll listcm jcho bylo přihodilo a
proto poslal hned Jerouymowi třcti kratičxký
lřst (87 r 402) lo ktcremž Boha ža swčxdka
béťc, že Utkdy protč UěmU Uic ncpsal „Jcst li
suad Ulc“ dořludú „wuěktcrých spčscch mojich
fe Uěco Ualězň co ď twým sc Uesrowxlúwa mi
Učnim nmsiš tUssčm požnati že jscm to nc
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proti

tobě, Uýbrž ťckl, jak sc mi zdúlo,

prawým býti.“
Scht let již bylo Uplymllo aNUgmtiU Uco
nlěl

jcsstč odpowčxdi Ua listy swc,u Ronečxuč alc

těž r. 402 nnpsnl ji Jelxouym o poslal do
Yfriley. Již byl obdržrl přepiď drnhého llstu
YUgUstiUolch, a pisse š patrnou

ncUx.oli takto:

„Dostalo sc mi psani twé, w Učlnždse dokládáš,
žrš proti nmličkostř mť žádnčlxo spisu do Rinm nepoo
flal. Q tom rxnt já jsrnl ničrbo Ursldssrl, nlr byl mj
dodáU pťrpiď Učjqkédo psnni, jafoby ančx poslmlébo. W
tom

mUc wybiziš, abUch odwoláni

Uččnil o ktrrési rpiu

sstole sw. Pmoln. Wyšnciwám sc hnrd láscctwč,ačkoliw
slob i flown sc Uli twá býti zdnla, žr nccldtčl jsem přrce

brz důknzů wťřiti spisu tomn, nbyct potom, mou odpoj
ločdi snnd Urnžcn. práwrm Ucwyčitnl, žr jsrm sc mčxl
Urwé přrswčdčitj„ lwcialj to ťcč, n Uak odpowčdstl. Pro:
črž txoůjnli to dopiš,zjcwnč mj powěz, anrbo possli prnwé
jedo zUčUi, abochom brz wssrljfé ťdsrlosli w rozjimánč
pisrm se bnwili, n buď blud swůj Uaprmojli nnrb řnruj

běmu

usáznli Uepodstatuou brmu jrbo. Dstntnč dnlcfo

budiž odc Umr, nbUch něčrbo w knidách twých sc smčl
dotkuonti. Lluiž jsrm tak possctjlým„ nbych so llrnzžl lea

rozličnofti wýklndú twljch; Urbof nnň ty fc nrmůžrš umu
žcti, fdyž jci Uějnfé tobč odporné miučni pronássim. To
alc jrst mrzi přátrlh skutrčnčrpobnnčni, fdyž swébo rnnrc
nrwidoncr, cizi rnncc, jnč prnwť Prrsiuš, pozornjmlr.
Zbl)wá mi ťici, nbUš lásku mčl se mnčx, jrnž tč milujis
a mlnd jsa, nrwozďwal starcr do bojr w pismrch. Já
mčldfwou dobu n bčžel jsrm, srč bdly sily; Uhni nn td
běžtň cx wrlfč drciby konáš: nmč třcba odpoččnouti. B
kéžby mi pťcino bylo obrjmouti trbr, n w rozmlouwálli
wzájemnčm učitč sebc i trbe! Wiz jnk tě miluji, že ani
wyzwán nejsn, nechci ti odpowčxditi, nu nrchci wěťiti, žr

kúrn.“
bh lod utcbc bylo, co nn jiněm bych byl snnd Už pol
NugUstiU sllc, prwě ncž toto pfnniobdršel,
poslal Jeroxchmowi žase jiný list (jiš čxtwrtý
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71 r 403), skrše jahna Eypriana, a žúrowcxl
š Uim wsscckypťedesslčod r 395 897 a402
W listU tom žcida odpowčdi ua wneckh otú;čh
Umorženč, a opčxtuč zrnžnjc přcklčxdúni pisma z
jn„;yka hcbrcjského a to sicc k wčjli jednotč
Cirkwc.

Dopifowúui Ulezi PnleftiUoU a Nfrjkou
bylo šajčstc wclmi nefuudxlc a ch telckrcxte
Uwžué, ťdh poUtUčci, šlásstč duchowllici

mc sw ccstownli Jcrouhul
odpowčdj

do Zee

se ncmohl doččat

a č toum jcsstč uekteřč přcitrlc jcho

(duď nopoctiwi cmeb chozmmli) podllčcoloali
ho pomlmomuč žc pxy an
z Umyslll zlcho
opisy listu fwého rožssiřoloatidal, abysixm jcho
sskodU slúwu šisial W rožhoťčenosti tedy nan
psnl k Nugustinowi
jiuy lčst, plm) trpkých
unrcižck
Psmli to tcprdo po;dčji pťincsl jlcheu Ey

pricm do šdippoml, mezi tinl ale byl již NUo
ǧustina dosscl pťedcsslý list JcrkoUluw NUq
Uemenfal a lmpsnl tak klúsm) llst(73 r 404),
žc se djnoiti Uulsimo Učxžnr citliwš Ulyfli a poo
teorc jcho Qbúwnje sc loštržcdli swcx,;kllpťútelw

skcho chrc umprcd jřž UU se wžitlmožuouwiml
Urcižky chdřiwe připomixm, žc pťi čteui jebo
dopřfu ku swč radofti naležl chcdcudiikuz jeho
lcist, sllc ť swčmu žúrulutřeu i žumueuipohoru
ssčnč Ulysli. Pokračujo pnk takto:
„Pončwadž ale myslim žc bršpráwně bhš mi Uc
chtčl ublišiti nzuúwám wiUU swou žc jsrm prwni tě
Urnšil w oUom lčstn stcréljo ncmobU žapiťti Nač tedh
bndu proti proudU plawatj ncprose tcbc bncd za od
puntčni? Prosim tč tedy skrzc wlidnost Christowu urao
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Spor sw. Nug. šc sw. Jcronymcm.

ziloli jscm tě, odpnst mi a wzájemnou Urážrou zlé zlýnť
neoplácej. Urúžku to nlc pro mne bude. jcstli ne jcwiš
mnč chyby mojs, kterou jsi nsi nalezl wc spisc mxb
stutcsch mých; jci ale lnsknwé pokáráni twé přijmu š
ncjwětssl wdččnostt. . . e N proto 8 tonboplným wzde.e
chem čitám i rozwnžuji, coů tU fom:i psani swébo sml
psal, kdhž pmwsš: „Q kéž bh mi pťáno bhlo obrjmontj
trbc a w rozmlouloáus wzájcmnčm Učiti srbe i tcbr!“
Já ale prawsm: „o kéž bhchom alespoň bliže srbc bdli.
abU, kdhž ne wzájemné rozmlouwánl nlcjpoň dopisy
býti mobly častčjsss! Nhnť ale jsmetalowou mifla wzdáu
lrnosti od sebe rozdčleni, že o oněch slowrch swat. apoa
sftola w lisku fU Gnlntsfým jfrm ti psal, jrsslě mlad
jsa, a aj, již jsrm starrc, n doposUd ncmňm odpo:
wčdi zle); a dťčwe k tobč pťepiš mčho psnnť„ncwim.
jnkou zlásstnl pťsležitoskl sr dostal, nrž samo psani,
jež jscm odcslnl, poUčwndž člowčk, chž poflem bnl,
ani k tobč ho nrdoncsl ani mnč ho nrodcwždal

nazpčt.“

Sw. Jcronym byl po Uulohci lčta š kllěo
zenl Rnsineul žčl w Upťinmšmpřútclstwi. Wssnk
okolo soťll 398 wšnilelo Ulezč niUlj, za přiči:
noU spisii Qrigeuowých šlš ncpťcitelstwi„ U Uelzc

popirati, že Rufin w nmohčm falessnč jcdxml
proti přitelč swčmn. Jeronym poslal do Hip:
poUU tčž obrnnný spčš swůj, a proto naťičú
Nugnstin slowy tkliwými, že sc mcši Uč wce
tťcla tať wclikú rozhořčenost a zússti!
„Q, kdyby mi pťáno bylo, wáš Uěfdc nnlezuonti
pospolu! Snnd, jnr jsem nyni pohnut bolcm i bázni,
padl bhch k Uobám

wassim, slzel r. lkál bhch, jnk ncju

wicr moha, prosil, co lásko mám, nrjdťiw každčho z
wáš pro nčho samťbo„ potom každébopro druhčho, npro
e) Psáu jest teuto list mku 194; a ludyž mťnulo celých 9 lel
od prwniho posláni rotu 395, w učmžto fw. bistuy onu oa
tázku předložňl. anýwá se luto stnrcem, jsn tehdra stnr Zo let.
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jinč a Urjwicc pro bralry slubě, pro něž Cbristuď Umťel,
rteřč ch wáš„ takoťka Ua diwadle toboto žiwota postao
wcné, zraky swč obracujt r wrlikčmu ncbrzpcčenstwt
swémU: abysle we spisech ncrožtrussowali o fobč tobo,
črbo jcdnou smiřiwsse sr, ncbudetc moci zničiti a co
smiťcns, budrte

se lčxti člstj, abyste

dwojili.“
szlásstě

dojlmawé jcst,
swčbo: „Prawdu dim lúsce
wscr nrž tento přlklad, fdyž
nčftcrč bnčwU twčbo známfy.

sc znowU

Ue!rozl

co prawl fu konci listu
twé, že mnr nic Uclcflo

jsem w psani twčm četl
Prosim tebc, můžcoli to
býti, abhchom bez boťkoslč a neswornosti o nččcm mlUu
wili a rozwažowali ku prospčchu mdsli nassich uu on
diž! Jrstli ale ncmodu o twých spčsrch, co bU se mř w
Uich zdálo k napraweni, nni tU o mých fwé minčni
dáti jinak, ncž š podezřensm záwisti a š Urnženim pťáe
telstwť, pak ustaňmc od tobo: pečujčce o žiwot a fpau
seni swč. Radčji méuč horliwč hlrdrjmc wčdomosli,
ktcrú nadýmci, nrž abnchom urazili lást, kterú wždčlciwá
(1. Kor. 7111, 1)d Wčm já, že dnleko jrsstč jsrm od

onč dofonalosti, o niž psnno jcst: „Jestli

slowč sc neuráži,
(Jak. Ul, 2):

kdo na

trU jrst mUž dokonalý“

alc z Božiho milosrdcnstwť jsem š to„

ptžosili za odusstčnl, jestli jsem tč něčim poborssil. MUj
slš mi ale oznámiti, čim jscm tč poborssil, abhch tč
poslechl a ty zlskal bratra jwého. Ncbol proto, že sc to
pro wšdálcnost žrmt Ucmužc státi mrzi mnoU n tco

bou, proto nesmťš ncchat blouditi bratra swého.“

Cclý lift teuto jestič wzúcnon pmnútkoU
jak sslcchctučho tač i prúwč wšnesscnčho dUcha
NUgUstiUowa.

RokU 408 koUečnč obdržel sw. Jeronhm
fwašek oněch pfani, ktcršž jahcn CUprčaU mU
odcwzdal, a bez messkúni poslal NugUstinowi
odpowčď. W této pojednúwú o wssech otčlza
kúch nawržených, zlčxsstčalc š hlUbokoUUčcnofti
húji fwčho wýkladu onoho mista wepisstole kU
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Ǧalatským

chlouho

potom opčt poslal Nu

gustiuowi ťratlčxký list w ftolcmž se omlouwci
pro odpowčď pťcdcsslon chtějc pouekud na

prmoiti pxndke a Uessctruc wýrazy swc Qd
poweď fw Nllgustina od rofu 405 (list 82)
jcst w faždém ohlcdxl šumnchtú
Prořcwlljo
Uojprwc hlubokou

bolc:st fřuou Uad Zcxsstim tlco

rčž powstalo Ulc;i Jcronymcm a Rusiučul Ui
koliw jakoby sUad Jcrollyuwmi
chtěl, Uýbrž Uaixikci ch

loyčilřll ččulti

lm Uestúlost

wsscch wčxcč

Ua swčtě.“

Na to obmuujc

fluflj wýklad UadťcčxcUčho

mista od ncxprmooski,a upcwuujc hoštakr,;o
hoduloU dilklsldnosli, žc nmfcl Ufwrdččtl odpulcc

swcho Hlnwuy dúwod Zcrolchuuiw byl tcn, žc
swcm) Pawcl nouxohl keiratč sw. Pctru pro
Učco čim fam byl wincu Nugustjn tcdy picdc
wssim dčli jcduúui fw Pmola od toho co byl

Uapsal a chprwc

hciji prawdjwost pisma sw

kteráž jissai n Ucpochybuú šustatč xuusi a žc
se tudiž ža žúduou žúmixlkoll ucmiišc pťjpustitč
lo něm lež Učxjaleú;a dowošujc dcile žc swaty

Pawcl Uiftorak Uchť w tč dUiUčx
pro kteron kúral

flo Petrcx Ncb w tom prúwe zúlcšcla chhlaw:
UějssiUúmitka Zcrouyum, žc prý Potri Pawcl
žc strachu pťed židy žachmuúwalč picdpifh Zci:

kona Númitku tuto whudrarujo tcdy Nugustju
dukladuym pojcduúučuč o platllosti obťadu
starozaleoxmých, a o poměru star Zcikolmkwiic
kťcstmlskec

„Qbřezcini“ prmos, „a jinč tobo drleU prcdpst
w stnrém zákoně lňdu JsraelskčmU od Boha dany jsoU
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fu pťedznačrns wčci budoncsch, které w Cbristu sc měly
naplniti. Po přčchodu Cbris!owč zůstaly trdy křrssanům
jrn ku čtrns, abU porozUměli předcházcjicim proroctwlm,
ne alr k nutnému zachomáwcini, jako bU se wyplnčni
toljo, co přrdznačowaly, trprw nmsclo očeťáwati. Jakr
koli sc trdy Urmobjy pobanňm ža powjnnost Ukládati,
židům se tnsé nrsmčly znknzomntj, jo.fo by b ly zlořco
čcnt a zotrachi hodno.
N plxoto kdhž se mž U dňl a
dálc blásalo rnonngrljxlm, n wčřicl poznáwalj, že faa

motnou milosti Cbsjstowou mobou dojiti osprmocdlněnl
a spafcni, nr ale oučmi pťrdpčsy, směli ti wčřscl ze Žil
důw, ttcřč za čafů Cbrčsta Pána n nposstolůw žiwt byli,
wssccky ty obřado Uaposlrd jesstč znchowáwati; nbU se
nn jedné strnně touto nctiwostl dalo na jcwo, že sc

nrsnlčji žawlxboumti jako rowně modloslnžbám; š drubé
ftranh nlr nrnlobla sr jinl popťriti drlssi plntllost, nbo
nčkdo nrpownžownl jich zn potťrbné, jafobn od jich
plnčul přjchášelo spmsrnť uneb brz njch by nrbylosdásy.
Ncbos toto poslcřdui jrst blud facsťňw. ktrři cbtčjťce búti
židn i křcsfnny, ncmobli býti ani židy mli fťcsfany.
Tohoto blndu účnslmjm stal sc pak Prtr nr pťeswčdčru
Uim, nýbrž sU.dým pro slrach žjdů přetwáťenýnl jednňu
nčm,; n Pmocl tcde prmodu Uapfal, čxfa. že bo widčxl
nekrnčrti pťimč podlc prmodw rwnugaxlčn, a wssim tcdh
prňwem mu domlouwal, proč nutť pohany, po židowsku
žiwu bl)ti. Pmocl pak pobnnn k tomu ucnUtč, súm, kdc
tťebn brxlo„ stnré ouo obťndy konnl za tou přičjnon,
nby Ufážal, žc jich Uežmorbujr; zárowrsx alc brš pťcu
stáui blásal, žr nr Z Uich nlc zo žjcwené mjlostř wiry
wčťicť moboU dojťti spnfrni. Nposstol Pmorl a oftntnl
prmoouxčťici kťrsfnné tebdáž jrsitě po nčxjakl) čaš obťady
ty moblj oprawdiwč konati, tnkro Uctiwoft jim ukažuu
jicr, cxby sc nczdcilo, že potončci jako bržbožnost ďábrlu
skoU znwrbnjč to, což nrjzbošučjssi otcowé jejjch„ jnkožto
prorocké budoucs spásw šnnmcnť ctřli n znchowáwali.
Když alc wirn snma, ktcrxiž tamto pťcdznnčena byln,
po sxurlxj n wgkřisscnl Pánč fr objrwila, z:ratilh onh
přrdpřsh tnkoťkn žiwot Určrni swčho. Nlc jafo pťi mrta

23
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Spor sw. Aug. še swe Jeronhmem.

wolr člowčka zrmťelčbo bylo i tuto powřnnostť pťlbuze
ných, postarati se, abhch tar tekl, o pochowáni počcstné,
ne š pťetwákťou ale ťc oprawdiwou pobožnoftl; nesměly
jc tudyž bned a ncxjednoU od sebe odwrbnoUti, a takto
jakoby tchánt psixw dciti je w ssanc ncpťátclskl)m pohao
nům. Z toho ale následnjr, kdybh nynl nčkdo z sřco
skanů, tťcba zc židň posfel, podobnč chtčl je znchowáe
wati, nrbhlby zbožný jich ctitel a pobřrbitel, nýbrž
spráchniwělč koftč na fwětlo wynásseje, bdl bd bczbožnh
hrobowého mirU russltel“ Nč sw. Petr skutcčnč chhbil,
pťecc se tjm nczlrhčch dobrá črst jrbo, rm wc sporu
tom whnikcxli nad Pmola samébo; „neb Prtr to, co
Pmdel dobřc Učiml z přimofti lásky, šc swatou a bohue
miloU pokoroU přijal, a takto wsscm potomkům wzcčicu
nějssi a swčtčjssi zůstaloil pťťklad (aby totiž, jeftlč fe
snad nchýlili od prawč cesty i oď podťizenych swých,

domlqu přijali bez nraženi a hněwn), než jeft pťiklad
Pawlůw, dle nčbož se pro obbájeni prawdy rwangrlia
inižssi mohou osměliti pťedstmdcným swým sr opřiti,
owssem bez nraženi lásky bratrsté.
Nrbot ačkoluo jrst
prospčssnčji od wyšnnčené cesty w njčrm sc neuchýliti,
než w něčem zbloUditi: přece jcst wčc mnobrm podiwuj
bodnějssi a chwalitebnčjssi, š tčchosti mysli přijmouti

domluwu, nrž směle domlomoati chdbiwssimu. Mú tcdy
Pawel chwáln sprnwcdliwč smčlosti. Petr nle slciwu
swalé pokorh.“
Tčž prosi Jrronyma
za odpusstěni a konči list
takto: „W čcmkoli jscm tč urazil. račiž destiti mnč.
Ncb ačkoli podle Urizwu důstojnostj, ftrrějsouw Cirfwi
zawcdcm), úťod biskupský postmocn

jcst nad

knčžským:

pťece we mnobých wěccch Nugustin mcnssijrstJrronhmaž
ačkoliw i od každébo nrrnssiho pťicházcjč napomcnntl
sc Urmá odmitati alc přjjsmntj. Ddcpjš co sc ti pou
třebnč zdú k poUčcni mémU i jim)ch. Jáalc š pomoci
Božť wfscmožnč sc wynasnažťm, aby listy tobč psnné
dťiwe tobé do rukoU se dostaly než jiném jcxnp by jc

dálc roznásscl. Nrbot wyžnáwcim, žc sám nečšci, aby
sc to dčlo ď twým pscmims mně poslaným nač ty si
U mnc wssim práwem naťikáď. Přece al panuj mrzi
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náma wzájemnč nrjen láska, alc i swoboda pťátclská.
tak abyů ty pťedc mnou nemlčrl cmi já pťrd tcbon,
když nám nčco w nnssich spiscch se nelibl, w tom sotiž
úmyslu lúsky bržxtrské, který :xťed Bobem dobrý jeft.
Poknd alc mysliee, že se to mczi ncimi nemůže dlti bez
zúhUbného urážeuť fcxmé lásky pťátclské, pak od toho
Uňaňme. Jest sicc ša láskn, kteroU bych si š tcbou miti
pťál, mnobem myďssip; nrž č tato nižssi jest zajisté lepssl

ncž žádná!“
Timto

lčstcm UkoUčxil se spor

oboU sto.

Qlců, spolu wssak rošťesscna byla otúzka weleu

dčilcžitú. Sw. Jeronym přijal prmodn, podú:
wnnou od Yugxlstan a wýslowUčnžlml a přijnl
wl)klad jcho, o čcm šprúwu nlúme z listu Nuu

gUstiuowa chemlowč

(list 180).

flim po,;dčji roydal spiš proti

Uadcpsmlý „Krttobnluš“

Jerkom

Pelagimlůlu,

a w tonl podlc

wýklňdn Nugustinowa prmoi, žc žúdný š biskupú si
Ucmůžc přřpisowat Ucomyluost, pouěwndž dle
slow Pawlowl)ch

i sixm kniže nposstolsťllý slchtý

Petr stal fc hodm)m domluww. W toulto paf
smuéul fpifc tčch famých Užiwú důkažňw proti
Pclagimliim, kterých i Nugustiu, a ťeu koUci UUi

o Učm Uúslcdlljicislowa: „Swatý awýmluwnú
biskup Nugusttxl již dčxwuo Uapfal proti wao
ssch kaciťstwi dwč kUihy o křeftU Ucmluwslún

tck k Marcelliuowi;
kdož twrdi,

jchu

kuihn proti tčxm,

žc mňžc bl)ti čloločť bcz hťichU, a

Ucdčuďllo opčt jrdnu kuihu č Hilariowi.
Jak
siyssim, psal proti wčnn i Uuwho jinčho, ale
Ucdosslo muc jcsstčx. Proto končtim Ut)ni prúci
fwou, abych to snmč Ucopakowal; Ueboťcobych
jcsstč řici chtčl, w tom Umč thto loýtečslý mnž
předcssel, jeUž lcpssi důkašy pťedxlcsl.“

2Ze
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Spor sUd.YUg. šc sw. Jcronhmem.

Z toho žajistč poznnti jest, jak whsoko si

sw. Jerouym wážjl NUgUstan, a že odtnd jlž
wždy mezi nimi panowala Upťiumú lúska přúu
telskú.
Obfah

listů swrchu nlocdených žiwč Uúm

zrnči jak rošdilllou powahu sw. thň,

taki

nlnohč wýtečxxlč wlastuosti jejčch. Ze loe spor
pťčfslj, stalo se ža přičiuoU Uemtlčxho Ucdorozu
Unxčni. Yugnstin žúdú sobčxUa chwýý fpřúteljti sc

š Jcrouymr.m, pissc Ulu wnlilostuč djřwčxrnofti,
otwirú mu celš srdcc fwč, a rokowati š Uim
chtčjc o pťcdulčtu Udclrdůlcžltčm, Udúwú již Un:
pťcd důwody swé, pro kterš fc odchylujc Ud
Uúhlcdu jcho. Jnč wclicc ho to musilo přckwax
piti, když sc UUl ua Ulistč přňtclsfš odpowčdi
dostalo trpkých Urúžck! Jcronym so pťcnúhlil
a pfal m rošhořčenosti. Prnwilo se xnǧl, žc

Nugustin spiš jakýsi pojlalprotinčxnuldo Rinm,
tdcž Ulčl Umoho Uencin.distniteň. Z jakúch to přio

čiu? Zdčxlo so prmodč podolmo býti, co UlU
namluwtlň pťcitclč jcho, že xuu powftal Uowý
protiwuik, ktcch si chce jméno šisknti, a snad
ho

Uwúdi

w

pořdcžřcxlč kacičxstwi, jnk to čiUi

RUsiUu Nežnajc sslechetalč mysli NUgustiUowh,
Uapsal Uul podlc pxxlldťčpowahy swš listy, w
nichž pntrxlčx sc jewi boj Uražcnš U:yslč jeho š
láskou a pťizuj, jakon chowň U.dsrdrj sločxxl k
flmUUčmU bifkupU Hippouskčmu. NUguftiU znal
dobťe ofUdUč Uchody, ktcréž Jcrouynm tehdy
rošhořčowalh, wědčl, žc Ucobyčxcjuň Učxcnostjcho
žblldilq UUl Zčuoist, auo i neuúwjst, tnk že Unl:

sel ž Rima odejiti. Hlawnč alc prmodu stawi
nadc wssecko cx ji chce wssecko občtowati;

proto

Spor sw. ?lug. 8e fw. Jeronhmrm.
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Uezpomimi Urúžek sobě čxiuěllých Uýbrž š Ue
pťekodmlmu miruofti chcc mU býtč pčxitelcmpra

wýxu abU prawdn objewil Ll proto okollzlil
milostnofti fwon piitclc sweho a uu slmUUěUad
nčm zwčtěšil Ned mňme za to že lčst jeho
Zustcmc Ua wždy

ncpostižitelxlým

lx,ozorem jať

sc mú pťitcl k pol;lniUi prawdy přjwoditi Ko
UečUě již poťlml Jerolchm sslcchetUčho fpolU
wssak i w;UesseUcho ducha Nugustixlowa a pťe
koUciU Ulirnosti jeho lo pokořc pťijal poureUi
jcho a takowou č Ucmxl chmoal úctn že mu

požději Uapsal tato slowa: „quzč tobe slawq
twú šUi po cclém swčte! Katolici tč u;núwaji
a cti co uowcho Upewnitrle ftarc wiry! Boha
wolúm Za swědča žc kdybh bylo Uložnú chtěl
bych miti ťřidln hulllbire aboch tč obejmouti

mohl!“ (Ljst 195) Bylyč to baz pochybh po
flchi slowň ktcrúž Ucdlouho přcd flurti swou
(r. 419) Uapsal Taleýmto wčxurch wawiino
wým ošdobjl UejurenčxjniQtrc Cirkwe kat the
a Učitele ncjdňuchslllějssiho Ncnmže diwno bc)ti,

že ouino fw mužowš we fpor piissli w tom
Ucim sllc zňstawili prekrúsllý pťiklad žc spor
swůj UkoUčňlizpnfobem, hodným mužči welkých

swatých
26. Wrch bollťť Donatowských. Ztcčcni Řťnla
r. 410. Kourčxlé smčťrui Donntistů š Eirkwi
knt. na rokowrini Kartbnginskem.

Poslonpuost Udňlosti žiwota fw Nngua
stan čafto wymahú patruějssi úchylkh, aproto
jest Uúm opět wrútčti se kzúležitosti Doslatistň
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kterčxž toho časU žajistč bhla Uejpťcdnčjssi úlou

hon sw. the.

thz

whslancowč snčme Kara

thaginského pťibyli Ua dwůr cisaiský, žčxhy
Uluscli požnati, žc fmirUč núwrhy jcjčch š

eroli

cisaťoon sc potkaji. Neb HonoriUš di:

lem súm wrlmi šauewťcl Ua Donntisty, dilem
těž požorowal wcťchč po wessřcrš Jtalii
se žxxxúhcxjicincnúwist
proti Uim, a proto
již pťed přichodem poslmlců Karthaginských Zú:
konem wydnm)m 22z úUorcx r. .105 ošUúmil

Uešwmtnoll wňli son,
sseti bludy

že již Uebnde dčlchú:

těch, kteťiž Ua Uowo swútosti l.eřcstllj

posllchllji,a žc již Ucchcc an slysscti
jmšUa „Dantistú,“
Uýbrž žc pčeikažujc
wsscm, by se chwrútili do lúna Cčrkwc kat.
Bisknpowú a kUčži jrjich že budou pokutowúni
ua peUěžich. a kteťiž by sc schúšeli wo fborech
odbojlxých, pixisxlč podlc Zcikomi Ua knciťe Usta:
Uowem)ch stihúui býti Ulaji. „Uči:li se“, tak
doklúdú, „že kdo jeťmoU pokťestěni jsoU, Ue:
platUš kixest pťijali, ml suad hřissný byl, ledo

jim swcitosti toU posllchowal,

šajistš

tolikrčxtc

Ua Uowo ťťcstitř by sc Umfclo, kolikrútc bh sc
Ukúžalo, že křcstici byl hřissuik a wira Uassc
již bh se Uczcxťlcidala Ua milosti Boži a swou

bodUš wůli nassi, m)brž jediUč wisela by od

kněže“ll).
Zčxkou th

poslúU jcst Ndrianowi, wrch:
UimU wclitcli wojska cifaťského w Yfricc. We
ď) e!lugu uwodiw slowa ta wolá: M se sejdou bistupowč wassi
třcdu nu tisicrrčm sněmu. n ut na jediuou tuto wčtu nálcžitě
odpowťdi a ji wywráti, napotom budemc wolniwám we ldssem
(lčst xoš).

Wrch bouťi Domtowskýcb.

536

připifU jemu dančm tak tčž prawi cisať, že

rozhodUě ustanowil wyhladiti kaa
ciřstwo Donatistů,

obzlcisstčproto, ponče

wadž Ua uoloo posthUži sloútofti kťcstll, a že
Umozi pcinowč poddmlych fwých l? opětnčnm
pťijeti kťcstn byli pčximltili (což se bez pochyby

potahowalo !la biskUpa Krispina). Kdoby tcdy
sc osmčlčl i dúlc na Uowo kťestiti, žek mú
mepcu býti wsscch statků swých; kdyby ale děti
takých rodičxů nawrcitilh sc do Eirkwe kat„
Umji opět prúwo swš k statkům jejich Uliti.
Kdožby na statcich swr)ch powolowal fchůǧkh
Doxmtistň, mci tčž statkň wsscch šbawen byti,
a ktcřiž by we fchůzkúch tnkých chlcžcni byli,
Umji Ze šcmč wyhoftčxli býtč. Qtroci, kdhby od
púnů

sloých kc křcftu

UUccUi byli,

že UlohoU

do Eirkwc knt. sc Utéci a nlú fe jilu wolnosti
pro:!tijčďjti. Piiwodcowš opčtowcixli ťixcstuastejtlč
Z Ujlui fml)sslejici Uculohou swčdkmoé býtipřed
prúwem; úťadowš cifaťssti ň nlčstssti, kdyby
šúkouu toho pilnč Ucssctťjl., ancb fdybh Doe
Uatčstiim Uadršowali, mlcb proti nňsilxlčum poo
činúni jcjjch pťifUč Uešakročili, Umji fe pofuo

toU dloaciti libcr Zlata pokutotoatiů).
Núsledkcm zňkollii těch Umozi Doxmtisté
anreitili
sc do Cirkwč kat., obžlčxsstčti, ktečxi

již pťcd tim toho únchslll bhli a ch zcstrachll
pťed pronásledowňnilxl Eirkumcclliouů wúhali.
Ue) Toléž nařizrni Uoslnl cčsať w březuu t. r. Diotimiowi, mistou
tousulowi w Llsrňce n opčtuč w prosinrl t. r. přikazujr. by

wssudy w Nfrice problásseno bolo. thánoxli
kouu„ uúo

juž nedosslo;

jinébo jrsstč záo

mcixne Udsfnt za to, že Gfrčxrer lld na

str. 561 mUlUč Udyprmouje o čtwern záfonu prott Donalistňm
wydauém 22d února re 405.
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é

NU sončasně katoličti biskupowé a kněži, podlč

rady jw Nqustiam, še wsselikouhorliwosti rečičju
Uili o půmodU rožtlžkh tč Ueblcche, c řcjmě
Uedůwoduost jeji dowo;owai, Umozi taktež Un:
wmcownli se čtcriž Ueznajirc žňkladtl rozkolU
s!ocho

jen

tlwali )

š

uedbnuljwe

UetočUosti w

Uěm

Jedumlt to potkalo fe š profpčchcm tak
dobrým, že biskupowé kcxt Ua fnčnm w Kňr:

thagině 23 srpna (405)

se uschli

Uby každčx

prowiUcie poslauce swé k budollcimll sněmu š
ponU moci wypramčlu cm snčxmth Ulú býti
sněmem fmjrným Un Uexužloyjednúwati fe budeo
dořonalčlxl sjednoreui wsscch odnti encu K tš:
nUlž konci požcidauo jest tnte úťaduw fwčtských,
by pťččinčUim floým Dodmtčsty pťimrli k obe:

slciUi jeho “) Qb lússtč w Knrthaqinč U w
Hipponu nmoši Dolmtisté odťeklise bluduswšho
a š radosti ncličeuou pťijalč prmUdU kat (jnk
wt,xpraU:ljc Nug ), fpolU wyleúwajice, žet se
blUdUč domýnlelč, horliwosti
pro Eirkew

Boži činlti cokoliw cčuili Ueprawého chni
wzdnwali

Bohu

Upřčmllč diky, že jich bludn

e) Tak wyprawujc Blug w listu 93
U) Sr. Hefele ll str 86: Na sučmu tom četl se tčž připjo pa:
pežc Znuocrntia l wc kterrmž nnpominá nby se blsiupum za
lázalo nepotřebuč ceslowrini do Jtulče Suěm tomu zuplua
přtswčdčtl a o nálezy swými již newypmwil bůskupo, nl)drž
jeu dwu kuěze do Zlalic Zak jsme boli swrchu powědčli, uterli
se nčtlcťi biskupowé z Yfriky t cisařowi, lelrryž udydal nudťc
čeué á;cilony prwé než přlbyli poslancowc snčmnKnrtljaginskčlgo
Popečj tedy i sučm ueschwalownl tarébo odwoláni se Qstatnč

též mkteťi biskupowé Donatowssli (mezč nimi Mašlminuo Slni
tenský který pozdčji kotolikrm se s!al) odebrali se do Ztalie by
primčli cisuťc t odwoláni nadťečem)ch zaikonu, owssak bez pro
spčchu

Wrch bonři Donatowsthch.
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toho nebe,špcčněho oprostřti n fU poznčxni prmudU

pišiwésti rúčřl; jini opět wy;miwali, žr dúwno
již bUli ldy fc stnli fatoliťy, fdnby sc ncboli
obúwali wlafnlich spolubrextři swých, Ueb debU
prý jeu jedčuého sloum pro Cirkew kntu ldyli
proucslť, žc by se tim lo Uebežpečxrnstwi žjwota
byli Uwedli “).

Jakkoli nlč Douatistš lo hojnčm počxtu fe
Unwracowali do Eirfwc kslt., Umeri pťrcr l)a
chwalučxjssi čnst sctlwuln urputue w Urblnhčm
Užťeoln swěm n jak a; posmnndc se dčxlo Uc:
chtčxla Uižndného podilu mitč U! xosowcini smir:

Ucul Nnojařo uamždor Zúkouurisaixfkcmuopčtuě
whpuklo kxntc pwnúslcdownui
Okrdli Ulčfta d,dippouu

proti kaxtcdliklldll

oldxltimtč bylo jewiutčul

lmuřliwýchwl)tržnofli W Uorlpťrpndalimmtistč
domh lentolčrfýchknč;i dmnroumli nšapalowali
jc a oboumtelrUruxilosrťduť txl);nilj obšlússtčxalr
x:xnesll)chunou br;dožnosti oflepowali weipncm
w

octčx bassrm)m

očxi Uxinmjdourich,

spolU Uúfxlučxxm Uowu kirfticc

)

fntnlifo

Počxinúuť

mkč čxcljlohlmouč proti Nngustšuowi, ktrrhš ixečxmt
swl)xui přeuulohcfi Cirfdxoi Ziskal. Rdyš nrldcj;pre
čxrustwi kntuliBU dcuučx šrjlstalm, psnl Nng. wrchu

niluu Uuidrj loojffn, Cnrcilimlowj, n žúdnl Ua
Učxm ochrmul uúlešitou proti ucijršdfuu Do:m:
tistú (list 88), psnl též julcucm wcssfrrého
kllčxžstwslslltéhtd bjfkupowi Jmumriowi (list88),
žúdnjr,
udd)Sr.

M:) Sr

l!y Udúžunsti sxonu utprntuostč Eirkllmrcla
ljst 93, f. jn n list 185,

ldtuxu.t)rušcu tn. jll.

k. 3l

supu :x!, ljst l!l

Poůsi)jug

k

tz 10z
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liouu chUezil

„Wy si stčxžujcte“ prawil

bj

sleupowi tomu, „Ua pronúsledowňui z nnssi strmlh,
žldxojeUci wssak loassi mcčem a kyji deuučx pře
psldaji katoliky zaldijrjice jo Wy sobč stčxžujctc

na pronúslrdowciui wy, ktcřiždechctc
Uasslncu

lUU, kteřiž Uassc očxi wúpucm

domy
a Uctem

oslcpujetc! Wassiucmuc Ziji co lnpičxi umiraji
co Cirteuulcollioui, a potonl chtč ctitc jc co
Umčcuikh“
Nčfoliw Nuq katolileil Udšdy nnpomilml
ku fmirnčuul jcdnúui Ž Donňtisth, by jim zlc
erdplaccli
šlým Ul)brž protč Uújcšdum jcjich
jeU U Uradu fwčtskych ochmuy hlrdali (list88
o 9) pťocc častčji sc stnlo, že řkatolici o;bro
jeUe Doxmtjsth též Ulkou bmnuon odraišcli, tak
ze lo psltkúch takowých Uenmlcho býdonlo krwc

proleti Nršunmc wnnk an jcdťucho přikladn
žc by katolici dhli k wýboji šbrauč scxchopili
xU)brž čiuili to ch t Uusnc obmnč fwč (sr
list 88)
Tak sc dělo lo Ulšstč Bslgslja kdež

Donatjstc řatolirfý chrčnu zapúlilj a pisnm sw
fpnljli; a ťdyš Uředučk cisaťský jim talec Ucssle
chrtnostč mytýknl pťisscl súm w nebcžpcčenstwi
žčwota, Uačrž doojenskou Uloci proti Uim ža
kročil tcak že i nmo;i Donatistc žiwotem tU

šaplatili W jiuých teš Ulrstach Zboťrni jsou od
nich chrmnowé knt biskup Rotnricnský byl
UsUUceU

kněži nčxkteťi až do řrloe zbiti n na

uulo c i statky a lmdmlč kostcluc drancowčnm
jsoU Ncmužc trdh duono dýti, žc xunoži š ka
tolikči š Donntisth ro š lupičl a wyldojuiťy

Zachúšeli(list 88 k 9)
Bonťc ta wssak Cirkwi knt. profpiwnla k

Wrch bouťi Donato!oských.
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dobrěmu, auto sprnwodliwčjssiDonatistě, mnjicc
lU osskliwosti U.dýtršteyCirkuulrelliollů,
do Ciro
tewc sc umnrnroumli,
což pťt začxútleu xx. 406 i
Stuitcusleý biskup Wdčex::ixxljllxlď
Učjnil. Ncb Nllg.

Ucustál čr nr:ioteomuou borliwofti Usilon.mtipro
sžrdnoccni odsstipeuuch, juk ťeřmi swylui tnf i
listU dmu)mi žcduotljwcum Me;i jjnl)m tchdU
poslal llst ldssleupowiCaefmcnslečum Eulclitowi
a ercstowi dnxstcdjxxikll
wochskemu (ljst 87 a89)
a wybi;rl jc ldy pou;ilň Udplčwu swého ř uleli
šeni nrsstnstuc lošepčc N kdož Žc ftrnuy Doo
uatisttl jsltysi ďircskouluš, učitrl qrmuumtlfy,
srktu

swou

šslstúwnti

chtčxjc ď!luqustiuowl

slal Zlúsituč ljsl, sw. Btrrlmproli

por

hurd olssirllou

wydal odpowčxdlmdrpfmmu: „Proti

erosko:

Uiowč knthy čxtUry;“ w ftcxečžLe žučmlon on
strofti slUUUUcdslslcduost a ucsslrchctuost thažxo

o: untistu

odbnlujc Paulrtchodnojest coeircffoa

Uiuš Nuqustčuowa

picdc

U.dnilu a hlmonč: Udytyc

fal žc totlš wýmluwunsti slUUUaUmručulswým
dialcktlrfum sluldc a uožtunrnc fwúdi což prý
č fmuo pifmo fw. šnpouřidú, ml pfúuo jrft:

„Muoho UllUU.chi ucldl)wň ldc,; hřichll“
(Misl. 10 19)a to šc chlnssi sc xm kčoffmm
Sw Nuq dmpdoti dowozuje, žc Umoho mlue
wrui n wl)mluwunst mčri jfou doceln lo;dilllé
ex ,še prmuda

wňldcc ucmci n chnlužc ic Uňžň

dxlc loýulluwuwsti Ubúmatj

Nn to se túžc: Co

žcst Udlnstuč Uměni dinloletirké? N odpowidň,
jest

wčeda, Umčxlc U wěorch rol;xlllouwntň

žc
a

o

otúšteúch pochwbných Ua obč ftrnuU š dňwodm)m

prokašowňuiul hčxdnti sr Kdo jest tch djnlro
ftjkch 2 Rdo stiul wžcžnňloň prmodu od bludU
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a dokounlc poznaw prmodu (což jeulpťispěuim
Uljlostň Boži Uložno) i jiných poučjtj hlcdi loz
wňžnje pťi tom eož jiul jjsto a Zuúmo ji; jest
nby odtud piiwedl je k tomu čxrhožposUd ue
;uali ncb wrrčti ucchtrll nby tňkto po;uawssr.
duwody prnwdy, ji piiswčxdčilř n uapotoxu jlš

wrdrli, tde prmodn a kdc blud nn jj; po,;unli
že co slysscll, srowmiwčr

sc ď

tim

čxcmu; již

dťiloc uwčťjlň Rdo tch ;pnfobrul takýnl o
pmwdčx obssčmč ao;mlouwci, Zajsstciwýmlmch
prmddu bnď hnji mlclx ji Utwr;ujc N w tom
špusobu Udňmc i piiklad smucho púuň ň Spn
sitrlc UaUcho Ncb když lesrčch
chtixliho w
řcči polapiti, poslali te Učxu:u Učxeuifo swé, Uby
fo: ho plali: „Mjslřc, powčxl; ncinl, rož se lolds:
č;dčx:uslussioli daiwntč dasl risaři, čřli ue ?“ Pcin

Jcži:ď pošnnw osscmctuú nklndy jojich, odpo:
wřdčxl: „CU Uluc pokmussitc pokrytri ?“ Ncb kdyldy
byl odpowčxdčl, že slussi dúwnti

dnsa, ldUl ldy fr
Ukú,;al nrpřitcloul bl)ti Uúrodu Zjdowského, cx
kdyby bUl iorkl, še chlussi, odbmjuikrm protl
wlcidč cifaixowčx. Pročxrž poručle, by Um Ukúšnli
pcxuiž dnue a kdož Um UU podnli tei;al tfc jřch

Ci jest touto ntuašnnúpl:š?“ a ťdožicflčjruul
„Eifnřuw“ (črumž owsscm w prňwdčtnk bylo)
Pcin smu jjch w icči jcjich polnpil

ledyžUdpowedčl:„Dúwcjtcš

cisňioluo

cifňil

n swn;cxl

tcdy,

co jcfč

a co jcst Boo,ibo

Bohu“ (Mt 22 15, 21) Kdo tcdy boldin
lrktikcm? Slmd oujuo ktriiš otnškoll UUUUchtčliw

icči polnpjti Pňnn mlchúu

Jržiď súnl ftcu)ž

odpowčdi tou Un Utcižkujrjich Ubojctuoupmwdu

wyzunti jč pixinutjl“ (kn. 1. ř. 14u17).
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KreskoUiuš nčilelčim Doalatistči též radil by
rndčji fc wystťihali quustina a š nim Udilbec

nuř urwyjrdnúwnli (fn j k 13) Tiul wssak
nlimo wdčle wyšdml
nob jcdnnlo sc tutn
ji Ucmčli wudcowč
sfoUmúui dluooduč?
dati, ady byl hotow

annl

se Z Uplné porn;ky swč;
o wčxcncjduilcžitčxjssia pťccc

Dolmtistu

wydati w proe

šča kom tčdy Ulčxlo se žuo

t dostičiněui každcxxlu,tdo

počct ž wiry jcjich?! S

druhč strany

owssčul při.;uati dlužuo, že wl)mluwuost

NU:

;xustiuowa byla ncodolatcluú.
W teUtýž čea:x,okolo r 406, Užydnl Nuqustixl
jentč!tři ložllčnc spisy proti Dolmtlstčlul kteřčžwfsať

uú:x chsou dochoudúny (Sl Uotxx ku 2:,.kap
!7) ) N když UxUjech š pratel jcho do:
ucjl

spi:x udydnuý, jač

wiabec sc pownšowalo

od Mtillmm ldjskxlpa Doxmtowského o jcdi:
Ucm ťřcstu
wydal bo; Ulesskúui odpmurd
mřtéš undcpfauoxl a wywrútčl lxlnchtčlmnuw
šc jen Douatistc slocitofti kťrstu platuc poslur
huwnti mohou.
Mcži

tiul čxnsenl ulo wťrla bouťc Dona:

towskai Ua Ucfčislm)ch xuistcch, nno wzcsjla aš
Uň Udrch. Sc strauy kat. Učxjučny jsou Uowé pola
fllsy sxuiruč lm sUčmU Rarthagjnském,
odbršu

Umučxu 13. čcrwlm rl 407, a nslnnowcho, dh
xee)x!lčfoli sud thc ro;ljčnýxui prácemi a sluroskuuň tnfoilu ;mue
ssrn dyl přerc f žaidosll polpnuskrdo jcdnoho učxeucr jumr uam

urzuaimélxo sopsul dostl obssllue pojrdmini„ o ssrsll otňzfaich
Urot poha uum e wc fleséunžuuudecljujj pm:odudost wxrn

fřrsk pnl wnflad

epjsstoly

wsfuf čéž Uxim je urdochownll

sw xxafobn fteřjžjpisowc
Rnďsiodoruň uosledui spuď leu

žunl n pisic u učm: Sw Ulugustm or guumou pcčliwosti
judou se psnl woklad rpisssolo jud xakoba, fleréž dilo wúm

luto podxjwúm (l. l. cju ájse juct. c: ď)
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každorošxlč sUěmowč krajiUssti fe odbýwali, na
kčcxých sc whjcduúwati nui o potřrbaich ;lňssf
Uich jcduotliwých krnjin což hlnwne smeť:ilx.mlo

k fnadučjssimn momuúni lošepic Douatowskc
Té.; ustauowrno
žc Ummaiti li sc Učxřtcruchc
Douatistťckai do Cirfwc, chi podržrtč ldisřdnpn
fwého. Jmcuch fUčxnU bylič tefž dwn ldisfupowé
k risaič wUprmUcni nldy ho „;pmwjli o stawu
wčci Dwslr cisaisky wssnk již Ulěl oldnirnc
..pmwy o poflcduich mýtrǧuostrch Dcnmtňstxi„n
pwto takr cisňi, tcukrútc w Rixur Ulcsskeajo
opčtnč pijkú;al by fr podle lnhdmlých již Zli

toUil piifne pdotl Dolmtjstijul
a kaciťum wllbec

Ma:lichmorlml

jako„ť č protj pohmlum an

krcdčilld. Nowý tcn uúlcš ldyltč takš w Rxmxthn:
gjnčt w Ulčficč čxcrmun t r. !Ueřcjnčx prohlásselř.

Núflrdkrm toho jest Uúm wypxmdownti odwoxx.
udúlostcch ktcrcž o luclileomyfluosti Nuqustjnmm

sfwrlš whdúwaji swedcctwi Bmcclltiuň bisfup
odsstipcnc stlúufy Donatistickš od .)iognta Ua
šwcmš w Ulčftč Rmxlemm, poslal Nugustinowt,
jchož Zn nllúdi jcho w Rearthaginčx byl po,;dml,
lřft Ud učmš Um whtýkú, žc ncprúwč jcdunl,
utikňjc sc k moci fwčxtské,ktorciš Dcnmtisty Untč
k miwmtn

do

Cirkdtde fnt.,

U žc by ťeatolict

wilbcc Dďlmtisty

nn pofoji Ucchnti Ulčxlj Qd

powčd sw thc

jrst w každšm ohlcdu pa

Umtnú:
„Tážeteeli sc,“ prmoi, „proč doáš hledámr e?mějte tuto

odpowčd: Hledámr waš proto poněwadž jstr Zabdnuli
bychom nnlrznuwssc wáš rudownli sr kdržto truchlime
pofud jste zlracrni Kaciřů wáš olossrmnazmx!ámc,wnař
jrn trnfrátr dokud jftc nešawrhli blndň swých a dokud
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jste sc nenáwrútjlj k jednotě Cirfwe . . e Zabhnnli jstc
Uroto, žr jfte sr swéwolnč odlončilj od Cťrfwr rat.
Poždwjbli jste sc Uikoljw proti brasrowř jcdnomu. nýa
blxž proti wssrm bratťim, ze wssrchnárodů sbromcižděnom,
Uroti Cirk!oi

fnl. wssrobccné, o ksrréž plcxtsr co powěděl

Prin Jržiň: Mllscloť sr Unplniti wssecko, co
o mnč psáno jrst w záfoUč Mojžissowč, a w
prorocich i w žalmjch. Tnf psáno jrft, n tak
mUsel Cbristuď trpčti n třetibo dnr z Ulrtj
wých wstáti, a kázúno br)ti we jménn jebo
pokaini n odpusitčni břichň mczj wssrmi Uáu
rodo poťnoUc od Jerufaléma
(Lus. 21, 4:1).
N opět w star. Zákonč již: Qd wl)chodu slunce

až nn Zápnd wrliké jeft jméno mč mrzi nčxo

rodh, a na každém mistě občtodoána býwá

jmčnu mémn občt čistá, nrbot w eo
lifé jcst jméno mť mezi dUairodh, prawi
Hospodi n zci st Upů!
Slyň: Hospodin prawt,
nikoliw Donntuš. ncb Rogatuš, nrb Nincrmiuš, nrb
d)ilnrimt, anrb lebrož,
sám

to Urnwi!

Nrty

ncb Nugusljnz m“:bržHospodiu
jsa w eskartenně 8 nčxfoljka pťiu

wrženci swďmi chcrď wolnti: Nrstaň sr, Urftaň! jafobhď
ty sám toliko bol Cirkwť prawou? Md wssnk wjme,
fdr prawé Cirswc hlednti jest“ (fnp. 6, 9). Co do !m)u
čitfy činčné, že fntolici sr utckli fmoci swčtské, tafto
odpowidá: „J já jsrm prwč byl tobo mlněni, žc Uikdo
t jcdnotč Christowč nrnni chrn býtč, nýbrž žc :doUčiti
a přefwčdčiti jcst řaždťbo, bychom wr stťedu swém nra
mčxli lňcoměrm)ch kntoliků, ftcřiž pťrd tim knciři byli zjeo

wni. Trnto nailjlcd můj wssnk, njfoli dňwodd, nýbrž
pťiklndy Umobými wywrácm jest. Neb bylol mi x,xťrdl
ložrno mnobo přiťlndů, a Z nich dowozowčmo, že pťez

mnozi lafým zpňsobem k poznáni prawdn přiwedcni

jsou, tak žr sc wyplnjlo co psáno jest: ch

přilco

žitost moudrémn a bude prospiwati w moue

drossl“ (Přisl. 99). Z wlastnč pnť zkussenostipošnnl
jsrm (črdož bych rošumowánim nchl nislm dosádl), žc
žákonowč ti mnobým k spnscni prospčli. tat že trď jedni
řilnji: MU jsme již byli poznali prnwdu, a jjž jsmc
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hotowi byli pťijmouti ji! Budčž chwála Bobn ftrrlž
dal přjlržjtost že jsmc bnrd to učinili, zbytrčue nrodsln

dnjscr Jjni opčt: J my jsmc již prmodu poznnli nlr
jafoUsi obwyklostsswázáni jsme byli! Bobu difw ktrrýž
zlámal ofowo nassr a nťiwodil uaiď fu sumzku jcduoty!
Jjnč pak: Ncwčdčli jsme sdc jc pmwda nnjž jsdur jj
požmxti chtčli; Bobu wssnk diky! žc obáumjicr se šlých
náslcdfň počnlň jsmr brdliwě skoumnti jj a nnlrzlř jfmc
jř; jjnaf Ucbyli bUchom se njfdy o nislnmli wini opčxt:

MU jfmr od náwratu šdržoaoánč byli nrprmoýmu
noměstmi, o ktrrýchž bychom nebylj zwčdčli žr uc
prax.wé jsou, kdybncbom sc nebyli nnwrátjli; ancbhll
bochom fc nnwrátjli,
fdybh náxt ncbyli flrnchy přč
nutili. Bobu lusinf dikd! že jsmr trď dokounlr šwčo
dčxli, jnk neprawdčwč bylh powěsli ty, o Cirswi

knt. roštroussrué a žr jsmr pošnnli kdc prmodn
jest xiui zasr: Nařli jsmc za to žr nic na tom ncžň
lrži xoc ktrré scftč doirn Cl!ristowu xonšnáUuimr! Bolm
wsfaf diky, fteeýž ná:ř odsstčpeucr spojtl a ufaižul nám

žr Boda jrdnobo též w jcdnotč Culwe wžljwntj a ctiti
máme! Mobl li jsrnl trdy Ucilržnm spolubjsknpu swýcb
odporowati? Co jinrlw bol bdch činil nrž žr bycb Cil
fwi byl přrfqžcl slxromážďownti olore bloudťcča rožntý
lcué xo oudčinci pofojr we ftrsémž jedno jrst slxido a
jrdrn paslýťe? Měl:čx jsrm odporowntj tomu, bd wúm
stntky uonssr brány

ncbyln, kdršto doy žntim Cdlxista sae

mťbo w klatbu jstr whdáwnlie? Mčxl jsrm snad tonlu
odporownti, žc wám nrmni !oolno búti, žciwěti Učtujtj,

kdežto wy jstc žáudčt a smlouwu Páuc:

W srmrnll

twém požrbUaini budon wssickuj národowr
(Grn
fnad

26 4) bezbožmjm počinánim rUUili? Měl jsem
bajjti wolučxlxo prmon

wnssobo pri koupxch n pro

daja

stdežto wy žntinl roštchali jslc ouoDdědictwi ktrréž
t.hxistuo
flws sloon nrjslo loykonpil?P ččl jfrm žastá
wati práwo wnssr, podlé nčxbožwúm mčlo woluo bUtč
slatky swé fomukoli darowntt sdržlo Udo jssr nrjwčlsji
řnr milosti Boži ncplatuým bUtj Urodlásilř dnr tosj;
souňm dnuý jjchžto Uowolal od ml)chodn až Ua ;ripnd )
Mčl jsrm tomu odpor,owati šr n:xmátr žc žcdnč swčxtn
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toboto wyobcowáni býti, rdežto wd jste Cbrista samébo
z řissc jrbo thobcowalj,
z ťisse, kteráž rozssiřenn jrst
po wrsskrrě zcmid? Wždhrpnf otcowé wnssi Cnrrilinnn a
pťátclh jcbo swčtskémoci wydali w pokUtU, ačkoli nce
bylo xoiny nnlrzeno na nich. Hle, kdo jiUémU osidla
strojs, sám se w nich zndrbnr. Wůbec pcxk skrzr wdbrou
žowáni Uloci swčtskoUsprnwcdllwl, silni ku sláloě swé sc
škoussrjť, flabi alr ncbrzprčnč sc pokousseji. KdUž alc
moc jwětstá wýbrůžkoU tafou prnwdy se ujimri, jest to
Uapomrnuti spnsitrlné tčm, ftcřiž, ač brž zlé loůle, w
bludu se nncházrji“ (t!j 5, 8).

„Bwsscm lxdybychomjrnom wobrožowau,nnifoliw
bylo by to ncisilt ncsprawcdliwé.

spolu ncpoučowali,

Llwsfak opčt, kdydychom jich i co mxjsnažnčji poučownli.
spolu wssak jim newylzrožownli, znjisté bychom ničrdož
ncpoťidiliz Neb množi požnmossc prmodu fnmi wUzUáu
wnli, žc bU sr milrrúdi již byli nmorátili do Csrkwe
kntolické, kdyby se nebhli obáwnli wlnstnich stranniťů
swýchj Qwssem žc mčll tnfou dázeň mimo sc puftiti
a přcce anrátiti
sc; lossak ale slabost takých musi se
suásscti. dofudžbh sami nrzmocnčljz Zmocnčli wsfaldu
kdUž se stnlo wohsožowáni

ono od Uloci swčxtské,a kdož

pťi tom též slhsseli naufu spnsitrlnon, stalo se, žc swčtlo

prmodo nrjenom mrnky bludů jcjjch znpudilo, nlei
snma bášcň ta okowh nctečué obwhklosti a báznč ljdské
zlomjla (kn. 2). Jci pak wida, žc takto spasrni fwého
docházrji, mohloli pak jsrm šůstati netcčným, aneb snad

odporownti tomu, by spafeni nrďyli?! (Kn.1.) Qstato

Uč ale, a šo prnwlm jmcnrm wcssleréCirkwc
nnssi„ slyš: Kdobd wáš za přičinou zákonů
cisařských z ncnáwisti pronáslrdowati chtčl,
takowébo my zatrucujcme! Kďobo statky
wnsic nrsprawcdliwě sobě pťiwlnstniti chtčl,
aneb wassc Uaidáni kostelné zadržctt, ancb
wywržcnébo od xoáš zločince pťijimntichtěl.
tobo, tU u takowě mh wždh zatracujeme
(kn. 12, list 93).

Z lijtu tobo zajijtč paton

,

jest, z jakych

to přičin Llugustiu žulěnil dťiwějssi Uúhled swňj
o pťlčměni

se Uloci swčtské U wčcech

U)ksljicich

5:16
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fe Uúboženstwi. Po dlonhý čaš Určitč odpou
rowal tomU a hújil Uaproti miUěuč swčho, že

toliko šbranč dUchoonu
bojowati

sc má.

proti Donotowcům

ZkUsscUost wdssak Umoholetčx

pollčila ho, žc uswčdčowúni Donatotocň wždy
fe potkalo š Ucšdarcm patrným, ano žc bhlo
Zhola Ucmožným. S druhš strmch wssak fčml
Ua wlastui oči widěl četUéžciftuph, kteťiž Bohu
dčky wždčxwali, žc pťiležitosti Ualezli prawdu
pozlmti a ji sc dlažitč k žiwotu loččučmu. Jač

Uemčl tedy šwolati: „Mohl:li pať jfrm žůstati
Uctečným, mleb schd odporowati tomn, aby
fpaseni Uebyltx?“ Y opčt: „Kdybyš widčxti mohl
četnč ty žcistupy Uowěobrúcexchch, šajistš byš š
radosti přsswědčjl, že bU tobylo uejločxtssillkrute
Uofti, Uesčtislué to mUožstwč

lidi

lUččxUčum šao

hhdlllti a pekčlUčmU ohUi nydati“

kn. 8). lenexmátedy

(lřst 185,

lúskak bližnimu a pščxe

horliwú o fpachi jejich wččxmšjcdinč wcdlň Yugun
stina pťxčsnaženi tom. N co do žpňfoldujedxlúni
J Donatisth prawi jmrUeUl Cirčloo katoljckč, žc

šatrucnjc

wsselňkčpronňslcdowúui chuúwisti

pochúžejici a žc katolicč jediUš z lúsky pťičiúou
watt se Ulnji, aby je k požUúUi prawdy pixi:

wodili

a takto Uaprmďili.

„Jest:lč

nčledo ž

Uassich,“ tak pisse jmenem kxlěži swých, „Uúhou
doU lU moci Uassi sc Uachúži, Uečinime mu Ui:
žčxdué křiwdy, nýdrž š Uejwětssi lúskon knčxmu
se mňme; mlUwimc a čtcnlc mU wssecko, abyx
chom ho Uswčdčxiliš bludU, který bratra odan

čxch od bratťi swých. Požllci:li prmodu, pťjji:
múmc ho do lůna Eirkwe; pak:li sllc Uechcc
pťiswčdčiti jcdnotě Ehristowč, můžc wolnč od
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Uúš odejitj cmiž se UUl Uějakú kťiwda za to
Učini akož fc i před tim žúduú Um nečinila
N tnktež, scč json silh nasse Uapomiuúnlc laiky
Uassc aby jim Uiktorak neUbližoloali, a UUlozi

Uňš w tom poslonchaji“ (list 88 k 9).
Zufady tč kteroUž tuto jmcnem Eirkwe
hlnsci Nuq súm nikdy se eršdal Uýbržwždy
wěrUc ji Zachowawal o čcmžl pošději hojUých
se Unm Uasfytue duwodn
Druhú
Udalost kterčxž o l!lirxlšxxl dUchU
Nu;xnstinowu a fpoln též o rozhodné Udčxžuostijeho
swědči, pťihodila sc toho čafuw městč Kalamě,
kdež Pošsidjuď biskupcm byl
Pohmxč četUč
ch olxywajirč teoxmjire 1 čxerwna (xokn 408)

slawnost bohynč Florh w pruwodu wcťejllem
rouhali fc núbožcllstwi kresi Když ale bifkup
Zúlxony risařfkě: proti pohnuům wydchš prohlúu
siti dal, srotili

sc, zapcilili kostel,

kUčxžiaž do

krwc šbilt a jcdnoho z nich iusmrtili.
kenl toho powstalo

Núslcda

tak Uebežpečxnš klocxsscxlifťca

stauii, že NUqustin fžúdosti Pošsidiowě fúm
osobnc do Ralnmh fc odebral abh tam pokoj
;jcdxml. Piichodem swým již Ukrotil fw Qtec
xošjitťcuc mirllžjwofti a pohmte sami prosili
ho o pčimlUwU Sloatý Qtec podal ji ochotnč
U soudči cisaťských a dofcxhl toho

uici sprmoedtčwýlxt trcstcm stihňni
pohmlc Ussctřoni byli
Jakkoli

že ch

win:

ostatni alc

Utěssřtclué bylo, Udidčti čctnč Uúu

wraty Dolmtistň a jnlekolichřcroU Cirťecwkato
lickouw Nfricc nadchmlla Ucobyčejdlú horliwost
sziklú ZUpťibytim toljkcra ndu Uowých: nic
mcně boj š Doxmtifth nestal se snadnčjssim
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cmo Ua nmoše ǧcsstč obtižnějssim. Neb ncjeuom
žc trwal zpňrUU odpor jrjich, Uýbrž i pomčxrh
politické toho čafn braly na se twar drnnčxnco
bešpečnčjssi. Gothůw kreil Nlarich Ž počútkU
roku 408 wúlečUč přitúhl do Jtalie, rož čxinňlo
postrach po wesskerš řissi. Q cisaťowč swatu,

Stilichowi, ssla powěst, že šúmhsluč powolal
Nlslricha, br) súm wlúdy sc zmocnjl ponloci jcho.
Stťlicho.bt)l Ua hrdle trestúu a Ua jeho Ulčsto
k Uejwyšssi dňftojuosti

Ua dwoťe cifnťsleém po:

wolúU jest Dlympillď, chraklianUZustanoweu
jest spraiwcem wlúdy w Llfrice. Nepokojewssak
odtud wšuiklé nwcdly Cirkcw kutol. !U Nfricc
do Uowých a ftrnstuých chncizi.
Ncb když sc
roznesla powěst o púdu Stilichowě, Douatčstš
Zlússtč weťejuě wyhlassowali,
žeč žúkouy dinl
protiwnš Stjlichowl)m lopliweul toliko wydmch
byly

ldeš wčxdonli nno

i proti

wůlř

cisaťowčx,

nyui tedh že jiš šúdnč platuosti Ucmaji, an
žc cisať Honoriuš scim prý jaleýsi ZňřoU er
prospě.ch jejich wydal.
Nčxfledkcm toho počxalč
DoUutistš opčxt krUtč proti kntolikiim bonťiti,
biskupowé a kněži bhlč od Ujch tl)rúni, Umozi

až do krwc žbiti, nmohým wlash š hlawy tre

hciuo, auo biskupowé ScerrUš
nsmrccUi jsou. e)
Takš wýtržnosti

a Makarinš

púchainh jsou poncjwice

w mčstcch a ňťadowš cčfaťssti Uiktcmč ncpou
skytmlli katoliřťim žúkouni ochrany. Pročeež

wyslal sněnl Karthaginský, 23. šúťi rokn 408
odbýwaný, poslance swč, biskupa FloreUtia a
z) Coň. onn. ňsrio. c. 106, lčst 97, loo, loZe
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Rcstituta k cisaři, abh žúdali o pomoc wydatu
Uou. Nng fúul, chtčje podporowňti žúdosti bio
skUpň poslauciř, Uapsal o tom důtkliwč psnni

Blympiowi. Eifnť potwrdil 24. liftopadu rokn
408

Uolol)m Uúlczcm zúkouy dřiwčxjssi,oldzlásstč

alc Unpoulemll úťadň swojich, nbh odbojUč Dou
Uatisty zúkouui pokutoU ftihnli. Pouěumdž
ale bylo sc obúwnti, že by famd úťadnici, obciu
wajice fc newoli cisařon.m, pi“xckročomali lUc,še
kťesimlskč nliruosti, Unpfnl opčxt sw. Nug. pfmli

Ulisto:leousulowi Dountowi do Kmxthngixly. ch:
prwé litch tobo, že Eirfcw Nfrjckú w takých
Uesnúšich postmoclm jcst, žc potťcbuje poxuori
wlúdy swčtskč.
„anťisnbám wssnk tcbr,“ d( Donntowj dálr„ „skrzc
Ježissc Cbrifta, nbyš, fdl)ž trcstúš, nctrcslnl podle wrlio
softi neprnwosli, nýbrž abyš Uřisuou sprmoedlnost mčro
nil lciskou křcskauskou. Ncb neblrdcimc zde pomskd nad

protňwniťy swými, aniž žádáme smrti jejich, nýbrž por
čem Ustawičuč toužime„jcst, alšy naprnwrni bdli. Prou
ssm tch, kdykoli souditi budcš rochře tyto, nčkolřjjmi
Cirčcw Und miru zbčdowána jcst, prosim, šnpomrň. žrc
máš moc Uad žjwotcm a smrti a ussrtřiž žjwota jrjiche
neb mh Pána Boba Ustnwičnč prosimr, bU k prnwčmU
poznáni pťiwcdcni bdli. Proto také, kdnbyš je na brdlc
trestati chtčl, my bisfupowč n knčxžijiž nlfdy bhchom
nemobli útočlsstč swé bráli k moci wassi a tak bU se

stnlo, žc by Donatomcj potom tim Ukrutnčji proti Uám

zuřili. Nrb my bhchom radčjř wlastUt smrt woux

liti muscli, Uež abhchont je wám we smrt
wydáwali!
nciležitébo

Nrpowoluj tcdh, aby kdo trcstcin bhl bez
wyssrtťowádlt

cx pťiččň se, aby faždý požnal

winu swou a spasitrlnč obrácrn byl. Nčkoliw wssc to
jen proto se čini (totiž stihúnl“Douatistů pokutou). aby
od wclikého zlcx přiwedenj byli k dobruwrlifčmU, pťccc

jcst to wůbec práce bolcstnčjssi, Uež prox
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spčssnčjssl, lidi mocť Ua dobroU ccstn obrao
ccti, ncžll poUčowánim jc ziskatl“(listl()() lzt).
ee) Z události posud wyprawownnýeb a z wlastuich slow sw the
pozna lusknwý čtcnáť sám„ jak nesprawrdliwý jcst úsudet mno
hýchhistorčtu, tteťčž sw. thc wjui z iauatňckeho prouásledo
wáni Donalowcu Ač nám tuto ncmožuo, wUpowčdi jcjich da
podrobua rozbirnti přecc wiuimc jc z sčžfébo hřichu břsto
riclcdo. a to proto žc na mnoze pťerussujč pásmo udlilostx.
wyrýwaji jednotliwá slown Uessetřicenutného spojrui jejřch o
jlnymi spolu ale tež zntnjuji jrdnáui sw Aug a zřejmé wnu
roly jeho ťtcťiž bU zujistč Urott nim swčdčtli Kdo tat čim
o tom ucmužeme řict žc chtčl soudjti sprawcdlimě qu. Qtec
sám nám wopsal jnr wlastui únxysly a čiuy swé tať t proo
tiwnikuw swých, a obssirnč podal přičřnh, pro rtrrč zmčntl
prwotný naihled swuj Jemu sslo jeu o smčřcni Douutlstu a
když poznnl že ccstoU smčrného rokowáui

dosiri

nelze, přiwolil spolubrntřčmswým žudal

wssak jcn a to

ho nifternk

lleřiž by tutolitům

přeswčdčcu
jsn žc

liko záfonň odrunuých a ochruuuých proti tčm
uúsili čid!ili

prawda suma jcdou zwitčzi, bndc li se mocč hlafali o de;peč
nou wolnofti Té wssar zojistc uebylo porud Donatistč bou
jowali tyjmi, mečema ouou práwč ďábclskou zdrani ttrrouž
kutoliky oslepowolt Čt snnd mčlu Eirkew Africkáw nečmnostr

trwatč až by ji násiluú swéwole Dountistň byla wyhubila ,
Cisař wddal zátouy nřisné, a wsiat o swe njmč an oc ftrauy

fat talých žádano ncbylo anrm

že chtčl potrcslatipoddnné

ttcřiž ku zpouřc wždy hotowi dyli a pokoj řisse jcbo nrbrza
pcčnč russili Přiljš mdforo ule cenil moc suoon, an nebyl
jčst poslussenstwim wlcxstuich úředuitůswých,n nčnsto lež záronňm
swým uemohl zjcduati polťebnc plalnosti z čchož tnktrž ujmu
nesl na wážuostč swč.Wrssferejednáui sw x.!lugustiua zřcjmč o
tom swčdčl ze upřimuč mjlowal protiwnify swé a že též
wymťal rozboduou moudrosti Uolitietou au dobřc znnl Uomčry
dobU swč přede wssim ale usilomul o jednotu a wolnost koto

likň! Proto ádalna

mori swětsféjru to ro wssimpráwrm žá

datjmohl zafonni orluxnnu losuž před násilimea ruto cisuřsuaze
poskytuomi
molpl n eezxjnk si byl Proli
uminil takym
w rozhořčenoftu
wyhludin ťuciřstwoo.onntowcň
úmyslňm jwč,
po

wslnl Bug.

wsseltsou moci swou a odwrulul od Douatistu

wsselifč nebezpečenstwi žuwotn, jcstti

jim tehdy skutečnč lgrou

ilo Ncb mcimc ;a to. je sw Dtce muohou stnrosti trápňla

jčž pouhá mysslcufa žc dU se Douatistum třčwda učjnkeičjuxtl
mohln, fdežlo sc toho w prawdč snud nnx odawolř nebolo an
loho čnsu opět sr opakownld nasilnč wýtržuoslt Curtumceslionu
fterl)cbž moc swčlská zomczitl ncmodla a wňdec záfouy cisur
ske bez docbyby wice slowy uež skutlem whtonnwá ny byly.
poučwadž uřcduici buď dostatečnč moci nemčli, aneb potajmo
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Můžemc Ua jisto twrditi že pťimluwa sw
Donatistmu profpěla; wsfak alc tcž jisto
jest že fe mu ša Ui zlc odmčnili e)

the

Ncb prciwč toho časU přibližomal se Nlao
rich š wojskcm fwým již až k Nimn a souu
časnč pleuili narodomé Lllmlssti, SUcwssti a

Wandalntč odwažliwými jizdnmi swymi Gallii
a Hispaxlii. „Nastalytehdhtakčpohromh“ prawi
NugUftiU, „žc wssudh a wsfeobccrtč bčdowúno
Donatistum stranili Qstalrrč zajistčsuáze jestsna nesuásscnliwosl
sobč stčžowati urž w prawdc fncisscnlčwýmbýti Spruwedlt
wčjssj jest aspou w mnoljčm úsudcť protestaulskčho dčjeoisce

Gfrorera Sr jcdo „Grschřchtcder Klrche“ sw u slr 678 u
ed Za času tčchto traplňwých, fdežto umohc a obtižné prácc uřadu
biskupskébo dolchaly na Augustma, tdržto mčl wclké uesnázc ď
Douatistya weltčncbezpcčensnuiwládč řimskc zkcizou brozilo„ za
čnfu tčch bhlot 9lugustňuu muobča trpkč boleslisuásseti W ta
tých protiweusndich dyl nwyťnul na wroncich modltlbách dle

dati posily r wytrmalc stálosli Buh wssat léž popřal že mu
práwč teufrcite četui pťálclč jedo durnzy oddanosti u lásky
hojučútčchypostwtnulř Sw Pauluuw častopsáwalAugustinowi
a fdololi mu nčrtrrý spiď poslal uo což se častěji stáwalo uxo
sluwiwal dcu trn co slnwnost obzlásstui Též tntc Scuderuc biskup
Milewuanský poslal Augustiuowi welmj dojťmnwc blahopťáni.
Bisse c wfsicknt wčřici w celé ?lfricc nrobmczeuou úctu t Učmu
chowajl„ welcbice přt tom milosk Boži ftcráž slowy n skutry
Bngustinowomi po wcskerém swčtč sc oslawujr
Augustiuowa
odpowčď jest Uřitlnduhm wzorrm skromuostl Brawi že roelmi
obáwatt se jest chwály té fteráž činčua jcst od přitclc dú
wčrnéljo n že sc mu podobá, ťdyž přitel ho chwnli jakobh
scim sebc chwálxl a to že prý jest uc nesitelné
W každem
ohlcdu nle památný jest list, tteréldož dr mu tčhdy dostalo od
učcnce jatčhosi pobauskébo Diodkora kterl)ž ceslowaw po Jtalii
a Yfricc a odtud chystaje se do zrmi wýchoduýrb zatoužčl o
nčkým rozmlouwatř o rozdiluých pťedmčtech týkajicich se silo
sosie poquuské Nš tc Uřťčlnyobrátil senn Nugnstina Musimr se
wssim práwem tomu diwiti„ jať sc nržncimý Uoban o takou

prosbou
na proslawrnéhoSdistupa
tterý
toliterl)m odwážiti
práccm amohl
nesnázim
podlehal
Qlcc knt
ale Uřcce
nxu poslnl obssirué pojednáni o rozlřčuých sonstawách siloso
sických aby ho ale zčskul wiťe kť dowodtl mu žejcnw Ehrlstu
Ježisfi swčtlo wsselitč moudrofti a prawdy Božskc člowččen
stwu wzesslo
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jcst Nejcnom w Jtalii, Gallii a Hispanči uý
brž take w quptč byli nmozi kťestanc od po
hanu Uslurceui Wssak ale Uač tak dalcko zq
bihamc? Ncb i w nassi krajiučx ijponske,
ku ktercž pťece nepřčbyli Uúrodowe oUč bar

barnti

kucži Donatistu a erkumcellioui

paichaji Uklutuosti

žc ldy suad Uaitifkh

trcke
cxi

šiUcu oučch snefitelllějssi byly ch

krutějssi Urpritel nenlohl takú Uulťa wymyjliti
jak tito

kteřiž locipnem w octč hcxsscUým osle

puji katoličh, Uenulosrduš jc trl)šni, douly jc
jich šapaluji a statley pobčraji Wčera jcsste UU
Užnamcno jest, žc Ua jcdnom mistč UrUlcchct
nym Unsilim tim čtyřlcct katolikťl na Uowo od
Uich pořťcftéxlo bhlo“ ee)
Na ;ačatťu xokU 409 byl siee cisař Ho
Uoriuš Uowý Zufon proti Donntistiml kncčrllm

a pohaniim loňbcc whdal jak alc šo slow NU
qustinowl)ch patrno, použili Dolmtlste chnúč
jtchdcjssichte opčtučmu plcmúsledowaui kutolikll
Cisať

fcim Uexuoha odolnti Umlečch mocč Go

tuw Uzmďťel ň Nlarichch přimčii
opětuč

Uwzč UiUli wšniklU

Ucpohody,

Rdyž ale
Nlmxjch

šuowa š wojsfem fwym lšNčUm fe shlukl a
cisaťcul Řimskym Ustmlowil Nttala, dosawúd
ného pracfckta Rixusřého Nčfolčw tcukrúte k
Udlúdč cclc UefchopUým byl picc poluoci Do
Uatistu chtcl se Uwaizati w držcui tmjin Nfri
ckých Cisslr Hoxlorčllš wssak chtčjc takčmu Uc
bešpcči whhnonti, odwolal wsscrky šúkoxlyplotč

Douatistum wydmlc a powolll jim Upluollfwo
u
eej Nugl w listu daučm Biktorinuowč (lll.)

w listopadu r. 409.
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bodu nútusžoruskoudBdtud owsseul stulo se, še Douao
tistú woluost tu obrncrlt knúrmuué sskodčkatolikmn
čiučxUéQbšlússtč protč Nuqnftiuomč črlili ntnkowč:
jcjjch a nčkteixi leuc;i jejřch udzlenzalčxuu tato slowa:

Stmučž

sc lidU unsseho, a whhybej Um nee

chrc:x
lč abhrdom!rbc Usuutčlč(list 195) Marnč
wssak byly lm)brnšfy

sud thc

taxké, nn urxucchlynřtjtrrnk

oblomčti onto

jaten jrmu ua wšdoly

Uwrdlč Ulladilm jťsteho Ymkroldia u witčxzuélu
flawnčm priuwodu co ldiftupn swčho do Hip:

ponu.

leuč

stutck Uowcho ldiskupn toho lml

,šo un nowo tiestčl taloluclecho pcadjnhlm Rust

ciaua ž Cirfwc pro ncpočestuh žlwot wyob
cownucho ačkolčw Nugusliu tomu slowU du:
tkliuu)mč odpolowsll (sl list 106) Bndolduč
wytlžuosti dčly sc na muohl)ch miftrch, U Eil
tcw řntolirkou lU Nťxiro stihula trhdy Uiua ša
Umou tak žc w prawdro oplýwul kalich Zcia
Uuutřu a hoťc jcjiho )
N proto Uchplmotl

fnrul 8imtlǧaqjllsty 11
dčxuy oprtuč

poslmlce

čchnm 410 slgromúž

swc k risnřl, xx žndosli

o Uailežitou pouwc. Nouiuux, th
sučxmll toho,

Jtalic

Ulcšj

přtstawjli;

Uinliž

U

poslnurowč

i Po:xxsidčuš byl, do

Umžuú žčxpreiwč toho času,

l!dy šomč tn bolcstnč upčla w hořč nrxfll)chmléul.
eje) Roku 409 a x:ll) srwnlo

bolesluč to streidúnť Cirfwc Llfrjrké
D jcdjném udinxr0luguftumwi, tlrryš nurnc poždwjhmmdoluju
swčljo nn oldrxum erludc lnt 8 nruumuuou lúskou chuuisul o
pomoci rndou u pruuluwou sxoočl for todo potřrbldylo Tofto
Uprostřrd nrjwčssjird protmdcusswl obsjiruyxu llslcuu ndUduloswčd

črui plota Douotstum

(llsl 105)

napominal Festa fe s!cilc

wUtrwolosn (lxsl 89) přlmlouwnl se žn Fxmdrutm přt úřndu cx
saťsfém (last llZ, 116), n Rojeulm rlerúž bluduč byl o ncjsud
Trojlcl psnl dňflnduč poučll o tom ro křrsfunowl o tomto
nejswčtčjssim tujrmstwi wčřřtt jcst

24
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Nrb

Lllarich rozdráždm obojštným jeduúuim

cisaťowl)m po

třcti obleličil Riul,

dnc 24. sera

a ztekl ho

r. 410. Po sscst dui bhlo Uc5

ssčastnš Ulčsto pleuěuoz Nlarich wssak jcsstčpřrd
zteřeUim woǧsku fwšmU pťisslš zaleúšal, aby Uca

Ubližowali zúduému, kdožbh sc řoli Ua sw.
Urista, zlcisstč pak do chrúnm aposstolňw Pctra
a Pawla Utekl. Tař owssem sc stalo, žc do
chrčmlů chproftrmmějssich miranmč Uuwžstwč
oak kčesťcxllix, tuk

i

pohamlul se

Utcklo,

odleud

šúdm) ǧla porobn Ucbyl wytržcu. Zprúwa o
púdu Rima Zčchysc rozlleslapowcsskcrčnlfwčtě,
a

oťdšlňsstč w Nfrice

špňfobčla

l,lstrňchg dčxsilm).

Jakkoli byl wsllný početlidipřištečeuiRima Zao
lUrU,ždšU, jakkoli byla Uhronmci štreitn Ua
statcich pťi plcučui mčxsta „;pňsobcua, to pťccc
U!sseobcqlč potoažowňuo
Za hoixc Uejloťxtssi, še

padl Rinl, UlčstoUejslňloučjssi, sidlo
bohň!

Wcřcjnč již

žc proto

šahynuti

pohmlšrpočnli

pixisslo na Rim,

fc odťcř“l bohň fwých slawných!

reptali

Takto

rcxptuti,
poučxwadž
šxbžlcisstč

oUino pohmlš, kteřiž při štečcui Nium od

kťcsťlxllů do chrúmň kťesfctllskýcť)uUdcchi žiwot
swůj Zachrňučli. Wssak i křcfťaxllčbolestuoll ra:
UUU toU tak Ustrnsscni byli, že Ullčxky fmisscli
loštcky a ntrl)úni wiřc kťtxsimlfkč čxčučué. N tU
opčrt wžtl)čxilse Nuguftill proti rolchúui pohml:
stščmu, a položnússcl nmohl)mi řcčxmi múťoum:
slUost kťesfttllfa k diiwěťc lU Bohu.
„Hrúzd

plué

wčstl flyssrli jsmc,xe sak plxňwť w jcxe

dnč ťcči swé. „zinžebáni, plrnčni. wraždčui n loupcnč
Umohého ptichňno jest! Prawda jrstis, mnoho jscm slye
sscl, bolrstnč lfnl jscm nnd pohromou tou, žnlostnč

Ztrčeni Řsma.
plafal a bořekownl jfem Yno

ZZZ
nepopčrám brožné Uc

sstčsli událo sc w Řčmč . . Zfázcx

brozi swětu! Ejble

tedh, krcsknnc nrbrskr ty poupě cjzinčc na zemi
této,
ktrrl)ž nn nrbrslch blrdnš wlnsti swč mczi
anděly, poznrj a meatuj,
r jsi pťissel na trnto
swčt,

nbdcč odesscl

odtud.

LŽBždyt pťechážsme tnfťka

jrnom skršc trnto swčt, a cil přexchodn tobo jrft Bůb,
ftrrýž stwoťil swčt . . Kdobo fdo tobč ťrťl: Zn časů
tčchto, křrssmtsknch, tnlc soužrni jr žr swčtu Zfázn blozi

odpowěx: D tom dnwno již, ncž se stnlo Pcin n Spcx

sitel tmš pťrdprwčdčl ťsa: „N bndon znamrni

slUnci a na chll

nn

daw národu pro bouťi

šwnfu moťssrbo a Udlnobits“ (Luk2l 25) Proč
bhš tcdy byl málomyslm)me?Wždyt

pak CbrjstUš

sfrše miru přcbýwnti má w frdci twčxm(Ef
3 17) Powstnu lrdh a znwcniž sc n wsťe swé Cbli
stuš proto foužrni tn picdpowčdčl nboš fdh sc stanon
doufal w bndoncť dobrčx a Urnntlonil sc f šlémn. Nrb
fdyž přijdoU soušrni a tlápeUť mobou tobč býti buď
škounrnim anrb pťiččnou žatrncrni Ll jaflšm trbr bútř
nalrzUoU tasl) budrš Nrb soužčni tcx jsou jatobn obrň;

nalcznrli

obrň trbr zlntcm bljtj žkusi tcbr a smrtj jcn

ftrréž nn tobč json, spállsk Pakall by obru tcbe plrwou

bl)ti nnlržnnl zajislé crlr sx,uilitrbr . Pločrž lo sou
žrni šachowcjž tlpčiiwost stoji; U Udiir w stálosti anrpo
uooluj bťuchu 9l takto žnjisté wssrlčfé sollžrni sscmr sc
tobč pťrd Bobmn zeislubr.u eečďlewždnf apoutolé sw w
otowech držrnl bdli n pťcrr Udsoužrui tom Bobu chwntll

prozpčwownli N coťd sprmnrdljwú a Uoromy, zrnuěu
srdčl od pnm noljo n,ž do wrchn ljlmoo a šbawcnwsscbo,
což nlu

bylo Uljlélxo„ rdož wlnstuť Žcnn jrljo pokoussrla

ljo, bo rrptal

px.xotřBolju,

odpowčxděl: š)ospodin

dal,Hospodin wžal, jaf frěšdospodiuulibilo,
tnk sc stcxlo, bndiž jméno Hospodřuowo wrj

lrbcno . . Jestližc

dobré wěci brnli jsmez

rnkn
2šlúch proč
bUchonl
nepťijimalje?
(Job Boži
1 2l 210)
dle trřo
tak máS
i ty činitj Co
činiet dobxého ljlrdjž sc ud tom n tim Bobu žallbiti
nulsiš li nlc snásscti zlé i xo tonl se pofořiž Bodu . .

2::e
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Qstatnč proč sr diwiš, že fwčt byne a pomijie? Diwiž
sr radčji, že swět srslúrnul. Jest podoben čloměku, ftero
narodjl se, rosse a stárnc. N !do čloločk srstárne, jukých
tu žalosli, bolrsll a náťfůe? Clowčk trdy fdy srstairnr,
plnujrst náixfů; swčt fcstárnul a též také pln jrft neiťleňn

Wuak alc což snnd málo Učinil nám Bůb, ftcrýž, fdhž
swěl scstárnul, poslal nám Cbrista, by nčxš spasjl telpdy,
kdy wssecko zfážn sxnou běťed? Proto
přissrl Christuš,
kdl) n:dsircko sritairuulo n uččnjl tebr mladéljo a Uřjnesl
útěchu we strastrch a sonžrnich a slibil poslid powččný.

Nrchtčjž tch přjlissnč lnouti fu swčtu slárnoucinlu,
m)brž snnž sc rnději omladuonti lU Cbristu, ftrrýž přiu
woláwá tobč: „Swčxt lwnc, swčt stárnr, stět mizi,swčt
ftonú a pro stciťi swé tčxžcc oddychujo.
jňž se, nrbos obnowe.xuo dudš mládi

Proč sc wrdon

Wssnf nlc Urboo
twé co orldicr.“

strsky také: Ržm žc znbouulx?! Nim

zdajjstčncžabyne, jestuli Rimané žalwuou, a
Rimané Urznbylmu, jrstližc Boba (prawčho)
chwáliti, t. j. wiru w Woba ; rnwébo wyznáo
watč

budou.

Wsso, co jeft dilo rukou ljdskúch„ žbync

Zajisté Učfdh; wždnk ř jwčt od Bolja stwoťrm) koncr
wrzmc jedcnsráte.
Wssnk Uic sc Ucdčje, lrč by lo Bůlg
chtčl anrbo dopustjl“ (Z(klxxxlo71).

Pratodč podobuo, žo Nugustin žapixičxinoll
šnmhnjiciho

je

xlrbrž;wcčc!dstlďi

Ud axlecjldiskllx,ch

Nllrelia wolúU byl č společxuš porndě do Rar:
thngiuy
McUkajc lU Ulčftč toul sprslweu jest,
žc obhwntelš Hňpponuti již se chyslaji kobrmlš
proti Uepťitrli a oprwsulji mčjto saué. Pmlox
waltš Udssňknž dosawadc obyčxej, že jčstčhoduc
do roku chudi odčelucul podčlcui byli, rož sc
wssnle toho rofu pro ldclčč pohromy opouxca
Uontj ulélo. Sotwň Nugustiu o tonl slysscl,

Urchtčl uiktcrak pťjpmtiti, nby fc anouulčloua
lňsleu k chudým.

Psal

plm)ch

fudhch jak lenčxžiul tak t wčťč:

Umuúhciui

tudiž

uproslixrd strastjx

cim diocčsy swč lijt w tnto siowsl:

Sw. NUgustin w Karthngině.
„Utifám
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se ť láscc wassi a skrzc Chlista Jržisse

zapťjsnbám byste sr urrmoutčli a Urboruill nad nepťi
tomnostč mou podlč trla Wim zajisté že žádný z xoáš
o lom nrpochobujc že srdccm a duchem nifdd se od
Wáš odlončiti ani nrmolm; ačfolilo ja tlm wice se
rmoutim, (wťcr znjistč nrž wy snmi) žrs flaboft mri
nrmůže wybowčsi wssemu což Ua mnč požndujrtc To
Zajisté známo wám wnrm žc Uikolřw ze swéwoli ný
brž jeu pro nusnost potťcby nn čaď wždálil jsrm se od
Wciš . . z Bylof mi prnweno, žr jstč lrtoš nepodčlilč
chudých oděwrm, jnkž fc to až posnwádc stáwolo obl)l
ťrjem chwálobodným. .stdykolčw jfrm mrši wámi byl,
napomiual jsrm wáš wždU k milosrdcnstwi, což i ndnť
čiuim, a o to wáď i ndni xarcxsinllNyni nikoliw nlénč,
alr nnopnk wirr sfutků milosrdrustwť kouati nláte. Neb
Udřžtr,fdo dňm se bořč blrdaji lidč mlsta bošprčnčjssibo
bU Ucl)lánjli žiwotq swébo; tak šnjistr mnji kťrsfnué ci
njtč nyni fdežto při tolikerých soužensch podobá sr žr

již nastáwa fonccaažnbyuuti
sudé do šrmč Ukrýwati

swčxta; nrmaji totjž statkU

nnbrž :xodlxodlunou ochotnossi w

poflad xrbrstý Ufladntř nbd snfto faždý, fdyby sr nre
sstčsti nčjnké pťjbodjlo, cx rndosti opustitt mobl žnlostnú
swčt tcuto. nnrb, sdyby sr nččolxoštnfowébo nrpťibodilo.
nbo sr radoux:l ž toho, žo Boix:l snmému stntkn sloé
odewždnl. Pročež, bratři moji rozmilť, knždl) dlcx nwžl
Uosti srdú udčxlujsrž i Uyni a nUnč práudč L wčtsiť jrsstč

ochotnosti pamčtliwi jsoUcr slow nposstolowých: „Pán

blčžko jest nrbuřitrž pťiliš prčljwl

(Fil.

4, 5 6)
Ciutrž to trdd pro Bolja! Bňlj wáš žachoj
wrjž w pofoji“ (list 122)!

thťrlm

dowoditi,

žc Hlppoussti wolučx

Upojlrchli k rozkažxl Ulčlcuého bisknpa swčho.ck)
šej Po

uáudmtu

sndčm do 1ůipnouu přajol sm Qter

miudsslěnm

Puniuun syna Urnrirkta Rimskébo Sexncrn Mrlnuic umnžrlru
jebo n Blllino, nmtfy jeji ftrřiš nrtolxlo udyjokúm rodrm ný
luž iprnwou
zbošuosli dnlefo proslnnull a do x!lfrlfw bUlč
nrlssli lU smat Yugustlnu úrm sudou wxdnli Rdoz Biuinu
jcduou služluim Božxm přitomeu dyl lid pojednou xbouřmdse š
wrlfým pofřlfrm wolnl: „Pjumu muji gu fučze wyswěcm blel!“
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RokowáUl w Rarthaginč.

KU koUci roku 410 wrútil fc fw. thc
do Hippoun, au se staw zciležitostč locťcjuých
zšxaulcuitč byl žlepssil. Nlarich totiž po dobyti
Rinm wojfko swš wcdl řjřhn, chtčjc opanou

mati dolni Jtalii, Sicilič a Nfriku,núblcwssak
Umťcl w UlčxstčRofence w Zš.roku stúřiswčho.
S Uústupcem jcho Nthaulfcm smiťil se cisař
Honorinš dokouale, a tcď již wsscchen žřctcl
swůj obrútil k Urowuúnč Zciležitosti Donatistň,
ktcťiž w poslcduim boji opčxtnčsemu byltžproo
Ucwčťili. Biskllpowč wyslan od sučenlUKarthau
gmskčbo (roku 410) ldršpochyby jcsstč mcsskali
Ua dwoťc cisařskčm, a k Uúwrhu sw. Nllgnstina
žčxdali Ua cifaři, aby powolal bňskupy šc
strauy kat. a Douatskú do Karthagilly k spoe
lcčnčum rokowúni o koucčnčmfjcdxloccui. Cisař
swolil k žúdofli tč a šúkoltem ů) 14. ťijna
roku 410 wydauým naťidil občxma strrmúm

unp npuu

x!luguslču whslo:xpiw Ua rnšatelnu, měl ťrč k lldu, we fleréž
prmotl, že neuxňže Pmčana proti wňli jrho sudčliti, kdUbh bo
wssar nutňtt
chloli, že lm radčjř složul uřnd swňj blskupskh.
Slowa tn rošjitřrxuý ltd wicc přeaewapčln„ než upofojiln, neb
douře sc zmáhnla, a kdož obáwatl se bylo ljorssich wčci n roza
jisřcui uebezďečučxho, slibll Pjumu„ že zňslaue w Hipponu a
slab ten i prisaboU ztwrdil. Na lo fc bouťe utjssila. Nčxgustin
lěžce nesl onu wýlržnost ljdu swčlpo; nnd to nlc jxMo:lcmina Nlbiua

zaucwťrly Ua nčdo, že byl žádal přisahu na Mnjnllowi„n
žc z lidu mluwiln ziskuchtňwosl.Yugalstiuůdodiwuhodnou mlra
nosti osdrnudedluil jeduáui fwč a pošdčji lid swňj ktomu
pťimčl, že Piučnna slubu jcho oprostčl. Cclri událosl ta jest
zajimawljm obrazem driwných obučrjň kťesk.xnskbch„spolu wssuť

l zťejmým důkozrm, jaf uejuadnč bylo tebdy úřndowrřui bio
skupskéz(Srowne o tom lústy 121, 125, 126)

xje)Záťon tcn uadepsán jeft tnfto: „Wc jmeuu cisaťň Honoria n
Tbrodosia. dobronwljch, přessfaxstdxýchwitčǧň n triumsatorň
slnwuýchj“ Zaf sr modl cisař nazýwnti wjtrzem, nn sidle w
Rcuornuč w ustawlčuém sřrnchu trnul, a an pťod 8 nedčlč
hlawuč mčsto jeho z“tcčeuo bhlo?!

Rokowáui w Kartbngině.
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a spolxl Ustao

nomil, žemajiDoUsltisté chrúmů froých anweui
býti, kdyby se ncdostawili. Jednčmi tomxc a
sioe š

plnou

Uloci mčxl pťitomeU býti cisaťský

tribml Flmoiuš ď))ťcchellixlušz
Kollcčnč trdh nňstala dolm rozhodllú, a
kouečnč mčlo fe loypluitj, po čem NugustiU již
1Z lct ldyl toužjl,

a očx byl po rossechcxl čaš š

pili Uruumuuou Usilowal. Na zcxčcitťllr. 411
pťibyl Marccllčmlš do Nfričy a beš Ulesskúlli
rozrslal wyžwúni wssem biskupňm Douatowe
sieym a túž podoldnč i kntolsckým. Yllrcljuš,

Primaš

Karthagiuskú, a Sylwamlš ž NUmidie

jmenem spolubiskupň swl)ch ofwčdčill woonst
swoue). J bifkll:xoxočDonatowssti pťiwolili ko:
Ucčuě, ačfoliw ne bcž oiďporut Tafto fcsslo fe
ke dni 18. lewčtua roku 411 do Karthagilch
shroxučxždčni flmUUčš Sc

strauy

katolčcké osobUš

přitomui bylč bčfleupowěw počtn 286, še stranh

Dantistů

278 bisknpů mť).

W mčxslc samúxxl ZU pťičillou

sješdU toltka

lxiskupů panowňlo Uapmxtš rošjitťeni mhsli.
Yugustirl ť žúdosti biskupa Nurclja čiUil ťeč:k
lidu, a šn pťodnlčxtsi obrmd pokoj kťesčamc
skl), prawil mezi jim)m takto: „Modlete se
ža Uúš, mh pak budcule mluwjti ža wúš; dciu

lchtc aluulžuy, neb alnmžna modlith

poo

lozuússi. Takto žajistč pťičinite fc i wy pro
Clrkew swatou n takto jř fuad wicc prospějcte
UedList o tom dauý Morccllinowi

sepsul sw. e)lugustiul

wnle) Bistupstkjch sidel kntolirtljch tcnkrcite nebylo aťl) obsnzeuo, a 120

btskupň kntolicwch uebylo pťitomno,
pro

wyjotčx stčxřřn

buťi pro churawost aucb
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Nokowánl w Knrthaginč.

Ucž Uch; Uelx žaduý

š

Uúš

ncduwčxťujc

we

wlnstui sily swé nl)luž núdčje nnssc w BohU
jcdiUč sc šaklndai“ Ncž počxalo jrduňui, scstae
on jcst Udl)bor 18 bisfupu š leaždc strmlh, z
Ujchžto frdm mrlo nyjcdnčxwati, srdux pomdexm
šlússtuiul pčitoumo byti a čthči moli fepsúui
snčxmowných lUUnesseUť opntřowati
Prwniho
čelwna odbýwulo fc prwc sc;eul W popťedi
fntolických bjsleupú byl Nuqustill aď Ubou stxcm
utkwčxlhkay přitoumých lxifkupů lm slcaném
bisknpu Hippouskšul.
Se strauy Doxmtťstii whniknl Uojwčcc Pcu
tiliaU, bisleup Cirtcuský, obojctuou wýmlumuosti
swouf chprwč čth byl šňleon risaťskl), pixiwo:
leUi kntolikú a Dodmtistů k rokowňui a oswěde
čcui ldifťeupn kntolických,

šck hotowi

jsoU wsstu

rkui wždslti fc stolrilswých diffupských jcstližclm
toho prospčch a jrduota Cřckwc požndolrmly, ko
Uečnčxlistčuy pluoxuocuiku whdnnč od bxsfnpu Urpixi

to !!m)c!x.Tuj šumn tulčč)x Udmtjsté,žefuad podpjfy
trchto Ucprawc U žsnlssowaué jsou; o črul když fo

wynetiowňlo

přrsslo lm jcwo, žc podpisy bi

sknpit kutolicťých byly prmoě, uaproti alo Uěu
tdterč podpisw Donntčstn žc šfmlssowňuy lxylyr
mlto podrpfúni byli taleú učkteři biskupowč jc:
jich co pixitoumi w Rmxthnginč, ktcřiž byli uc:
pťitouxui Takto owsscxu přisslč tckžahmlbcui! W

druhcm sc;cUi odbywauém Z čerwua Doua
tistc pntlue o tousilodoalj uby sc Uwyjcduaiwúui
ro ncjwirc prodlclo Ncld hned lm počxcittu
když Naarcellauuš pošadal blskupum, aldy Za
sedli Dmmtiste odwčtili žrt neulohon znscdnli
Z katoliley. Pročcž

t hncd katoljčti biskupowé

Rokowánt w Kasthaginč.
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powstali a sňm Marcellinuď dal odstrnuiti stolcc
swůj

Ll kdpž se již xuelo rokowati

opět žúu

dali odročeni sezcni, abh prý, cožwprwuim seo
šeui ujedmiuo bhlo šleomjetč mohli čxemužkoxlečUc

Marccllinuš na pťimluwn Nugustčlwwu pťidoolil.
W tťctim sezcui, 8. čeera,
fe strmuh kUtl
pťistoucho jřš k wěci smué a anrhmlto, abU
Doxmtjsté dokcizalč Uejprwé,

žrť katolici stentcčnčx

bhli loydmoači piscm sw ; Dolmtisté lossakopět
Uamitali, še by fc nejprmč wyssetťowňti mčxlo,
kdo jest we pri této žalobuikrm n kdo obžalo:
wauým jak pry se to při kexždéxxlwyssetiowcini
fouducul stmoati nlú! Na to se pošdwihl Nua

gustiu U šwolnl

,Núh luiď ua Ulčstotomshro

Ulúždil, ňldychoul mchduúumli o prmodě a Ui
koliwo ožpusobecb soudu swčxtstého“Qpčtlossslk
namitali Dounteste že fc Um Uejprloe whslo
witi, dU jařúm suuUslU katolici Užiwaji slowa
Cirkecw faxtolirkú. Llugxastčn na to zuňmou

wý:

Ullnwnosti stou dowodjl, šc ta jest prawúEir:
kcw katolťckú,ťterúž od Chrjsta Jcšissc Ustnnoweun
po wessleeršm swťxtč ro,;ssčixcua jeft. Potom jc:
dxmlo se o otň,;rc, ktcrai strmm B ostaluimi circ
kwemi obrowúui xuú, U Douatřstč tuto bc,;dčxču?:

wy,;uati Uxufelt, že obcowúni tobo Ujfternk Ucnmji.
N když Nugustňu obssirUč dowol;ouml, šc
prawú Cirfrw ml“l„šetrpčti w lňuč smčxu hřiss:
Uiky n že tim Urpřcsteiwú býti prnwou Cirleldi,
lldfsicflli biskupxxwú Douatowssti fe odmlčeeli. Na
to

čxleuo7 jsoxl ljstiuy

dučxroboduú, a sicc Učxlešw

sučxnm Rimskc“bo U Nrrlatského,

a

lčst risaťec

Ronstantťun, jimš Ucwimmst biikupxl mecjlm
U Feližǧn

šixcjuuč dofaišaixm

jest.

Dúlc
ů

pak fc
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Rokowáns lo Karthaginť.

Donatowcum dowodilo jak saxui UšUúwaji žc
Eirkcw na zemi scstawa z dobrýchaašlýclx„ aU
nejprwc bhlč Mnšimiana a strmmiky jcho co
chhorssi hťissUikywyobcowali potom wssak žc
je Ua profto pťijinmli, Uikoliw jc Ua Uowo ne
krcstice Beždrky Dollatistč tUto prmollč žc pry
Ucilcš Učinčný

o při
Ucmilžc se potahowati

jedUe Ueb o ofobč: jeduč:

ťeu Oři Ucb osobě jiuč,

xmčež Nngustill odwrtil: ,„deowčď

ta jestit

krútřa alc takc koncčuú O bystc již spissc tař
byli odpowčděli!“ Ncb Zajiste když Dmmtisté

tafto pťipnstili že patrný hťissslik Mašiuljml
a stouchci jcho jsoll w Cirkwiprmoc Ucmoblx
již dele odpimti m)brž Umjcli UzUatl že Čirkew
katolicka žčlstala pm!UoUCirlewi abyt icheciliau
žjewUýxU hřissnikcuč byl býwal Rošmluwa tr
wala od rúUa až po;dč do Uoci a když wssechuy
otúzky rošiesieny byly, U.dychl Marcellmnď ťo
UcčUý nule.ž, žet Doxmtistc Umji sc wrútiti do
Eirkwc katolickc od ktcreš bcže wsscho dilwodu (jař
se Usl rokoanni žřcjulč doswrdčřlo) fc byli od

lončili

Na to wydal pwhlússcni kn wssch

DoUsltistnm, žo podlš žakonů přifue pokutowčmt
bUdoU, kdyby UordossijUč setrwali w roškolu„
Eisať pak Uciler ty wc wsscm potwrdil.
Tak fe Ukončilo chxmtuč: ono rokonočnli
Kartbquillskě Wčxtssisla Douatčstix anxcitčla sc
do Cirkwe katolickě, luxatři po 100 lctodscbe od
loučexli opet sc spojili ku wžcijcnmc lúsrc a jc
dxlotš a Cixkew ťatolicka w Nfricc taťoťkn lm Uowo

wssticha

a Utwršcua jcft

Slmouc witč;stwč

toto Uad lximž čclý kiostnnský swčt ;aplčfal
hlawnč prččistč dlužalo sw quustixm
Meši jcx:

Konečnč smťťenťDonatjstů 8 Csrkwi kat.
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dUúUim a co do hlawslých otaizek byltč oU sau
UlojediUý hlmUUým ťečxnikem, a Ulimo Uěho jeu

lepillš

a Pošsidiuš, žúci jeho a pťňtelč, pau

trnčji lUinkcxliu

Wčtssina Dolmtiftůto již dúwuo bhla zao
pomcmlla, z jakých to pťičixl otco!oč jrjich od
Cirkwe katolickšse byli odloučxili,a Uadto i wůdo
cowč jejich wsscmožnč touulpřeťeciželj, aby prawš
přičiuy toho na jewo ns:přisslyu Nngustixl spisy
swými prawdě a požnúUi jejimu Uwcnč klcstil
cestu

a čcho se Ucdostčxwalo k úplUčlUu witězu
stwi pčxi rokowúui fmnšm, dowrssil ncpťckoo

Uanch wýmluwuosti

a prúwč andělskou mirx

Uosti fwou.
Wssnk ale rolemoúnim Karthaginlsřýxxr Uebylo
jesstč Ukmlčxrxlo slawué dilo Nngustinowo. Neb
wčxtssiua Dolmtistčl omsscm fpojjla fc Cirřwi
katolickoll„ Uowúčkowé tito alr mčxliprmndu kato:
lčckUU tcprw dokoxmle poz:mti, a žitUot swůj

dle ni sprnwowati. N na tom poli Nugnstin
š ncuxmwnon pili pťičxiňowal sc o dUcholoUš
lUZdčlúui nowš přibyll)ch údů katolickych ano i
spolUbisiUpy swč xlctoliřo pťikladem ale i sloe
wcm fwým pťedchčxžcl. S drlchč pslk strauy
Učxkteři biskupowé

a

wclkci

čxúsť lidu

sctrwalč

twrdossijUč w ro(;tržcc U nnd to jcsstč křiwou
powčst Ulcši swými xxošblassowali, že Marcclu

lčnnš prý od katoliků byl Uplnccll. Qpčxt tch
wolúuo Nugustiua do bojc. Sw. thc, ačxkoli
Umohoxl pcčxi a Uluohými stmxostrui „;mlessruý a
churawosti
skličxcný, be„; Uacsskúxlčscpfal „Wý:

tnh rokoweiui B Donatisth,“
Urjhlmuučjssi

čxústh rrlého

jrduúni

wc kterémž
tnk jnsuě.
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Koueč.lč smiťenl Donatřstů š Csrkws leatd

popifuje

že každý sUadUš pozlmti mohl Ua ktcrč

stranč prawda zjcumš ;witězila Spiš th tač

wýtcčuč stmo wcsskcré prc š Dormtisty obja
sňowal žct Umoši bisknpowc katolicti wc chrci
mech swých šačnfu postxlibočistč ho dúwali šcž
tak žúdali AngUstan katolččti biskUpowč Ua fUčmU
w Eirtč (412) shromúždčui by juchcm sUčxUU
wydal list k Doxmtistúm (list 14!) což i Uči

Uil; fúul pak Ua towydal ,;wlússtnispišč lid u

Dodlatowfkémn

we ktcrcm; je Uapomimi

aby prawdu pťijali

a křiwcmll osočowúUi bi

skUpU swých newčťili
šjewnci poxcižlea Douatistú

lo .Kartbagialčx

rošjitťila Cirkumcrlliouy le Uowýmwl)trždrostem
Muo,;i wcrche prohlanowali, žc Uochtčxjč
nileterak
pťiwolitč ťxl fuliťelli, a ldhť i o prawdě
ka:

tolicťč

pťcfwčdčcui

bylč (lčst 139). Čtr:

řumcellioui pťcpadli Rogata,

bčskupa Nďsllri:

tmlslečho, whtrhnnli Uul jašyk a xlsekli mU jedUu
rUkU. Tatetčš Zlmocelxtiowi, čllěžř cirkwc Hipe
ponskš, jedxlo oko wyloupilč a pač UčrUtUč ho

Ubili (llst 134)
přisnč

Tlldiš owsscm sc stnlo, žc

žakxočxeuo jest

fyuum těm šnichžto

dlo žúkollň

protč

Zlo

nmoži w patruém ssč

leUstwi chui chbe loe smrt wydciwali Nwssak
i tentokrútc stsll se jim NUgustiU prmďým aU:
dčlcnl strúžuým! Neb uapsal kMarrelliUowť
a k nlistokouslllowi Nprjugiowi tlelčwš ljsty U
;apťisahal jc loc juleuu Ehristowe, by pslumtowalč,
žet jsoU soudcowc kirstaxlssti a žc tudiž č pit
trestúui sprawedliwém kčcstmlflee lúsky a mir
Uosti ssctřitč Umji rož kdyby sochtalo, ařdyby
snad

UdjnuilckhUrmtlosrdučx. trestali,

že súm bh

Koncčné smiťeni Donalistů 8 Cťrkwi kat.

k cisařl se odwolal

(sr

listy 133
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U proti nim stižnost wedl

139)

MarcelliUUď od toho

čafu, kdež rokowúni Karthaqixtskému pťedscdal,

fw quustiuowi

powždy obšlússtxlichtu son

prokažowal, a tudiž naditi fc lže, žct přimlUwa
jcho Za Doumtisth šajistc plntUa byln Easto

st

thč

dopifowal a tehdy šc zlússtni horlie

wosti odporučowal mU pťitcle swého WolUsio
mm pohmm ktcrý žúdal rošresscUi 1ošličUých
otcižck týkajicčch sc wiry kťestcmské wubcr zlúe
sstě Ulc byl toho minčni, žot wira kreftallskei

chrowuúwú

sc š mlúdoU swctskou anto prn

dle slow Ehriftowých křcstml zlč Ucmci odpla:
ccti Zlým a žc takto žafadh kťcstansfš wladr
swčtch wúbec Ucbcžpcčxlyjsou Q tom sc pro
jčxdřil w ljstU fwémk Nuqnstinowi, a Marcellčn
tčž Zlússtnim listcm podporowal prosbu jeho

šúdajc, abh sw thc
pojcdnal

auto

o přcdmčtu tak duležitcm

„Za časů tčch prý UemUžc Eir5

kwi lěpc a wicc prospčti“ Nuqnstinowa odpo
wrd jcft welcpamútua plo dnkladnc nš ucobU
čcjnou bystrosti prowcché olchajeni wiry kťc
stmlskc mk žc Uúslcdkeul listu jcho nmoži
pohcxxlc obrúceuli jsou ku Christu jť) (šr
list

137, 134, 138.)
e) S ueobUčejuon dňmyslnosti pojcdnáwá sw Dtec w lčstntéžtoho

čaju (otolo r eUl) wydauém o modlttbč Proba sslrchetuci
mutronu Řimská byln ho o dolčene poučcui ::rosiln „W tem
noslech žuootn loho“ plmoč sw Qter„ „tdež w;dáleni odc
Wána Uutujeme, a u wiře tolifo chodimo ulrollw u widčnč
(;de wčřucc w Pnnu,

ole jesstč lwoři w lwař ucwidice) mci

dussc třesfunslo wždo pownžowntň jrbe osaunčlou

dylx,
oueu

a Uročrž w modlčtbč nrustmouti dotud nezaswilne dcn
sluwmj, ex dokud denntre

uewzejde w srdcxch nassjch, u

wyplni se, co přcdpowčdčuojest: Llj Uoplučnt

jsmc zeihy
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Začátcl bojů Pelagianských. Polora
Nugnstina. Smrt Marcrllinowu

sw.

Za časů těžkých a Uebešpečxlých prozretel
Uost Boži wzbnzuje Umže loclké a slmduč a
milosrdrnstwim twým, abhchomplesuli a wesclili
se po wssecto dny nassc a radowali

sc za duy,

wnichž jsi uaď ponižil zalcta w nichžjsmewidělř
(ztusilř) zlé wčcč (Žalm 89

14 15)

Procež ldybychom i

oplýwali wsselurou hojnosti statku čnsuých, mámc přec sc po
wažowati, býti osamělými a w modlitbč Ucustciwati . d . Y
pťi wsselikčm souženi mámc pťede wssim u Boha hledati útčcho,

lterýž skrze proroka swého prnwil a slibil: Dam jemu Utč

sscni prawč a pokoj nad pokoj (Js 57 18 19

)

Qč pať prositi a modliti sc mlime? Prosiž o žiwot blnžruý!
A kdo wrde šiwot blažeul)? Zajisté kdo skutečue a w prawdč
dobré chce a čiui, muz žcida toho co nrslussnč jest Nižridným
wssqk zpňfobem neni dusse oua zdrawa (dobrá)„ která,ž netladc
wčci wěčuých wýsie než časných Nebot lo tomto cujnem žiwotč

zujřslčnržijr prospčssuč rdo si urshromažduje zlisluhy pro ži
wot wččuý K žtwotu tomu jedinťmu tedy wssechno ostotnč oč
siussnč žádámc wztahnwali se mci Neb teUtrátc jen w Urawč
sebe saml)ch lnilnjcme fdyž Boda milnjeme a bližniho ecn
tráte jaso scbc nleujemc
bo t lčžc lslsrc Boži seč
sily uasse jsou, powzbuzujemc ljdPšodleme se trdy n wjřc wuau
ději a lásce o toužrbuosti ustawičnou modlemc se A kdlžz

aposstol prawi: Bez dřesiáni se modlete

což jinéhordtčl

ťici než žimot blnžeuý, tterl)ž jcst žčwot wččuuj brz přcstáni od
toho požadujte„ ktewž fcim jcdiuý deitň wúm ho mňže Wssar

Páu a Spnsitel sám nopomeuul náď ťfa: Modlice sc, nc
mluwtc mnobo jako pohanč; uebot se domuiwnli žeby

pro mnohc mluweui sure byli wysldssem Rdo tch

dcle sc
modli, ten snad modli sc muobomluweuim? leoliw! Jluéjest
mnobomluweni n jtue jestzbožnuidlouljowytnďnjiciwroucuost

Bwsscm pťi modleuč nebudlž Umohrho mluwcui. wUul alc teu:
tráte modlime se mnoho tdož srdcc nasse unplučuo jest muoo
dou wroucnosti zbožuou Nrb modletba snma wicr we zdožuém
wzdychlini zcilrži, nrž we mluweni wire wr lfxiui než w roz
mlouwáni Wssrcko, oč w pmwdč prositi mmnr auxňžome obo
sažeuo jest w modlitbč Pcinč; pumnlujmc uxssur žc znowu
zrozent jsourc duchem tčž duchowuč modliti se mcime . . . .
Wira. ncidčjc a láskn k Bodu přjwodi modljclljo fe to jrst
wěřiciho dousnjiciho a milujiciho; sw posty přemxil,ciuúscbc
samého, mrnUeui lčlesue žádostuoostř obžlňsslnč Uak olmu,žuy
welmi mnobo podporujč modlitbu uassi Usilnj tedU modlřtdou
přemáhati swět tento, modlč se wčrnč a e lasfou modli sc deť
pťcslcini n w tonliwostú“ (list l:!o)
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wžklúdú Ua Uě úlohU chzUameUitějssi, abh bdčli
lotiž a ostřihnli pokladů wcsskerčmn člowěčenn
stwu UejčdražssichdTakowýto poklad zajiftč jestiť
wira kťesianskú! Témčť po 300 lct bhloť Ciru
kwř katolické žúpasitj š pohmlstwch a hújiti
proti UčmUbhti fwčho. N kdhž koUcčUčkrwi
Unlčcuiků flUých pohaustwo pťemohla,
Uastal
ji šúpaš UcmčUč těžký, a bylok ji hújiti tru

wúUi swčho protč bludům pťcrošličným, ktc:
řižto Ua množc wsselčkš šcikladh wiry kťcsfnnskš

podrýwali. Z dějii žiwota sw. NUgUstinn, o
Uichžto jfme pofawčxde whprmoowali, zajistč pac
truč wyswitú, že prozřctelnost Wožskú powolnla
ho k obhújcni a Utwrzeui Uejdůlcžitčjssich čltiUkú
UUUley kťesimlské. Požxlali a widčli jsme, jak

bojolnal a zwitězil chd Mmajcheišmem, bidUoU
Ucstwilrou touto rozmmx lidského, kterúžto swět
žhlaďčti a zuňčiti Usilownla. Pošnalč jsme bojc
jcho proti Douatistňm, bojc to pracnč, Umnúa
húwš a nž nUdUč Uad miru, ktcťižto whmaihali
!Uhtrwalosti a stúlosti Uadobhčejuč.Donatišnulš
,sicc ucmiřil Ua šcihubn prmodh kťcsfnnskč wůo
bcc, alc chtčxlnúbožcnftloi ťřesfelllské, ewangec

liUUl lúsktq, přenlčlliti lU Učeni Uemi:
lofrduč krUtoski; a odtUd žlčxsstě ldhl
Ucbošpečný,žc Cirkcw
roždrobiti

jedUU a wsseobecnou

chtčxl nň fslmš sldory umlš, Ucpatrnč,

ktcřiž by prúwč proto bhli žahynuli. Timwčtssi
tndiž Zcisluha jcft slo. Nuǧnstiua, kterýž blud
tcu rclc wywrčxtil, a E.irkcm swatou jedUU a

wsscobccnon
wssař stalo,
gustixm

Uditčšdlčobhújil. Sotwa
již opčxt wčilc Bošskci wolala

Ua Uowč

bojtsstě,

fc to
Nuo

Urjuebežpcčxlčxjssi že

568

Začňtek bojrů Pelngianských.

wssech! chnalo
sc tUto o blud kterýž pťinlo
xniril Ua šúhubn wiry kťestauské Byltč to Ue

bezpečuýblnd

Pclagialtčlw

š ktcrýxužto

Nnguftixwwi až do smrti jcho zúpqsiti bylo
Núpadue jestit že NugustiU již U myfokém
stúri na krútko pťed smrtč swou jesstč proti

požustatkům Nrianským bojowal Llria
Uišmnš chtěl obnowlti ftare pohmlstwi ml Učjl
že Christuš Ježiš Ueni prawý Btch, Uýbrž jo.u
polchý twor ačkoli plwni a Uejwysti Pročež
Zabťednul w pohmlstwu
aU wolcl člowčxku fe
klaněti, a tim i lUirU kťestanskou wnejhlllldssim

žúkladčx jejim wywracowal sm Ehristuď, jeli
pouhy čloločť toliko Ucmohl Ucim Udileti ni
kterak prmndy

Boži

wččnc a Učx.omyluš a ulilostj

Uadpťirošeuč. Jakož

tedh Nriauiďmnď

člowěka jednoho Zbožňowal, byl by
Polaqimlišmuš,

žUičiw wiru kťestanskou kouočnčx

;božňowal člowěka každeho

N w toul jcck

ža to mcime, Urczi oběma pňtrUc shody Unlr;ti
jrst Welkou čxcisižiwota swého muse.l sw NU

guftin obetowati obranč plmody kntolicťé wssak
alc

pťeš to byl trž bčfkup xm Uejwy.ď pcčxliwý

U kťestansié wšdelúlli swěťeUeho fobč lčdn Uxi

lostný přitr.l moudrý nidce cx wýmluwuý utc
ssitcl zarmonceUých

a laskawý otec leaždčnm u

wssch
BlUd

teU, o kterčnaž jcdnati mňme, poo

jmerwúU
jest Pclngiuuišulučb od Mlagřn,
nmicha to, narozencho w Britcmu
r
Pelaqillš přined š počútkuU . stoleti do
Rinm ue.toliko žimotem mrawuym alcibostlosti
roznmu a wýmlmnnosti ohniwoll lUUnikal ňčxtoli

.Začátrk bojň qzerlagiansfychj

ostatUě

důklsldučho

Zšg

wšxdčrkšho wzdčxlcini sr Um

Ucdoftúwalo ů). W Riurě Učenč swé bludnš š
wclikou opntruwsti rozssjťowal tak žc po dclssi
čxaš š Uižúduým odpoxch fc uleplxtťcxl JrU jeu

dnon lprUkla

pťirožcmi prudfost jcho

fdyž

totiž lusfup jakúsi lUc společllostč chwnlue se
;miuownl o wypowčxdi jcduc obsažeué lU YU:

gustiUowšluyžmixli:Nosillliž mnc Pane
abych Ulohl (dobrš) Dej, co porončx.iď
a poručx co ch ce:xe Pčxlňgxušwclmi wússmmč
slowiim tčxmodporowal
Muohcxm odwcižurjssi byl fpojcucc jcho
Caelcstřuš ttelýž plwc praiwnikem byl potoul
prck nmjchcu fc stnl, a spojiw se ď Prlagicnl,
hlmUUUlu lxyl Udňdrem sckty te Uebezpcčne

Peu

lagxčuš wilbrc wždn opatrxlě an
i lstťwe a
obojetUč jcdual, kdcžto Caelestjuš naopale še
smeťml piiumsti U ltchotjwou wýmlnwuosti blǧudy
swé ssiřjl. Qkolo rofu 409 opusttli obn Rim
a pobyli lo širilii nš do rokU 411, unčxežce:
stowali do Nfriky n siro pťimo do HťppoUU
cxby uctU swou lUždnll slo ď.)luqnstiuowi. Swutý
Btcc nle messkal trnklútr lU škmxthaginčšn pťie
čxiuou wkowúui B Dmmtisty a tam fe trdy oba

odcbrali
Prlnqinď šiustnl jenom po Učxkolič
Uedčl w .xinrthngxuě ťdcž se aď dwnkrúte š
Nugustjucm fetkal a whdal se odtud Ua ccstU
ee) Tntto o učxm sudčdči sm Llugustin Sw
.Jeuonum naopnt
pisse o učxmwclxui ž ostm :rosiua (dofu 4!:) nrb olltš) wU
prmrujc o nčxm žc bUl postandw wclfě n dřmotné jrduoofo,
hlnwu žc wyjoko uosil w klússtrře obúwnti ncchlčl nobrž
ustaudlčnr sr potulouml Umstwo milownl ozdobuc n čufto
nrmiruostň du pofrmu u xupojt se dopousstčl Podobnč o uěm
jwědči sw Bsidor z Pdrlusia
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do zemč swaté
Pred odchodem swýul jesstč
Uapsal k Nugustinowi list we kterčmž ho nú

raumčwychwaluje

YugUstin odpowědčl mU (l

146) zdlooťilc, ale wssak Určitčx Caelcstiuš wssak
zňstnl w .Karthaqislč a Uchú:el sc Utslmučjssiho
biskupa o wysweceni Ua knržstwi Poldčwadž
ale bludy swé potajmo :xožssiťowal, powstal
proti

Učmn, Ua snčum w eďřarthcxgiuč odbl)wau

ncm š počútku lokll 412 Milaujcý júheu Pml

liuUš a winil ho Zuúflcdnjicich bllldU obfažcUrch
wc spifcch jcho: Ydam šc prý stlďoťcn bhl od
Boha fmrteluý, tak že bU Zajistč byl Umťel
kdyby i Ucbyl šhťcssil
addťichNdmuuw jenom
jenxu smUémU usskodil Uiřoliw Ulc wesskeréum
člowěčxensthl Dčti po Uarošeni swčm w tenužc

stmml fe chchčxžcji, we kterémž byl Ydmu pťed
hřichenl SUUti a hřichem Ndamowl)m nepřeUla
smrt Usl wcsskcrč člowcčenstwo, jakoš i wzkťi
sscuim Christowýxxl čxlowčxčrnstwonikollw šnlrt
wých Ucwstaue Zúkon tak wedc k spasrni jnťe

ewmlgclium Christowo J pťcd prichodem Ehrtu
stowýnl bylit lidč br.še wncho hťichll!
Z blUdU tčchto ldyl Caelestillš

Ua sUěmU

Uswedčen a pončwadž jich odwolati ncchtčl ž
Cirkwc wyloučeU, doťud bh se Uelmprawil.
Na to prchl zKarchaginU a odcbral se do
Efefu, kdcž oklnumw tamčjniho biskupa wh
swěcen byl na kučžftwi NUgUstiU Ucbhl Ua
fUěUlUtom prčtomeu což se wnakš Caelestiem
bhlo udalo Zpufobilo pohnuti lUclfeU bolestuš

Sotwa

totiž se počala jednota š Donatifty

obnowowati, již opčt hrožilo nowe Uebežpečcn
stwč

Bpčt šc wssech stran

obraccly sc zrakey
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wěrných katoliksi ť sw. NugUstinU a wyžýwalh
ho, by ku pomoci pťispčl Cirkwi sw.
Miulo mchhé jinč šlússtč MarceučUUš o
to nsilowal, a sxx.ažnč Nngustiua
k obhújeUi
prawdy čatolčckčwydižel. N ajiftš Nllgustiu,
jsa zcišračným plodcm milosti
oži, Uejwicc ř
toUlU schopeU bhl, aby UankU kťesimlskoxl omiu

losti Boži

obhcijil.

Sw.

Qtčc odcbral

Rxmxtťǧagixch,
Uby prosiounlal

sc do

celé jednčxnisuěnlu

š Eaelcstňcm. Dokonnlc pozan

neldezpččnostUoo

wčho bsUdU, podstoUpjl bcz mcssčúui boj proti
Učmu. Nčťoliw sonstcxwa bludů Pelagiauských
teprw pošdčji ofnowúua byln, Uirmčnč: potťebi
tUto již o ni pojedlmti, fpolu palck i dotýčné
čxlčncky naUky

Podlc

bylik peri

leatolickč wyswčxtliti.

žjewčui Božiho a Uauky katolickš

roďičowš Uassi,Ndam a Ewa, two:

rološ dle těla i dllsse dokonali a přeblašeni,
ml jim Bťch Udčxlil wsselikou hojnost darii jak
přjrožených tak i Uadpťiro„;ených. Dusse jcjich
bhla čistým obrnžcm a UeposskerěnýUl podoo
chstwim Božim. Rožxlmčm fwl)m sUadUč a

bcžpečně pošnúwalč prade
son

U dobro, a wůli

dobrou be c lossclikč pťcťecižkydoko!mle

srolonúwalt š wuli Boži.

Bčch je postawil w

rúji rozťossnčm a powolal jich k Uebcskémll
blahoslmoenstwi.
Jcho famč!ho UlčxlijedUoU w
Ueldi bez konce požiwati

doloati. Podle

a wččxně wčkůw sc rae

Boha ftwoťeUi jsonce,

jale di ap. Pmoel (Ef. ::, 24) w sprawedlo
nosti U fwatostt prawdy,
mčxlia Ulohli
Uxilosti od Boha

sobě Udčxlenýchzbožně užiwnti,

a wc sprmordluostč

a

swatosti sctrwatj,

což
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Ulohli proto poUčxwadž jim pomoc Božskai dúUa
byln N tak fctrwúwnjice bUlč bo, bcš okusseui

smrti š telem i š duni prussli do Ucbe Uebot

byli i podle tčxlaUefuutelui Takto žili p:in
aodičowc to nliru pirblažcuěm,

Ueb tčxlo jcjich

podrobcno bhlo duchll duch pnk Bohll, spolu
též pnmljice nad ostntnixll twsttwom
Wssač
nle me ftawU toulto blažrncm čxlowěkchfetuoal
uč Uxohn, kdyby byl chtrl Swododnč wule
swč Užjl ke zlčmn sl šhťossjl To byla jcbo
wjua a jcho Ursstčxsti. Neld šbmoru byl Unda
přirozcuých chxú Ulilosti Woži a Urmohl jich
xolastui Uxoci fon
opčt UaldUti nuctd takřta
scinl sobe opčt Udčxlčtl, ponrwadž jich jrn od

Boba prijmonti neohl. Qdeprcl sc poslusscnstwč
Bobn a Uasilnc Uutchl jcduotn š Uim proto
taře po,;bhl wlastni jcduoty eewč n Upndl w
bidné xo;dwojoui a rožsitichi
ď)erb tčxlo jrbo

již odporownlo duchu a tc; Ulu odepiralo po
xlussenstwi swč žndosiiwost šlx w učau sc lxžo
Umožjla a fesjltlň tate, že rozum jcho, nyui
potealcxlý, slmdučx oulúnuti auo ř opmlowati
Uxobla Nad to tlsicerým chum;ixu a konočxllši

smrti podroch

jeft Uejsa jjž púurm tworstwa,

uyni jlž odbojxlého.
Tato byla wiam čxlolorkoum a pokuta
jcho! Wnak alc hčxčchprwnich rodňču Urjcnom
jUU smm)m m)ldrž i UmU wmrm putomkúm

jejich unkodčl juk dč s:U ap Pslwcl: „Sklžc

jcduoho člowěta hřich Ua thto fločt
wsscl a sčrže hťich smrt a tnk Ua lusse
cky lidi smrt pressla w Uč!mž (proto šc
w Učxm)wssirkni

Zhrcssili“

(Rčm 5, 12)
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Zdědilč jsmc ho tossčckUi od Uich, býwúme to
Učm zrožclli (ro syUolUš hslčwu) Uemajice Ua

fobč milosti Boži a prmoa ku krúlowstwi nc
befkému; rozUm Uúš jcst slabý a pokalený,
frdce nassc Uaklouruo fll žlemu,
Uciš přx,šcwličxué ldčdy, bolcsti

pťichčxzeji Ua

trcipeUi a koucčně

smrt
N tnkto žúdul) čxlowčk Uchl bh nlohl
spnch býti, kdwby sc Bl“ch ucbyl smilolonl, a
ledyby Uebhl flibčl Wyleupitrle.
W starčul zúa
kouu pťiprawowal Nuh člowččeustwo Ua pťisstč
jcho, až kouočnčx pťinla pluost čnfu a w Ui

Spasitcl fwčta wtělruý SUU Boži Jcžiš Chriu
stuš

letcry za Uuš, Za hťichy celcho swčxta tlpčxl

a Un kiiži ulurcl, aldy Uúš opčt ď Bohcurfmi
ťil a od hřichn a wěčllého žatrarcjlč wyfollpil.
Skržc fmrt jcbo jfmc ofprawedluěuč a opčxt

nuldýwčxnwuadpťlro;eneho

pofwčxceni jate

prawi aposstolPmorl: Sprslwcdliwi
Uči
Učui býwaji darmo, fkržc milost jcho
fkršc wykouprlli, čtcrcž jest w EhristU

Ježissi (Rim 2 24)
Wc srchtosti leicstn Udčxlujesc Unm ode:

sstrui hťichU dědičlleho,
tečných a losscch trcstll;

jaleož i hiichu sku
dussj Uassi Udelujc

sc

poswčclljiri nljlost stciummc fc syny Božimi a
dčdici kreilowstwi Ucbcskeho! Sfršc
Zúsllchy
Wykupitolc

Uassoho odpollsstčxjč sc Uúm potom

takc sřutecni
odpustili
pijsotditi

hřichoudc

aby se Uúm alc

Ulujime sc sault pťččiuiti a spolll

Mch Uúm Udrlujc ultlost son

(pofwěcuo

jicč a skutečuou), oswěcuje skržc ni rozum uúď
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a powzbuzuje wčili Uassi,abychomwcťili dobrš
čiUili a přikčxzmli Zachowúwňli

uch

Jakkoli

k žltootu

ločč

ale sc Ucim odpoUssti wixm

hřichů a treft wěčm); pťccc trwaji

a šUstciwaǧi

tresty časne (Uúsledcč to hťichU prwopočao
tcčuého) jakč jfoU bidh, bolesti trúchi
ne
moci žúdostiwost a smrt; trcsty thto wssak
Umji Uúm býti prostrcdkcm spascni
chsscho

Milost tcdy Boži neb Ehristowa jcst
dar (Uczasloužexly)
Uadpřiroš cUú, ktcrýž

fc Ucimdarmo skršc žcisluhh Ježissc
Ehrisixa UdčlUje kU pofwčocUi dnsse
Uassi a ku fpaseUi wččUeUčU Této jcstk
spachi newyhnutcllle trcba
Učxm Uic

aU bez ni Uchc

prospčnxlého čxťUitikžimotuwečxxleum

Jcst ji tr.dy žapotťebi ť počcitkilm wirh
a k počcitlllll ctllčho, swatšho

a

xmni

blcxžcuého ži:

wota; potrcbi jcst ji abychom wssrckyl Udsschi
hřichy pošllúwalč a jich e wystixihsllč; potiebi
jest Uúm ji ť litosti . Uaprawcni žiloota kU
pťcuuihúnč trla ťe wiřc Uúdčjč a láscc; od
žlqntuliho daru jejiho jcst Uúm tťcba kU sctr
wčmi w

dobrexu;

slolocm

čee wncm sleutklim

dobrýul, ža ktcrcž w;iti Uuimc odpchtuwččxnou
Buh tcdy řladc počútek a zciklad spachi na
sscho U Za pilsolwuim milosti jcho spolupůso
biuw i ny k spascui Uasscmu tak sicc, že Buh,
ťtcrý počal w Uúš ť“ounti spascui chssc, urpřr:
tržcuč jc lo Uúš konú a dokončujc!

Proti Uaucc tcto klndl Polaqiuš Ucislcdu
jici blndh „Cloločk jaký jcst uyuř po plidU
Ulú wssechUh ouy darh a prednostu jslkými ho
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Buh pťed púdem obdaťil; roznm jeho jest
zdrawý a wsllc jcho kc wsseuul dobchul do
statečua tač že jen od Učhosamčho wifi chce li
býti dobrým ueb žlým
Každý tedh Uaůžc sc
wsselikčho hrichll wystťčhati mňže fprawedliwč
a fwatr žitt a tim Bohu sc liblti chceli t j
jcstli jeu prřro;cných daril sobc od Boha Udčx
leuých, Užiwnti chce Nestúwú tedh hťichll dě
dičncho lmiž jalel)ch Ucisledku šlýchš nčho wh
plýwajicich Ndcull sicc šhťcnil hřichem sloým

wssak toliko soldčfameuulusskodil Uřkolinúln;
Uúul jeU tňk dalcce usskodčl, že Uúul šauechal

zlý přiklad; alc hrich jcho Ucpťcncl Ua po
tomky jeho; Ucb tito Ua floet piichúžejiwtom
tcž stmou, w jakčm byl Ndmu pxwe Ucš zhťc
ssil jsoU tedy be; hřichll Bohu libcšUř Um
jicc wuli dolemmlou a swobodnou čřUřti buď
dobrč Ucb šlc
N poxlěwadž knždý brž hťichU Ua swět
přichúši, UcUi kťcstu fw. Učkteraf Zcxpotčcbi, (k

tomu, nbhchom od hřichu duyswobošcdli a po
swecclli bylč a stali sc synh Boščmi); 1est lr se
ťřest uoworo;ellým ditkúur udčxlujr, ncni lcč

obřad

ftrrymž žcwnltrrnč posweccny býwaji

a stúmajč se údmni Cirkwe.

Tuto omssem jňž bylo letuo žapotťcldi,
zodpowčdati otcižkU, proč tcdy Chx:istušlm swčt

pťissel? deowčxďPechgčoUm Zuěla tofto: Proto
pťčssel Ua swět, nby ncim dobrý pieil“lad šůstao

lojl, a lmuku fpasitrluou podal; pročxcž tnkč: k
potmršcui Umltey swč a dokolmlšho poslusscn:
ftwi swěho i fmrt podstoupil. Nmcka tedh
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Cbriftowa, přiflad jcho, pťirozrnš dmxyafchopu
Uostl ktrrež člowek od Boha Uni odponsstčui
hťichu Uslsslch osobuych a koucčně poumc

wuitcrmi

jakúsi

jakouž Ucim Bxch pouxúhú, nbychoul

wllli jeho lépe

pozamli a jt sUcižc konalř

to jest milrdst Boži (wc snchsln Pelagwn.w)
Bůh

žnjistč chcc, nldy lussickUč lidč

seui přjsslč. Proto

si zalibll

k spao

Ud pohauech rtuostc

nl)ch a sicc pro cuofti jcjřch, a

oui

po

sulrtč

fpafy wečne učnstni ldudou onkoual?jssi cestoU
k spnsčnč byl Stnrú Zaklxxl ktcrýmž Blch willi
swoll byl zjewčl chdokonalejssi rcsta Udssař
jest edchuqučum Ehriftowo; Ucb piiklnd n
nanky jcho Usundmlji Uciul ;Uchowúwúlli pil
kuzami Božich, nU oiwčcujč w;luu

lmssi powždužuji

Ueičxa wuli

l!ychoul jedualt

dle

lunlc

Boži.
N tuto milost Udčxluje Bllh tčxlu, kdož
sdmžuč Usiluji žiwot suu“lj pUdlš umlky Chri:

stowh sprawowatt tčxul kteičš si jislutl,y fwymi
byll znsloužili
Pro Zúsllchy Ehristowy žřidňl
Blch žlússtui Ulisto ldlažeuojtl krúlowstwi
Uebeskc totiž, do ktcrchož sr dostmlou ch
kťestmlé, niřoliw nlc Uohnué, Už scč truxto
spafeni wččučxhodostmlr
deo alc chre piijitč
do krúlowstwi učbeskčho, Ulusi ncjprwc řiest
flo. přřjmmlti,

xliůdlčlo k odpusstčxui

dičxuédo, (jeU

ti,

fdo

fc přrd

hťxichU dčxc

pixijctim kixestu

osobuych hťichťl dopustilj dosnbuji odpussteui
jich wc kicstu) berš aldy žcwultrxuč pofwčcon
Ua nda Cirkwr, hodu)m sc stnl dobaodixu kir
stanum Ustmmn.!cuoch Dčxle pnk musi šlou žú
dostčwost (kterciž čloločfll od Boha

přitmoťclm
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a žiwot U:csti fprawedliwý a

rtllostuý N to každý mňže fúau xc:fcbo z !Ulnstni
Uloci swé Udleliswoll stoboduou “

mk jfnu: fwrchu poweděli, podftoupil fw
Nqustiu
brl; xnrsstúni Zúpao ploti ldludfuu
Prlnqjowýur. šďned lo Kmthnqinč čiUil Udcfto
llčxnéul chlúulu

icčx Udc řtrxr,; xmuku

ftxt:xlickldll

dslklcxdxlčobbňjil (šr. ťrč 294).
Totéž činil Ud Hčppoml, kdež hurd ponú:
wratu swém (roku 412) wodsll kaliljll nadcu

psmmu: „B Udtnčx u odpusstčuč

hixichň,“

ktermlš Marrclliuowi
wčxxlowal. We spisu tom
Uojprwč dowošujo, šc suuxt tčxlrsmijostiťlleislcdek
hťichu prudopočxcitečxuéhu: ,.Ncb prmoil Bfch:
W ktcrýkolč ch by člowčxk jcdl ,; owocc ša:
pUlUčxšrnélw, žc smrti Uxuťc. Bročož
Nduul Zhťossll, ixckl jxcluu: Plxnch

prach sr Uňwrňtiď.

takč, kdwš
jsč a Ud

Qwssrm žc Ndam podlč

tčla, xliklďlřdrdwssnk dlc dussc šr Zemčx loštxt jrft
n pročxež i fmrti tčxlcxfuou Ud prňch sc Uamrútil.
Rdyldy aUssař Ucldyl žhirssjl
ačkoli lučxl tčxlo zc

Zruxč w;até;

bylo

Ulčxučxuo lmlo

smrti bylo

m

bU trlo

to jodeukrčxte proe

tixlo duchowč

a

by k urporussouosti

br;

okuscuč

wččxucpťesslo

Nui stúlxi by bo urbylo
Ubtčxšmonlo„ tale šc
by fxmd sosslosti wčxtexlbol uluixrl; Ulkolčw! alc
Bich l!y byl čxlowčxkn(kdytm bUl m pojlussruu

stwi srtrwul) ax tčxlo jth přj xulndosti a jarosti
suk dlmcho chbowal, nž ldy sc Um bylo šalču
ldčlo, š tohoto žiwďtn powolsltř ho k ulďččxxlosti,
Uikoliw
wssnk Pdlxoftťrdťexxl suuxti (ku. 2, Z)d

Pročxcž tnkč prmoi aposstol:

žc tčxlo nussc

25
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mrtwč jeft pro hťich (Rinl. 8, 10), t. j.
snlrti podrocho uúsledfem hťichu, a že jako

w Ndamowi lossickUi umiraji, tať i
skrze Christa wssickUi obžiweui buc
doU“ (1.R“or. 15, 22) (len. 4u8).
„Hťichpaťtcnprwopočxútečný cxestou plou
zeUi (Uiřoliw ale Uúslcdoloúuilll) pťcchúžt na
wssecky potcxmky prwých rodtčú; Ueb prmdi

aposstol: Sčrše jedlloho člowěťea hřich
Ua tento swčt wssol, a sfrze hťich snlrt,
a tak Ua wssecky lidi sUǧrt pťcssla, w
nčmž wssickUi zhťessi li“ (Rimz 5, 12). (Pre
lagianš
sice

Ua

totiž twrdili,
wesskcrč

že hřich Ydamd“lw pťesscl

čxlowččcmstwo, nčkolřw wssač

rozplozoloúslim, Uýbrž ch núsledowúnim zlého

přikladu NchUowa). „Zeslototěchto: w Uěmž
wssickni zbřessili, ,;ajisté patrxm jcft, žcjrst
dwoji hišich; hťich osobuý,

jchož člowěk súm

dobrowolnč se dopoussti; jiný pak hťich
teU jcdeU, w Uěmž jfme wssickUi žhřce
ssili,

kdy jfmc Uly wsiickdli jedeU čloločxk ten

bpli (kU. 9, 19). N takto jsme od Ndmlm, w
nčmž jfnle wssickni šhťcssilt, nikoliw wsscckh
hťichy nasse, ale hřich th prwopočútcčllý přce

mšali,šdčdili.Neb soUd z.,ajistč zjedlloho
hťichU lť odsollzelli

(Nim. 5, 18) pťjsscl

na lossccky lidi, odsonzedlitedh jsoU byli wssjckni
pro tento hťich, kdyby i jiných hťichii fe Uea
bpli dopllstili (ku. 12). Pročež tafč dčtkh Uou
wonarozené,
Uč Uemaji ofobUčho hťichu, bezc
kťestU fm. Ueulohou spaselli dojiti; Ucb, dle

siow aposstolowých,byli jsme z pťirozcni
shUowč hUčwU wssickUi. deo núšsprosti
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hnčxwutoho? Nižndný, lcč milost

Boži

skršc Jcžisse Ehrčsta Pdcinananeho!,
Eo do ditck ttrrěžto božc křeftU swatčho

Umřely, prawi sw Qter:

„Plor

jedrn Ulilosti

křcstU sw účastm)m se ftúwn jiUý paťuiťoliw
přičxiua toho šajistč jcst tajeulnú (sťrytci)

spžawcdlťwciwchk UeUi Nob žda li Ulnže

býti chprawcdliwost U Bohq? Niko
liw!

(Rinl 9 14)

Ploto tnkš psňno jcxst:

SoUdUloš twoji Hospodine jfou jateo
propnst

mnobei

(Urpostižitclui jnfo hlUbo

kost Uwťskci) N tcto Urpostižitrlxlosti foudu
Božich, jakoby sc lcxřaje zwolnl Npontol: Q

hlnbokosti bohatftwi moUdrosti a wč
domoftř Bož i, jak jsoU Uezpytatclxli

dfchdoloc jcho a erystižitclne
ccsty
jeho! Neb kdo požllal fmyfl Púlrč,
aUcb bUl rúdrcm
rožum

jcho? Nuo oluncnl

Uačx piilj:x slnbú jost U Uodostateč:ný, že

bychom po; nnti Ulohli fpmwrdlllost soudň Bo
žich Nčxkolř tedy dčxti bcžc kťestll sw Uulirnjici
spňscui wčxčučho dojiti Urluohou, budc pťcce

odsouzcni jejich chluiručjssi ze wssrch“ e) (fu.

21, 16).
Tnktéž

i

z obladů,

konmlých při kťestn

swatč!:l dowošujc sw Qtec, šc i uowonarozrne
ditteh hťicheuč drdičnym ponkwručxnh jsoU

bpu

Ne

ue) Pamčtihodua jfou těz mislcdujici slowa sud Qtre: „Qřrskané
punlčtč jnzhkem swym nmlrřským un;ýwajisudútost fřestu doelmt

wboduč jpajenim

swútost par těla Chrusloumžiwosem

Maixu a to žr to pocházi zr stnreho podáui nposstolského dle
kteréhoz Cirrwe Cbrlstowy udčři že swcilostt tyto k dojužeui
wčxčUéhospaseni newyhnutelnč potřednh jsou (fu 21)

25ů
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jsonxli ditky w břichn, prawi,

jakou

by tcdy

platnost lučxlošakljnúui (exorci.amuš)? Jak by
sc Uf;iwnti mohlo ilow, že odřikú
sc sau
tauússc
a že xučmo Uulobč jiuč wěťitč chcxc
w odpllsstčxni hřichů? (šku. 34.)

Pclňgimlč wssak tslleč učili, š,c prý stu
ldyli a budou lidé, ktcřiž jsou lchc U!sscltfého
hřiňjxx, a to sico Z tč přičiny, ml to jen od
čelowéka smučho

wisi, a j;c fdyš

Uecdrc hťxesstti,

Uehťrssi! Na to odpomidú slU. Nugustiu

tnkto:

„B jak žnpominnjť tito, žc čnsto wssrlifé sily
nnssc urstnčl f tomn, nbuchom pťcmobli žlo. Tnto slau
boft a nedostntcčnost nasij wwšnal j iúm prorok Pánč,

slowd:Nrbnde osprawcdlnču

(ch winy nalržrn)

pťed obličcjrm twl)m Uižádno twor žtwú
(žalm 142, 2)e Proto tnkč Pán a Spcxsňtrl naicxsám
wyučo:oňl nňď modljsbč, a wclcl nám Ulodliti sr: Ddu

pust nrim nassc winn„ jnfož i Uln odpone
sstimr.
fwou)

To jisto jrft. že Búlx nrpomúljú Uúnl (Ulilosti
kn ljťťchu; dobré wsxžak čiuiti

n

:dťikcižnnč Jrho

dokouale zachowati Urmůžcmr, kdUbU sr nňm nrdostnlo
podporU od Boba.
N k tomU foucj Nňb, swčcr ta
nassc wnitrrmi podporujr žraf ducha nassebo. nbychom
podle pťikážnnt jrho dobré činilč; pročrž e.xržnlmistou

proscbučwolúmc: Dej mi rožum, aboch sc učil
přikáznninl
twým (žnlm Uď, 13). dťdfluptrdU
od náď onrn brošuý Uťchch tčch, ktrřsž ťsfnji, žr, fdož
jrn člowčk nlá swobodnou Udňlj, žr již aui nrpolřrbujo
Urositi Boba, ňbw nlu Uomálml, by do břčchu Ucklrsl“
(fu. 1„5).
„Qwssrm šc člowčxkUuilosli Boži a swol
boduou wťllč swou ljřichU sr wwslřiljati mňžr,
jjuai Unk
nlr otrišfn jcst, ždn li fdo ffutcčuč a w prmudč wsirli
fělpo lslxichu sr wUslťlbcie? Jci ša to múm.žc

jú lolcr udčxřimslowům plsmn: Nrwcházrj

cer slušrbnikch

nikolj!

Neb

w soud

swl)m, nrb nrbndr osprau

w cd l n ě n (brž wjnh ualržcn) p ťcd o b l l čcj cm TPU m

nižádnl)

žiwl).

N fdyž opčt prorok pmwl: !)irkl
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jsrm: Wyžnaim ua srbr Ueprawost swou Hoe
fpodinu, n td odpusljl jsi bezbožnost břichn
mébo,
ktobč

bnrd to dokládá: Zo to modljtj sr bUdr
wssrliťo swatý (žalm 31. 5, 6). Za odo

:ulsstčxni břichů trdy Ulodliti sr budr wssrlifý fmatl), ncb

itruto jcst dlaň swnsoch:Dimeoli, žr nrmámc
bťichn, sami sebe swaidimc n nrni w náee
prnwdy

(fnp. 6, 7).

Jsout znjisté mrzč námi mup

šowé wrlcť, statrčuť, moudři. zbožui, trpčliws a Bobu
žccla oddnni, alc wsfak bršc hřschn Urjsou, nniž paf bd
osmčxlili setwrditi, žrt ucmcxjs šapotťebi na Bodu odpue
sssčni břichů swých šaidntř (f. 13).
Nčkoli trdy ťlotoěk
pomori mjlofli Boži ldržc lpřschnbljti můžr, pťrce fdož
nnslúwci otáškn, Uroč ffutrčnč lxeže břichu Urni, odnowir

deinl: proto

žr člowčf sám nrchcc! Nrb člowčk

nrchcc čjnjli toldo, ro jrst dobré, buš žr nrwi, ždaali to
nrb ono dobré jrss, anrb žr nrmá šalibrni w dobrémo
.krb tim ústlUěji chcrnlr něco, čjm jjstéji požnňwaimr,
šc

dobré

jrft,

a

čim

wčxtssi w

nčxm znlibcui

m.“xmr.

Tnfto nlr w žiwotč Uassrm buď nrmčxdomoft nurb
boft a,dřeňiži udillt nnssi,

žc sc Urdá

slňl

Z!olpxlollti k čjučui

doldrn„ nrb k udnslřšljaini sr šlédo. Bdchom trdd poznali,
co jrft dobré a nltlljm sr náxu ftalo, co so prwé nrl
libřlo, k tomn pťxsobi milost Boši, kterai podpornjr !Uůli
čxlowčxfa.

Clouučxk Udssnk scim tim

winru

jrst,

jrstolř lpo

milofl Boši nrpodporujc llda 17)z Nižňdxtédo trdy bťichu
lidsfébo Uřičřml Wobu přičitati Urlj;c. Prmoai pťččinn
wssrch lřťrsfúch lpřichň púchn jrst. a by tuto pokoťil„ SUU
Boši ď nrbo irstoupiu rňčřl, a ce Uu“m milost dojnň n

pntrmi d)statuč nsiluji lidé wysztownti, jak dnlrcc
wňlr uassr snmn 7e sebe doldrai jcstu Jak bd to
alr !x!yš:ď:)tolxdnlj,nrldun, an aposstol Páuť prmoi:

Co

mai:ď, čxrdoš by:š nrdUl w,;ule? Pnk!li jsi w,šnl„
proč se chludi:t; jexko bhš Urbhl lošnl“? še)
(1. Kor. 4, 7).
ech „Wňbrr udsjas rozjiumjucr o přodmčlu toru,“ dofleidň smdQtrc.
„musimr ldcdlňwč chrúmlj se, bUchom nc;nslaimnli nulost tns,
jufodychom wňll fmoboduou šrusiul chtčxlr„nui uaopat luf o
wňli smolwdué ueemluwlll, ldUchom be;božuym pixepychem ucdu
uddčxčučx
proli

dutlosn Boži se prohťesjčll.“
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Dňlc swatý Btec dowozujr, žcwůlidobroU mámr
z milosti Božť n dokládci: „Kddž trdn člowěk skutky
dobré počinci, soná, dokoná, dobrč poznáwci aUcb zňlil
brui lo nčm má, wčz, žc to nrčjni sám zc scbc, m)brž
šr. jesl to účjnek miloslč Bwžll Tim wčtssi pnk znlibšnt
mci w dobrěm, čim wice milujr Bobn, dobro chwyďssi
n nržměnitclné„ půwodcr wfsrlifébo řxobrnubechom alc

Bohn milowalj mobli, láska Boži rozlitn jrst w
srdcichnassich,nčkoliw skaešcšxáš,axlrskrzrDllcha
sw., kterýž ďán jrst nám“ (Rimgš,š,) (f. 17,18.)
„Jrstrlj nlr nmnitaji (Pelnginnč):

škdyž smrtjrst

náslcdfrm bťichn. UUUi již by ji ncmčxlo bljti, anto sfrže
Cbrista odc břichu wykoUpeUi jsmc, zapomťnnji na slown

aposstolown,ftrrýdi: anistc

sfrze člowčkn smrt,

skrzc člowčkn i wzkťisscni z mrtwú ch. N jakož w

Ndnmowi wssickniUmlrnji, tok iskrzc Cbrřsta
wssickni obžlwcni bUdoU (l. Kor.15,21). Náslrdo
krm břlchuMmmoum podrobrni jfmr smrti čnsně, smrti nle
Cl;ristowon powstnnrmc jrduon wssichni k žiwotU wčču
němu Moblk owssrm Bild i smrt tčlrsnoU odwrátiti
od Uáš; kdUbU to nle byl Učiuil, byln bo tčlu jafási
blažcnoft udčxlrlm býwaln, stntrčnoft(záflužuost) nlr Udird
byla bU tim Umcnssrua byla. Ncb ljdé obáwnjicr sc
smrti tčxka, bnli by jrdiné proto bluhoslnwili fťrsfnnh,
žc smrti podrochi Urjsou. N tak by so stnlo, žc by
lidé nikoljw z lásky k žiwotu wččnémll, Uýbrž jrnproto,
abo sc nchrámli strti tčlcsné„ wiru w Cbriftn Jržisse
byli pťijimnli. Takto nlc Bůb zajislé wčřirťm swým
wicc milosll udčlil. Nrb což bd to bolo wclkěljo, kdUby
kdo widčl. žr fťessnnč ncmnirslji n proto potom wčťil,
žc on sám tnfé nrunlřc. Tčm wětssi todt), statcčučjssi
a chwalitchčxjssi jcst to, co Uhni donsáme, žr, nčkoli
umťrmc, jrdrnkrátr pťcc žitř budcme na wěfy (k. 21).
Když člowčť w rújč zbťrssňl, byl.o mU od Boljn ťcčrno:

W potu tdoáři jtsti blldrď clxlčb„ zrmč budc

ploditi

tobč trni n bloži;

a tU bd so tafé Unmie

tnti moblo:
Proč pnk noni jesstč, když lxřich jlž odo
pUsslčn jrst, w potu twciři swé pracownti musimc n
Zemč posud jesstč plodi trni a bložle? N ženč ťečcno
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bylo: W bolesti roditi
kťcskanskč žcnh i

nhnl
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bUdeš dčti; proč tedU

jrsstč takým

bolestrm

podroa

brny jsoue?“
„W prawdč smrt tčla a časné trrfty thto pťed U.!ye
koupenim smrti Clxristowou bylyt zasloužcnč trcsty bťl
ssnifů nhni alc jsoU bojc tolifo a zkoUssfU sprawrdli
wl)ch Co do smrti tčla wira Uassc a odpnsstčui

tdťichů

pomába Uam bruzu smrtč té pťemábnti, a smrt sama
znstnla proto abychom statným bochl k wťtčzstwt sla
wnému dospčli Ncb kdhby to bdla jen ncpatrná cnost
wiry nnssi ljrůzu smrti pťcmábnti, nrbyln bU znjistč
sláwa sw Ulučeuťfů tak wclká, aniž by bhl Páu Jržčš

rrfl: WčtUi lárko nemci žádný Uad tu

aby

tdo žiwot položil Zabratrh swé (Jan1513)

N smrt podstonpcná pro wirU cx sprnwrdlnost ncbhla
bU tar chwálybodna kdyby snma nrbhlcx tak hroznč ob

tižna“ (f 23 284.)

Tťctč kUiha čcli proti wýkladu Pelngioldě
činrnénm o epčsstolúch fw Pawla, kterýulž hla:
wnč hťich prwopočútcčlm popčral a jlce š tc
pťičiny:

xxcstli

hťich Ndcxmůw wssem Ussťddil

a i trm ťtčxři;nehťcssi u!lsi tch i Ehristowa
fprmordluojl prospiwntl t tčm ktrřiž Ucwcťi
š toho mosscm sslo že hťich Ndamuw ditkam
Ukoditi by ncmohl uu Uchrcssi jakož jlsto jest
Že Čhxistuš špnsitrl Ueuulžc profpiwnti tem,
kteťiž Ucchti wěičtj Na to odpowidú NUqUstiU:
„Co soUditc o tom jestlč n w čexmEhristowa
sprnwčdlnost ditřaim pokťestčnnm prospiwci? To
Zajistč pťipollsstitc ssl!Ui, žc ditky ty skrše křest
w počct wěčxirich přijwmty jsou! Bl hlc jakož

duch sprcchdllwstč

toho

skržc Uchož ditkh znoo

wxlrošcl!y býwaji, wiru jim sdčlnjc
wlastui louli fwou (pťjčillliwosti son)
miti Uculohon

tnk i tčxlo hťčchll (hřinuost)

ktexcž
jentč
těch,
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žc ktorých fc lodi sdčxlujo jim wiuu (hřichu),
ktctč sc wlnstnim žiwotom swom josstčdopustiti
ucxuohlh N jateož duch žjwota w Chrislnžuowxl

je wdi mktrš i tčlo smrti lU Ndmun zrodilo
jc co hiissuiky; a toto xolxcui jcst tčlcsuč ono
pak dnchowč; tčlcsnč plodi shuy tčla, dllchowč
syuy ducha; oUo syuy smrti toto syuU šiwota;
ouo fyuy fwčtn tnto fony Bo,;i, ouo syuyšlostč
toto syny Uulofldcnstwi“ enlc sc odwolúwai

sw. thc

ku podmli Cčrkwr knt a prmwi

„Wcsskrrú Eilkcw U!ždy Udčxiila žc ditky swú
tosti ťirstu odpusstčxui hčichu pl:oopočatncho do

scchuji Ploto takc sw Cyprmn w liftU swčm
daucul Fidowi Unpsnl pwti trnl řtciiš ditkexxxt
trpxw w ofulč dnoch po Uuro;rui swntosti kťrstu
posluhowatč chtčlj, tařto: My un sUčmUcir

fewldcm jiuak jsluc uftauo.dlll, žc totiž ditteúm
uowoumo;cnym niftrmř so ncxulú odrpřiti Uat

losli Yo;i

Uu Pml súm prmui: Syu

wčxleaucpilsscl
spnsit

dussi žarxacowslt

člo

alc

(Luř 9 50) čoč tedy lužti Umžcmc

chmimc Uifteruk pi:pustiti, aldy dussc Utftcrc
;ahyuuly Téš podoldllc fw xxrr,ouhm ktcrý ža
uařťlchduuw ciltouuu)ch qudúch tat slmuuč wy
ulleň wc wyřladu ploaoctwi Zoucissolďa wypl:
sujc, jnk t ditkh posliti sc ruusclU, a potom
takto doklndú: „Wždyt žúdUU UcUi lxcx hťichu
a ldyř žiti jrho bylo ch jcdxmho duc Ncb když
hwčxždy Ucbcskc ucjsou čjsty pťcd oblččcjcusl),šúnčx

tiul Utéuč tch tj ktciiž l)iichrm Ndmummjm
posskwrurui jsoll“ Rdyldychom sc wcxlcurouého
UlU;c toho ptaitč mohlč jak Uluoho spjfuwatclú
teirsmuskych, latlnskych a icrkých, Uwcdlbynaim,

lxiexčátckbojň Prlngiauskych.
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ktcřiž totéž prawtli, čcmu Uči Čirkch katolickú
a ftcřiš Učecuitoho fe drželi, a Uúm ho podnli.
.Jú

pak,

ačkolim jscm o Umoho Ulčnč pročxctl,

Uikdh jscm Ureši kťcskcmy tcxťčho Učxeni chlysscl,

ba ani Ulcši kaciťi cmcb rozkolsliky.Teprw pťcd
Uedciwxlrm, když jfcnl Ulessleal w Karthngi!lčx,
Uúhodoll pťč rošullUuač slyssel jseul, šck xléčtrři

osmčxluji fc tlUrditi, žc ditčy UikoliwUrpřijimaji
kťost sw., aldy dosaibly odpusstčin l)ťichuj Pmoau
žownl jscm to ldýti ťečxiUmrnml a jnlowou U
Zapouměl jchl i kcxxlcčllčlm to. N hlr, Uyui
ji(; UčcUi to proti Cirťewi sc bouř“l, a š UutUč
potieoldy lody jcst Uli proti Učxmu psútč (le. 8, 6).

Qstntuč Eirlecw fw. od počxúth až dodxlcsslliho
dnc Uaukll o hťichU prwotučm ftúlc ,;achowúa
waln. N wc sw. kuihúch kanuirkých učxcui to

dokoualc žtwržcuo jeft slowy sw. nposstola Pax

wln: Skršc jchohU člowěka hřich do
swčta wcsscl a sťršc hřich sulrt, n tak
přcssla

Ua wssccley ljdi,

cleUi šhťcssilj

w Učmž !ossie

(k. 7). Při dnlssiul pak Uwňu

žowčmi, jnleýul to žpiisoldcul hřich Un každťho
přechúši, dmpomiuú Uúlrf;itě ssctřiti Ulrši, ftorýchž

žúduěluu nel;r přcstoupiti: „Pmuntujlue„ž, žc
lidč (jru) jsmc!“
Takowýmto

doj proti
až

do

Zpúsoboxu

Pclňgimlřďlun,
fxurtj

jcho,

ža lUčxrUeputonu
pužunl,

budc

byl

počxnl Nugustču

lmj,

ačxfoli

kterýž trmnl
ho

8

pomažowal

počxúlku

.ščchy alc

žo Umohých n tčškl)ch ldoju žnpotlecbi

k

odwrúrcui

urbo,;pcčcnftwi

Eirkwň

Udtud hro,;iciho.
Plxočxeš tnfš ldčxhrm čxufu Udždy
Udicxčx
rošudijrla sr usilowuci čxjuuost jrldo, n buď
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k obccnč žúdosti katoliků aneb ž wlastUiho pU
ženi pou;il wsscliče priležitosti k Ubhújenč a Zat
stúwaislč prawdy katolickc Ečnuost jeho za čxasú
trch anlsté.

Umbula

jcst tim žnslužučxjssi čxim ločtssi wU

ftnlosti a Umudrč! ducha obežietuosti

Neb šcstlmloPclagimuuo zčxpaďdorch bylua
umo;c Žc lstjwou oldojctnosliUdotýfnlscnauřy,
lteruž jeft šúkladuým člúnkrm wiry kčxcstmlskě
spolu alc Uúlcži k hlubokým tujrmstwim wirU
tťxestanské Ll powúžimrli,
žc j ;n tčxchtodnll
slU Btrr Ucustňlc usilownl o smiťcui so odboj

uých Dolmtistu š Eirkmi katolictou o w;dr
lňui unUUútčwssich sc do ludm jojiho, osmčicnc
sobč wčxiici a jak čafto Usoby ro;ličllč použi
waly a wyumhnly ochotxmstijclǧowcžwlússtuich

potťcbnch swých dlll;nr ;Ujistš wy;númc žcč ue
wimr múmc lč sc fpissc awčcc obdiwowntč hlu
boké mUUdrosti ja:hw ro Učxitcle ciakrwxleho
Ucbo horlčwosti jcho pnstýixské, Umumwnč čču:
nosti jcho ro biskupa, neb pixitclc lasknwčho a

rúdrc wéblnsnéhol

Prúwč když prwč dilo stč proti Mla:
giauům fpjsowal, dosscl bo list pohaua HUUUá
mta mrsskuua Raxlthnqmskčho lelcrú po;dčle
kučxšcmsc ftal w Učmžto lo;ličně otai;ky lťloš
ťcsscui podňwú Bta;ujc se, jnk se xo;umčlč
mú slowum stcrúž Chrťstuď Ua fiiži wysloudil

„Bošc miij! Božc Ulúj, proč jsi Uluo
Upustilř“

Co žumurunji slowa cxposstolowň

js,abyste w lúscc lokoťexlčdli a ,;aložcxli

jfouce, mohli pochopitt Be wsscmt
fwatými,tetrrújcst ssirokost a dlouhost
a wysnkost a hlubokost, č požuati

l:iu

Ljst. sw. Angd k Ho!.oratowi.

skU Christowu?“

Zčss

mk sc mú rozunrrxtipodoe

bcustwi Upčxtipmnr.ich umudrých a uemmldrych ,

Slowum Púlle: „lldor,štc jcj do temnosti
chnitřui“
n sloudúmnposslolaJmla „N
Slowo trlcm Uriučxxlojest?“ Sw Qtec
bel; nlcsskciui wydnl č uruul

alc sciul otň fU chtou
Noloěho Zúfona? ů)

obssirnú list pixldnl

totjž xaxfci jrst milost

„Dwoji jrst žřwot,“ prmos sw. Btrc w listn soma
„jcdeu tělesný, jnfo f pť žiwot dssčte nolUčunrozrnédo,
k!eréž tčlesué ldlažcnosli toleso uddlucdáux.ci .Čřdož nlcpřjjdr

k užiwáni roǧumu swédo mňžc pomoci mjlosli Boži
wywoljti sobč jlnl) žjwot jcl,ož blnžruost m dnuj jrst
l.k dUssi sr udo,talxnjr) blažrnost lunřtcrnou wrťnou! Neb
dusse

jako we stťch

jisténl se nncháǧ;i, px.w sebon Umjic

twory tčxlesné a nod sebou Bobn twurcr tčln i dnssc
anné a telrsué blašcuosli můžc duuc lidská ť dobrému

užiwatj podrobnjrlu blažrnosl lu wr službu Bobu Ncb
co BUd stwoiil dobrr jrst a pro rž i xoolno jrst wčcť
tčxchUžiwnti, žcxchowálx sr přj tom nrčcný poťndck nbn

totiž tčlrsnr podřicho bolo dnchomnčmu Ll Bnb slim
chtějr uknznti, žr tč!rsna n čnsmi blažellost dnr jcstit mi
losli irbo n od ncixxoch žr ji doufati msime w slnrém
Zsifonu časuou blažcuost tu přjslňbownl a i udělownl

ssutčne
Tato wssar blažrnost mčln býti prorocfým
obrnzem onč blnžrxlosti ftemž w nomém Záfonč rošljtn
jest jakož ř blnžcnosti wcčnc !U frálowsswř nrbrsfčnl
kayz wssnk přissln plnost čnfu nbU milostdloubo Uklym
m stnrénl Zatouč šjcwem byln w nowém x.šákouč fe

slal Bůb Syun stého Unrozenédo žc žruy, Syua swébo
skržc Učdož učiněny jsou Uxsscckowčcj. S yn

prasmčrlo

Boži

bol

(ftcréž jnjnost suxou nlá zc sebr, nisoliw

x) Broč oteišku ruto přid.xl w odwolxinich swyrb UřUominu „in
Unk widn uoudc la iřslwi Pelngtuun odporeujččl nnlosti B.;i

sseftouolu;ku tu naxorduul jjeul e (jten

l lb ( Zei)Suuchu

jsme Uodolkuulu že udssrlrke Uhskotujčru sr přil:žatdstl použul t

odbeijcui unuky lalol clé
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zjinčboswčtla),swčtlo, ktcréž ofwčcujc každébo
čloločkn přlcházejicibo Ua tento swčt (Jnn
1, 9). N ťtcťlž pťijali Syna Božibo, dnl jint
nloc. býti sUUUBožimi, tčxm,rteťiž wčťi wc

jmcno jcdo, ftrřižto nc z krwe, ani zwůlo
tčla, ani z wůlc mužr. nlc z Bolja zrozcni

json (w. 1:?). N ljlr, ta jrft mjloft nowél)o Zcikona
nmoljýnli obrnzy starébo Zúfona pťrdpowčdčnň, milost,
ktrrouž dussc pošnati má Boba swčdo a milofti Jeho
žrozowatl sc má Jcmu. N zrožrni to duchowé jcstit;

n proto ťckl rwangrlista: Nr. š krwr, ani ztčla
anj z wůlc mužr, ale ž Boba! Syn Boži ponťžil
srbr saměho, bU nriš powýssil, srstoupil, abychom mw
wystoupili, a zůstáwajc w přirozrnosli swé (Božskčx)přijal
lidjkou, abychom my Zůslčuonjťcr w přčrošrnosti nassi,

účastm)mi fr ftnli přirozruofti (Božskú) ero;

ď tim

wssak rozdilrm, žrt účaflnost jrljo loo přjrožrnosti unfsi
nručiuila ho ujšssim, náe:čpnk úťastuost wr přirožrnoftň
jcbo powossnjr a ťinč lepsiimi. Ncb dal nám Uloc býtč
sUnU Božimi, mim, ž Boba žrozrm)m, jnk di apositol,
klcrýž Udáwnjc ljncd přičřxmtoho prawj: Slowo
tčxj

lcm učinčno jrst a pťebl)walo Uleži Uámi. Jno
kobd Bůb sám Uám prmoil: chouscjtež synowé lidssti,
žc byste Urmobli býti sUny Božimť, nu súm Shu Božt
t. j. flqloo Boži tčlrm uťinčxno jcst a pťrbúldnlo mezi
wrimi. Cčňtež trdU totéž, bllďtrž duchowi„ apťebýwcjtrž
xo nčxm, kterýž lčlem učinču jsa přcbýwal mrži wámi.
Ncb že Syn Boži stnl sc syncm člowčkn, odtud již
doufati mňžrmr, žc i Uly l:bti Uu“xžcmrsyuy Božťmiee

(k. 1u4).
„Když přissrl Cdristuš Un sločt, niftrrak Ucwhnťknl
blažcnostč a slciwou pozemskou, pončxwadž mčla skrzc Uěbo

milost Uowého Zcikona Zjewrua býtj, ktrráž sc loztabuje
ť žiwotu wččnčmu. N to jrst pťičřua ponťšrni jroo„ ntre
pcni, bolesli, rnn, umnčeui a fnlrti jebo, alxhchom Uno
Učili se mo,

jakú to odmčny

od lobo, jrlxož jyno učče

Učni jsme, žádasi a očekáloati mámr, a abochom nrtour
žili přilissuč po blnžruofti časnčx.Pročež t Cbristuš, fddž
nn křiži pněl pro fpnscni nnsse„ mlmoil blasrm slnbofti

Lift slo. Nug k Bonoratowi.
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Unssi,wolajc: Božc můj, Božc můj, proč jsl
mnc

opuslile? Sloloy tčmi znčinci žalm 21., ktrrýmž

pťrd mnoba stolctimi smrt„ wzfťsssrni a oslawrnt Cbristowjo
přrdpowčdčno bolo. Wýznnm žalmu tobo nle wžtnbujr
sc fU s!abostř lřdské, ktrrouž w fobč wyobrazowal Spao
fitrl náš. Mrži wssemi statry čnsnúmi wážť sobč člowčk
nrjwicc žiwota saméljo a lPledi wssrmožuě prodloužjtčbo.

Ucb žeidný znjisté. jak di aposstolPawrl, nikdy
těla swčxdo ncmčl w nrnciwisti. Proto se dnsse
brozi smrtl tčla, ačkolilo pcwnč wěťi, že w drn soudmj
totčxž tčlo opět pťčjmr. J ti, tdož dofonalč jsou, žádajs
sobčx, fdybt) možně bylo, abn brzr fmrli č blažrnosli
doččně pťijiti Uxobli.“

„Tnslowntrdy: Božc můj, Bože můj,proč

js j mne opusljl,

mluwjln Cirkew Christowa úsld Jej

žlsfc Cljrista. nrwčsln mluudiln ústy chotě swěho. Nrblcu
drjmrž we slowech tčch blasll Syna Bošťbo, alc sldssmr

w njch blnď tčla. ktcrěž we spojenišc Slowrm bťdynasic
Uléťilo. erd Cťrkcw w nčm trpčla, fdy Dn pro Cirkmo
trpčl, jnkož i ou w Cčrkwi trpčl, fdd Cirkrw trpčla pro
nčdo. Nrb jarož jfme skyssrli blnš Cirfwc w CdristU tro
pici: Božc mixj, Božc můj!„ tnk jfmr„i slyssrli blnď

Cbrifta lu Cirlewitr;dicjl)o: Sawlc,
Salolc
proč
Uln r pr ouá slrdujrš e?“(Sk. Llp.ř),4.) (Knp. 5, 6, 7.)
Na to čině wýklad crléljo žnlmu přislowrch: „Řtcxd

řiž sc bojite Hospodiun, chwalte jcj; wssrcko
siUlčJakolxoloo oflnwujtejej.“pťipominú:„Ktrťiž
sc bcili Bospodina w stnrě!m Zúfonč,přichú.;rli do chrcimu,
n přincissclř občti frwmoě, ačkoli ncwčdčli, žr občti toto
obrnšrm byld frwr oně, ftrrouž my wykoupcui jsermrd
Bňlp fcim wssak Ustnnowil, žc tyto pťrstnti nmji, an

prnwi: Newrzmu z rUky tdoě telnt,

ani zc stád

twých kozlů. N abo Ukúznlobčtuowého Zářona prawť:

Dbčtchwrilo uctl mnr, a tofj rst ccftn, kser oUž
nkáiži jrmu, spascui mé. N spnsrni to Božč jest
Jrži:t Cdrislucx.Pročrž mU diťn wzdáwámc
BobU

lmssch, coš welká swǧitost jrst občti no wédo
j.šúkona„

ftrrouž požnú;x, fdc, jnf n fdy občxtowána

býwá, kdy pokřestčn blldrď“
e) Znumeamtldlužxlo,

dťe)(k. 19).

že ex.šonornt todo čnsu jcsstč latechnmeuem tdyl.
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„Co do otášfh, jak se rožnmčti má jlowslm Pánč:

Umrzte jej do temnostj zrwniternč,

připojil

odpowčd swou floaoům tébož žnlmu: Boj

sc Hosp ou

dina

Prmoé simě

wsscchno simč

Jsraclowo

Z,sraelowo.

jfoutč sťcstnué. Zidť pnk w bxxděmpťrpychu

swém nepťijali wiry nowěbo Záfoua a nrchlčli fláti sc
shny zaslibcni. Pxxočrž trď Uacházrji se w trmnostech zeo
wnitcrnúch; a donsámr jrsslčx o njch, žc se nnprnwť

nčfdy. nrstnureli sr to nlr, šajisté uwržrni budou do tcmu
nosti, fdež mista f nnpraw ui již nrbudr. N turtéž do

trmnostcch
nacházrti
se budon
onj,
fdož wr skutcťckrwnitelxnúch
j lemnosti s. jzzlých
srtrwaiwnjsre
ua loěko
odloučenř budou od Boha, swčtla udččnébo, n pro bťjchy
swé trestem porutowáni budon (k. :?0, LZ)x žktrťlž pnť
Uisoliw w temnosti, ftrráž zrwnjtť jrss. nýbrž we swětlr„
ktrrčž uwnitř jrss, žiwot wrdon, w lásrr, ž čjstéldo srdcc
a dobrčbo sxočdoml a nrossrmrtně wirU, o těch plnti„ co

ncxpsalnposstolPmorl: nbyste w lúscr wkořcnčui

a založeni jsoncr mobli pochopčti šrudsscmi
iwatými, která jest ssirokost a dloubost a wya
sofost a blnbofost,i poznntj lásfuClprčslowU.
Neb lciska ln účinlřum jest skntfy dobrýnli, u ncwnbleo
řxciwá toho, což jrjiho jest, nýbrž rndčxji tooo, což lossrnl

prospčssno jrst, ano miluje i nrpřátrln,a

to jrst ssčťka

lásky té. Láska lrpťliwá dloulw a xuytrwnle sxmssi protio

wcnsnos, a tu jest délfa
mčnh,

keráž

jrji; lásfn m wudjrdaiwci odo

ď bňry jrst, wčxčné„ujroliw pak pomijcjici,

časné,a ta jrst wysokosl jrji; a blubofost

leist

lé w tom sc znrládá„ žc dánn nám jcst š poubé milosti
Boži„ podle tnjrmnč a ukrnté wůle jrljo. Podoba křižc
snma pnr jrstil obrnzrm tnjrmsswj lást Christowy, lásky,
wsseliké lidské pomysslcnl pťewyssnjscs. Nrb Cbristuš wou
lil umťiti na rřiži, nbochonl poz,nalř ssiroleostsadloUldost,

wdsofost a blnborost lcist oné. S jr o kost (pťičué dřrwo
třiže) udztnbnje rufy sroé fu wssrlifému skutsu dobrčxmu.

Na dloud osti kťťžc (od wrchn až lzrmi) sloji se ň
wytswnlosti, což se dloubomyslnosti ptipisujr. Wysoo
sost čjli část borni, počinnjr ode dťelon přičnélpo nš r
wrchU fnmémn, znnči wysokon uáději, wččnou w nrbrsich;
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čáft pak kťiže w zemč žafopanň značl blu bokost
lostč Bošssé“ (k. 21, M)e

mčo

„Co do žjwota kťeskanskébo, knždú, pamčtljw fťrbe
kosli swé, wždy pamatuj, žc ncmůšr býti dobrým, sprae
wrdliwym, moudrúm a blažrrxúm, lrč by Bůb mU toho
U,dčlilt Pročrž tufé nirdo nrsmýsslrj brdč, núbrž w bážni

čjskéskuž Bohu. auiž wyblrdáwej chwálh

fc ncssnl nodobm)mpannám

bláznlwým

lidfťé.

nbh

(a tnt jrsl

poslrdni otážkn), m)brž núslcduj panru opatrnych. ktrrčž
Uodlc slow aposftolských sláwu swou loe swčdcctwi swču
domi swélpo znfleidalU. N toto znači sc tim, že panny
opntrné olrj w Uádobúch swých chowaly, fdržto blaizu:wé

9d prodnwačů w čnů potřrby trprw kupowati chtčlh;
od prodmončň, t. j. od pochlebučrň, ftrřiž chwcilu swoll,
jako žboži nčjnké pročdáwrxjiz anpy
dořicť w rukoU
paurn mondrých jsou skutkowé dobťi. o nichžto powěděl

Wáu: Nt fwirč sfutky wnsse dobré přrd lidmi
a ns oslawuji otcc wasscbo, ltcrýž jrsl lo ncu
besich lent.

5, 16.) Této sláwy m:jljlrdáwajipnnuo

td moudrč sfuttU dobrými, pročcž tnké lampy jrjich nrd
nbaquly,
pončwndž mčly hojnost ollcje, t. j. žbožnč
smxjsslrnl swčdomi dobrého.
Blážniwým wsiak nrdee:stáe
wnlo sc oleje a lampy jrjich Ubnfnullj, t. jp skutry jrjich
nemobou switjtj, fdn sc jim nrdosláwú chwálo lidsfú,
an proto jc kouaji, aby ch!oály dosslo před lidmi“(f. 36).

qu fonci pak prmoi sw.Qtrc: „Jsout zajjslé protiwusri
milosli Nowébo :šáfonn. fteťižto bo wznrssenost tnjrm
stwť jejibo ň Ustrnutim ro;wažowati, a což dobrébo
maji, uifolčw joldě, nlc Bobu samémU připisoumtň
mčlň!“ (R. ::7. ljst 140„)

,me

tuto patruo, osllowal fw. Qtec ro„;u

ljč.uc, otúšky Houoratowy w krúsllý rolek souo
wulw a pťimč xmrň„šel Ua Pelnginny. Nrtťeba

přlpouleuouti, žc listeul swým Houorata Cirkloi
reawlčne.č Zčsrexl.

W

jiučur

listn

Za tčhož časU doydnuém

Zťcjmč požuúwňmc ljlubokou pokoru jwatého
Btrc a prúwč Udžucssrnčho ducha jeho. Mnro
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celliUnš, zncimý núm pťcdscda rokowcilti Karu
thngillskčho, byl Uul pťcdložil učxkoljk ottizck,

týkajlcichse fpijU jcho: B swobodnč
Nugnstiu

wnli.

Unl odpowčxdčl, a Uejprwš dowodil,

žc duue lidskú po pcidu periho

člowčka již

Uepcmuje uad tčxlom š tslkon ochotuosti a snuda
nosti, jať ldy jama si žádala.
B spiscch fwých
a wňbcc o fpisowúui swšm mluwi tak krúsUčx,
žc musimc tuto položiti slolUsl jebo:
„Já pťjnáležim šajjflé k tčm, ftrťiž prospswajice
pissi, a pfnnim prospiwnji. Pročcž kddbych nčco byl
napsnl, bnď z nropatrnosti, anrbo při Urdokormlé wčo
domostj, a takto byl chobil, coš jini ilussnč sairati musi,
a nrjcnom jjns, alc i já frim, když k lrpssl wědoo
mosti přjcházim, nrmai žádný proto se lcknti ancb
snad Uad tim !ruchliti; nýbrž radčxjj wdčk mi čiujti má
tim, že kárá chUbU a Umdly mé. Nrb tcn nrpráwč miu
lujr sebe, ftcrýž jjm)ch w omdlu (blndu) ncchá, abh
bludd jejjch na jrwo Ucpřisslu. Jcstoli Bňb mi popřrjr„
co činiti jscm sobč přrdsrwšal, chci wrssfrré spisy swé
prohlédnonti, a wc zlásstuim spisu Ufášati, co sc mi w
njch nrlibi, aby každú požnal, žer já niftrrat Uojsrm
pťijimač osobo swé. WU pnk, ktrťiž Ume tnk Udrlřrc mio

lujrtr, erbraňujtrž

mnc proti

tčm, ktrťčžmnr káraji

(buď ze zlomdsllloslj, Urb ncwčdomofti aucb ž dobré
wčdomosti), buď preiwč anob nrprúudč; obzlcisstUč pnť
xonrujtež se. abyste neprmoili, jakobl)ch sr uiťdo wc spta
scch fwých Urbyl

omýljlu

Naxb takto bl)str pťi nrspraa

Udedlion zastáwali, a jn :T.im bUch proti wám rožsudck
wydlásil. Ncb mnč se Uelibs, když nrjmřlrjssi přátrlé
mojř za tnkowčbo pownžnjť mur, jntowU Urjsem Neb
tnfto nikolřw mnr, nle jmrncm mým nčkobo jčnčbo
miluji, a trdy již Uc tro, co jfrm. alc to„ co nrjscm,
milnji. chwčtssť ťcčučr Rimský. TullluZ Cřcrro, ťrkl o
komsi, že uifdy Urpowčdčxl slowa, jchož

by bol pošdějč

odwojati chtčl. Já wsiak nlám žn to, žr sr takto jru o
botowčm bláznn, nikoliw o nludrci, n bos i srbr doo
konalrjssi byl, mluwiti dá. Tňk mlnwitč dokolmlc, žc
ncnl zapotťrbi cxni slowička odwolntj, UlolPUU jenom

ti
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swati mužowé, ktrřiž mluwili nadchuuti jsouce Duchrm
swatým.

xDokounlostj tčx tar jsrm udždálcn, že, fdybnch

řrfl, žr jsrm nifdy ničrbož nepsal, črdo odwolati by
nrbhlo třrbn, blášnu bUchpodobnčjssi byl,nržmoudrému
“ssi spisowatel, kterýž nikod
nlc tňkowébo Uepsul, črbo bU pozdějř oprmoiti muscl.
.Kdo k tnfowč dofonalostč nrdospčxl, musi posornč chyby
sxoě u„;xmtj. Zá dobťc znám, črbo sc mř nrdosláwá„

lépe

sund ncž nrpřátrlé moji, n slo:rn onn Ciecronown nřr
ftrrexk ncmobou nlnč pochlrdowatj; B naopnk wýrok
Horaciůw ustmoičuč mi na myfli tnnr, mýrof, žr slowo
wnřkuuté nifdy sc nchrátť mťcr. Y z tě pťičjny tnkč
dwoje dilo (o nejsw. Trojirj a opr!oni kn„!!kčojžissowč)
pojrdnáwnjťci
o pťrdmčtrch Uejnrbrzprčnčjssčch, délc za
srbou chowám, ucš Unim mjlo jaxst, ň proto sice, aby,
jcxstoli sr ro uespráwněbo w njch nalržnr, tobo Uléuč
bolo.

WU

wsinf

dolélxátr

Un Umr.

exboch cx U.dUdá:

Uninim jjch pofpťssil„ a sicr proto, nbych sánl jesstč proti

odpůrcinn jr Zasláwnti mol)l.

Taklo

wssak přrdpokláo

daitr, žr fr we spiscch těch ničcbo nrnnlézá,

co by slUssnč

ň prawýmj dňwody nlělo býti pokáráno, sicc bUftrmnc
rnději Uapominnli,
bych tim Ujlnčxjj w Ujch skoumnl a
je rUdrmuownll in puk wirr blrdim Un soudrc sprmoco
dliwé, ftrřiž prmodou soud pixčsný udyuaissrji; a prwnim

tafl)m sondcrm chri bljti já sám; ostutuim paf soudcům
UlUjjm bl)ch jrnom

tnfdjch chhb Uonrchnls strséž j po náa

lr,šjtém prosťoumáni miuuly mur“ (č. 2, Z, 4).
.
N Ua jiném xnčstě žúdci, bh přaitrlé jcho

ťulnč wyssetťowali, nochom kuihu tU „o w ůli
ldUoťdoduú,“
nle i jjlré spisy Ua kwnp čxasto
wydané. „Wixnč jai, žc se ouchly w Uich uao
lod„;ažoutlmohou a jest:li nUlě jc Ušnúmi, dobrou
dml statstč Z lUdčxčxuostipřčjulu! Nob spčfy ulč
Uqchnžerjlx sc xU ruleou pťrumohých lidi, tnk še
ťuš Uc:lllozuo, wssccleo jc UprmUitj; to wssnk jijtč

1esi, še jú, doteud žlji, UlohU fč Uaprao
Mfi

Fe UřeitrléYugustjuowř
taksoo uěm mluwilčasirw
lěch Cirerouowljch

o učux užimnlle
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loitče (č. 7, list 143). Rdobyseueobdiwowal
wžchchým

zúsadcim tčuxto?

SoUčasUč, kdež boj š Pelagiciuy wsselikoU

úsiluost wyuuihal, wčUowal sw. Qtec horliwoll
pščxi swou též i wrlilečlml xikolU sjchocexti Dou
U:xtistňw. K žúdofti biskupů, xm fuěmu w Ulěstě

Konstantiuč w Ulěsici čcrweuci r. 412 shromúž:
dčných, wydal list k Doamtistňm, důtteliwč č
Uúwratll do Eirkwc wyžýwajici. Zúhy Ua to,
beš pochyby

tšž ť žúdosti

bisieupťx, sčUU sc ode:

brnl do Konstantiny, a pťitomuost jcho talepůr
fobila na taulčjssi četuú Doxmtčsty, žcť skoro
wssčckui do Eirkwe se anrcitjli
a wdčxčonst
swoxl Nllgustiml tim projcwili, že mu poslalt
do Hippouu Zlússtui list Ua podčkowúni,še jcho
pťičiučuim do prmUČ Eirřwr přiwrdmi jsoU
bhli. W odpowčxdčswé napomiuň jc sw. Qtec
we Zbožnš pokoťe swč, aby BohU jcdiuxčdiley ,;a

to činili; „Ueb,“ prawi jim, „Ucui to dilo mojc,
alc jrst to dčlo ulilosti Boži“ (list 114).
Horliwý Marccllixmš byl tolgo pixičinou,
še sw. Qtec tchdn xmuku katolickou, čeliciproti
bllldům Pclagicinůw, žwicc strcm wyswětlowal.

Nebwcfpisll„o luiUč a odpusstčxui
Ualešala
w žiwotč

fe wčxta, „žc člowčxk š
tom

wssclikých

hřčchU“

nlilosti Boži

hťčchň xoystčxihatč se

mňže, žc wsscxxkžúdný, wyjma Christa Spasix
tclc Uasseho (a blnhoslmocnou Umtku jeho) k
takč doleoualosti Ucdospřl.“ Marccllimlš sUažUě
žcidal o podrobxlčjssi wyfwčtleuť, čemuž NUo
gUstiU kU konci roku 411 wyhowěl spisem: „o

duchU a pifureUU“

Uadepsaným. Nejprwš

domozuje fw. Btec, žc wssolikú sprawedlllost
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a dokanlost člowčka dar jest milofti Boži„ še
kteroUž člowčť spolU přičiniti se chi.
Pročež také dokodmlost oua w žitootč tom
Uložnú jestiť, pončwadž U Boha UeUi Uic nco
nwžUého, bnď že co seim UdůliswonwssemocnoU

půfobi, aneb co Uložnýmbýtj uftanoloiltworům
swým, spolU sc pťičiuicim š milosti jcho. Jestcli
alc Bňh žúdnšnm takč Ulilosti Ucudčlil (Ubh
sc wssech hťichů totiž Udystťihati Uxohl), mčmleč
pixičinu toho hledati lU tajných sUudcch mouu
drostř jcho, kteréž prosleouumti člowčku nelze.

Pelngiúué

Uaopnk blnduč dowozuji, že Bůh

čxlowčku dal lojllč sudoboduou a dal UlU i pťio
kúzani, a že ho pouťil, jak ťch žiti mčxl a tudiž

tú jodixlč Uajlosti Udéltl, že člowčťa

Uim tim šbawil

erčdomosti.

wssač taťš jest poUhoU

litcroU,

poUčeu

Učelli

kterú zaa

ldiji, tcdy k žiwotu wččnčnm Ucwede; abychoul
k Žiwotu wččušum dospčti Ulohli, jeft Učml obe
žiwujici Ulilosti Ducha swe Zapotťčbi! Pouhš
Udssak wčxdčUi Ueb pošnúui pťikcišani Božich jest
Ucdostatcčxmx; Ucb jčž tetonur, abychom Boha a

pťikúžaui jcho poznati Ulohli, dal uúm Bl“ch
Ulilost swou (k. 4). Nlc pouhč wčdčni er
Uxůže w Uúš pťckouatč a přemoci žúdostiwost
Zlou, hťissdtoll. Pročxež by takč člowěk fmuojcu

diuou wúli son

a pošnúuim pťikúžmli č spae

seni přijiti Ucmohl; přichúzi ale k spnscni skrze

nlilost wiry. Stúwú

fc to alc tjm špňsobcm,

že Bfch dal šcikoU dobrý

powčdoul

fobč

cx swatý,

nby čxlowčk„

slubosti a kťehkosti swě, přčssel

f pUšUúUš že ǧ lUlUstUi filh fwš pťikúzcmi zau

chowciwati ncxuuže; a proto

se obraci wšrou
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kBohU, půwodrispmwedlnosti wěrou ktexúžsice
w Umci fuždčbo jcst (nU každý toti; mňže wr
řiti aucb Ucwčxťjtň) wssak alc abychom wččili
Bňh (prwé) dnl Ucinl. Bňh tnké chcc, by dossiu
chm ljdč spnscni byli a ku po;nmli prawdy

pťinli, uikoliw wssač tnk žc by jle odjalswo
dodnou lonlj N Udulc ta řtelouž wciximc dar
jcst Boži poučwadž z wnlc swobodUč jcst žc
wcťime, a tuto louli Bčch Umu dal. Nlc ncjc
Uom wc smyslu toul wulc, řtrwuž wčxiiducdu
U:m jrst Božim Uýbrž j wc smyslu tom žc
Buh stctlcm swým a wlmzowúnim sUUšulUúš
powšldnšujr, nbychoul chtčli a udčxťčli;buďto že
wučtř skršc x,mučxowňui, Urb xmpomiuúui, nnrb
Uwuitř skržc tajnš powzldu,;owúni, ktcrčnulž pou
wolčti nueb Ucpowolčti faždý Uu“uže,jak chcc.
N tnkto ť chtčxni wčřiti Bich pilsobi Ud núď; a
wc wssrul Ulilosrdrnstwi jeho pixrdchú,ši uúď,

přjwoljti pak tomu wolciui (powšldu,;odpúui) nueb
Urpřjudolitl jrst louli knždého uxoluo Znřml li lu;
alc tdo odc Umc wšicssrni ouc tnjrmnc otúžty,
jak totuž fc sttiwa, šc jcch Uweťi pxmodmll
ttčxéš Um žwrstmoúny ldyly, jčuý paf utleolčw,
Urmčxm

jjnčx odpowčxdi,

sstolem: B blnldťostt

lrč

žc wolúm

L axpou

bohsltstwi,

Uxonu

drosti a wčšdomosti Boš i! Jak jsoU Ue
žphtntclui foudowc jch x! (š)xim11 ZZ)
Zda li Ursprawcdlnost jrst U Boha? Ni
koll .Zkouul fe odpowčxd ta Uclibť, hlodcxj Umžtl
Učcnčxjssich, hlcduž wssnk aby ncnachl
hxdčxjssich

(ť 34)
mž

Skaze UdirUpnk přjjiUlmuo nxilost, ktr

pusobi

dU Unď, žo Noha

fmného Ulilxljcxne

a přttúžmli jeho šnrl,owúwňmc (k 82) Clowek
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qle pixi fonaini sprawcdluosti tak od Boba pod
porowún býwú žc mimo wůli fwobodnou a
pťčťcišnui od Boha pťijatú tež i Ducha sw.
pťijixuú, ktcrýž pňfobi lU duUi lidskč, že nlilujc

Boha bechoul ho ale luilowati Ulobli ktoum
rili lnska Boži wš lita jcft w fldcich Unssich,
uikoliw sklšc wuli woluch ktcrúž jcft lU uciď
Uýblž skrše Dncha sm letclýť. dčm jcst luim

(k Z) Proto takc mola aposstol: Nin již
;jcwcua jcst fprawedlnost Božskci (Rim
Z 22) t jn w Uowěm Zcikouo fprnwcdluost
Božskú proto tňk Uazmúna jest že Buh nčUU

ji ndčlnjc n sprmoedliwými uúš čini Sprao

udcdlldost pak Wožfleú, jnk dcxlc dokladn tcno

týž nposstol„ přichúši fkržc wirUJcžissc
Christa

kc U.dsscm a na wssocky,

ktcixiž

wěři w nčho. Ll i wira tU chžwúua jest loia
ron Jržissc Chrifta, proto žc jcho milosti núm
udčlrua jest. Jafkoli nlc wc sprmdcdluosti tč w
žňwotč tomto prospiwúme,
dopnstiti
so mň.žcme„ Neb

Udždy jrsstč hťichu
jnk čeasto hťcssinlo,

umjire Za to, že to Ueb ono Bohn fterčbož
Ulilujcnlo sc libi kdržto xmopak po;ději po
žnúwáuxe, že to Uebylo dolue a že ho plositi
Umsixuc ňby xuim to odpnstll Wsscchen žjwot
lidský bojnych o tom podcimú dňfa;u Jak jú
ša to :núux w šiwoto wcšdrjssim tcu wc spla
wcdluosti nejwicc pxospimci ttcayš sfntcčnč plo
spiumjc pn;mxmci jak dnlecc jesstč w;dcxlcxl jcst

dokoualo sprnwcdlllosti“ e) (k 36)
Ue)ňlmnnč tuto st

ťtrr dono;njr

žr žákon n swobodmi wulc o

sodč urmohou člowčrn :dřtudodjrl lu sprnmrdluostl

člux nxilosl

wury

uoblž žc to

Buh tonž dnl Zulou dobry a swnu), aby
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Swatý

Qtec Uebyl jesstč doťoučil Uadřeo

čeně dilo, a již opčt posláuo
kčxcsfchů horlčwých

mU od Učxkterých

jcxkési spish, lo Učchžto obsnl

ženh bdly rozličnš blndUč domněllch, a sice, žc
každý Ulú ke kťeftll fw. připusstčxn býti, kdyby
i uechtčxl žjwota swčho polepssiti, U že Ucni
znpotřcbč před přijetinl leťoftu poučxowati opťiu
kúzanich žiwota ťťcsčltllského. Uýbrž že se to
pozdčji stúti mú, take žc i tcu, kdo, jsa ťťcsflxu

Ucul, žiloot loede hťissllý, kufpascnipřčjitimňžc,
(jnč by již dosti na tom bylo, kdhž jcn wěři
a počťcstčxn jest). Stúwalo
sc tchdy čxastčji, že
Umnželč (pohnussti) opnstiwsso nmxlželky fwé,
jiUých pojiumli a w cčzoložstwu ščjice o ťťest

swatl) žúdnlinlý

th

obyčxejwšnifl

ǧa pťičiu

noU zúkouú Rimsleých. Eirťedo leatolčcka alc tau
kowých Uepřtpousstčxla ke křtu, doleud se chmu
prawili. MUoži chtčxlčalc jim přjjeti wiry kťe:

fťauské Uslmdniti, a proto znstúloali nadřcčcUě
bludnč šúsady. Již častějj jsmc připoulcuuli,
člowčr, ncmoda zochowutt bo z wlastui silU swě, poznal ueo
dostntečnost swou; a kdUž ji bUl pognal, obroci se č Bohn,
Uůmodci sprawedluoftř, werou,
ktcrciž tut jest w moci jeho,
že spolu t dorem jest Božim. Skrze wiru pnk dosnhuje mňlostt
proti slnbostl fwč u proll dřichu, skrzc milost uzdmwcui dussc
od choroby břichu, skrze nšdrmorni lo prawou wolnost wolio
doostl swé„ skrze woltwost tu lásku k sprnwedlnosti, skrze lúsfu
tu dostriwci se člowčťu činčui zlifouo n přřtáznnt z lásky kc
jprmocdlnostň. We člowčku osprnwcdlučném jest pťilomeu sám
Duch swatý. prst Boži, ktrrýž pisse nowý zcison w srdcich nue
fsich a rozlčwci w nich lásku Boži„ a tulo jrst pluost zákona
a tonec nťilšcizcxniuZáťon lcdy dein jest, uby milost se hledala,
milost ule se dáwá, aby gákon sc plnil„ zaikoutotčž miry, psnný
w srdrich uassjch skrze Ducha sw.. jebož jsuue přujalč. Sprau
wedlnost onu, tteréž sc ueim dostaiwú zmilostňBoži„ ueni lufá,
žc by podlé ncwyzpytatelučbo soudu Bošubo wsscltký hřich wye

lučowaln. u
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ee sw. Nugustiua !Ufscobccnč powažowňuo za
Ftrúžce a obrance loiry ťatoljcké, a proto se te
Učmn obrútili wčťici, žúdsljice Ua Uěm, bh
bludy ony wywrútťl
Sw. Qtec bez Utesskúni

na znčútťll rokU 413 wydnl fpiš nadepsnný:
„Q wiťc a skntcčch,“ we kterémž dowozuje, že
ncmůže připusstču býti ke ťťestU sw. Uižcidm),
kdo žiwota swého polrpssiti uechce, a že každý
mčx chprwé nailežitě lUUUčcUbýtč w prnwidlech

wirh

a žiluota

kťesťnnského, potom tcprw žc

Ulčlže křest swntý pťijnloUti.
Rteťiž pokčxcstěni
json, kdhbh wcdli žiwot hťxissuý, wčroU sauloo
jedinoU, ldešc skutkň kčxesfanských, Uikterak k žic

wotU wečxnčmxlpiǧijiti Uelllohou. „Ncb již Jan

Kťestitclhlňssll: Ciňtcš

owoce hodné po

kcini, a Uomluwil luto o wiťe, Uýbrš o sklltu
cich dobrých. Rdyž se ho tcizali wojúci: Co

mcime čiUiti,
ch,

ueodpowědčljčm: WčťtežUyni

až pošději lšslyfsitc, čeho wcim čxiniti bUde,

Uýbržprnwil: ZúdUčho Uentifklljte, an
nečiňtc kťiwdh (Llck.š)l N Petr tenkrúte
již nllmojl šústupůnl: Eisltc pokcini cxpoo

čřeftčxl buď jedenkaždý z wúš, wc
jmeUU Ježissc Christa Ua odpxlsstěni
hťichň swt)ch (Skllt. np. 12, 38). N cojest
poťeciUi, lcč wšdcixli fo žiwota pišedesslčho, zlčho,

a počiuúui žiwota Uowého, dobréhoe? N scixu
Pcin a Spslsitel núš, túzún jfa od mlúdellce,
co by čiUiti U:čl, aby

měl

powědčl:Chcešoli wjiti
stťihej

pťiteeižaxliz

žiwot

wěčxlý, odu

do žiwota,

oo

Hle tcdy, že deiua jsou

přikcižnni čxlowčku, ktcrýchž ostřihnti a šachowúo

wati bez wiry owssem Ucmožno jest.

Neb kdo
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ulčl wirU w Boha, uulsi čxiuiti, co pťčkúšnl. a
kdo proto čiui, žc Bfch přtleúšnl, Ulusč loiru

miti w Woha“ (f. 7, 13).

Pročxrž takč swatč

aposstolowčPetr Jakub, Jan

Juda a Pnchxl

w epintolúch slUých š lorlt“ýul dllrň;em hlrisaji
žrt wirn bczc stxčtkalueplospejc Proto mludoi

cxposstochtwclo wiťc

tetcraš skršc leifku

pňsobi

N prúwč o té wiťr,

fterouž

(Gal. Z, 6).

oUi ťe spaseni dostntrčxuou býti prmoi,

mlului nposstol, Žc Urprospiwai, ťtea: Rdybych

ulčl lnssccku wirll, tak žr bUch hory
pťcutisscl, lúsko pak ledybnch uonlčl
Uic Uojscul

N fw

Pctr

tož tak Unpoluiuú

wrťici, žrt Umji chodjti Udc swatych oldcoumuich

a w poldožuostrch, abU Urponerčin

hcm Ualošcnčl)ylj (2. Pctr, 1,19...)
Jaknb

pťed Bou

Sumtý

pak

oldšlaisjtuč Uuluwi plxott tčxul, kdož

by pr,moilj

žc Udira sanča bežc stutků kspnscui

dostatcčna jcst a!,dřirownúwú jck ďciblňm ika:

TU wčxťiš, žc jedcxl Buh jrst doldřr čiu
Uiš i zli duchowš U.dčťia tiesou se škoum
to Ur;nčnuo jcst, žc žli duchowe skutcčnč Edrisla

Je,šisse wyšnmonli?!

Ploto

tňkc prmoi dnlc:

CU prospčxjc luatčl ulojč prnwi li kdo
n sobčx ;c mň wilu Urluúlč skutku?
Zdaliž jcj budc Uloci wira spasiti? Wira
brš c ffutkii

jcft ulrtwa

Ld jaleém to tedy

ldludn šnldťedli tuto ktriiš sobč ž !Uiry numdé
žiluot wččxmj pťjslčldowati chtčxji?“ (Rx. 14.)
.,Tcnť jest prnudý kťcsťml, ledož xuú Udirn
Čhrjslowu,
uikoljm tU xurtwou, ldršc skntku,
m)ldrž Udiru mčlosti,

ktr.rciš sklž;c lúsku piřsobi.

Proto tačč Spasitel prmoi: .Rrúlowstwi Uc.
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bcfkš trpi Ueisili a ti kteřiž Ucisili
čiUi, Uchwachi je (Mat 11,12) Mohou
trdy Ucsslcchctnicj kdy; jeuom Udčři, pťi tom
wssnlš žlwot Udcdon ncjhorni Urohou tito wejiti
do ťreilowstmi Urbeskcho? Pxšločrš atžaduýfebc
Urklmnc domuiwaje se, še Wohn již pozxml
Udyzunweilč ho wrlou toltku ldc;e sřutčiř, UUt

wou (což čtlliižli duchowé), nýbrž pamčxt
liw lmdlž slowa nposstolown „Po tom

wilnc, žc stlc ho pUZnnlč, jcstlj;c pťi
tčlžan jrho ostixuhámr Rdo pxawi žc

ho šna

cl přlřú:axli jcho urostiihú

lhtiť jest a prnwdy
tcdy

profpiwci

lU Uěm UcUi“

k žřwotxl,

nldychom

To

Udčxřili Ud

Boha prawoxl !Učxou, Nohn po;uúloali, jej rtili
a ruostnym žuuotrm pončoc od Učxhowyuuňhali
a ža odpnsstčxxli ho prosilj když jf:nc ;ljťrsslli
(k 21, 22)
Zslchowciwrjmcž tčdU Udc Udssrm
fUmtc Učxrui Bo skeho uččtclc Unsscho, šc toliž
ǧiwot řťrstexxlxl shodoumtt
sc Ulú ďe sanitosti
kicstu
chld kdo tnkto nržřjr, Zajustc Ucwejdc

do krúlowstwi Ucbcského“(č 26)
Slrchrtmi nmtloua Řimstci, sw Pmlljxm
byla již pťcd dlolchhlu čxascurfw Nugustiuowl
psala n wrouručx ho prosila, bU ji Uapsal po:

jrdueiUi o Utú,;rc: šdali xuošno widčti
Boha očcnl tčlrsllúnl? Pro nmohočxetnč
praicc odoslnl ji sw. ther trprw
rofn 115 odpowčxď smoll ů)
u,ueckxe)ǧ,pňaǧtxldcxl“
tnk nnpominxi

iud. chr

Ua Začútku

ude skdomumstl sudčPnulinu

„uechri abyš lo co prnuum jn, ;a ursmyslnr nečln prolo žr
jscm lo .!ourčdcl ju, nhbrž ndčřl; rndčjl buď nijmum sw ru
nouuckl)m aucb tomu

co swčllo prawdu ud frdca twém zjrwi

lobč (Sr o mčstěBožčmfn 22

26
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Hnrd š počcitkn prmoi:
Co do otčxu;ky
tčto nlúm ša to, žcť frdcem čistým a pokoru

Uým Boha lépc a důkladnčji pošunti Ulůžche,
ncž

jakýxldfoli

pojeduňnim

i seldc učxcnčxjssidu,

obzlčxsstčpak kdhž srdcem člowěfa wnčtcrného
kU pruwdč se oluxacimc, srdcem onoho člowčka,

ktcrýž sc obuowuje te poznáui Boha,
kobrasz toho, ktcrýž stwočxil jcj„ w
Učdužto Ebrjstuš
Sw. thc

sťrzc wirU pťcbl)wčx.

rozczuúwú wřdčxuidwojc: prwé, ktea

réžjrst čximlosttčxlesnú, jako ledyž sluucc
ancb jinš pťcdnlčxty hmotuš wjdiulc, drlchč pale
jcst wčdčxni ducha, dUcholUč,
ktcrýmžto wiu
dimc a wčdonli mú!nc, žc jsnlc, );c žčchlc, žek
chrcmc a po
wime. jř)

Uččxcm toužiuac,

wiulc

mlcb Ucu

„Co pak do wčci samč„ o ftcréž sc tuto

wimr,

jrduá,

žc Boba widčti lzr,pončwudž psainojcst: Ber

doslaweni čistčbo srdcr, ncb oni Boha wiz

dčti bUdoU.
rnději wčřimc,

Ncmťl jsrm sund řscč wimc,
núbrž
pončwadž jfmc Boha cmi smyfly tčln,

(tnk jafo nu p. swčtlo bmotné) nni duchrm (jafo n. p.
wiru swou anitř,
o nťž wědomi jistč mcinlc) nrwřdčxlře?
Pončwadž ale psáno jcstw pisnlč sw., kterémuž wčřimc,
že ncomylnč prmodiwé jrst, nikterak o tom nrpochybue

jemr, co nnpsal sw. Jnn:

„Winlcs,

žc kdhž sc

Ukcřžc,podobni jemU budrme, ncbos midčti
jej budemc tak, jnkž jcst“ (Jan 3„ 2). Hlt jak
dt wťmc o tom, ro sc trprw staitť mli. n rož nikoljw
luidčnim, nýbrž jrn wčrou toliko poznnl. Dobřc jsrm

tch prmoil wsmr,

žc Boha widčti lšc, ačkoltw jsmc

do pofmoádr newidčli, žc l)o nlc widčti bnďrmr, to jsmc
e) O dedčni tom sw.Olrc tuto obssiruč pojcdnáudá. Dslatněwňu
bec znčnno„ že ze spisů jeho čerpal Deďrarteo zásadu:

oršo Zum.

(Zošicod
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k loážnosti Božsfč w pťsmcch sw. obsa“rné uwčxťili . . .

(č. 12).

„.Když wssak pismo na jinrm mťstč prawé:

Bobn Uikdy žádný

eriděl

(Jan 1, 18),

prolo tak prawi. pončwadž Bůh dlc bytosti swé ncwio

ditclný jrft.

thž

sc Bůb lidrm zjrwil (jafo n. p.

Bbrahamowi, Majžsssowi a jd), zjcwil se wc způsobť,
jafon wolřti rcičil (Ukrýwajc ji bhtost swon) (č. 19).
Bůh jrst tcdh bhtost nrwidjtrlmi, Uejrnom Bůh Btrc,
alr i též tnké nejfw. Trojicr sama. Nňb jcdrn. N poa
nčloadž jcst nejrnom nrwřditrlný, nýbrži nrproměnjtrlnú„
zjcwujc sc konlu chcc, a wc spůsobě„ wc ktrréž chcc tak,
ze pťi nčm zůstciwá celc neporussenč bytost jrhcǧ nrwidiu
tclná a mpoxusicnci. Pročrž tnkčx,když Mojžikt boroucť

toubou nncsfrnprosil: Jrstliže

jscnl nalrzl

min

lost přcd obličrjcm twl)m. Ufnž mi srbr saj
mčbo

(ll.

Moj. 33, 13), přrre neuwjdčl Boba w

bhtosti jrho, jakž si byl žádnl, nýbrž jrn we způsobě té,
jafonž Bňd trbdy wolil. Boba wssnk widčtl tnk„ jnfš
jrst, přisliero jcst swntom w žiwotě bndoncim (čl 29)l
Nrb ta budr lrnfrcitc Urjwčtssi odnučlm nnsse žct buu
drnlr rowni nndělům Božťm n Bolm widčti bndcmr,
jakž onj bo wjdi (č. 22). Widčtř lossnk bo bUdoU jrn
čjsli srdcrm, an jen tito tamse nachcišeti budou“ (ča23).

„Nhni nlr nastriwá jiná otúžfn, jak budr lzr
widčti Boba w králowstloi onom, kdrž bo widěti budou
synowé jebo, tnk jakž jrste? Přrdrwssim UdssrlikéUwsilrnť
tčlriné Ulimo scčc pustmcž. Kdož wssnf beze zlásstni

pomoci Dncha

Božibo

nmiljti

si může botost nadc

wssrcky bytossi, kterěž ani okem widěti uclže,anř sluchrm
pojinmti, ani citcm postibnouti, n ktcrúž jen srdcrnl čřo
flým widčna býti můžce?“ (čl 22. x:“ě.)
„Jakož Uyni wčxcinčktrrč ffrze tělo, jiné pak dUo
chcm widimr, smnu rozdilnost tulo přrcr jcn duchcm

pošnáwámr,

an duch jrst, ktrrý rošdll trn činsl A

wčci ty, ktcrčxž dnchem widfmr, nrpotřcbuji
rmi swču
dcctwč fmyflů tčxla, nbychom je ša Urmodiwč mčli.

Nnopnk nlr tčlcm (smyslo téla) bnchom nemobli ničebož
widčti a žádné wčdomosli bychom Urmčli. kdwby duch
čmný nebyl. N proto oko to wnitcrnčmn tafťka sloUži

26ů
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a zwčftujr, a samo Uičrbož ucwidi, což by ono pixrdnč

nero dodowalo;

snmo pak toto wnitcrné mnobo wids,

čcbož ono widčti nemůžra Kdož bU trdy nrpřjswčdťil,
žc wnltrrně to oko mnoljem ločtssi a lozácnčjsii jrste?
Nčfoliw to flnbostj lidsfé Ursuadno jrst a často srsláwci,
že pťi widčni duchowém :dřjmjfnji scmimowolnč obrnzy
smoslné, přerc niřdd tomu nrmňch Uowololoati, lllšbrž

tělo smyslm)uli mysilrnfamiobtsžrnéflyš,žr MxlxjestDuch.
Mňžrmcs uwnitř w mwsslrnfáchnrbr i zrmi widčtč,skonmati
a pošorownti, a co takto uwuitř widime, jsous oldrazowě tělcb
tčch, nikoliw tčlrsa smnu. Nrb niťdo sc nrbudc domnie
lonti, žrby tčxlcsa ta, jako na pe slunce, mčfic ljwčzdy.
ťefy, bory, mčsta n t. d. tnk bhld U wnitcruém Uúdčni
jrbo, jnk jsou wc ffutrčnosti, p:xosloron odfrbcroždčlruh,
a jaf sc pobhbllji, anrb nrbl)lmjč. Tčxlrfa tn rošličuci a
mistn, fterňž sobč přrdstawujrmr. nrjsou lrdy w dnchu
nasicm jako lo Učjaké prostořc. N co srprw mámr řťcč
o přrdmčtrch, ktcréž Urnmjč do srbe žúdnčxlw twaru těu
lesuébo, jakož na p. lássn, mdofč, pot“ltd, trpčltmost, idoz
brotn, wirn. Uliruost a m. jK? Ci snnd nrjsou wssrchnh
ty w jrdnom dnchu bcžc wsirljfé tčsnčx? Jfon od felšr
oddčlcny, a pťxecejr urdčli žádučx lxožhrnui prostorl). Ci
snnd widčti lže misto, na fterémž pixžbýwá leisfne? Y
lásku tu smnu pišccr tim dofonnlrjt „;uáďo; čim boslřcjl
duchrm ji požiráď! N wssim ;dfeirorm dirž. žc lássa jexst

wrlifá, mossaf kdož tnfto diň, nrmosliň, žr láffa jest
ljmota nějafá wrlisá. N fddž láskn xruoxlřsřtobč mluwi,
byň žiln podle Ui, či jnnd slnchrm fldssiď žwuky blasu
jejťbo, či sšmd otwirňcx

rozprosttrčxď rgmrna
udržrln

jie? Ci

snnd

přicházi?! Když rch

očř sudé, mb:w ji spntřřln,

či sund

fwá fr obrjmuti. bhš nxocuou silou
cčtie:r frofU jrjť, ťdož tj na mdfl

lásku, n bhk i srť:r nrpntručjssi, lo

dUchU unssrm jsouci. nnsi prostoron,

Uni oldrm, nuč slno

chrm ani snmsly tčla mubce poslilmouti urmožnos čim
méuč Woba srxměbo, ktrrýž lťiskll tu w náš uložjl:) N
když již wnřtrrný ťlowčk nňď, obrnz to Božť od učl!o
stdoořený (ačkolřw sc obnouulje ch odr ťmr)t ldož již
w takčxxl sloětle pťcbljwú, kteréž oku tčlrsuémn nrni přtu
stupno, a když wssr, což we swčxtlr tcnl ofrm ducha
widimr, ani proftoron, cmň mczeroU sc ncděli, čimnléuč

List sw. Nug. k sw. PaUlinč Řimské.

605

tedy fwčtlo, we ktcrém obúwa Bůb fmyslům tčlrsným
jrst pťistUpnť nn jenom čistému frdci jrst postižitrlnée?!

N kdnždlr jlow apontola poťoj Boži pťrwynte
wssrliký

smdil

mUsif zajřsté (pokoj tcn) Učco wyšo

ssťho bnti Urž s!nysl Uáš nrb duch náš.
N kdo jrst
tru pokoj Boži? Žaidný jiny zajisté nrš jednorozený
SUU Božl xržsš Cbrlstnď jcldož lasfa jestit nrkourčna

jrljožto pošnúnimuaplnčni budemr wc wnelikoU
milost Bozč (Es Z 19) mk bU mobln oči těla
nassrbo ttrré; to ro nrjlrpuslw lo naš jrst loidčti Uc
moljon, doiďětj to, rož nrfourčnč lepssi jcss, ncž ncjlepssť
dobro

w núčeeš!“ zje)

Rou konci l. 413 ldolok sw. Nugustiuowi
bolrstnou Uinu trpčxti, n sire Zprňwou, že ssleo
cdetuý pišitol jcho a obrmlcc wiry kutollckě

Marrcllimlo,

ř leeU;U cisaťowu do žalúie Ul

Uu;eu ldljl. Doualistr

totj; lU ;cissti Uesprmoce

dliwc kiiwč obšalomnlč Yanrrrllčua a brntxa
jcho prxingin, l;xcse bljli Zučxnstmiliwr. špouťc
od Hcrslflimm proti cisaťč spaichanč. Nčleoliw
ncudňuuost Uldou ldro.tťč byla wssrobchě Zuúum,
pixccc meixx.ux:i,

risačxfký udožxx:dňdre,“)

Doxmtňstřim i;muděřiti, olm

chtčxje sc

k soudu pohunl.

ee) Sw Pnulna bUln ;njlstr udnsocr wzdčlmui p.mi, žc olúzfn
Uuudaiwnla o piedmčxlu tnr blubotomnsluém n morua bUlu

njudfu o duuxyjlurm pojrduňui st

Lluquslčun Sw

Ltrc byl

tcž dowo;owul žc x po uxžkiusseui jru custé toliko frdrc Boha
Uuřdčtl luude čcmnž Udsjak biskup jcdru Nsrřrko odpoxouml Yu

guftiu o tom xprawrn jsa žrlrl lodo wrllcr, žc jund ieči přč
laš oňrou bčskupn spolubratm urnšil, n rud by byl saim
osobuč o xum prouuuuul udU ljo sxuiťil. AU to urnxožno
dnlo, obuital sc nň exorluuuslmw, břsfupn Sxfruskčho lčslem
(lxsl 148) ;aidoje lw o přiuxluudu n lnsknwé palowmiui ur
sluodu tr Mimr uussnkza lo že bisknp lcu náxn ostntnč noe
šunuu), skulrčnčbo ldludu l:mtjumpwnuuzodaišmux) se dopuslčl
Suu Dter udssnr jcduáuim sudým cbtťl zmnczlti abu fnciři
soldč na ldiskuperlxfnloltrťoch podorsseui urjpruwrdluwčursbirnll
“) Brosiučl wyumu:uje o uěm, žr bwl od Ǧountčstu zafoupeu
ffu All f nlllx!„)
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Když dossla sw. Nugnstjna truchliwň žprúwa
ta, bez mcsskaini odebral fc do Karthagiuy a
Uwčxžnčnčbratry často UmUsstěwowal. chlloho
due zwolal NprčugiUš litost maje Uad bratrem
swým: „Jú trcsty tyto Uesprmďcdliwé snňssixu
pro hřichy stč, toho alc Uexnohu pochopiti,
proč ř tobčx tnkcšho Uepráwi

snússcti jest, kterýž

jsi wždy wcdl žiwot Uúbožuý a ctnostný!“ Mnr:
rellimw wssnk nato Udpowčdčl: „Bfch Uli Uej:
wčxtssi milosti udčxljl (byk i prmodiwč bylo,
co jsi o žiwotč mém Uyui powčděl: že UUle
Uyni w žjwotč toxU lrcfcc. Hotow jsem i
smrf podstoupiti, ch adych při scmdU Ulilosre
drust!oi dosixhl !“ N když NngUstjn„ cxoduchowui
otcc fc ho túžal lU tajuč rnšmluwě, Zdarli si
suad

Uoni powčdmn

hřichn Učxjateého tčxžkého, ža

ktcrl)ž bU wčtssiho pokúui činitř mčxl,pojalMar:
collill jcho prmoicč a šwolal: „Pťisňhúul pťt
swútossoch, ftcréž občxtujc ruka ta. žo: jscm uř:
čxchožtxakmoéhčdfc ucdopnstil“. Zpraiwa o žajcti
obou brntři žpůsoldila hrldšxlý ostrňch po celč

Nfrjčce

W Rmxthagiuč Utifnli sc katolici do

chrúmů, jakoldy jim smuým jčž Ucbc,;pcčxcnstwi
hroščlod Muo,ši ldřft“upowč téš pixibyll do Kar:

thagiuy a společllč ď!e fw. Nugustinem usilowali
o propnsstčxui mUčxžUčUých.Marinuš
lstiwč jim
dciwal uúdčxjř. že dh přimluwa bikal;xsl Uěktc:
rého lUUslňuého kU dworu
cisařfkčxxl!l oběxxm

bratťixu ku swolmdč pouwhln. Poslčm trdy jest
byl biskup jedeu a jňhcu jcdcu do Jtalir. Ec:
cjlčml též, pťitel Marinůw,
úťadUik cisařský,
přisscl zsl Nugustixlcm do chraiulu Pčmč a, weu

Smrt Marcellinowa.
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ťchě rukou oltúťc se dotýkajc wyprmoowal
a pťisahou sthšowal, že U Maran oběma
wčxžnfuu smobodu Udyulohl Z Jtalčc tež prisscl

me:.řtim rozknž k Marřuowi aby bralry pro
pustjl a Ulčtcrak jich Uestčhal Ci:n wice tch
U katolileú sc šumhala

Uúdějc radostuú

lm!cstučxjssi ň trutčxjssi tdyla Uina

tčm

když pojedllou

se žprmon w;chla, že ť xo;ka;U Mariua oba
luxatťi wur Ulčsta odprawcui l:hlč Marimlš chtčxl
fr stiij rostlqzlmn.dřtisočancnúwiděllcho Nuguu
stin ddlcd Ua to w bolestučllr Zúlumttu Upustřl
ulčxsto,we ktcrčmš ,Zradou podlou štmtil pťitclc
Ulužc wšuessrného, o nčmž š xmdsscuim prmoi:

„Jnfou

UU flyunl čxistotou qumoň, wěonsli w

přúte:lstwč. piluosti U ločxdcich, Upťimuosti lU Uúu
ludžuosti, čeřstotou w Umužclstwi, Uliruosti pťč

rolstlžolmini rožcpři! Jač byl trpčxliwý on snúe
sscui Ucpiútrl, mňlostný t přutolňm pořemuý
a leiskyplu: kc mssxexulUchotuo wdmbročjumostl,
Ulirmý a ost chcxw:j lo Zaidixi, horliwx.) !U do

l!rych skutejch, w prckmli jat upťimny!
to

Užyuikal

lUZUrsscUou počostlmsti,

mfou

Ulilostxlým

chowúuim, šbo;uom oldcowúučul Uúchyluoll do
ldročimmsti, upixiumou smiřculřwosti a wrouci
dňwěroll

w ulodlřtbčx! Jakťuli

doyllikul

wčxdoU

a umčxuim,pirr:x jakouto mluwiwalskronulosti!
Čchoš sc uul Uedostňwnlow uměui š jafoU hore
ltwosti dUUamflmžownlfc dofúhnoutč! Jakon re
kowuosti Upowchowal wrculi toho fwéta, cx jak
horouci toulwu wčci Uodeských plúpolal!“

(List 151) ka

wclicc fw Nuqustiu Marccl

liua ctil, ž toho pntr.Uo že kll slmžuúmprosbán!
jrho počal prslcowati o wclfcm dilc swčm:
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„Q městě Bošim.“
hlawuč

po!oinui

Marcelliuowj tcdy sund

jsmc

Za loolcslňwxlý

spiš

tento. e)
28. Sw. Llugustin a přátclč jcbo.

S počxútkuroku 414 umorútil scsw thc
do ijpoml
řdcž Uul dodúny bylh črtue listy
od pčxútcl jeho Nčtoliw l,llllardBcižalUst rošxo
wala sldcc jcho a ačfoli stišeu ldyl tčžkylll bicu
moucm Ulnohočctuých pmcč a stnrosti picco

Uowúhnl Udyhmďčxtilolačuym

Sw

Paulilulš

ulúuim

žaidostcul jejich

Bolnnsky obiral fc tchdy stioUl

pisom flo a dotuqowal

pťedmčtcchhlubofomyfluych Slo

sč o xoZličnych

Nuqmtin po

slal UUl i hdlrd dutlsldueč w ťessrUi otei;clš jeho
(list 149), jcmuž sexwclmi olddilnujrmc, a to

tim Udirc ldyž pomuiuxr žct Um wrlmi ua
knmp psútl bylo nU řtcmž llst jcho pťcnésti
Ulčxl Usl lodi

již so Uachúžcl

knždé l)o Uřmnžcui

botow jsn pčcš moťc fe plawiti W listu tom
sw Qlcc er;j jmým wyplsujc, jař dmtxowmh
Račn plolorkým jcst odra;rx:l :uiwdu židowskcho
ktcra)ž jfa rošptýlcxl po wossřorcul swčtč Chxistll
Jcšissj
a !uiixc kicstnusko slmmlč swčxdcclwi

wydmuú.
Z Rmthagčlch dosila fw Qtrc rndostnú
šprúwa žc sslcchctnú pmnm Dcmctrinš Bohu

pmlcustwi fwc zaslibila Dcmrtr,inš deowčxlú
xl) lCirkcw
fluUi i pxmurfu
tohoso sumtcho
mučeuika odon
dur
dubnaratoluxká
Bozdčjt
cisnť přrsmčdčlw
se o uewxuuosti
ldratři sčch, odsoudul ursflrchetuébo Mnriua
a z Uřičřno tě

proti Doxmllstum wydal přisué šáfouy (w čcrwuu r 414)

Swe YUg. a pťátelé jrboe

Umtka
chažrly
Nlarich
kdrž sc
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jcji JUliaUa, n búba Probn, po:
x urjslnwnějssi rodinh Řilllské n když
Nčum dobyl Utckli sc do Rarthaqiuy,
sm Nuqnstiunwi pťedstnwily Sud Qtec

tccho čxafu erl

wc stcdljčllélll chrňdnu reč o Ud„;
Uc

ssennstč kicstmlskčho chxcnstwi

kterú sslcchctuou

pauuu tak dojala že fi uuliUčlapotnjxuU Bohu
sc znslibiti Naatka wUňk a búba chtšll ji plo
wdslti a ji; Ussanowill i dcu suntku jcjiho De
chtrňaš alc slochla ďe sebe Udssccley
šlntesspcka
a dxexhofalxlU,a oděna jsonc rouchcmclmtruým
wrhla fe k nohoum matřy a búby swč Dbr
Zaplcsaly Uad bohomilým mUUslch jcjim nemy

slownon mdosti

Na šačútfu rokn 414 !Uyko

Uala Dcmctring slib fmiij. Cclš UlčstoRfinrthago
spčchalo tUhU dxlc do chrúum, kdl,!žweťchč pťcd
ldčsfupcm BohU fc Znsljbowala. Q tom lxcž nlc

ssknni psalu ;xulimm n Plolmsw Nuqustiuowl
a poslnly mu dar, jaký sc oblǧčcjdlodúwal při
toumýul hossčuč, ftcrnž přč šafwčceni pmluy fr

odbýwaln Sw

Btcc odpowcdrl (ljst 150) a

Udyslowil jim xadost ston a i Ulnnhc piemu
frdečxné W Rmthnqinč lid katolirky locťcjnr
júsnl

Und

Udúlostč tou,

udssak nle i Ud Jtnlčj,

auo i lo Nsii žpžssobila žprúwa, žc drcra noje
slawnčjssi rodeU Rimske se Bohušnslibčla, Udsso

obecuč plesaui Udúlost ta byla Uejrnom protr
Udelcdťxlcžitn žc slawué. swrdcctwi wydmonla
wiťc rčxrjtuustc Uýluž i pxoto žc ulocnčx přlso
ldilu Un sslcchticťč xodlny Rimfké, Z uichžto !uuohč

Urputuč Ud pohaustwu tr;waly ploto tatee du
stala D cxurtxmď chwalué llsty od sw ďclonwum

a Ud papožu mecrutja

l. n Lmal
ů

šcim
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Sw. Llug. a pťútrlé jcho.

Pclnqinš poslal jč list, ownem bludy fwými
uňdchnutý e)
Sw Qtec podlc powilmosti swých pastýťu
stých čxnsto pťimlonwal sc u fwčtských úřadtlža
prowinilc, lúskou kťcstcxlxsčldlluliřitč Usilch přU
uost žcxkoxlxl swčtských Zcsste před Uednwucm

byl orodowcxl ša Douatlsty Macedoxliuď, Ulio
slodržitrl Nfrlckl), Uapsal ž tc priččlly k Učum

lřst a túšal fe zda lt dle zcifad wčry

črcftaxrskc biskupn katolickcmll dowoo
lcUo pťimlu!oou fwoll tetoulU pťispi:
U.mti,aby!UiUUicizasloxlžcuýmtrestcm
pokutowcidli

ncbyli?

Nugustin Ulu Ua to

odpowčdčl listch wclepauxuitxlým. Wssclřkoll Ucu
prmdost ficc w Ucnúwistč múmc, prmoi, U Uix
ktcrak ncchcculc, aby ;ločxčuy brž trestll Zňstnly,
mčnur lossak Utrpuost ď člodoťkclxt, ačkolřw ša:
tracujculc neprmoost jeho, a cim wice ueuciwčo
dier hťich jcho, tim menč Ulohli bychom pťč
woliti touul aldy hťissUik br; poťcilli še slUrtU

toho wyssel Přcslmduo šajistc jcst žlého Ue
Uciwidčtč ploto, žc jest šlý, welkš wssňk Ut škš
jost mlloumti bo pxoto, Zc jest člowčxk ch
lU Žjwotč tom l;o jest každeum

polcpuiti

pokúuč čxinitč U

se po smrti Zústmlc každeuul to co

w šiwotčx fwom byl amfhwmúždjl

wččcustdml tch

Lúska k člou

wrdc Uúš žc se přimlomuúme

ZU winuiky, aby pcdk:ltn, Ufollčxcuú smrti jejjch,
Ucstala se poklltoll nckouečxnoU w šiwotč ldUdoU3
ekj Zlž o wrchu jfuuc wUprmoowalj

pojrdunui o modljtbě

že jw Yugustlu Probč poslal

a Zulňsmčfuubu o dobru wdow

stwi, ftrrňž uui neipib: „Llugnsliu služcbuil Clgristuw a jlu
žebnik služebuildiw Chrjstowych

Sud. Yug. a pťátclě jebo.
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cim. Wždyk i Bfch, sprmoedliwý soudce wsseu
wčdouci, weli slunci swšluU UdzchcizetiUa dobrč
č šlé. Nldychoul Uúsledowali dobrotčwosti túto

podjwu

hodně, Uapomemll Uúš Spnsitel núš

řkn: Milujte

Uepťútcly fwč, dobťc

čisltc tčm, kteťč,š !Uúš UcUúlUidi a nloa

dlcte Zc „;a ty, ktcřiš wúm protiwcu:
stwi čidUi. Muoži Ulossem dobrotiwostč tě žucu
Uf;iwaji. Cč sund alc proto, poněwudž tčto w
Urprawosti stč sctrwúwaji, Ueulěl by Bfch w
trpčxljwosti fUdé sctrwnti?
Pročxcž trxfé Bof;ský
llčxitol nčlš Uepťčkú;nl Ulřlowati učprmoost, když
kúl;nl UljloUmti ucpťútely. Mlinle trdU mlloumti
Zlé., jjm

dol!ťo čxčuitč, U .ša učx sc Ulodljti?

Zne

jistč. Ncb ktcrúž to pťčfúšal, Blih jrst; a tim
že to pťikúšnl, Urchtěl Uciš spolčowati ď bezbo:
šujko, jaleož i oU súm Z trpčliwosti jc fuússeje,
ď uimt sr urspolčxujc. Pokxld čxloločxksoudy Boši
Zpytowati múf;c, čjui to Blch t; tč pťišlellj, kte:

rouš wyflmočl slposstol: Zdnž Ucwiš,

pšliwost

žečrtr:

Boži k poťúUi tč! lUcdc?(NiUl.

2, Z). TU tch chrcmc, fdy „;n winniťd fc pťi:
ullouloúxxlc. Ncb ktcřiš lu)li od Uuiš odsou;cnj,
když trofty swš pišcslxilj, ucbýwaji ljucd pixipu:
sstčxui ču sud. fweitosteul,

Uýl!rž Ulufi prwč po:

kúUi činřti pixisué. N fdyš Bťch trpčxlimšx U Ulio
lUsrdUix suússi dřissalikš), co Uuiluc čxillitč UlU,

lidé,
PUU

ktcřij; smui bcxž hťichň Urstls:? . . Wždyč
Ježčo.x fčml pťečullolmml sš Za žouu w ri:

Zolo.žstwi dopsldruoll, kterouž Zjdú kmuruowatč
chtčxlř,a tiul powiunost přiullnwy ň učnu odpox
rllčil, ď tim Umsseul roj;dilcul, žr Qu Uwhl pox

ručxjtt, ledožtoUly jeuprosimo (čx.ZuU).Proč
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bychom tcdy my, biskupowč kutoličti U foUdců
swětských ša winuify sc Uepiiullonmnli kdcžto

U Boha

ža Uč sc primlouwúmc a orodujche?

To wssak Uiktcrak Ueni Ua UleU swětskč morč
soudUč. Wimť jčx owssem, žc lciska k iprmocdl
Uosti tolňko ččni čloweka dobr,ěho nlr toljlejisto

jrst, žc Ubúloani fc trestu quounych leroti ldcž
Ušdnost Uesslechetniku a ,;jcdnňwa pokoj ajřstotu
lidom počestným Tonlu mssak Uiktcmle Ucpřc
kúžeji pieimlnwy biskupči Ncb wstnršul Zaiťoxd
takc panowula ž jistoch přičiU pťisuost krutú

proti wiunikum w noudch pak Zcikoučodpoll

čena Uňm Ulionst

teřcftaufleci

ktorouž o

spaseni wiUUifu fc starúxur mw preiudrmixuostř
tou o to usilujrmr, nbUn žmlliloluali wiru dmnt
kixesimlsfou. Mú tedy profpčchy swš přisnosr
wasse, klcrouž o bošpcčxnost lmssi pcčnjrtr., mút
je i pťimluum uassc, fterouž přisalost Umssi Ulir:
Uiulo“ (lift 1.83). Mnrcdouiuď h!led xmto opčxt

poslal fw. thi
pissc, š

jnkou

list (list 184), wc kterém Um
nadsscuosti

ldhl čxetl prUmi

tixř

kxljhy o lučxstčx Bošim
„Wodilmchodlwu la
hodxlosti“ prawi, „oleoušluji Ume spjsh twojc
Ljst tčchto Ueduwuých duxl nxř doručruý a tit
knihy ony, ktcxš jsi o Ulčftc Božim srpsul, čotl

jchl

8 tafoU Uapxlutosti

šc jsem pťj toul

na

Udssrlikeš jčnč: šmučstuuni

cxno i Ua powčn

uosti sloč ;apoUlr.Uul W pmwdč! šnjlstšnowim
čemuž fč Udirr olddiloowati Uuixu zda li fnčžsfr

dokoualofti twé čili gmadmntxd.nmlsllojoncřynl
ždali wncoldfahlš žxmmosti dějú člowččxoustum
či libcšné cl dojimmuč luýxuluwuosti twé, lte
súž i nrwšdčlmlé moci Urodolnteluou fu čxtrui

Slo. Nng. a pťá!elč jcbo.
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powzbuzuje tak že ucnstnnou fpisse až cclšdilo
byli čctli a kdyš dočetlč žc opět z nowu čisti
pomnasiéz

Lluqllstinowa odpomrď (list 155) jestpra
wým wzorem Uejerm skromuosti jcho uýbrž t
borljwosli š jnřouž UňpouliUú morncho přitelc
f!urbo aby fc wčruc dl;cl wiry lentolické „Nč
soliw “ prmoi, „Ummležmlcpťi sobě to moudrostl
ktcrouž mi piipjsnch, jseult pixece powdččell lň
fknwc twš piichhluosti Eo uluc pak Uejwicr
tcni jcst, .šc widiur, žc šprnwou laifkoupo pra
wdčx tou;ia U po onom t“rálowstwi, jehož pa
Uoinťem Ehriftuď jest! N wčxťmiUntom jcu
;ňtludč xuušc prmoc přútrlstwi obstúti; Ucbo
Urmušc :mjistc w prmddčx byti piitclcmčlowěkn
kdo UrUi pťitelem

prmwdw Q wčri tč Ulnoho

sicr psali a mlmoilt silosofowc; wssač alc Ur
xmlczdlew u uich pmwš Uňbožuosti t j prawc
Bohoslll;bn, Zc tetcrcž pomiuuostčžiwotnnasschxx
fc odwožujč N to sc stnlo ž tš přičjxly, žc jak
jú Za to Ulčnn chtell smuč o sobč a že febc
twoťiti si žčwot jaleyn lxlužcuý, mťsto ro by od
Boha
jcj tchli Uxčxllwyprositj,
ktcrýž jcdinlp
dútč bo mllžc. Neb Ueumže blnžili a spňsitš
čxlowčxka lcč jcdiuú trn, ftorýš
stluoťil ho“
(čx. 1, 2)

š města Symleusy ša téhož času psal fw
Dtci jisty Hilarinš měsstam lU tato slowa
„prosiul,
diti

mčiž pmlčiti Uaiď uo„;kusseue, co fou

múule

o Učcni Učxřterých kťrsttxrdfl w Ulčstč

xmssrul ,;c totlž nestciwú hixichu dčxdččncho a že
člowčk fčnu ze frbc pťčkúžmli Boži žachmuúwnti

mnžr, jeftli

jou chcc“ Byltr to dcš pochybh
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Sw. Nug. a pťátelé jrbo.

EaelestiUď, kterýš blndy Pclagiowh w Sha
rakUse ssiřil. Sw. Nugxlftill w odpowčdi deš
(list 157) Znúxuou dumysluosti swou obhijil
prnwdu nauky katolirkč o milosti Božia hiichn
dčdičuém

Lift

teU Zčchy rožssiřil

sc po

celé

Jtalči ano i sud Je:onyulowi do lučou sc do
stnl,

tterýž

fpifU stcm
pťcdťitnl

ho

chdonluč o

Učm zminkll

čiui

mc

proti Pclaqiúxulul Bétn qu 415
Qrosinš

biskupům Ua fučmn Ux

Dtošpoli fhroulúždšuým.
Pmučtihodnš též jest dopisowňui,
toho

ktcršž
čctfxl bylo nle;i Nugustčuclu U Eondiem,

bssleupcm Ulčxstsl Uzaly.

Truto

mčxl Uxdoldlčsaoé::č

Ullúdeucc, ktcrl)ž Zastcimal xirad rychlopiscc ň
weskrž žiwot dchdl prciwč Ueibošný„ Po terňtkč
Uenloci wssateumřrl š pťikladllou Zldošuosti,šnlmo
řikajc U slU. křižcm sc šnamclmjc. Po tixi duy
šnlulh fe zpiwaly při rakwi, a tťetibo duo ldyln
Ulssc sw. ža Učxho obštonoailma Drlchého

due Ua

tU Ulčla Uňbožllň wdowa jedua podiwuý fru.
Widčla totčž jahUa jcdnoho z llzuly odc čtyr
let již šcmťclúho, au š muohými jiUými jakýsi
skwostm) palcic pťiprmoujc. N ťdhš sc otúšala,
pro leoho tnkč připrawy

kcdrlaji, odpowčxdiuo ji:

že pro Ullcidcucc, pťcdcwčircm pochownuého N
staicc jakýsi Uwskwělý ssnt odčuy ro;kai;nl dwoum

jinm jtmcuul, nby w;ali tčlo Ullňdcucehroldu
a do Uebc šaucsli N ldy; tito tčxlo Z hloluc
wzall Uchrostli na mistč toua Ulže čmočlúsue
Udúlost tn přčulčxlaldjsřupa k tomu že fw Nu
qustinowi Ucislcdujici oružřh pťcdlošll: „Rdy;
dussc od tčxla fc odlonči, zda:li hucd se ucspoji
š tčxlem Uejakým Utlýul, k p wzduchowym?

Sw. Nug. a přútelé jeho.

Jnk

možUo (po
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smrtč tčxla) rozeznati dussi od

dusse? Jak U p. bhlo loǧcžnati chUdčhoLa
žara od bohntre 2 Co sc Um sonditč o tom že
Zculťeli Učde šjcmuji se mlo i Uckdh budouci
wčcř pťrdpowidaji jakož č jú jfem zkusil“ NU

gustjn odpowědčl w tato slowa: „Btai;kh tyto
šajjstč tcuuxc jsou a pťrncslmdnč. Jú wssnk
Uiktcrnč lleluaohll přjpnstjti žc bh dussc š tčxlom
Uějařym, a byt i fcbe utlejssim přl fmrtt tčxla
xmsscho wychušcla
Co se týkci wřděni oUěch a

chweni fc jakym se totiž stciwaji Zpufobem
řdo to mtlžc Uúlržitč wystolmmti
kdhž mli
chsulc e:ito wystouumtř jaleým to szsobem čřu
nost U p ro,;umowú w duchu lidskčm se dčje
U jakoll to silou w dUUi lidskc tak welké wěci

fc stciwaji, kdyš Ulysli!
pťedstawy

točci fulyflltých

jfou a loywiquč

Jak muohč obra;y U
U i Uadslxlhslných

sc w dnchu lidskčm a ťdo

wyskoumai jakoU to siloU a jakyxu ;pťlsolxenl fc

to dčje? Jú fc k tomU odwúžlti Ucmohu a to
tim ulčuě, čim mčuč nmohč wýjewy žiwotanno
sscho fxlchslušhď, tčxlrsušho wyskoumati umhxl.
Chci wssak tobč Ua uwúžeuou podnli Udulost

;ajistč pamětihoduon Mlly piitel muj Gcmm
dčnš wčhlasuý U proslulý lcřať w Karthagčuě,
kterchož fam osobUě šučw co nlužcweleučcncho,
Ueibožucho U wrlkeho přitčlc chndobh, wypra
wowal

mi fcim, žc ša mlcxdssich lct fwých wc

ltcc pochybownl šdu li jcstpofmrti žiwotwčxčuy
Buh

žbožxw a xuňlosrduc dunc

tc

Uropllstřl!

Wc fnúch totiž zjewll fc luu jrdellkrúte mlú
dcxurc jasuym swctlcm o;úťcný, a prmojl UlU:
Neiflcduj Umc Grulmdiuš powstmm, sledowal
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mlcideUcc a pťisscl š Uim do nlěsta jakebosi a

tu slhssel rozkonnč žwuky zpčlmlchliluxšučjssiho
nnd wUrllkc pouchsslcni lidskc J ptal sr: Ulln

dcncc, jaký bh to špčw byl. Mladcuec mu odpo
wědčl: JsoU to zpčwoloe swntoch ň blahosla
wem)ch Br;y Ua to probudiw se pťemýsslcl n
tom

co

bhl

loidčxl

wssak alc ťclel si, byl to

ch Druhc pak Uoci chwil se mu oprt teutýž
Ullúdrslec a ta.x;alsc ho: šuúď Ulue2 Ǧrmm
dlUZ odpowčxdrl Zucim a to dobic Mlúdc

Ucc: Qdkuďšuúšnme? chUadiuš:
jscul tč widrl

Wčeru

a ssel š tebon do Uxčsta ouoho

tedcž jsem slysscl Uljlc špěwy sloatých a ldlccho

slmoeuých Mlcidcncc:
sscl,

sialo

N co jsi widčl U fly

fc to lUc suúch, oUeld kdož jsi ldděl?

ǦeUUadinš:

Wc fuúch ftalo se to Mlá

dene c Dobřc pmlmtuješ wc sncichwiděl jsi
wrci ty, mssak ale noni, udi li pnk, Žc wc

sllcichwidiš (nmc)e? GeUUadeš
snúch widixu Mlcidencc:

Nuo wr

N kde jcst Uym 1clcd

twc? Gelluadiuď
Wc swčtuict Uloji, xm
lnžku ulcm. Mlúdcucc
Wišli pak takč žc
oči twč Uhni ZmUřcuy jfoU a že jimi teď Ui

čehož eridi:x? Ǧcnnadixlš:
Qwsselll wim
to Mlcichcc: Jaťýu: tedy otculnyniwidio
Umc.2 Gemmdinš Ucnnléšajeodpowrdčullčcl Mlcx
dencc Ua to pradoll„šoGemmdiapoučitč chtčxla dolo
žil trckto: Jačož Uyni oči twč wc spúuku Uečxiuné

jsou a ničehožjiuli eridip

a piccc očiUuiče
jiuljž

widiš nmc a widrl jsi mčsto ouo: tak „Zňjistéi
po smrti když Učxitwč lch čiunostčb!ldou Zioot

miti bUch t“trlýmž žitč a cit ktcrýulž cititč
luldeš Wmnj se trdy a Ucpochybuj dcile, nybrž

Sw. Llngj a pťátrlé jrbo.
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wěr še po fnlrti jistč žiwot jest ueiřdo

Gemmdia

poučil, lexčxjedjnč pršo řcteluUsta lúska

Boži)!“u
Ewodiuo, žnaje lasleuwost Nnǧnstiuowu
Uowými opčt a ro;ličm)mi otňškami doléhal
Un

Učho

chdňlcžltčjssč

bUla otn;keao pirmodU

a

spolU

dune

i

ucjtčxžssi

lidské

MarcolliUuš (o jchožto fmrti jsxuo již wy
prnwowali) pťrd léty již tlltéž otúšku pťcdložll

(list 165)

fw Jerouymowl

wčxdel listcm

řtexy uul odpo

wc ktcrem Uwodiw rZUlxčnci o tonl

Učeri jař pohmlu tak i tncčin, U txludmjuli jc
problúsiw k tonm Ulinčni scx.amklosaujc šc Bixb
každčho časll dnsse ljdskč tmoii Qpiral ic o

slowa Spasitclowa: thc

uuúj až dofa

wad dčxlň a č ja drleim (Zam Z 17);a
toliw
stawali

dune

jiUi Učcnci kntoličti xm xúpcxdll jinc ža
miučni,

žc jňřo tčxlo Z tčxla tate i dUssc

fc todi Bstatnčxalc prmuil sw Zexo

Uym Mmrclliuowi, uui;cxx se šoptati Umže sw
a Uchébo leqllstřxm řtch tč poučxi a o wěcr
ré. Uúhlcd

fwilj,

U tčcldch i Ulojc miučxui wy

loži. Nldgusttu w odpowědi fwú Ewodiowi (list
166) Upťiluně lUnyml, žc posaxwúdc sr nrustac
uowil, ro o Utúj;rr tak Ursuadnč Za jistč držctt
jrft „Wim,“ prawil, „ro Uculňžc ldýti, ro alea
;ak jest to Uowim“ K“dy; fc mu nle dostnl list
Jelouyuuuu
dmu) C))Fxmrclliuowj lmpsal scinl
Ubssiruý ljst ř bcrouwmowi (llst 185) a poslal
po Blosiodoi do Brtlúma QlosiUZ teU ldyl tučxš
pspaučlský,

řteryž Uslyssow o slmuuč

fw. Nugustiun
pouu přjldyl (r

powčstl

wlast swou opustil a do Hip
:114),

nby jcho wcdexliul w
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naucc katolické sc Zdokonalřl. Sw. Qtec wclmi
laskawě ho pťijal
a témčř po cclý lok ho
cwičil Napsnl mU tcž kujhU proti bludtlnl Pril
scilianistli a Qriqcučstu n odporučil ho sw Jc
wnhmowj aby U Učxhostudowal pisma swatai
S počcitku rokU 415 loydsll se Qrosillš
xm cestU do žcmě sw a wznl š scbou lčst slo

Nuqnstina k Jcaonymowi
šnúwň

fc fw

Jcronyuwwu

Qtec

W ljstu toul pťi

Z lrdelkč čxcisti k Uúhlch

o pňwodll dussc, pťrre nlr, ač:

wcxlmi opntrnčx, dadtýkai se uefueiši nxuixuitek, ktrx

Ušž by fc proti učxuU čxiniti mohlyd Přcdcwssim
a Uade wssccko kladč žúfadu, žc totč,ž Ujktcrnk

se Ucmoholl Zaftúwati Uúblch, fteléj; bU čclily
prolč nance katolicčé „.lčkolim poslld ucwim,“
prnwi, „tetcrý ze dwou núhledňtrchtoprmodiwy
jrst,

pťccc Ž jistotou wh,;uciweim, žc to xučuěui,

teteréž jest prmodlmé ueulřlžc Učtetrmk odpow
Umti uaurc cillecwue, jiste a ntamžeuc umlcc
totiž o bťčchu dědičllěm“ B!dňluul sc že ldj

fuad Pclnqimlč Uúhlch Jero!lymowa ponžiti
Ulohli kU popiraini

hiichll dčdxčxuxého

Sm Jcroxmmowi pnk prmoi ulc;i jiuým
tnkto: „Plosil jsrm Bohň a bcž nstúUi to či
Uilu aloy Uúm obouur prospelo,
fwl)ul š tebou poradčti

o čcul ltstrul

sc chcx Nčxčolčjsi starssi

nežli jú pťer i jci již jsexu sta cc, n tnřto sta
iec na mdu béťe starrc Wssuk když fe jcdua
o Unučeri sc, Uižciduc stciťi fc Uli pťiliš ftnrym
býti Ue;dň Llčřolllo ftarci wicc pťisluui Udy
Učoloati jiuč Uežli Učjtč fe pťece opet ftcmxi
wicc slussi xmučiti se Uež Ueloědčxti toho o čxcm

jiuc wyUčowati ma Nic tnk tržcc ucUčsu ob
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Zlcisstě kde fe jednci o rozťesseui otcizck nesUadu

ných jak dalefoal wzdúleuost twou; ncb kdhž
chcč piaUč tobč poslati aUcb od tebe obdršetj
Uetrwú to dny a mčsire Uýbrž doťouce lšta
Ll pťcce lchch si pťúl šc srdre, každodenuě

tebe

widčti a rozmlonwnti š tcboU“ (č 1) Potout
pťi;nňwei se že nic jčstého erč o půwodu
dussc lidskc a doklňdú: „JsoUt zajistc i nmohš
jiUc wčxcj ktcrýchž Uržuúm; ba jcst jich tolňk
lze!bych nni ucxpostačil wypočitatt je (čx 28) e)

Listy fw

thc

žračč Uúm Urjtnjnrjssi

stlúukh sslcchctnčho fldrc jcho šrači Ucim lúskll
jcho ku prmodč wťlber U t bmtťim žlasstč že
Ucolxtčšownl fobč odpowidnti Ua pťcrožličnc
otcižky wydmlš. Nčefoliw še wfscch strau umoe
hočxctuč lmň doléhnlh prúcc xiťadu ldjskupsičho,
nčxkoliw

sončxafnčx wssclikon

Usilomnost

swolt

wčnoduati musel jčným dňložitl)m pdciccm spia

folouým pťrcc wždy:x lastmoouochotlmsti wy
howčxl lenšdč žúdosti xm Uěj w;ncsscué
Rdyž
ptacowal
w Učxjalešm spisu swem stciwalo sc
rňsto žc um doručcu jcst lčst wc ktorcmž žú:
dúuo ln;rosscni otú;cxk rožUmnjtl)ch Bdložřw

tch dilo počate jnl fc odpruuidatč k žcidosti
pisatcle mossak jjž mcšč pfanim doručcu Uowý
llst a Uowc otňšfy w učxul. Takto byl skoro
ee) Spolu o listcm tuuto poslnl Llugustjn Zerouyunowi pojeduáai
čelici obzlsisstčprotl bluoným domučukám Stoifu lteřiž uurdllj
že wsserfy ořichy slejuč těžfú jsou a ;e kdo jcduu cuost nui
udsier?y jlž nxai Llu;xuslju naprotř lomu dowozujr

že člowět

utfollw jnťoby jrdnun frofrm fdotounloslt nedospčjr thrž
žc jcu zwolua od slupuč t slupui potmčnjc lak jnro člowčr
jsouri dluldoto w jefkwuň tmmoé. čim dnlc z lemuoslj wr,stu
pnjr tim Udicr tafe ud;daluje sr ji a čim dálc tn wchodu
trači, lim Udčcse tdliži jwčtlu lč l!, 13)
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wždhcky w Uchňzich, ktcrou by zpočatých pmci
dťime Ukoučxiti měl (fr. o tom

list 162

čx.2).

N proto lUssim prúwcm fr Ubdčwujemc wcli:
kčum dnchxl jcho, ktcrýž ž eromúšuš
studuirc
fwč Ua wssc strmch wydúwnl žtwš proudh
UxoUdrosti a prmody tdťcsicmské.
Rdyš Cňclostjuš ua sučum R?mxthagxiuském

roku 411 pro ldludy swé bUl Udoobrochiu, po:
dolmlo

fc, jaleoby doj již byl

Polnginš

UkoUčxcU. Súu:

poslnl fw. Nuqnsljllu (r. :118) list,

ktrrl)mž sc Uul wťelc odpolxoučxcxl.Cokoljw sw.
Btec nž do toho čcxsjl prott xx)érlngčmllim ldyl
Unpsal, pfnl tak ssctručx, „šc uťkdy mli jmeun

jcjčch ncpřčpomcnul.

le

bludnřt wssuk přocr

UmsUš a chckobuš, duuj;owú tosslcchctuinlu;dčo
laui, lušumli ,šúei Noluqšowi, tňktéž fc dyll
oddalč l)ludňm jcho. Nn Udssalewc xuuohéulpo:
chybolonlč

U nowúul

Učxrui toul,

Utdrcitjli sc lm

sw. Nuguslinsl U prosili ho U poučxrni. Spolu
poslnlt UlU kujhU scpsmlou od Polngja lUcšpu:

fobčxrošullqu.
Nyni owssoul Uulfel zjchný boj lo„;uiřenoutiu

šlU. Brec ldcž ulrssřeňujpťcčctlkullhxlPrlngimwu
a hnrd wydal proti Ui pojcxdnňni Undrpsmlč:

„Q pťirožonosti

sl Ulilosti“ (roleU415).

Pťodrwssim jasuýuui dišlorxdy pifum stat. lUU:
wracujc Uldojotnš domučxuley Polngiowlj.
„D
bludsliecch tčxch,“ prmwi, „plnti,co xmpsnl slchtú

Uposstolincl, žc Uc,;llnjicc Boži sprac
Udedlno sti n swoji hlrdajirc ustaxlowřti.

sprawcdluustj Boži Uejsou poddúuig“
B jcxfš sprnwedluosti aposstol tuto lenwi,

pox

šuarj jcstžeslownúslcdujicich: „KoUcc žajistč

Sw. eělUgla přútelé jrho.

621

šakona jcftChristUš ke fpraloodlnosti
každexull wciicimU (Řim

10, Bn::)

Sprnwedluost tch Boži uezaklndú sc Ua pťi
lecxšnuichzcilemm Uýbrž Ua poluoriUxilostiEhri

ftowh ch

řdyby tdyla sprawrdlllost skrzc zci

koll urldhlolch ,;Upotťcbč bywalo sulrsi Chri
stcmdyl Jcstli nle Christučx darxuo ucxuuťcl, bylo
smrtř jcho chotťxcbi ,o.čchož !laislrdťrlll jdc, žc
jeU stlšr Ucho smuojcdiuého ofprmdcdlurxlč sc:

dostúwai kuždénul hiissuému; a kdo wěři w
Christa
tomu wira jcho pixlpočxtcua býwú kcx
fprmoedluofti (Rčnc. 4, Z). Ncbo w ssickni šae

jžsté šhřcssřli, a potčrblljč slúlUyBožč
(Rim. 3. 28). Rteťiž alc so dox!xxlčwaji,žr Ure
piincilčžrji ktčxxu řtriiž ;hťcssčlča poticbuji slciwy
Božč; tčto xajistc mli Ucpotťrbuji, aldy fc stnli

fťrstmlo, sluto dlc slow Ehxčstowych, Zdrawi

lckltře Ucpotťcbuji

uUbrž Ucmocui:

Proto takú Chrjstuň sčmc prmdil:

Ncpťčsscl

jscm lďolatř sprawcdliwl)ch,

alc hřie

ssul)ch“ (Mtt 9, 12, 13) (čx. 1).
„Rdytch tch přirošouost lidfkého poleolellč
š Ndanm Uyuč se rodiri smua ze fcbc dosta:
tečxxm byla

ku

šnchowú!lmui

Zúřeoua a činčxui

sprawedlxwsti
xuohlalch taře odmčxly žiwota
wěčxuého jista lďýtj a ncblǧloby žhola žnpotťcbi
Uiry kťestaustc (č 2) Bich lonnk UU počútku
stmoťil

qui

přťro;ouost

člcdxočkcxčxistou a ldcšlǧřissnoxl;

ale pťirošcllost lidskci ž Ndmua fe rodici,

jčž lckaťc potieldujc

poučwadž

Uoui Zdraiwa

(č Z) Lcknčx
trU nlc jrst mčlost Christowa
ldcš ktorc mu

ditčx Uui ftarrc

Uemůžc Prnwim nlc Ulilost
ji Uiktcrnč Ucšasloužilj

k spafclli pťijiti

poučwadž jsmc

Uýblž zdarnm

fe UčUU
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dčxwú a proto milosti slnje (č. 4). N poUčo
wadž wssickni šhťessili, wssickui také trcstu jsoU
podrobeni, a čdhby skntcčxxlčwssicknipokutowúuú

byli, šnjisté by to nesprawedliwč Ucbylo. A
proto prawi aposstol o těch, klcixiž Ulilosti Boži
od trcstu loho wyswoldožcni jsoll, že jsoU Učxu

dobh milosrdexlstwi,
zúslnh

sloých.“

Pelagillš

tšž twrdil,
swš

wlastui

silh

xuůže,

mliž bh ťtouul

Božl (č. 59).

ničolind Uúdoby

u
žc každý člowčxkš

wsscch hřichů fc wystřihatř

potťcbowal mtlosti

NUgustču nnprori dowozuje, že

člowěk owssem hťichsi sc lohstťihnti můžc, nlc
jcdinč toliko poxnocč ijlosti Boši, ktcrúžto čxloe
wčka ofwčcnjc cx lúsfoll Boži naplsmje. beo
chom sc ale stali účxastnýulč ulčlostč té, xnnsimeť

wěťiti w Christa, a Boha horournč o nn“lost
prositie Pclngileš pťřponsstčl sicc, že nuime
Boha za odpusstčui hřčchň prositč, a to proto,
poučwadž prý, cxo sc stalo, ucmůžc sc odcstntt.
Nugustiu wssakUa to odpowidú: „Ncprawi Uifde,
žc xuciuxc takč Boha prositč, by uciš Uchrúml
hixichů bndoucich, o tcdjǧl mlč slowička ncprmoi.
N přcce Christušx Jcžčš súm lmučil Uciš, abya

chonlsc delčli:
ny,

Udpusk Uúut nassc wi:

t. j. abh Uúm Bich odpnstil hťichy pťeo

drsslč, alc i tnkč:přjleúšalmodlitise: Ucuwoď
nciš lu pokllsseui
(slldy uúš Bňh hťichil
chrcinil blldollcich). Jest trdy žapotťebidle flow
Púuč, delňti
fc a prositi, abychom se hťichň
wystřihati uxohli; dlc bludn UxssučPclagiowa
bylo bh to zhola
sčUU ze scbe wsselš

bytrčuo.

Ncb

když člowčxk

hťichň warownti

sc Ulčižc,

šw. Nug. a přčuelčjcho.

623

proč bh jcsste Boha o lo prositi Ulčle? N za
jisté což muže býtixlcfmysluejssiho ncž prositi o

milost abhš urco čjUiti mohl,

když toho mň

žeš sčUU z wlastui nwci swč (č 20) To jcst
jisto že člowčč scim swotxodnou wňli fwou
hťessi a hřichcm sc posskwrsuujc;

aby sc wssak

anrútčl opčt k sprawedlnosti potrcbuje lckaťc
pončwadž neni zdrčuo; potťebuje ožiwowatele
poučewad; mrtch jcst Mrtcw jest Ua dussi
poněwadž jt (dussi) opustjl žjwot jcji to jcst
Bnh a jnkožto Ulrtwý nlůže jen Ulrtwč skutkh

konati dokud ho xuilost Christowa erzkřisi

a

k nowčum žiwotll Ucpowolú“ (čx 2.8)
Pelaqiuš tcž popiral, žo bysmrt tčxlabhla
pokutou hřichu, poučwadž prU i Čhrjstuš U
mťcl. Na to odpowidú Nugustřu: „Ze Chrčstuš
Umřcl, stnlo sc jcdiuš proto, žc Za núď Uulťitt
chtr.l w Uekonečchm milosrdcuftwi swém a
smrt jehn jcstjt cenn ta, ktelonž naš o smrti
wykoupil Pročež tnkc prmoil xlcllifťčudlpťcd

Unlnčxcuimfwúm: Nj

již přtchciži

kUižc

swčta tohoto n Un mUc neluú Uičehož,
t j, ucunlezú ťgťichn žúdncho Ua Ume pro
který bych smrť podstoupiti Umscl. Nlc abh

poznal

sloět, že jačož

mi pčeiččxzani

dnl Qtec tak činim wstasdtea pojďme

odtud
t j, jci Ucumťu š nutnosti hichn alc
š wolnč poslussnosti swé“ (č 26)
Pelaqsllš dole Umnitnl: Hťichu (Ndao
mowa) bylo žapolťebi, aby Uúm Bsch nlilosro
dcustwi swč prouleúžnti Ulohl. Kdy toho tcdh
znpotťcbi jcst, Udčlnje núul Bůh w tuto strnnu
mtlosrdeustwi swč, pouěwadž po pčde člowčku
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potťebč jcst takého pťifpělli, Uifolťw wssak proto,
jačobh Bůb feim žúdcxl onn přičjnu potťch tč.

„Nošornjtež dobťc,“ wolň tnto sw. Nugllstiu,
„jak prnwi žc Ulilosxdcustwi Božiho potťebua
jcmc ploto že jfme Zhicnřli n Uňkoliw er
plmUi žc bo potťebujome, abychonl bndournčx
Uehřessili. Neb dcilc tňle prmwi Prlagiuď:
W„šdyť č lšknř Ulnsi připrmchl

býti

k Uléčxenč

:nnčného nchxi si alc žúdati nbhždrmuý rčxuu
Uějatoll dostal „Joft lč podoldenstwi toto “ od
powidú sw Dtcc dúlc, „. přcdmětcm o ktc
mnž mluwime sc shodujc, Umsiul Umuitntj, šc
pixlrošcuost ljdskú hřichcm Ucbyla raxučna, pou
Učxwadžhixich Uch uic podstntuélw.“ (Dowošch

sw. Qtec, še Prlňgčuš xleprúloč Užil podobeuu
stwi o léfaři, ml hřich Ucui rauou w tom
fmyslu,
!Uúbcc

jač Uixm Učjafú Ua tčlc Učxiučxnai,a Žc
podobenstn.di lotn š přcdmčxtcldč ťcčč sc

Ucfhoduje proto, poxlčloadž k tomUncdostatečuo
jest.) Jakož tcdy č. p. kdcd po rciUč Učjakč Ua
Uohu Urlpndai, proto léčiti sc dúwci, nby pUu
mylččxjw ji rowno chodčti Ulobl, tak i rčxuo
xmssc (hťichy) Urbostý léknť uejruoul prx,otoléči

aby núď jich žldmoxl nybrž léčxijctpxoto Uldy
chom j budonrnčx dobřc U prmoč řrúčxctimohlč;
ml toho i tdyž stle Zdrciwč, lxr; jcho pomoci
ččUtti chmilžemo N lěkslř ljdsky, když člowrka

ncmocUcho ldyl wylččxtlostntuišachowúui drchdi
UnbUtcho zčlstnwujc Rohu ktcrh pokruul Uu
pojc n jim)ch wčci potťcbuých Udčlnjo šdm
Udcmu, jakož je bhl udrlřl neulocllému. Nrb
lckni neléči lUrrmi těmi ktcxéž súm ldyl Učxiučl
alc beťc lšťy fwc z pokladU wěci tčxch ktexcž

Sw. Ang. a pťňtelé jeho.
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Búh stwořil pro wssechnh, zdrawč i nemocnč.
Bčch wssak súm, když skrze Ježisse Christa,prou
stťedniťa mezi Bohem a lidmi, dUchowUč Uo
;drawuje Ucnlocného aneb ožiwuje mrtwčho,
t. jd osprawedlsmje hřissného, a když ho ť doo
konalému zdrawi, t. j. k dokoualčmu žiwotU a

sprawedlnosti dokonalé pixiwodil, erponssti
ho (pakrli člowěk scim se hoUespUsti), a proto

ho erpoUssti, aby wždy fprawedlťwč
a zbožnč žiti mohl.

Neb jnčo ofo tělesně,

bhť i dofonale šdrúwo bylo, Učleternk nemůže
widěti, kdybh sc UlU Ueposkytownlo žúřc swětln,
tak podobnč i člowčef, byť č Uejdokolmlcji byl
osprawedlxlčxu, nenlúžc sprawedliwě žiti, kdyby
ho Uepodporowalo Božskč a wěčué swětlofpraa
wedlnosti (t. j. milost Bo„ži). Ušdralmlje tedy
Mch Uechom že snmšuje wiuh hřichň Uassich
UlinUlých, nýbrž i že Udčlnje Učxm mjlostswou,

abychom budoncich se wystťihati mohli“(č.29).
NúslcdlljiciotúzkonlelaleclagčUš osidla: „Jak

umťcll fwati,

když swčxtteuto Upoue

sstčlie? .B,hlř:lč w hřichu aUebo bež hťio
chUd?“ „Ze otciškou tou nklady strojelly jsoU,“
odpowidčl sw. Nugustčn, „odtud wyplýwú, že,

kdpbh se odpowčdčlo, opnstili swčt teU w
hťichu, též ťiri by se mUselo, žctcdy žntraceni
jsoU, což wssač wčťitř hřichcm by bylo. R“dyby
pak se odpowčdčlo, že bcz lgřichu byli. kdhž oz
puftťli swčt, chce z tobo odwošoruati, že tedy
čxlowčxkmťlže býti brze wssrho hťichU aspoň na
blišku pťed surrtč fwou. Jalet“oliw se šdú býti

ostrowtřpným, pťece žaponměl, žeisprmuedliwi
a swati xlikoliw beš pťičiny U darmo, Uýbrž

2
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w prawdč se Ulodli: densť

winy ǧakož imy

nam Uasse

odponsstime Uassim

wiuuikum;
a že Pcm Ježiš když nnučil
Učcnikh xuodlitbč hned takč doložil: Jcstli

še odestitc lidenl hixichhjcjich, odpu
stič i wúm thc ncbeský hřichh wanc
:inlto kuždodelminl duchowný!xl jakobh zcipalenl
ktcrož Ua oltciii srdcc jwčho Bohn občtnjemc,
byť bychoul ň lU žiwotč tom ch hťichU uebUli
xuu;eluc odpnsstčxni toho dofúhuouti
w čeur

stxc fe Uekdhbnďz erědomosti cmeb ž kťch
leostiprohrcmtli (č 41)“
Casto lchl sw Qtec se projúdřil, že žúduú
lU šiwote tom prost ucUi tařých hťichu ktcrých
sc dopousstiule bUď ; newčdomostč aneb leťch

řosti lidske Pclaqiuš uaproti waolúwal fc kU
Uulohým přilelndum fprnwedliwych w pismc
fwntcm nwcdexmch, o Uichžto pxý fc prawi, ;e
Uejenom Ue;biessili Uýluž žc č spmwrdljwě žiwi
bhlř Takowl) prý byl Ntdel U nmo;i jtni o
Uřchžto pisxuo newya,drmonjč, žc byli Zhťerli
což by sc jislč bylo stnlo, kdth
byli žhťcssili.
Na to odpowidci swatr) NugnstiU, žc pismo o
mnohl)ch uřuljch wčxrcch téš sc UchUstljr,
a to
wčccch diiBežčtýcd (jako U p teolif dčxli Ndam

a Ema ;plodill a jnř je pojuwnowalč), jak
tch Ulohlo sc w pifme luyplmuowati o Umož
stwi malých tčch poklésiil, ktcrt)chšto se jchot
liwi w žiwotč swém nxohli dopUstiti“ (č. 45)?
Pelagčuď pař zejmodm naisledujjčci ro spx.xae
Udcdliloé we starčm žnkcmč Udyšumucusll Qxyllt

to: Nbcl Enoch, Melchisedech, Nbrcchmu, Jsak,

Jafob, Josua Finecxš Smunel Nnthml Eljaš,

Sw. NUg. n pťátrlé jeho.
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xufcf, Elčfeuď Micheúš Dmliel NnaUčeiš
N;nrčúš, Mjsacl Ezcchirl Mardocheuď, Simcon,
Znsrf žeUichbl Pmluy Maric; Jan Křcstitel
Llnna UmtleaSmuuelowa;Jxldith, Esthcr Nnua

dcrm qulclowa; Nlžbčxtn,
potolu pať sa!ua

Matkn Púua a Spnsttcle uassrho Jro
„šissr Chrjsta, ktcxraižto, žc byla bc,š
ljřichu, ďo ,;boždlosti Udyšuatt Uutno jest.
NugnstiU wssake Uaploti tonm doonznje,
šo žcxduý ž těchto fwatych a spxmordliwl)ch ne

dhl plost U.ďnchohiichn a potolu takto dokladú
„Wyjluoncr sw e)ZnuUuMslrli o ťtcréž pťičč
xaoUUrty Božl tdh; sc mluwi o hiichn niktr
mk n Uišcidnon nepilpousstim wydciwati otnštu

(t j taf jisto jcst, žc meia

lujla brš hřichu

;c auč ucui potťrbi, otúšfll o toul wydatl n
dúwody jř dowo.;ownti); Ucld odtud loiulc, žrk
ji

Udčxlcno bylo

lUirc

Uučlosti, UbU doteonalo

ljiich přcmohla oua

ktelúž hodnou sr stala

poččrt n poroditi

jruž, jak wsscm šUčUUo

toho

nižcidncho hřichu Ueulčlwyjuwncc

tedy pauuu

luto kdhlmchom mssecky swntc a swčxtřrr jenž
qdc žili shronxúžditj n juch fc otai;ati Uwhlň,

daliž

ldeš hrichu byli, co aď myslimc

že by

odpowčdčli ždažt o ro Pclnqiuň prmoi, mlcd
xlo co di ňposstol mu? ČJ ,Zajistc,fdydhi ja
tonkolř wurfscuou fumtosti w trlc tom se byli
wyj;xmmrnúlchli

wssickUi ldh jednohlnsuč zwolali

Q aposstolcmJaUem: Dime li

žc brichu

Ucmčxmesami fcbe fwodimc a plawdy
w Uúď Ucni (l Jml 1 8) (c 42)
Roncčnč dowošuže, žc piirošeuost ljdslea
skxzc hrich zcslúbla a šemdlcla, a še dobťc

27ů
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ssetřiti
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jcst toho

rozdilU

Ulezč člowěkem pixed

púdem a po púdU. „Kdož to erč,“

prmoi,

„že Bůh stwoťil člowěka zdrmoého a bezwinu
Učho, wůli swobodnoU a woonU mocnosti
k činěUi žiwota fprawedliwčho obdaťcuéhoe!
Nyni wssak o tonl člotoěku sc jchci, kteréhož
lonpežnici zraniwsse od pola žiwého na rcstč
Uechali; o člowčkU sc jednčx, ktcrýž zraněxllocle
leými a tčžkými rmmmi již tak snndnč nculúžc

kwrchll dokonalosti loystnpowati, jclk snnduč
odtud scstoUpil; o člowčku, ktcrýž. ačkoljw sc
již nalezú w hospodč (w Eirfwi, wykonpeal
smrti Christoworl), pťecc jesstč posud m lččeni
se nachúzi a stůUč na rúny swé“ (č. 50).
Pelagianč obzlčxsstěmuoho fobč začlúdali
Ua Uňmitcc často č:ňUčué: „Rdyž prý se takto
zastúwčx nlilost

Boži, žc již žbytcčno

jcxst, křee

sťmch wlažnš a Ucčinuč Uapomiuati apowzbn:
šowati

k žiwotU cuxostxxéxxrul.“Na to odpowidú

sw. Nngustin: „anoluináme

Uejprwč lidi, Uby

wěřjli w toho, bez kterého neni žčxduéhospachi,
abh sc totiž kťcfťcxllh stUli. škdyš tossak jjž řťc:
skcmh jfou a Ucchtč žiwot wčfti čťcffcxxlsčr), lUUu

fime jc buď fpnsiteluou búžui pobišcti, mleb
núdě.ji budouci odmčny powšbuzowslti; lussak
alc tak, že je Uejenom ř činčxui skutkň dobrých,
Uýbrž t takú ť Ucibožuč modlitbč Uupoxuiuúnle.

Tak tčž napomiuúme, nby BohU diky wzdú:
walj, jestuli schdUč n bez obtiže pťikúžmli jcho
Zachowňwaji; pakli se jim cxle plučxni přčkúžcmi
Božich obtižným ftúloú, powžbnšujcmc jc, aby
zbožnou a Ucustúlou Ulodlčtboll a woluč foxmo
Uými skUtky milosrdenftwi o milost Boži neustúlc

Sw. Nug. a pťátelé jedo.
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prosili. thž wssak prospiwajč w dobrčm, pťie
pominúme jim, žeť chom milosti Boži skrze
Christa Jcžisse sprawedluost nassc dokonalú býti
mňžc. Nčsmo swntčprawi, že dobrý, welicc

dobrý jest zúkoll, když ho kdo Uúlcžitč
Užimú

(l

Tčm. 1, 8)l Neb poněmadž wimc,

žc Bfch sprawcdlimý a dobrotiwý Uculožných
wěci ncpixilenšllje, jir odtud napomcnUti čcrpámc,
co U wčccch suadxmch

činčtč Unime, u Ucfnad:

mšch wssak,znč prositi mcime. Lúfre pak wssechno
jcst slmdUč„ lásrr onč, ktcrčž Christowo břcmcuo
tč„šfčUcui. inska počidmjicč u
fprawcdlnost

jcft počilmjiri; lčxsfnpostupujici ú fprawedluost
jcst postupujici, lcisfa mcltkci u
sprawedluosl
jcst docliřci; lliska dokoxmlci u
spruwrdlulost
jost dokoualú; Udssnkalr jen lúfka ta, ktorciž
jcst qc srdcc čeřstěbo, fločdomi dďbrčho

u wčry

nrosschetné. Byť wssňk lúska ta jakfoli do
foxmlú byla, Ueni rošljta w srdcich Uassich nni
mocxč pťirošeuosti Uassi„ mli onrč wůlc Uafsi,
Uýbrž ro„;lčta jcft w nai:? skrj;c Dllchn swe, ktc:

rýž dain jest ucim. N tnto jest milostBožisleršc
Zc,žisscChristn Púxm Uasscho“e) (č. 80u84d.

S radosti chlleou přijali TiUmsiUš a Jn.
kobuď dilo to, a ,;lússtuilu listcnl w,;dali fw.
Qtri wřelš dify swš (lčst 168), řkoucc: „Takto
núš posilxrila a potěssila Uliloft Božč, podanň
uaiul skr,žc dilo Twč, šr. jsmc ď uadssouiul wyr

wolali Bc žalulistolchině (žalm106, 20): P oe

ilal slowo swé a uždrawil je.“ Nejwice
e) Pln se Belngiua též odwoláwal t jcduotlnoým wýrokům Lafo
tautin, Hllariu, Ambrože„ eronyma,
bylo sud. Dtcč obbeijilt
je uw smyslu futolčckém.

630

Sw. Yug. a pťátelé jebo.

wssak š toho se ladowali žc Umjice w Ulkou
spčď lcu jjž doftatcčni byli na pxmoou cestU

wiry pťjwoditi ty, kteťiž B njlui bylipoblondilt
Jesstč Uchl fm. Btcc Uadťcčecušdilo Ulckouj
čxil,a již opčxt nul poflnli biskupowč Eutropinš
a Pauluš spjick jnkýsi, o učxnxžsc prnwilo, že

ho fepsal Cuclcstiuď a šúdali ho by bludU
w Učm obsažcnč whwrútil a jim takto Uúlc
žité obrnuy poskytnul Nuguftčll wyhomčxl ža
dosti tc a kU kouci rokU 415 scpsal dilo D

dokollalosti sprawedlnostč čloweka“

Eaclesttuď bluduč twldjl, žc dokoualcifpm
wedlnost krefttxxlslea w tom šaileši, šc člmurk
fúnl wlastni silUU swou kde; wssrlřřc pomort

xnilosti Božské wsscho biichu sc wystřihatčmllžr.
Nuqustiu w uadťcčcučm fpjfu loUlUrarch ljchš
domučxnty tyto a dowo;uje w čxcmdle pisula
sw n nmcky Cilrwc katoltrřc ;úlcži dořonaloft
ťřeffmlskň „Doleud jsmc w řčxlctoxn“ prňwi
„a Uu ;cmi putujrme slex;o wim a Ujkoljw
jrsirc sťrzc Udidčui sprmoodluost Unssc ša casu
tohoto

pntmomti

U.dtom Zčxlcži abyrdom

k onc

dokolmlosti n plnost: sprnwcdluosti Ufilownlč
kdc w Ucbcsich U Bohu

budc pluei a dokoxmlú

lúska. K této sprnwcdluofti nuimc Usilomntt
nyui žjwotcm dobrým a dokoualýxu, klxotirctčlo
swč: a udc služcl!nost jc podrolmjicc, lU dobrn:
čťnuosli udělujire Ulmužen, rúdi odpousstčjirc
protiwnikmu swl)xu, beš usteiui sc Utodlicc U
wssc to ččnirc w uauce ,;drmoé„ lckteroužscm„;dčx:
lňwci wirn prawčx, nčxdčjc silnú a lcisfa čistčx.
Tn jcst tedy w Žiwotě tom sprmocdlnost unssc,
kteronžto

bčxžiulc lačxnico: a žižuice po oUč ple

Sw. Aug. a pťátclě jeho.
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nosti a dokonalosti fprawedluosti cxbhchomjs
jcdcnkrúte Uasyccmi byli Pročcš tateč Púu Jo
žiň kdyš wurnwal xlčcxlikyswc aby sprmch
dlnosti swc Uečxinili pťed lidmi, jeU thto tťj
čxcistkysprawedluoftč roše;nal pust totjž, Ulmužml
a modlitlm Postcm lossak chtčxlwssclikč nlrtweni

těla nluulžuou !Ussclilecskutko dobročinnosti a
Ulodlitboll lossclikč čijčxni ;božllosti wyžnačitr
Mrtwcuinl těla nlaich krottti žúdnstčudostZlou
ktcrc jjž Uclulde w keralowstwi ncbcsřéul kdrš
tcž již Ucldudc šúdllého hčichu Nrb žlidostimoft
ta i pťi Užčumni wčci dowolrunch často ucmil:
uost swou prxowoujc katéž pťi ččnčui dobrď:
čxiunosti stúwi fc nčťdy, ;c luld xuiulo xmdeini
ro jsmc udrljll, Udicc dm sskodU bywei Ucž ču

p:osprchu aucb šc pii ndrlow.illi Ucwolcjak.ift
mleld nrchut uú.x pojiulú Rxdy; trdU ty a poe
dobuc poklcfky po;orujcmc umx:xc ;njistč do
slatečxucpixixťixm,wolatt n prositč deUfč
Uaxm Unsso :U:UU? Modlltba mto jrst ;x.
radlo
tteťiš

ktex.xž Ue.m ;mčč l (;..Unt spxeawrdlud.)ch,
u !Uiio: xjjč a ř dofc!jxalostč Usiluji nču

koliw

do; l)řichlr Ucisou (c

18

19)

.Zxdody

alc kčxcsfmm Učxtlj chlěl, žrk n:xumji takto femo:

dlitl, th Zajistč jjž wyšxml, j;c učktcrak ťřrsia:
ne:u Urni. Zrstli nlo člowčč skxul Zc scbc a
fklšc scbo ldo;e: hřichu byli muše musrlo ldy jl;
Z tUhU Uúflcdkcm jiti žc Ehxčstuš nadarulo

nmirl Ehristnď alc nadmmo ueumicl, n ploto
prnwiul„
i

šc čxlowšk Uemú,šc ln)ti bc; hřichu, byč

chtčxl, lcč fdyž xuu pixsspčxjc Uxilost Boši

skrže

Jcžissrx Christa Púlm xmsschor Což ady sč doz
koualo, Uyui jjž Ulilost Boži puiobi, adychouu
Ux dokmmlosti prospiwnli a jedcukrútc w žiwotč
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Sw. ng.

bUdoUcim

dokonule

al Uřútelejehe.

sc

wyplUi,

kdež

bUde

laska wčrou a Uudčji kojenč: dokonala U wč
děni a Užiwčmi (Boha)“ (č 16) Za tčhož
času wydal sw Nugustixl jcsstčdwaspifywelmj

důležitč D prwuim Uadepsmlcm:Q peri

knize Mojžissowč podlc smyflU pifcm
neho

pracowal již počxinajcod roku 401

We spisu tom čini wýflad tri prwuich knpitol
prwni knihy Mojžissowy B každcm skoro flo
wu pojedllúwa ščšUúluoUdmnhslnostifwou, a wc
Umohých otnzčúch Ua tom se Ustcmomujc co
wčda za nassich času plcxtne a prawdiwc UZUmUa

Sam pak o fpisUswrm takto pmwi

„Na mno

hých luiftech wicc jsem fc fnažil

o ualežeui

prmody,

ncž že bUch ji lxyl UalrzUul, a č tmn, kdr.

fc donmiwčlm že jsenr ji Ualešl mmu pičcr
jesstč za to že Zrcla jistn Ucuč: o ostatuich alc
tak
jsčm mluwil,l
žc Zor
jfem cje :?4
dalssiuul
sčoummu
poUechal“
(1
Nčkoliw
spio
oplowú bohatosti nlysslcnck a) nmohc otnzkn
rozressnjc zpňjobem prúwč wýtečuýxu, přccc jw
Qtec

w

pokoťe

sme !Uh„šncmdú ucdostatcčnost

son

Zbožllcho přiřllxdlljeho jňk šato Ulmne

mčli by obžlcisstuc Za nassich dml nčxslcdomati
kdož o půwodU a stwoťcni swčxta šc stčlosti
často držou 1xožllrrlllji. Zciduh spisowatel Udčču
Uasscho Uepostihuo Nugustina wz.tcsscnosti ducha;

med ale tšž Ucnložno, slcdowati ho lo počořr?
Ci snad,

co se ncdostciwá

na dUchu, Ulň wy.x

Uahraditi hrdost pčxčpychn? e)
Muskřu

ů wclfoudňmhslnosti
prnrowolw lnždčmod

born wčdy fřestnnské a dokoualc pojal důlcžilost wčdy přl
rodné a pomčr jrji r uuuce futolčckč Sr o lom: Nntur Und

fornbarung:

Der dexligeYugustiu alc Naturjorscher Sw ll

str. 1, 57 a d.

Nález papežc Jnnoccntin 1. proti Pclngiowi.
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Druhč dilo UndepsaučWypratďoloúdli
U žalmech

obsabujc obssirnU wýčlnd žalmii

pri ktrrčmž fdo Btec Uejwico na zřetelt Ulěl
núbožue Udšdelani wěťicich Utwrzeui jich U wiťr

krestnnskě n pow;bnžcnik ;iwotu ctuostučmn)
29. Nsier
giowi.

papršc Znnocrntia 1. proti Pclae

Sw. Angllstina 15 kněb o Uejswětčjssi
Trujici. Bisty jcbo k Bonisnciowi.

S počútleu rokU 416 ro maibal sc bojn
Pclaqčúny již mnohcm patxučle nwssaknileolilu
Ud Nfrirc kdcž blud jcjich chprwč potien byť
berš nn wýchodčx ud šomi swntc Čaclcstiuď
po odsoušcni swčul na suéruu Rarthngčuskčm
odcxldrcxlsr. do Efrfu

bhl

kdo; ua kučxžstudiwyswčccn

Wolaqřuď alc pťňbyl do ;chčx stnté

an

lo ssťřownli l!ludo swc w kmjmúch tčch a umobc
stouprnrc foldč přičislowali Zřdy; nlr Ua po
čútlell mkU 115 Dlosinď Z Nfritey přildhl do
xcrnfnlčnm a pn;or,owal jaf Ucbožpcčxnčx
sr tuto
,;nmhn kaciistwo Pclnqiainitc wrdl stiždlost u

arrildistupa Crxusnlcmstrho me,

proti Pcla

giowi. Zmu uúslcdkcm toho powolal ku konri
čxcrwna rofu 415 sučm rirkewm) do Jrrusalčum,
před ťtcrýž sc i Pclňgiuň dostmoil Qrosiuď
chprwč podal Zpuium o tom jak již suěm
Rorthaqiusleu roleu 411 ldyl ldludy Cnclrstiowo

šntmtll poukáml na fpčQNugustjuůw o přl
lošrnosti a Ulilosti, a četl list jrhod emý Hčln
d?e)Sm Fulgentiuů ldyž přečetl wnklad žcunm ::o kdež Llugustm
mluwř o posledmm soudu dez messkuui opustňl swčt
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riowi „; pťičiny bludů Pelagjmlských. J túzlino
Pclagja,
zda:li w skutku UčeUi to do cirkmr
wnússcl, ktcrčž Augnstin wywrnemoal. Prelngixlď
na to odwětil: Eo Urt do Nugustiun! Ncčitaxx:
mssichni biffupowč tnkoU Ucmoličeo„šhorčcučbhlt.
powažujirc ji co Urážfu luušc tak slmUUěhU, šr
již chtčxli Pelaqňa šc siUč sučmowxlš uchpndřtl

Jen Jau
mohl

krrrýž patrue stranil Pelaqiowi loy

Um dalssi flysscui

šalowal

Bclnqluš

QrosiuZ Ua to určitšx

učxt šc rlomrf ulužc bcš

hřichii bl)ti jxcstli jcu saim rdce. Pelugču:d ur.
to odpoloidňl tak obojctuč, ax k toum Ulluwč:
jeu ťeckeljm jašykcm, kdešto Qrosjuš laliUskU
řrč:lil,

tňk šc ňmcxčxnčxtušxul nmwřcl„

celo:l

př:

podnti xm Usuťxrf ;..;xcšc Juuoccutta l ll;ǧx
wťčui totn idšxlil JmU ;lantuim ltstOxU pupržx
dolelňdnjc šrl Ux!sichnřwolUč stU podrobitl sc
ustmlodocui jebo
W uxcfiri prosiurt léhoš roťu ua sučUu:
Ud nlčxftč Dčo:ipoli

odlxlštxdlxxdéxdlopčxt roleowúm

o ;úložitos!i Pclngioudč. Nclď tdjsfupowé Hcrox:x
(žňk to sw. Martiun)
a La;aru:xw, pixicho;č :
Gnlllc opčsuučwedli stčžuost xm Prlagm u Eac
lestia u btskupa Cncjar.cjskélch Cxuloqča lačn

pochhbh Ua pobidnuti Žexouommoo řtcrýš mc;
lim

čxaxsrm jřš ost U fpjš pwti

x),šrlaǧuowt byl

whdnl Sučmu toulu xm ktcrčmšpřitoumobolo
14 bjsteuptl picdsrdnl Eulogxlu:x Dtm ldjst
powč šalobnirč wssak Oro nruloc ucmohlj po
dil

ldrčxti w seZcuř, a Bxxosiux:x tčš jřš bUl opu

stil žemj st. Pelngiuď
tedy urulcxl !Ulaxstueěšae.
duěho odpnrre a prawowčruost swou piecd sučxxx!lrm
tim dofcižal, .žc črtl Učktrré ljsty, jichž fc ulu

Nálrz paprže Jnnocrntia l. proti Pelagiowje
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od nčkolika biffupú dostnlo NU šaloba biskupu
fepsmm ldyla jnzhfcm latinským jcuulž sněmox
:onici Uero;ll!uěli a tlu:uočnik jqux.xteterc častky

Z ni pťrdunncl, obnitjl to Pclngiuď ku p:o
spěchu fw:xuur Ncb otei;ml ldnw Ua nčcui swr
Učkterč čankU Zhola Zapřcl a jtnc opět lUr
smyslu kntolicleeul ) olmjctU: wykladedl tak šr

biskupowé
fbrouuúždčui
konečuč a,;c
aro,;fudek
Umneslř, šo“)Pr.laqjuď
nrni ldludnťcm
jcfl
hoch clrkcwneho obrowaui.
Biskupowé
rirřeuw Nfrjckč ldyli prúwčx ď
počxeitku roku 417 Uea sučxuu w Karthngiuešx
ibromúšdčxxd?, ťede; dosila :praima o wyucsscui

sučxxul Dio:sldolikélm

MxosiuZ ld:jl fc lmwrútčč,;r

excmčxsw eee“) a pixjučrťl lřst st.
xee)Tuf

n

U. cluo

J:klxoxlyxllcx, ltss

ldulo ze xuú uc :Žaidu!d ucmužc bo:; hř chn

lmti lcč tdo um žnxinosl ;nkoum Sučmsé laizul: Učeš lltufw,
Rnrrž x:eeln;xma: Brnuu:l jsrm. ule juuu toxuu ro;umim nrš
titož ncb řcl jfcxn ch!el že ;naimdst ;nfom podporuje čloxočtn
nbU ueljťessl. šučm, uslossrud to U!Uuml„ ;r to neodx.!oruje
uceui Cirkmr! Budssm soUldUsučm určutč byl sc do: a;oonl x
uulosll No;:„ co jest u jak jest potiednax. bul bu muj l ld:xxni

Uxo;nm bludy :exln,zioudu.Ll prxto ucuu:žc ncfemk craschdulu
;mčuiti o iouduosli n ob ;řrluos!č tusklpu shromxiždčuwrd
“xxxř čud.

meru

d!xrouyue. w

lustu ť Llugustlnowl

nxx;eru:xxn šroou

sxxlxchlr
U. flr 9 . u d
,siro.uuu :drlursl še: xeme st

o

to:n:

uu;wum juěm teu fnč

Hcsrle„

Couculu:u o (di.x

t; ostalky fw mučeui n Šlťpaiun

k nruujsloxuu:e rudnsll Cirf.ldr Nsčxcké, o čem; šsm ď udrchu:
mnpremwwxxeli Ur reukuxu sud etuxnst:nn srosul Drdsiuň Uo;dčj

pnmásué dnlo Srdxucro

leuělj déjtn

swrtn

Wodaué

lrldřo osočoumli Clrfr: U knl žc pru ndslcclj podromo lxlxdčjsicea
cniu p:ol:x ssllduju cloudččeusnno pončwad; :xrujalo udčru třr

sluuf oeu Qrosiuš tch udmdrawuje d juuy ju!čm od !xaooťrlu
pdčumjr n; do roku 11. Ud C.drassu doudd;njr že ša dod
eorcdsillpád čufto rnitr muu!xrm ndčxtssildiow a strmnčlndčcrnstum
jouxuiy
od přuchool ulrx Cdrlstu Zržissc Urlimč to že jest uuj
Uorssi uesstčxflč stčxlx, ;u jr prosjwi Cdrlslu a wuxu kresfmuskou

drounslrduje u prolo ;e :uufx xuunlxc protimcustmi nsoužem
suussrll.
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blsknpů llLašara a Herosa, a obssirně wt)pra:
wowal ,o wsscm, cu se Ua suěmn š Pclagiem
dčlo, a jcxk přiwrženci jeho plmeusiý klússter
pčči sw Jercmpula swčťený žnpúltli a lUUdraU
rowali, ano i Učkterč:panny a jedUoho jcxhna
zawraždjlj. Biskupoloč po rrcitkčm rokowúui
Ustanowili, že Uách rokU 411 proti Caelestň
owi wydauý znowu sc potwršlljc a papcžč Jn
noccUtiowi že o tom žprciuda podati se nui
NU w Rarthaginč biffuporpč jcdnč toltko prou
wjncic pixitomni byli, fesslo sc zčxhy na to opčt
59 bisiUpň prowincie Nllxllidfkš k sučmu w

Milcwčx Sw

quustju

tcž ldylpiitmnen ajcho

pčlsobenim wydčm jcst f papežl sxlčulolom) lisl
BiskUpowe pissi Ud tato slowa: Wonewnd; tebe
Buh obzlasstnim dmem mllostl fwc ua stolct
aposstolskcm Ustanowil, žúdčmlc abyď w Ucch

peči tom, Eirkwihrozicim špastl)řskou borljwostt
swcm proti bludu Welaginnil Zakročil“(list176)
chd to i Nuqustjn a dilwěrni pťcitelc jcho ba
sknpowc Nurelinš Bllypiuň Emodinď a Poď
sidinš taťtčž poslali papeži llst žúdajiccnm Učul
Uby potwrdil
co bylo ua snčxnul obojim UZn
wřcuo Poissi nlcži jim)m tnťto: „Ncosnxčlnjrme
sc sicc potuičkem UměUi nasseho

bolxntý

zdroj

Umudrosti twe rozhojnitj wssak ale w nebcš
peči tom wclkěm (Z Učhož prosimc aby wyfwo
bodil Uúš trn k uěmužto Umlcimc: Ncuwod
Uúš w poknncni) chtelč jfme požuati Zdn li naš
zdroj, ačkoli Ucpatrný, ž tčhož hlawidiho pra
mene

pochúzi, ž Učxhož se prússtč hojnost twú

To tedy žúdúme byš potwrdil a lňstcm swUm
naš potěssil ze společného podilu w jcdné u

Nňlez pnpežc Jnnocentin le protid Pelagjowi.
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tčtéž milosti Boži“ (list 177). deowčdi ptxdu
pcže Jxmoccntia (lifty 181, 182, 183) dnnč
bjsčllpúm na suěmll Kartbaginskeckm a Mjlewjo
tnuskeťm, jakož i Nugllstiuomi,
jsou šajjstč loex
xdxxloljéxul ohlcdu

loclešllaxddlrdučté. BtskUpiim

ua

fnčuul .ďrarthagjuskúm pisse papež w tatoslowa:
„WyssctťujircwěriU!, ftcréž ďcwssclčfou pčči od
kuůži, Udšlússtnšx pak odc prmučho fnčmU knto:
lu“cfčho wtpjcdluimati
se Umji. ucisledowalč jste

přlkladu starého podliui, a pmučtliwř jfoucc
prmojdla cirkcmuého, prmoúm způsobem Utmr:
ť)jli jstc Uďúšuoft Uslsschn chdožcuftwť,jafož

Uhni

š uňmi sr poradimssr, tnk t prwč lUirU praonu
wU,;uawssr, ml jstr uftmxomřlč„ uassemu úsUde
podati (přj Prlagianikou), dodře wčxdouce,čimž
powmut jslr séto aposisolsič stolňci„ nn fterěžto
mU msiňchui Zafcdajicr,

.aposstola

(Pctra).

mislcdowmj

sc snažčmc

od nčxhož biikupstwi a cclč:

autorita
jlllčxlax roho poččxtek fwřlj wzala. MU
texdl,dnposstoln nčxsledujirc dmoloi jsmc, jak šlé

zatratťti, tnl? i dobré potmrdjtt. Wy dlc powinc
nosti

iwč

kxlčžsfú chtčxlčjstr se šachowati

podlé

ustanowrni thsr, což ouř nifolim lidským m)c
brš Božstl)m uailechr nařidilj, aldn totiž jaké
koli jeduáni, a ldyk č w krajčuúch scbe mzdčxlcx
učjssich, dťimc Urbylo Ufončxcno, než až pťijde

k Zuúmosij télo aposslolskč stolicc, ktonmťonct,
abU plnon autorjtoU jcji sprawcdljwý Uúlezpod
tuux,šcu byl, a nbd oftatui Cirkwc (aby odtud
jafo Z pňwoduiho prmucuc wssccfh wody fe
prýsstily a po wsscch črajcch cclého swčta čsstč
toky nepolxusché hlmoy se rožlidoaly) odtUd čcr
palU, co dy pťiknžowati, koho lm očissfoloati a
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koho by

odsuzowati

Ulčely. Blnhoťrčiur

locinl,

bratťi rožmili žc jste skxzebratrnaspolubčsknpa
Julja llsty swc k Uúm podnli a žc inmo pečxi
o wlastui cirkwc swé stnrost Zlússtui o dobrn
Udsscoldecncprojcwujetr, au žeidútc nby po wssrch
Cirčwich celěho fločxta, ro prospčxssuo jest Usta

uowr.no bolo; nby Cixleew, prnwidly swými
Ustnnoweun Ucilr;em sondu splmucdllwrhU po
žuala
žc tčxch a takowl)ch se Udmowňtč mn
ktočiž pod rousskoll Uauko katolirkě sulrtouosný

jcd wydúwaji, aby porussjli srdcclňdiprmnowče
i?icich a doldřc smosslrjirich“ (list 181). Qstntnč
pak pnpež potuux;ujo jak Uauku od ldiskupň
Nfrčckych ua surmu whslowedmu tnk i uúlež

protč Caclcftiowi prohlňsscný.
Na llst podmly od biskupu am sučxmu
Mřlcwutmlffrm fhxoumšdruých Udpowidci papcž
w tnto slowo „Plesú loossferli Cirkcud uadc
hmluuUU prčxi Umssi pastuisleou ď jatoužnsilujcte

ntm Uejcuom žňduý do bludtl uepadl, alct
take, ndy bloudici ua rrstu pčmorho po;uúUi
pťewcdcui ldUli Plluě aslumučx porndili jstc scš
pofwntnou dustojuoftť ňposstolsřou (dustojuo!ti
pmmim

UUUU,lřcm; kuom toho

pcrl Um o chsskclc Cirtwc)
xč:ho xuiučxui dxšrtč

ch Zeuulitr jčxst

chticr ;wixdéti řte

sc jo.xsl U wčxtrch pochoduych

N takto jstc j šňchnnmli stmc pmwjdlo
jať Udmu powčxdonm

letrxšž,

ro do xuč osobn wšdw od

cclcho swrsa Zachowúdw jrst Wnnf Uerdri sc ssi
čtti o tmu ml šuúulo jost to Uloudxostj wnssi

ttrčxiž ǧstc sfutkrm to dofú;alj žc po wrsstru)m
krnjluach wsscxu o to žúdajirim lUždU od (této
stolice uposstolskc odpowrdi fc podčmmji Bb

Nález papcže Jnnorkntiall ll proti Prlagiowi.
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;lasstUč nlc kdhž fe jčdnú o UaUkU wčry, mam
;a to, žc !Ussickuibratři a spolubiskupowc nnssi

ota;fo takowc xm sw Petea

t j Ua puiwodre

qménsl a dxistojrustum jcho w;Uússcti umji

jakož

UUni UdU jstc učlnllj nby to wrnlecrým cirřudem
ua mrsslecrém fmetr fpolrčnr profpčxssuo byti

uoblo!
tdyž

Nrb umji sc steittopatrnčjssimi(Eirřwe),

uflyssi, žc px.uoodcowc Zloho k přrdulesscnč

oldon sučmiu ustauowcuim Uúchu uasseho žob
ownui cčrfcwnrho wylončont jsou Dwojiho
doldea tčdU lasfawost Umssr stauc fe učnstuou

ia pxwui, ;c jstc ;nchownli icdidlncirfclnna a
ša druhc Ž;cdobrý stutck wáý wenkereunl sdučtu
prospčsiru budc . d Pločcš mori aposstolskon
Wa.xlňgm a Carlrstřn ;lmwujemc obroloúxli cir
f:xmucho, dofudx ldU sc nruňprmlulj Bdioš úui
xxxajt lmta fteii uá:x Zuepokojuji a cUmugrluuU
Čluečstowo UdUquarctň chtčxji. Spolu
pnk pixifuo
šujrulr, .ňtdd soutúš pofntml stihánt ldylř wssickni,

:doščxpodolumu thdossijuorti bludy Uuoby qa
xtxxumsčrdtčli Ll konečuč pitkmujculc poučchldž
icxe:d
: Pciu Zržie pmwil
„šcucčldrcsnlrtč hřissuifň
:čdlxrš nlm fr oldrntul a Ziw ldyl, řdyby Učkdh
:xošuali ldludn swčx u jjch fc odřcklj, nlxy scjim
xx.px:xt
duslnlo spasitelmého lčkll, to jrst pixtjeti do

Ečrfude“ (lift 182) Z).
xšw

Nuqnftill uucssfnl tchdy pxeciwěudňňr:

lk)rAšxjudť,řdoš piřssly ljsty pnpcžowo W ncdrlj
xuui kúšani k lldu lUc ktcrreu,; lgújal !muln o

muloftr Bo;i

proti Prlnqčmulm

a tourčno. do

loxl: „k)xošfudekš Rima již čUyhlússcU
uapňjee.e
x) šouduo

čteuxiť Uťismčxdčižc fdo tal pfnl, ;ajislé byl ncjwyšjsi

d!uuuou Cil udr tatoltrtc

640

Núlrz paprže Jnuoccntja j. protl Pelagiowi.

jcstl Rozep.ťe jcst Ukončcna! Q bybl“nd
tčž koUec swůj wzal!“
Koncčxuý rozsndck papežůw byl tim dnlee
žitějssi, cm Pelagřuš mezi tim čascul po cclšm
swětč rozcsilnl občžný list, we ktcrélužse houosil,
žc sc Učeni jcbo od snčxmu Dioďpolského chwal:
ného potwrzeUi dostalo, a Usld to izlússtuidčlo

o wúli swobod uě, které.žlmucckňtolirkézcelň
odporowalo. Sw. Nugustm psal nrcjbiskxlpowi
Jmtowi do JcrulZalčdala(list179) a žúdal ho,
aby Zamczil dalssi rozsilřowňni bludú
giaUských. Wssnř UmrUě, Jau

Pelaa

aui ncoťdpowčxděla

Tak tčž sklmnúun byla Uúdčjc fw. Qtrc w
rychlč nťončcni rozepťe Pelngiúuskě, neld Uao
stúwnlh Uowč a tUhé bojc!
Jjž čnstčji jsmc pťipoulcnuli, žc fnad uce
stúwalo bisknpa, ktcrýž by sc knždého času š
tolikerými a tnk rozmmlitýmč prcicemi lml obi:
ral, jač to činil slo. NugnstiU. Jak čxasto hlčxu
sal slowo Boži, a jnk čctnč, spolU wssak č

wclmi ncsuodnú byly tehdh powinnosti biskupsič!
Pťi

tom

Ustmoičuč prcxcoroal

o spiscch swých,

kterěB duď oprmoowal, buď již wypracowmlé
wydmoal. Rxdyřoli (a jak často sc to stciwalo!)
sc nanmmlla otúška uauky ťatolčcčé se dotýkaa
jici, jjž mocnč se ošýwal hlaš jeho, bnď loell
kými ipisy. nncb lňsty swčxdcctwi wydúwajicimi
tw. prmodě. W tu dobu, když boj šPelagicmh
již wssclikou pilnost jcho lohmňhal, loydal dilo

swč welcpamatuč:Q chfwčxtějssi Trojici,
kUčh patncictero
(okolo rokU416) dilo,
o ktcrčm Gexmadjnš š nadsseuiul prawi, že

NUgUstiu pťi spjsowúni joho UwedeU

Paknáctero knčh sw. Ang. o nejsw. Trojicťa
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bhl do ťouxnath kralowh, a odin ble
ikcm mondroftl Božfke
Pohm:c tchdy nauku o nejfwčtčjssi Dro
jici žamitulř ň i mUo;i ťťeftané U wiřr ne
jsouce Ualežite Utwr;eni w proudn boUťlimých

pochybuosti tonuli nU jchi wc smyflnosti ǧa
bredmlwsse fmyslnč též o Bohu sondilč a jmi
opč:t nculohoncc ro;lič:m mista pifnm fm po
chopitň buď wc zjewncm blUdu sc nachúzeli aneb
tmpnon nejiftotou šulitúni byli Uwú;nl fe tedn
iw Btcc w ulohu tllto pieenčfnndnou a zu
xtawťl cirkwi ťatolickc dilo jcmnž rownehonem
Ua swčxtr Q ncpostihlém tajcmstwi tom pojr

čuniwú slu thc

tcžď uepostihlou dlimyslnosti

sl wšUiccUofli ftemš k urlwsuur fc w;nassi;
xožnicenosti wssať ktcrúš čim wýsfc wystupujeř
tixn wice sc pokořujc Ncb ua konci dila fwéhox

taleto prmni „mee Bože ntiď wčiimc w che
Btcc„ Smm

l Ducha sw

ixčlelslPrawda:

Zdoucc

Wždhr by nebylsl

uěte

losscckn

Ucirodo, křcftirc jc we jmcnU Btcc,
x Syxm t Ducha swatébo

fdyby jsi Trojirč

ncbyl NUiž lďyš uebyl pťikcizal Paue Božc
křcstlti núš wc jnlcuu toho ktcrý UcUi Pancm
Bohcm Llniž lxy ueldylo řcčcnn hlascm Božským

šlyš

xsraclj

Rospodixl Biih nriře

Hospodjdl jcdcn jest (Dent 6 a:), řdybyď
Uebyl oniri

tnk žc jsi spoln Bůh jcdon Po

kud slačřlh siln xné hlcdal jscm Tebc n toužil
xozumcm pochopiti co jscm uwcřčl a mnoho
U praruc jscm o tom rozjiuml Pmlc Božc mUj
jedinú núdejc nlú wyfloš nlne lchch Ucuftčxl m
hlcdmli che
Uýldrž abych hlcdal twaťč twc

642.

Patnňctero

k:jaěhsweuj!lUgeo nrjsw. Trojici.

wždy horoncnč! Udčl mi silU, hledntř Tebe,
kterýž jsi dal nai schopnost Unlcšnouti Telde, jc:
dal jsi nnlč Uňdčji, žc Tebc mždy wice ualczati
budu. Tobč zuúma jestik statcčxuost i nedosta:
tcčnost nlú; onn račiž mč zachownti, tuto pnk
U,;drawiti. Tobč žnúma jcst ločdoaxlosti erču
domost

Ulň;

když

TU otwirčxš nmě, přčjmřž

wchúzejiciho (Ume); st Ty zawirňš, otcwřiž
tlxlkouciunl. chž, bych Ua che wždy pmunto!onl.
Telde požnúwal, a che
Ulilowal. Rožluuož
toto

Ude uluě, dokudž byď uluc reléh:x erlmo:

wil. Wim, žc pscino jest: Mnoho nllnweui
Ucbýlnú bcz břichxl (Přisla 19, 19). Wyu
swobodtž Uluc Pnuc odc lxllloba Udlnweni, ftca
xxčš jeft anitř
w dussi x:xé. Ncb ucmlčim w
U!ysslénťňch,

byč

bhch i l“:siy Ullčxcl. N kdybych

Ulyslel ch toliko, co lildi so Tobčx, Ucprosil bych
olosscm, byď nulc oprostjl. Tnk alc Uluohcš jsou
Ulysslěufy xuč, jale šučnuo Tobčx, jsou ljdsteč a
tudyž umruě. Popixojž Umč Uljlostj, ldych jim
ncpmoolownl,
a jrstcli w ujch nčxledyšalidrčči
Uuim, popťej, bych Ucpťifwčdčxowal
W

pismč pfciuo jest (Sirnch 43, 29): Mnoho

xulllwimc a Ueulňžcnlc dofcihllollti;
wessťcrš dokouúni řcčxi an
jest wc
wsscch

ločxcech.“ škdyž tcdh dostmlrxuc sek

Tobč, pieestmlcouo, že mnoho

Uemňžeme dosúhnollti,
sňnl jcdim)

witi

jcho,

uxlllwinlc

wssecko Ude wsscxu U brz koncc mllle

budcuuc jcdno

(tosčž),

wclcbicc Tobc m

w Tobč i luy Učiuéni jcho.

jedeU, Božc

a

urb Ty šiistancď

Trojjcc,

cokoliw

těchto powědčl z Twčho,

Pnuc Božc

jscm lo knihúch

uč Uzlmji i Twoji
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(slnžebnici), cokoliw alc Z mčho, odpnstižiTh

iTwoji“ (kU 15 k 2, 3)
Zc w jeďUc podstatčx Boši jsoU tťi Božské
ofobU, ttxhrd žajistč ro;mU lidsiý postibuollti
Uemúžr jeftit to tňjcmstwi Uomystihlé. Llrfolč

stňrei podúni přcumohých Uúrodn o Trojici jň
kcsi qujsuljifc Ujkdy piocc bychom o tomto ta
emftudi ncjswrtčjuim ď jistotou newčxdělikdth
učUUho Blch scim urbyl žjrwil Starú tradirr
olm ucui, lcc wirc Ulénc patruc tnsseni nneb
eUirc mrnčxpňtlnži
upomiuka nliUulč již dobU
ldlašrurjssi Tajemstwi wssnk ouo jcft n šňftmlc
tajrmstwim jařobh fwalon tcumosti Znstřouýnl
ttcwn,žto trumost jrdiuč swčxtlo Božskč ofwitltč
Uxilžc Pročxrž takc a Nugnstju mohútuhm du
chrlu swým Zirajc Ude slďčtlo Božskš pramdy,
:cchtčxl wyžphtowatj rož jcft nršpytntr.lnč a
m Uadc wnccku schopnost ro;umnuasseho, nobrš
chtčl toliko jrn wysudčxtlcučtajemftwi toho hlc

dntu Nroto tnfé wolú

„Jak

xuožnčxwhžpyto

Udňtl ouo dobro chwyčxssi ml pťcslslbn jrstit
bhstlost xo;umu lidstcho, a mleterale se ncmixžc
poUořitč w toto tnk Uunrssrnc stčxtlo, lec kdn

kojrdm jsouc spmwedluosti wich, čtloslik tomn

:mldyla“ (sn 1 k 2) Proto tnkc odwolňwa
sc k floudiun sud aposstolachmla: „Nyni Udie

dimc skršc ;rcndlo !Upodobenstwi, ale
tchdč!ž Ušřčmo twňťi w twúř“ (j. Kor.
13, 12) (fu. 15 k. 8). e)

Čclč dilo rošwro

hujc sumtú Qtaxc un dwč čxaistidW peri
j“ll! Zsmmá lcgeuda o andělu
jlxisech sw. Blcrj

(fn.

pťl moři nenm nikdc zairladu uxe

šǧǧ Patnúctm kněhsw. Ang. o Uejsw.ijiri.

1m7jl) dowozuje z pifma sw žc Qtec Syd.x
a Dnch swatý jcstit Trojicc a piccc Buh jen
jcdixm Jestli fc ale o Synu a DUchUsw w
pisme prawi žct poslúni jsou od the Uenlůže
se odtUd odwozowati, žcby Shu aneb Duch
sw menssim bhl nýbrz pewně weťiti a wyznú

wati mame, žc Otec žplodtl Syna, t. j MoU
drost

skršc ktcrou wssecky wěri Učineny jfou

jcdnorozrneho Syna sweho; jedeU jcdineho
wččUý souwččncho chwýš dobrý stchč dobreho;

a ze Dnch fw spoln jest Duchcm the
i x:e.hna
W druhc čústi (kn siuluu)(si)

Usilnje
jař di rozum lidsky pow;chti ku poznúni po
čudž možnci jcst tajcmstwi tohoto chprwc
túže fc: Proč alc hlcdcimc poznciui Uějnkeho a
wysločtleuč tajcmstwi tohoto Ucwyzpytateluého?

Poněwadž neim icčcno jest: Hledcjto

Ho

fpodiua a stcili bUďte; hledcjtč twúre
jcho wždhcky (Dcut 6, 4)

J to co jcst

Uepochopitelne hlcdmč fc Uui a ncc tnk, aby
fc žadnú Ucdollluiwal, že Uiťchož Ucnaležl kdo
nqlešnul žc to co hledú, jcst Ucpochopitelxxč!

(KU 1Zk 2) Nejenom pisma sno wyučxuji
miš žc jest Blch xlýbrž i wcfskcrč twol
ftwo hlasitčx wolci, žet ma twudce chdoko
nalejssiho kteryž ncim udčxljl lošum, jimžto
pozUúwcime žc pťednost Uui žiwč pťcd xnrt

wým citcm obdarenč pťed Ucciticim rozumnč
pťcd bczrošunmým nrsulrteldle pixcd qutel
nym, nlocne před Uemoclchm sprawcdliwc
pred nefprawcdliwým krúfnc pied nekraisným
dobrc pťedc zlým, Uepornssčtelnc pťcd pornni
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telným, ncproměnttclně přcd proměuitelným,
newiditclnč před widjteluým, duchowě před těa

lchým a blažeue žc pťcdnost Um pťcd ncbla
žcným N proto také, poněwadž Twnrce na
Uejwýš předči tworstwo wcsskcré, mnsime tcž
Uznnti, že Twůrce mčx i byti Uejwyšssi t

poznan

i wčdomost

žc umťiti,proměniti

aneb porussiti sc dokona Ucmuže a že Uikoliw
telo Uýbrž dnch jest wssech Uejmocnčjssi ncj
krasnejssi nejsprmoedlčwejssi chlepssi a Uejbla
žcnějssi (k 15 k 4)
Proto takc dostcxlo sc
Uúm chpomemlti skržc Ue hledatl toho kterýž
Učinil je anto newiditelnč wlastUosti jeho ze
stwoťcUi swčta skrše ty wčci ktcréž jfon Uči

Uěny, rožnmcnl pochopellé spatřinh býwai
(Rim 1) Proto takc přier kčxrcislowo Božl

w knizc
uuoudrostč(13
1) ty,scčtcrižtoU
z
tčch
wčci
dobrých ktcrčž
toidl

mohli poznati tohoo, jenž jcst aniž
fkutků jčho pozorujicc wyrožumčli,
kdo by byl jejichUmčlymučiUitelcm;

ale mčli bUďto oheň Ucb toitr Ueb
prndkú powčxtťi, neb okolck hwčzd,
Ueb weličoU wodu ncb fluncc a mě:
fic za bohy, sprawce fločta. W jcjichžto
krúsc jcstližc se kochajice ša bohy je
mčli necht wědi žc mnohcm nad Uč
ťrasncjssi jcst PčxUjcjich Ncb zplodi
tel krash wsscchnhty wčcč ustanwil.
Nneb jestliže fc djwili moci n skxlt
kUul jejjch,

Uccht z Uich wyrošnmčji

žc kteryž ty weci UciUil silUčjssi jest
Uad Uč. Neb po welkosti krash stwo

o::š

Parnáctero kněh swl Nug. o ncjfwd Trojici.

ieeni, zťetelllč budc mor i stwořitcl
ejich dpatťiU bhti

Slowa tato jsem šdc

.položll aby fnad Uěkdoz wěricich Ueťckl žc
marnč a beš prospěchu hledúm U wěcech stwo
j,iených žumncui a obrn:.y nejswčt Trojirc kte
lež hlcdúme, kdyš Boha hledúmc“ (kn 15
k 2)
N Z tc přičximǧhlednl Nllgustin ro;lřco
Uých obrašu
lšterl)mlž tajrmstwi toto pončleUd
doyswětlčti sc dú Tařlo w čloweřn ktrrýž jcst
sice Uopodolmý

obxaž,

při

tonl

obraž Boži, trojčce jateásl jcst, a

ločdrdxllcxjtjelde jamcbo
jameh

o.

Udssak přcrc

sirc duch,

n lúsku

reldc

Duch, laskn a udčdmuodt jnťeňjl jeax

skit trojjrc, U trojtceta joduo jcsl(kll. 9,kd2.3).
ZZUUobra,š dle Uo thc
poskotnjc pa:

uUlčt roZ Uul u wulc,

ml trč toto šiwot
toliko jcdcu, jedcu dUch sl jcdua ldlj
tost jcst “

(ku 10 te 11)

A jaleožfw

Qtec obra; nejsudTrojlcclmlc;ai wc čxlowrťn

intcrUem

tnktéžpodotmehlrdú ho wc
člowekU erUUem čxili šcwllčtcrncm.

Tařto

když

předmčt

Učxjako okcm jpatixujeme,

trojici jakousi pťi tom roc;uatč jcst a Ur? š.a
xlr)W kučzc x kap l() pino sud Dtcr me;i jiuým lakto: „Duch
lidský tre toto o sobe Un justo Uu: še jcst, žc žije
a že
Uoznáudá
Rozličuč sice sc soudalo o bytoslt ducha lldsfčlw
že wssol žlje, že ma pmučt xpozumu a udull, že mUsll Uu a

Ze soudi, o lom žúduy nrnochydouml Neld l loutrale fdy po
cl:ybuje žujc u fdyž pochybnje. pmuutujc je že pochydujo a
powčdom si jest žr pochybujr aledyz pochybujr, uu žc to čtn
:droto ubo dosúhl jlstoly; fdyž porljybuje myslč, kdož pochU
bujc, wi žr ncudi tdnž pochybuje soudx že se nenui bcxzpřč
rmy dostntrčuc přisuučdčoudnti Y fdyby fdo o čemfoli poňdd
douml

o lčchto uděccch (žr jrst, žlje

Uožnciwai) pochyboudmč

nxkteraf urmňže ch tdydy urbyl, nnl bd pochwbownti Ue
mohl (č 11)
Pochhbománi smno tedo jčž předkládci jsouc
nost ducha lidsteho, Uerýž tedh má juslč medomi sebe sumého
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prwni pťcdmět, ktcrý fpatřUjeme,
drnhú widěni

samo

eza

kteréhožprwč nebhlo

dokudž jsule pťcdmčtu onoho sluhslem Ucpojali

aša

trcti únchsl dUsse

UUjak dlouho pred

Ulčt ouen widich, tať dlolcho fmysl oka Ucm
Upirúmr. Předulčt widiteluú, wlděUi a lnůlc
odhodlatj fe k widěuč, jcst sire trč rozdilué,

jcdno nlc w nlysslčnce

auto ledhbychomi

přednlčtll ouoho okcm jjž wice ncmřdčli, přecc

quitťx, w pamčxti
žclue,

a

obraz

jeho chowatimuo

když se wůle k tomu pťičiňuje,

skxlu

tcťUčttcš anitr
ho wadimc Takto trojlce oua:
meět widčUi (wuitclne) a wulc spojujc sc w

jednotuUmnlénfy(su 11,k.1u3)
Bbšlnsstčx skwčlý oldraš o Nuquftčlwwč čino
xnostipastyčxskcposfytuji Uúm jčUcdwa spisy, za tš:

hož času be; pochylxywydmle totiž:124

jednaini o cwaquliu

po:

sw JaUa, a dco

sslteropošcduani
ol počcidkxl
episstole
swat
Jaxln.
D c Uwedcuého
čctlo sc
tha
krcitc pťi flužbcichBošich rwanqeljunlsw Jaua;
ch ua slmUnost wellteouočuoll bUltc poťadcť
th prcrunen a Ua tyto dlch crtla sc 1 epi:
sstola sw. Jmm. Q cwnugcliU sw. Jmm,jakož
aeee)
Žr Duch sw z Otce č Syua pochazi dowozujesw Olec takto:
„Nemužome řlcr, žc bU xDuchsw i zr Snna tčžncpocházel neb
ulsoluo brz přičum Duch sw nnzuuuu neuu Duchem Otce t

Sljun

cfu 4 t 20 č 29) N mlluuč o srslnui Duchu sw

Urmni: „ádmž

z učcučsuPáuč nedol (z wlastni moco Ducha

swntého uýbrš modljlč fo. bo Duch fro na ty pťisscl ktcrýmž
rukou sudychwzkládalu N obyčrj tcnto Eirkrw nš podueo za
chowáuui skr.zepřrdstowcué slué MU tedy dnr tcu eDucha sw
fnždlž podle miry swe přljmoutt mužcmr. wyljti wssak na jčué
uemužcme toto ale abuse stnlo und tčmi k Bohu se modlimr,

Ua fteréž wylili se nm (ťu 15 t 26, č 46)

648 Pojednáni sw. Nug. o ewnngelinaepisstolefw.J l

i o cpisstole této čiinal sw. Qtec kúzmu klčdu,
kterúž, jať činěua bhla, rhchlopiscowé pťitonmi
zapisowali. Zúpisky tyto sw. Qtec mpoťúdal a

Uazwaljc pojednciUimi.
W obou spisech těchto zahrnuti jsou prawi
pokladowč moudroski kťeskanskč, hluboťonryslnč!
roǧji:llúlli o prmUdúch Uauky křesťauské, dojiu
mawň napomiuúni k žilootn křcsťanskéuul, a
djinchsluč wl)flady pifnm sw. střidaji sc ce wýr

tcčnoU obrmlou proti blndňm Llrianú, Doxme
tistů a Pclngtanu, jakž toho whmčchalytenkrúte
potřeby katolickč Eirřeweu e) Nu Uemožno UčUU
obsjirnčxji o spiscch tčxch pojcdrmti, wwjimúme

nčleterčlch důležitčjni Ulijta:
„Když Pcin Ježx“šprawil: Ncnarodluli

se kdo

znowa, nemůžc wřděti králowstwlBožlbo(Jan
3, 3),

Nikodchš

nemobl porozuměti slowsnn těm,

znaje jcdno toliko narozrni. Jest wssak dwoji narozeni,
jedno zc zcmě, drUhě z Ucbe; jedno ztěla, druhěz
ducha, jcdno ze smrtelnosti, drubě z wěčnostj, jedno z
muže a ženy. drUhě z Boba a z Cťrkwc“ (P. 11, č. 6).

Wýklad čině na slowa Pánč: „Kdo ji tčlo mč a

pijc krcw moU, mú .iwot wččný,“ (Jan 0, 55)
Urawi:

„Žiwota

wěčnéšo trdh nemá, fďo tčla Pcinč

ncjl a krwc jcho Urpijr„ neb brz chlcba tobo mobou sicc
lidé mlti žiwot časný„ žiwota wěčnébo wssať miti Uc

mohou. . . N když dúle prawi Pún: „Rdo ji tčlo
mé a pijc krcw ntoU, wc mUč zňstexne a já w
nčm (Jcm 6, 57), chtčl ťčci, žr jčsli tčlo ono n plti
krrw onn jrst: šůstatl w CbxxistU,aCbrista w sobč miti.
Ll pročcž tedy, kdo Uexzůstáwciw Cbristu a w komCdrto
stUš Uezůstáwci, Zajisté brzc wssrluké pochdby ani nrji
duchownč tčxln jcbo, ani nrpije ťrwr jrbo, ačkoliw teřl

lesnč a loiditeluč ústy swými požiwá swcitost tělaa frcw
e) Wýtladu

tobo použřli we spisech swr)ch sw. Leos Theodoretj

sw. Fulgenliuď, Kaosiodor, Beda„ Nltum a m. j.

Pojrdn. sw. Blng. o ewangeljui a rpřsstolcfwl Jmm.
Páně;

nýďrž swňtosl tuto
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tnk wznessenml k odsouzrnl

swúmU ji n pijr, poněwadž co nrčřstý osmělil fe přistone

Uřli ku swátoslj Páně“ (P. 26, 15 19). .,Znčátrfsfutfů
dobrých jrst wožnáuč stutkň zlých. N i bťichowé wsscdni

muoši, jrftnli jich žnncdbámc,

mohou

miš

Usmrtiti“

(P. 13. č 13, m).
„Pťi oltaiťj kddž pmnčt fonáme sw. mnčenčfň,
nrkonámc ji tťm způsobem, jnkobychom sč modliliza nč,
rtnř jak se modlimr

žn ty, kteřčž odpočiwnjč

w pokojj,

nýbrž wžúwcime je. bh oni orodowali Za náš, mw pak
nbychom uáslrdowalj pťikladu jrjich“ (P. 84, č. 1).
„Q bwchom Zatoužili z cclébo srdcc po sláwč llrbeskč!
Neb to jest účcl pťsma sw, účrl Ctrkwe prxté a sloatých
swátosti n fřrstu sw., a účel wssrho keizant rmssrbo, aby
loulja ta swutci wr lossrch se ujnla a rošmuožila, tnf
nby sfutrčnč wssicknt hodnj nčiuěni byli, dosábllonsi ji“
(P.. 40, č. 10).
Nrwúslolomi šajissé n ncpochopitelná jrflřr lájfa
Boži. Nrb i trnkrátr milownl náď Bňlx, kdyš musrl
Ucnčnoidčti náš.
Nrnáwidčl náo.i xo tom, w čem nru:
člllil náš, a poněwndž Unssc břťssuost dčlo jcbo Uifoli
docrln ncpoknšila, nrnňwidčl u.d faždém ž Uáš to, co
jsmc nčiuili my n milowal to, co uč:njl sám“ (P. 110,
čislo 6).

ll

Takto fw. Llngustin pťi wssclřkčm počxiu
UúUi swčm wždy jcdjnčx na šišeteli Ulčl oslmou
Eirřwe fw. witčxzskwiprnwdh katolickš a spaa
seui Udčťirich. Taro Ulysslčlcka wcdla a ťidila
Udsscliteč fucchU jeho, ji občtowal
wcsslecrč sily
Uoé, spoln jsa Udždy hotow, len„ždénm pťispčxti,
fdožkoli žúdost učxjnkoll Ua :lšho !U;chl, mlcb
w potčxcbúch fwých deh sl pomoci U Učxhohleu

dal.

B přluosti jcho ncunmouč

a

fslechetslč

ochotnojti fwčdči Uňm ljstU toho čfoU Učodanš.

BUUifUciuš,

flmouý wojwiidcc Riulfkc)

ša tchdcjssich čnsil, pťiuúlcžel

k Uejžnmuclxčtčjo

Uim UlUžňm dobh swš.

rnkU 413

Již

28

hňjil

650

List swe Yug. k Bonifaciowi.

Ulěsto Mašsilii proti útokčun Gothů, a rokU
uele17 stal sc mistodržjtclem Nfriky. Jakož who
nikal statcčxnosti a neobyčejnon šmužilosti co
wsxdcc wojensleý, tak tčž wsseobccnč chwúlcna
byla sprmoedluost jcho w účadowaini, a biu
skupowč obdiwowali sr přikludué zbožnosti jcho,
au u prostřcd bouťi wúlečxm)ch wroucuč toužil
po dofonalš wčdomostr Uanky kťesimlskš (fr.
l. 185 čr. 1). Bouifaciuš chowal obšlússtě k
sw. Yugustiml wclikou Udčxžnost.N když se stal
mistodrščtclcm, psal Um a žňdal ho, bU nlu
whswetljl púwod a rozssiřrni sc sckty Donatiftů,
jafy by byl ro,;dil mczč Llriany a Dolmtisty,
a jnk se stalo, žc od wlcidh fxoětskč pokUtami

stiheiui bhli. Prawdě
ačtlloliw

Uejwčtssi

podobuo, že Douatjsté,

čxúst jjch žčž rokU

411

do

lmm Cirfwc fw. fe Uslwrntlla, co do počtU
teukrúte jcsstč dosti čctUi, teBouifacčowi sc Utie
knlř, pomoci a ochrany U Učho hledajicc a ua
doumélc utjskowúni šc strnuy kntolikň žalujice.
Weloui podtwnei nlc jest oteoluost ta, pročx Bou
Uifclcilw poznati si žúdal roždil meši Nriauh

a Douatisty.
Q tom dostatečUébo swčxtla uabýwúmcz
dějin tchdejssich. Jednsl strmla Douatastň totiž
wc slepčm U fanntickéul odporu swčm proti
Cirkwi fatolické rnději woltla spojitifeš Gochy
Yrianskými, poněwadž si od Uich pouwci k prou
spčxchuswčnm slčbowala (sr. list 185, č. 1.).
Zest to šajistč di:ležjtú strúxcka historic Donao
toluskč, ktcrúždpatrnč swčdči, jale hlubocc klrsla
fckta ta, ml tehdy již wssclikč rozunmč soudu

nosii pozbhla, ano čwirUson zmxeala. SoUda

Llst sw. NUg. k Bonifnciowi.
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nosti ncudčxln, aU sama sobč a jiuým takto
zkcižu připrmuowala;
dUirU fwoll žradila a !U
prmocm smyslu flowa žaprodula; aU ti, ktcťčž
scbc pownžowall bytj jcdinými křcfkmlh, w
podlú otrortwi sc poddáwnli těm, kteťižUčenim
swym obuowowali starc“ pohnnstmi, a tarto
nejhlubssi zai!elad lUiry Christowywywracoloali.
Rdržto jcdui Uňbožcnstwi stč šjewnč Zapirali,
dru,;i oprt w ssčleuftwi swčul uabihali pohao
Uum, fdhž kolmli oldětj swé, a zliulyslnč je
drúž;duli tnk, žc od uťch Usuxrcouuini byli. Tito
Zajiste bylj politowúui hodUi, kdežto onjllotěžcc
žhax.uoldlll wiru

kťcfčauskoxl. N ž tč přičinh, jak

za to múmc, fw. Nugllstřn w listufwčm (185)
dmlrm Bonifariowi nyličxjw chprwš půwod a
wywju fekth Dolmtowskč, dorúži na čxetuč wýu
stupřy jrji a dowožnje, že wlúda cisařskúwssim

prúwcuu pofutmui je stihati wclela.
„Donatislům stnlo sr totéž,“ prnwi, „co mužům
tčm, ktrřiž obžnlownli Danlcla. Jnfož onino morzrni
jsou do jcimy lwowé, tak tčxž Douatjste

zákom,! stibáni
boli. o tinl tolčfo roždilrm, žc jim zúkonowč tito pro
mřlosrdrnslwl Cbristowo wťce nn prospčch, ncžli fn
sjfodč jsou . „ . Protiwný jrst lěfať fsilenci rozwztcklce
nému a otrc sonn nrždúrnúnm; onen žc moazuje, tcnto
žr trrstá, kdržto obn přrcc jcn láffu swou projrwuji“
(čislo 7)

.

Donatjstč činili trbdy dwoji wýčitku katolikům.
Nnmitali totčž„ že prý sw. aposstolowé ncodwoláwali
sc k wlcidč swčlské, aniž

nn Ui žákonň wUžadowalj, a
žc futolici proto Dormtisly pronásledujč, by sobč pťiu
wlastnčlj statky jrjich. Na pxxwon námitkn odpowidásw.

Qtrc tnfto: „Ncchtčji chápnti, jafl) rošdil jrstmrzi tcbdy
a nUni, a že wssrcko časy maji swůj čaš. Ktrrý cisať
trnfrcitc wčřil w Cbristne? Naopak tebdy plnjla se ona

slowa prorocká:Proč sc zbouťili 28
Uň.rodowé, a
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lidč proč smhslili mnrné wěcie?Postawili se
krúlowčzcmč n kni:nta sessln sc w jrdno,
proti Hospodinn n xomaznuému jebo (žalm
2„ 1). Nnjž tcnkrcite jcsstč whpluilo

se, rož w lomtéž

žnlmu ťečenobylo: N nyni rrálowč sroznmčjtc,

Učte fe, ktcřlž souditr zrmi. Služtc Hofpou
diuu w bá ni a š třesrnim plcsejte jemn. N
jak trdh Umjl floužiti fráloxoé Hospodřnu w bážni, lcč
že š nábožnou pťisnosti zaknžuji a trestnji to, co čclč
proti přřtúzanim Božime?! Jjnnk král slouži Bohu co
člowčk, n jinak co král. Co člowčť slouži žiwotrmcnosla
ným, co král wssnf, fdyž záfolm swýnxt fpramrdlnost
pťjknzuje n nesprawrdlnost znfažujr. Poljanssti králowé
owssrm tobo nrčinřli. Nyui nlr, kdhž fc wyplnjlo, co

psáno jrst: Klnnčti se blldon jcmn wssichni
králowé a wssichnj Ucirodowé slonžiti budou
jcmu

(žnlm 71,11),

fdo, jsn rozUmu zdrnwébo, mobl

by králům teď jrsstč řici: Nrstnrrjte sr o to, zdnuli ťdo
w ťissi wassi poslussen jcst Cirkwr, amxb ždnoli ji proo
nňflrdnje; zdarli tdo chrc bl)ti nábožnďm Urbo bczbožu
Uým. Jak by to možné bylo, kdržto sc tcď krcilům
nni řici Ursmť: Nrstnrrjtc sc o to, zťmoli kdo cbre bl)ti
cnostným nncb nrpočcsluýme? Proč sr srcstri cišoložstwi,
n brzbožnost by so nrmčla trcstntžx? Wždyf přrcr Bčlb
Udťlil člowčfu wůle swobodné. Cř snnd bržbožnost jeft
mrnssim hřlchem nrž cjšoložstwťe? Qwssrm lčpc jrstir
(fdožbh o tom pochybowntň moljl!) člowčfn poučowáa
Usm k uctčUi Bolxn wésti, lčxpr owssrm, nržll báznipťed
trrstcm. Mnobým nlc bylo to profpčssné (widčxli jsme
to n Uofawádr to widimr, že nrjprwé trrslu sc obáwali,
pozdčji wssnk pončcui mjlrrádi pťijnlj). Pisnlo owssrm

prawt: Báznčnrniwlrisce, nlc dofonnlá láska

wen Udyhánť bcizrň (l. JnU 4, 18„). Wr kolřkjest
takowhchto dokonnlýche? Tčch jc mnobem

psáno jrst: Služcbuik

UčcUbýti, nebo boti

wirr„ o ftcrochž

twrdl) Uemňže slowU wyo

rozumčl, nepolepssi sc

(Přisl. 29, l9)e Z tobo patrno trdy, žc jřnúm ž:ňsou
bem polcpssiti so dá. Nrb Ua jiném mistč wrli pismo
nrjenom služrbnikn nle i shua nrzdáruébo kárntj, an ds:

Ljst sw. Nug. k Bonifaciowi.
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Ty sicc mctloU mrskati jš bUdeš, alc dUssi
jejich z pckla wyswobodiň (Pťssl. 23„ 14). N
opčt prawi: škdo ssrtři mctld, nrnáwidi sdna
swčbo

(23, 11). Kde jcst. kdo Upřimnč ž celého srdce

wolati mllžc: Žiznila dusse má Uo Bobu žřwém.
kdU žc přijdu a Ukáži sc přcd twářl Božle?
(Žl. 41, 3.) Trn n takowý znjjstú nrpotťcbuje ftrachox
wntč sr anč trestů časm)ch, ani obně Uekelnébo. Prwé
šojsak nrž dobřť syuowé schopnými sr stnnoU zwolati:

Zádost máme, rozdčlenll býti a býti š Chria
stcm (Fjl. 1, 23). při mnohých přečasto zapotřcbs jcst„
UlrtloU trestů časných k Bobu jc pťiwoditi“(č. 19u21).
„Jrstuli Uám ale přrdstirnjs, žc sobč pťiwlastniti
chccme stntky jrjich. odpowčmc jim er toto: Q by se
stali katoliky, pak by ncjruom ftatky swé, jak je nazhu
lonjť, nobrš j slatky uasse w Uofojř a lásrr š námi
pošiumlj! Wssnf alr, řdo jnféljo to odporu sr znpletnji!
Ssčxžnji

sobčx, že jc skržc zrikono cisnřské k náwratu

do

Cirfwr přinucnjrme: Wšdyt bychom tobo UikdUncčinili.
kdobychom jen po stntcich jrjich toužilň, an bez todo již
dle záfonú cisnřskúch koslrlné nndáni Donatislň katoliu
kňm pťjpočtrno bylo. Ktrrú nlc lnkomrc blrdal kdd
účnstuifa

a spolrčxuika wlúdoe? Yť blrdi Un bljwalé soUe

drnlm swě„ unui bratry Uussr, jak ncjcnom Užjwaji
slntfň swých„ nybrž slrjm) podil nmji wr flatcich nasjich
z . . D by pozunli konečuč Uřrwráccnost swon, pnk zau
jjsté by ir tnsé pťcs!očdčili, jak upřťmnú a srdcčnč wolá
le nim Cčrkru: kntolřckcisloudy aposstola Mmč: Ncblru

dám co jrst wassrho, nlr wáš“ (U.Kor., 12,1:1).

89. Pnpcš Zosinmš a úklndy Pclnginnslw. Stú:
lost bisiUpji Asriských, a

praon

pččc sw. Llllgxlftilln o

nanln katolickoxl.Bisty sw. thc.

Noku 417 počxnl boj š Pelňgimch brúti
smčr tak ncpřižniwý, žc nmohč Uesnúšc Z toho
wžnikly jak sw. Nugustjnmoi, tak i Cirklot
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Nfrickč. Po skoařčeučm suěum Dďoďpolsteru: twúu
řil sc Pclagčuš co slmoUU wita; a lxsty do
cclého swčta ložeslauymt o;uamownl že učxrui
jeho od katolčckcho fnemu schwúlcuo u potwr

zeno bylo Tim owsscm powstaly Ueumlr zumtly
Papež a dwa snčluowš Cirkwe Nfrlrkc tdyli
Pelagia co knciixe odfoudjlj kdcžto fučm lm
wýchodn ho ;a prmooločxrncho pčohlúsil Tak
aspoU wsscobecuc bylo xuiUčui mljedncim fučulu
Dwďpolskčho Ua Zúpadu dostatcčuč zuúauo Ue!
bylo N pťccc dylo wewhoduých a Uplm)ch

zpraw pifcxuných

o jcdnúui tom fnčmoluucm

xm Uejwl)no Zapotřcbi mrlali fc poloha wčxci
ch poUčkud oldjasuřtč Proto sw Nuqustm pfal
dwakrcitc do dcrusaleum exlcčbiskupowi n žúdal
na Uěul zúpisky sučxmmuncho jcduúui n Pcla

giowa wyssetťowúni
Ronečuo (aš lU polowici r. 417)

sc uul

jich dostalo ! N tcď jtž přinm a B dťlrnšom Ucobu

loU:m)m wyftoupčl proti Peluginuúmaw
po

sobč! wydal

chprwč

Pclaqiowých,

lerútre

welkoU ťadU fpisii proti Uim.

sepsal pojcďluiui o fkutcich

er kteremžzjcwur ukňšal

že Pelagiuš Un sneum Dioďpolskcm bludy swc
cclc zatcxjil snčm ale žc jednal proti Zúkonluu
cirkcwuyur poulčwadž rožepťi podmloll Uckternk
Ucwynetťowal prúwxlčx m)luž welmi lexhkowúžnč
ncilcž fwllj o nčwimš Pelngiodoč wyuesl. Dailc
psal Hjlmxňowi, biskupowi Narbouskšmxl (w
Gallii), a Uaponxilml lgo, bh š pastýťsfou bodlio
onsti střehl stcido swš pťcd Uúknšoll bludň

Pclagtanských (list 178). W tčmž fmhslU pfal

Paprž Zosimnš o úklady Prlagiánčiml
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sw. Paulinowi e) do Noly w Jtalii(lift
pak

l:xlš„e

mistodržřteli w (B)alliiranrdaxuowj, ee)

(list 187) a sw Jnljaně do Rima (ltst 188),
an fe byl dowědčxl, žc Pclagiuš dceřř jeji Deu
mrtriadč 1““d) spifck jakýsi bludný brǧlposlsllxkx).
Wilnc na jisto, žc listy fm. Nugufljum, dauč
k jeduotliwým
ofobcim, do pčxcaunohoch ralkou
fe dofteiwaly, a tndyž owsscm fe nliižeme uax
diti, žc jřlni po,šoruost wcsskcrčho swěta obrncel

kšňležitosti Pelngimlsťé. N toho owssem bylo
Ua Uchdýsse znpotčxcbi. Neb Pelaginš a Caeo
lcstiUš podobm)m žpňsobem rozssjťowali blndy
swš; též rožefilcxli lňsty cx spisy sroč do wcu
sskerčho fwčxta, ipřsy, o kto:rých fw. thc
swědči,

„žc pro lichotiwon wl)mluwnost w uich obl
fažrnou Umoho četcxlciřúsmlezly“ (list 188).
R“ tomu josstč pťihodála fe toho času Udúr
lost, ktcrúž sw thc
a wssecky ločxruč katolitey
bolcstuýul žčxr:mltkem napldlila a, Ua čaš asposl,
wssccko Ua hdxoǧuý žumtek p:“xiwrdla. Papcžx Jnu
e) Sw. Paulinowň Uisse mr,;i jiuýen: „qulrme

fe za uě (za

Welngiu a přie.držrurc jrljo), brutře droljy!“
2Me) Dordenmo

Uulasluč Urosijl sud. thc

o mýklod slouǧ, ťrcrá Ehrčo

stuo řrkl lotrowi nň fřužň:Duců jcssčč buch

oe mnou

w ráji,
a jul sr ro„;umčtř má, žr Juu Rťestltel rndosti ǧae
plejal w lňnč matrřjkém Sw. Qlfc w lřstu swém odUowldú
nn twlo otú,;fn a Uojrduámú o pťa,snmnofti Boži, hlmouč
wssuf črli proli bludúm Pelngiáuskym.
Mjle) Sr. o ni swrchu na stráure 608.
xř) W mčnulém stoleti nalrzx:u mrzi rukooisy snjhowuw bcnediku
tiuskčxlxotlaisstcra Rotwjrkého (Gšltweňb) w Ratousich„ jcdeu
lňst sm. Bugusliua dnuý t Petrowt a Ybruhcimowj, wc fteu
rémž se pojcduámň o dilrcich bez oťjjcti křesln sw. zmnřcloch.
Ltft ten nnlczá sr u wudáni sdčsň fw. Q!ce opasřenčm odc
bratři Gaumc, fteřiž zu to umji, žr scpsáu jest roku 4l7.
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noccntiUš totiž byl 12. bťczna roku 417 zeu
žnřcl. Huch po jcho sulrti přibyl Eaccilčuš
jpěssuč do Rium

n stčxžowal si U nowčho pau

pežc Zosium. žc prú řťleč obžalowún byl u
stolčce aposstolskč a žc hotow jcst,prmoowčrxtost
sonU ofwčdčiti. K touul řoUci podal papežt
spiš„ obscchujici wyzuúui wiry. We spisu tom
wssak wssccky bludy fwč, pro ktcrč w Nfricc
odsoužcn byll lstiwč žntajjl a tak obojctnč se
projúdřil, žo slowa jeho Uczdúly sc odporowati
Umlcc ťatolické, a to tim méuč, an, jak twrdil,
w

lxožepři tč ncjoduú se o člcilcky wirh, m)brž

jrn o húdfu

lUčxdecteoUl

Jalomč wýmluwy tč jjž Užiwal Ua snčnm
Karthagřnskčm, kdcž ji wssař ucbylo mistn dúno.
Papež Zosi!mlď uařidil Uomš wyssetťowúxli ouč
rošcpřc a wolal k foudu f:oému jak Eaclcstja,

tak t žalobnika jcho, jahxm Pauljna.Wchrúum
fw. Rlcmcuta zascduul paprž uu soud B Učleol
lčťa dlskuph

a

lšučxešimiuQtažal
se Eaelestia,
ty bludh, že kterýchž

zdtx.ull žexetrnca:žc wjžcchny

powěst ho lUiUila. Caclcstluš odpowčxdčl: Zaa
tracujř jo wsscchuy dlc Ucilcšll pťcdchňdcc twčho

Jnnocentia. Nadto weťchč jcsstěloyzxml: „Jcst:li
ldy nemčxdomost

mú,

jjakož člowčka

každému

sumduč pťihoditi sr ulňže, w bludu Uějnkéur
bhla šabťcdnula, Uúlozrm twým wssc budižnao

prawcno.“ Papcž swcdču obojctnosti tou wclmi
wlidnč

a

ssrtrnc

sc ulčxl k Učxlnu, ačkolito

Uca

odroolal trcstň, ncilczcm Jxmoceutia loyťkuuo
tých, Uýbrž odložil dúlssi jchúui na dsoa Ulču
sice. Hned na to Ule dal list karcibifkupu Nuu
rrliowi a č ostatuim biskupúm Nfrickým, we

Papež ZosimUš a úklndh Pclngiánůwe
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ktcrěmž chwaluč o Cnclestiowi pisse bisknpům

wuak pončxkudostťe napoloidú žc scsuadšnú
lešem swýul přemihlili

W tom wssak saim pon

žUaiUiCaclestťowo ;a prmoe jo čužel Sdmdno
Uxočťil bludaři

dwoujazyčx:lému

a

tim

sUúzc

xm omyln žustal, aU bo prúwe tnho času do
ssel list we ktcrčmž biskup Jerufnlčmský, Pray
liuš Mlslan
co xuužc Zbožuého a prawmoero
Ucho ua chaoý?:x wychwaluje a papcži odporUa
čcxm čiui. šk listu tolml pčlložil Pelaqillš wyo
šučnlč wiry, čtexé tuktcž Uiktcrak ne;dúlo fe ode
porownti učrui katollrkéxuu a papežč ofwědčoo

walo wsscliřou poddmmst

Rterač Pclnquš

Upťiulučx se twúřitt Uulrl, šajčfté pnton jcst ze
flow naislcxdujicich: ,Qato jcst,“ prawu, „!Uira
prslU.ui ktcrc;

jsule sc Uaučxili Ud Eirkwi

katox

ltcfc„ ktrrčž jsuu: so: wždy pťčdršcli, jakož řUin
pťčdržujeulc; U ťdybychom srmd buď Ucškuo
sscUčchb erpatrlačx učco ldyli přčdueslč prosimč,

lxyš naiš uaprmojl TU, frcrúž č lUiru ulúšapo
Utola Petra i žascdúš Ua stolcč jeho “
Wuak alo pod .;ústčxron a tlueirxlosti wiry
prmoc ukrýwal ldludy swš, ucb Ujřdc patruš
a

žjewnč

Uo:pťi;uuwal

so k Učxcui o hťichU deo

dičUcm, a nčkoltw mlmoil o Ulilosti Božiprcce
Ucwhžlml, w čeul wlastnč žeilcži Tak owneul
stalo se, že pnpež ncbyl luywcdexl ; oxuylu
fwcho, Uýbrž domuilunl se, že Pclnqčuša Cae
lestiuď od žlomysluých osočcui byli, a ; tč pťie
čiuy dal druhý list k biskupum Nfricčým mnoo
ů
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Scálost bčsrnpň Olsrčckých.

hem oftťcjssi Uež bhl prwni ů) Qba ty listh
papežoloy zpiisoblly ro Nfrxce huuti neobyčejne
Kžadosti sw Nqustina sesslo se ku koncčrokU
417 na sUčmU w Karthagčně 214 baskupuz
wesskerých ťrajiU

Nfrických

papeži dali llst

wc leteremž žúdaji nby Ualez

ktcřiž společnč k

proti Pelagiowi a Caelestiowi wyuencdrý od
papeže JxluoceUtta tak dlouho swou platnost
mčl dokud by oba žjewučx chwo;uali, žc mio
losti Boži skrze Jcžisse Christa Púna Uancho
ku každšmn skutteU dobréulu ;apotrebi uuime
nejenom ťU poznúlli, Uobrž takee čaxkojlúlli fpra
wcdluosti tač sice že dcz milosti Boži Uičchož
Uliti, aUč mhsljti an Ulluwitť, mU teolmti Ueu
nxnžcmc.
List tcn na rozsa; dasřupu doUcsl nn ža:
čatkll brcšua roku 418 do Rium podjachen
Nlarcellin Papcš bcz xxlcssfulliodpowcdrl nč
š patruou newoli, žc cclou znležitost poucchati
chcc dalssium wyssctťowúui. S odpowédi tou

piibhl

Marcčlljn

kdež již 1

28. dul.nm do Knrtl)ngjuy,

kwětua

xm fučxm olwcuy :!00 dio

sknpu š wenkcrc Nfrjfy seshronmžždxlo chdlmlo
se totčž o slmoUč fwšdocxtwi, ktrrx.xžse wwdnti Ulčxlo

přcd wcnlee!rým swčxtem katollctyul wiřc prnwč
wiťc kcxtoljckš. Dúlcžčtc ulol;c tč dostcilt blskux

powč Nfričti, wedeni jsoure ducheul Yugustt:
e) Zat se lhařum tčm podařuo wssrch sklaumn o tom swčdčiliu
Zosimsun we kterčmž pifjr, 8 jnsdm uýj edfem se Uolfnlo ndy

znnui ono Pelogňowo kdož ljowrřrjnč přrdčitúuo Qfdylmstr

bmtři moji byli molpli poslouchan! Zofn to boln rndostwsirch
dřitomuých

mužň

swnsl)ch! Muozi

sondn

že od plxičr a slzi

fc zdrželiu.z,diwice se, juf muzowc wiry tak dofoualé we ;lou

cjjxpaš 98u102)

Stálofs bistpů Nsrickýche
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nowým, e)d še statečnosti erblomnon. Ncb opčt
mistněji wyssetrowúno eelč Ureui Pclagiowo a
Caelcstiowo nnčežoolm za bludařc p:ohlancui

a bludy jejjch slnwnc zmorženy jsoU byly )
„
Wynesseni sUěnwwné opět poslúno jcst do
Rimn. NU se to dčxlo, poručjl eisačxHouorinš
Zúkouem od Zo. dUbUa t. r. Pelagia a Cncu
lcsti:x co kaciťo stihati, a pařelňby sc Ucunpraa

wčli, whhnnustwim je pokutownti wclel. Pupež
Uďssnk, když

ho dossel lťft suěmowm)

š Nfriley,

opět powolal k soudu swejmu Čaclcstia..Tcn
wssak sc nčdostmočl, ml dťi!oc jřž byl z Riula

nprchl.

Nyui

trprw

po,šdml pnpcš,

jakého to

klmnu Pelaqillď a Eaclrstjuš se byli protčnčnmj
dopuftčli, a pročež blxž mrssknni whdnl dwoji list
občxžný,jech k bisteupmu Nfricleyxu a da uhd) k bčstu
pňm locsstecrcEilřwe řntoliclec a šlňsstnim uulc;em

odsondll Pclnqma

Eaclestia co šjowuo knciic a

lxludy jcjich l;atmtll W;plesal tcuřratc swčxtleau
sollcřy radosti ucjčjjtssi n welrdil Eirřew Nfrickon,

ktcrňžUdedrunstuc duchcm Nuqustixmwym flmonc
witčžstwi pťj!,řrnwjlsl prmudčx leatolickú.bNugua
stiu po ukoučxruém sučxmu Zúslsll w škmxthngjllčx,
očxekúwajc kourčxuého wýslodku. Rdhž dossrl list

pnpržilw do Nfrjley, ws!eobreuě Ušuúuy n wc:
lebčnh byly ffwělč šújlxchy sud. thc
co prxu
lUUiho a hlnwuihn zafsmoatcle Udiro kntolickčz
Nebo fotwn fc byla pcuuést o potichi bludx“l
ppu
ul) Sud. Projprr

prawi o suěmu tom že udňdrem mu bol Llurco
luw durlrux udssnkYugustju lšr exnrmon áo inšreui.u)

Ue) Na

snčxmu tolu ndydnno lež rozlučuoch ujlmroudcm, jmuž mčlo

sc dilrxu nsunduui sjrduoreni Douotislu ď tnlolilh, dilcuuutwr

dm Sr Hcfcle ll, j:.r loe! o d

x
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Zásluhy sw. Nuguslina a prawou nauku kat.

Pelagiowých rozssiťila psnl již sw Jeronhm
Nugustjnowi:
„Po ercheu
čxaš a !Uždy UúležitoU jscm
chowal úctu ť tobč a Ulňlowal w Tobč přebúu
wcxjiciho Púna a Spcxsitelc; Uyni wssak ač

luožnali

wrch prewlniti

a plnost přcplUili

každoU bodinu Ua Tebc wšpomiuúm ktcrl)ž jsi
horliwosti wilh swc bollťllwé wichťici statUe
odporownl, a ťterýž jsi mdčji wolil scč bl)ly
sily twe, scbe samotnčho Ze Sodomy mhfwu
bodřti Uež šustnti mespolečnostl hyuollcich Dčlu
Ulhslnosti Twc powčxdonlo, co ixict chci ) Buh
Tč posilniž! Jlněno Twé welebi fe po celšm
swčxte! sŽkxňtolicizirnjč na Tebe

a oslmouji

čx:T

co nowého zakladntelc stmc wiry, a rož ajistš
mmmenim

tim wčxtni slúwy jcxft kaciii wssickllč

Trbe w Uenúwčsti nmji Prončxsledujikmnctou:
tež zlosti, a když nčxš Ucnloholl mrčrmlxsmrtiti

Usmchji Uaš žúdosti fon!“

(List 195)

Sw. Prosper Nquitmlský pťiplfllje oUo
witržstwi Uxiry teatolickč xmd bludcm Pelaqi

owl)m jcdině fw YUqusth

ktcrúž, jak prnwi

Uťedčle holxliwosti son
wsscckh strčxžce Siona
a Uejwico a Uejlépe pmcowal, Uepťxitclcžndlžcl
n uklsldy jcho žntčil; Z jchofž úst spnsitclllčtoky

spislč wyťinuly, jimiž pokorlližizeslfwouuhasili!
(0uxmsšn ajtš jnšxxé:tjď)
Bběžný list papežůw

daný kU losscm bix

uš) Slown ta nmozi w lcn smwsl wychidoji jnkobw swd Llugustm
bdl obmysslel mzdcili se bijkupskčho ouřodu swého kdybd Pc
lngiuď u Corlesujuc ncdyll odsouzcni bwlj, jat sc nn počailku
dle lustň Zosimoudúch Uodobnlo My wssot nmme šn to„ že do

mnčnlu tulo nelzc odsuooduin

Záslnby swe Auguftinn o prnwou nnUkU ťnt.
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skupům katolickým obsahnjici spolU whzmxni
wiry, Ulrlit wssichni podepsati, což wssickui Učio

Uill :ijum

18 bjskllpu ponejwice Jtalských a

Sicilských, z Uichžto uejčelUějssi byl Juljauuš
bisknp Eklansku Za to bylč od papeže z Eiro
kwc wyobcowmlř a z Uťadu swých jložeUi e)
eš, Zn léljož čnsu přihodila fe ndáloss, lteraj uaim poskhtujc jasnu
obmz tehdejssiho řaidu rčrfruuurho Ručz Ypiariuo w ulčstč

Sislu byl pro ro;lňčné přečiny od bijtupa swého Urbana
žntn to sm Nugustixm z d,iřodnsložcn a ž Cirfudrlmwbcowáu
Ypinriuo odebral sc do Řima a pnpeži co wyšfsimu soudci,
wčr swou zndnl: ch obyčrjň Cirrudr Ysruckéwssnk mčli sr ro
zepřr

wntj

fučži

o

u jrst li

blskupy

jcjuch od souscdm)ch brskupň sozťessoo

se fdo od nolrw tntého odwolatt chlčl

mčl se et přiwolruim

biskupn swlťbo odwolntt

jrnom buď k

prinmjowi nnrb ku fučmu Ysriňému dailssiput odwolnui se
tjoudu
zámořskému (do Řima) bUlof tněžim msoliw udssak
bjskupňm wýslownč znpomčzeno, jnf sr l posleduě un snčmu
nx Rnrthnguur rosu 418 slnlo Rdyz diskupowé Yfričti nespou
kojenost jwou o počimiuim lnsým Urojcudilňposlal pnprž bl
skupa sřnnsitnn u dwn kučze co wuslauce swč do Llfrifd Llue
relluď Remhuginstý nrrlblskup, powolal nčtolťl bňskupň mrzi
uunj i sw Yugnstňnn k sučmu un slerrmž Uoslnucowé žndost
Unpežondu dnyknč odňudoďuoumli unlezy sučuuu Nireuského tteréž
ale w prnwdč na sučmu Snrdickém wunessenu byly Buto bl
skupnndc nňlezu tčchto Udr sdirre swe ueuulezalu usuesli je, še
pro.nliux fe znchoudnji po uuňla pnpržomě Mezi tim nle zro

mťrl Zozimuď 28 Urosincc rolu 418 Notu 1!9
frsslo se opčl :U

2o. mnje

bčskupu na sněmu ndsseobccnčm mozč uxmřž

bul i Nuqustxu. Po dloubém rofouuciui dal snčm list pnpržt
Bomfuciowj že sirc chce jrmu po wulň bl)ti, zef ale zapolřebl.
najlezy sučmu Niceuského mistuěji wonctťowatl rož n o i pn
orž sánu ččniti sobě ncobtčžownl Qstntnč zunmo mn čňni je
fnrz ?lpiarřuď saim za odpusi!čni :drosil n do Cirfwe opčxt pťlu
jnt jest O léžr zcilržňtostu opčt rnrowciuo na snčmu Karsda
gřnskcm roku 424 pončwndž Ypinrjuš opčtnč wossetťowuni
wčci swé bUl žeidol přř kterémž wssnt nn jewo Uřusily rozličnc
n:řesn, jichžto sr dopuslil n z nlchž kouečuč súm sc wyznal

Snčm

o tom podal zUráwn pnpežx a stčžowol si nn poslnnce

Jeho Fnuslina ttrryž pron praiwu s!rnnil Ypiortowč n w obu
couuiui Ciltwc připnstlli do chtčl Mjmo to žádnl snčm od
pnprže nbn budoucnč ncnřljinml odwoláni sc tněži n biskupň
r soudu sudčmu, pončwud to odporuje obyčcjum Cirfwc B
srucké Bistupowé a přednc Bugusttur znstriumjirc zlásslui suxa
Uranudln llřznč cirsewué nechtťlč njc jiučho„ lcč jprmueo
dlimou kaizeň podle mistuich pomčrň Yfrických mwrzowatt Sr.

o tom Hrfclell. str 1o7u124
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Zňslndh sw. Nugnstina o prawou naUkU knt.

Rošfudkcm papcžowým wssak nebyla ro
zepťe Pclaqianskú niktcrač Ukoučena Uýbrž str
hly sc Uowe bouřc; Pelaquš zdržowalsctchdy
na wýchodu a rožfsirowal blUdy fmc po nej
črlučjssich Uwstcch šeme st
Jač si poččual z
toho patrno že fc wcdral do fpolcčuosti dň
Udm)ch pťútel

Yugustinowých

w žemi fw. přcu

bywajicich, Piuřmm to mmlželky jeho Mclmxic
a tchync jcji Ylbiny, jňmž fe oswcdčowal ldyti
wčxrnyma pra!oým katolitecul Wy;umli to wssecky
radosti wclkou Unpluilo pročež spolcčnč o tom
Nugustiuowi podslli žprúndu, spolu wssak ho
žúdali
abU jUU Ušuúmil, jate foudlti sc xuú o
Učeni jeho Nngustčn odpoločdčxl niťeoluo wssač

listcul jcnoul

milofti

m)ldrž sptscm

Ehristowc

Usldcpfmlyul

o

a o hixichU prmou

tUčUl Z lčftu Plnjauowa byl tottž zřcjmepo
šdml, jak Ucbcšpcčuc bylo pťlsobcui Pclaqiowo
lU zcmt fw., do ktcrčž taždcho roku tisicc Uú
božných kťeftanil š cclcho fwčtsl putmoalo a
jnk duležité nby křcftmlc tmučjssi jaleož i puut
Uicč o bludcch Pclaqiowych dicklndxlč žprmocni
a poUčcUř byli. thd poUtUict obžlcisstnč ulohli
jtmi wcludi fxmďnč Uklnumni dytl tnk žc bylm
Ulistč prnwdy ldyli blxldy Zslhubuc do wlasti
fwých w„;uasseli Z tú piičiny psal dilo oUo
lozscihlc lUc kterémž dmmožuje, jak Uřeui Prla
qiowo odpoxujc prawé uaucc Cirkme ťntolickč

ch

Pclagin mllost

pťčrožcnost lidskai

šúleon chb

mlcb

Bož č UoUi lrč buď
wřxlc sloolwdun,

UčxcuiBoži (k

čloločxk přikúztxuli 9Jožich ostrihal

Z)

be
musi

bud

alc
k to

Um mčtiUložnoft louli a člnčni; ulož
Uost tetcroužsprmUcdliwymbýtiUlužc willi,

Listy sio. Angnftim

o bludech Pelagianských. ZZZ

kteronž sprawedliwým býti chcr, a činčni,
jimž sprawedliwým jest. Možnost oua dčlna
núm jest od Boha, wůle pať a čiuěni jeft doa
ccla w Uxoci Uassi. Y milost ta Božipodporllje
soliko UxožUost ouU, ml wůleačiněni o sobč
jjŽ tňť dosisltečuč json. šek Božské pomoct

neo

potřchji (k. Z, 4). Jate ale Ulilost ta člowěča
podpornje, o tom PelagiUš učil, že Bůh l,lúš
podporUje skrze UčeUi a chweni swé, kterhmž
oko srdce Uasseho otwirú a Uúš mnohonúfobnč
ojwčxcujc (k. 7). Naproti tomu wssale dowou

zujc sw. Nngnstill:
„Pelagilw jenom to jrdiné. nazýwá milosti, že
Bůb uám zjcudujr, co činiti mámc, nikoliw wssak
to, čcho Bčxh nám Udčlujr, a čim núš podpornje,

chom činiti

mohli.

obyo

Jiné lrssak jrslit zákon, a jiné

nlňloft. Zákon fám o sobč ncmůžr prospčti, jestulimilost
Bo,ži spolu nrúčiuknjc, (jcsteli Bůb nám spolU ncdúwá
milost, abychom ho plniti mobli)d Neb zúkon wicc
přikazujr, ncž žebh podporowal, wicc Uči, že jest ncmoc,
nruždramujr jť Udssnk. . z Zňkon owsscm podporuje
Uáš, alr f tomu, abhchom milosti bledcxljz Neb žeidmj
nemůže plujtč áfon strzc zaifon (t. j. samojcdiným pou
znánlm záfonaš
Neb plnost zákona jrstis lúska. Láska
pnf Boži Uikoljw strzr zákon rozlita jcst w srdcčchncxj
ssich, m)brž jkrzc Ducha sw., ktcrýž dán jrst nám. Prop
črž také žákon ponnzujc ua milost, aby zásoxl fkrzc
milost plniti fc mobl (k. 8, 9)e Proto tafé prawi apoo

sstol: Bňb zajisté jrst. klcrýž působi
chtčnč i wykonáns

w Uúš

(Fil. 2. 23). N že milosti Boži

i s tomU potřrbi jrst, abychom uwčťili, sám Pán

žio oswčdčujc,řka: Žádný

jcč thc.
(Jan

8, 44).

ncmůžr

pťijťti

Jcn

ťe mnč

ftcrýž mnr poslal, pixitábnc jrd.
Ll opčt mluwč o newčťicichtojo prmol:

Proto jscm wčxmťctl, žr žádný ncmůžc pťia
jiti kc mnč, lrč by eemu dáno bylo od Btcc
měho (Jan 6, 66).

Uto a takowon mUsi Pelagiuš
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wyznati milost, chceuli skutečně fťrskanem býti,

nikoliw

tolifo ch skouti“ (f. 10).
„Milost Boži působi w Uáš, žc nrjcnom poznáa
wámr, co činiti mámr. nýbrž i že to, co jsmr poznnlč,
konáme; nejenom že to, co milowati mámr, wčřsnlr,
núbrž bo
i že
jsmcaneb
močřili,
Pakuli
ale to,fdo cončcni
zjcwrnťmilnjrmr
Boži mj ?fz
osti 12).
Uao
zwati chtčl, musi ji w tom fwoslu miloslč Uazýmmč, že

Bůb ji et nrbe a anitť
do srdcr lidskébo
wlčwá, nrjcnom skrzc ty, ktrťiž sci,;rjs nnrb
znlěwnji

(td j.

kteřiš Učeni Boži blčdsnjč), nýbrž

takčxskrše srbe samébo. an anitř

Udčlch

w tnjnosti

žrůstn swěbo, tnk sicc„že ncjcuom ukazujr

prawdu, nýbrž i že udčluje lásfy. N Ua tnkoxuý způsob
poučuje Bňb wywolcné swé, spolU Udčlujsr wčdčui tobo,
co čiUiti jrft, a končmi tobd, co se wi(k.lZ). Q tomto

způsobn poučowáni mlnwi Pán

slnssel od the,

ťfa: Každlj,

kdo

n naučil sc, jdc kc mně! (Jun

6, 45.) Kdo tcdy ncpřisscl, o tom bU se mkoljw prúwč
ťrklo: Slhssel sice a nennnčil se, že pťjjitj mcř, wssnk
ale čjnitj toljo nrchce„ črmuž sc ldUl nauťňl. Tak mlU.
witi dokona se nemůže o onom žpůsobu poučowcini,
jimž Bůb whučujr skrzc mtlost swou. Ncb kdož, jnk

Prmoda di: každý, kdo sc nnnčil pťijdr,

též žao

jislé, kdo Ucpťijdr, nui sc ne:ncxučilj Kdož by alr o tom
pochobowal„ že knždý mrř wolnoft, žr můžr přijiti nneb
ncpřijitie? Wolnost ta dofsnkmůžc búti snma o sobč, a
to sicr trhdy, když Ucpřijde; nrmsxže wssak býti snma
o sobč, nýbrž musi podporowcina býti od Bolxn, kdnž
Uřijde, n sicc tnk podporowánn. aby nrjcuom wčdčln„
co činiti, nýbrž take“ i ččnila. co wť. 9l proto, fdyž

Bůh woučuje, nikoliw skrže pismcno zákona„ nýbrz
skrze milost Ducha swntěho, tnk wnučuje, žc člou
wčk to, čcmu se naučil, Urjrnom poznáwnjr wi, nýe
brž žc i wůli to chcc a činčnim koná. N tnkto Božu
sfým tjmto způsobcm woučowáni i wňle i činčui podu
porowáno búwá, nikoliw trdn jrnom snnmp onn wolcni
a činčni pťirozrnci možnost. Neb kdoby jen onn přjroe
zenú možnoft nasse mtlosli Boži sc podporownla, byl

by Pán takso řckl: Každý kdo slyssrl od Btce a

Listy sw. Angd o blndech Pclagianských.
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naučil se, mňže pťijsti ke mnč. Tnkto wssnk
Ucprnwil,nUbržřetl: Knždý, ťdo slyssel od the
n ncxučil sr„ jdc ke mnč (t. 13)d WniternoU tedy
a tajrmnou, zášrnčnou n newýslownou mocť Bůh půu
sobť w srdcsch lidských netoliko prnwdiwč

pošnáni,

núl

brž i wňli dobrou (f. 24). N této milosti Božl že
mim znpotťrbi jrst, nt wožná Prlagjuš„ aby Clrkcw
sw. uade twrdosiijnostť jrdo sc nrmtontiln wlcr, nýbrž
radowati se mobla Z pokáni jrbo. Nozeznej on, jakoš

sc rozrznali musi, pozncini

a lásku.

Neb wčdol

moft nndýmá, leiska wssak wzdčláwá,jakpsáno
jrst: Tenkráte alc wčda nrnudýmá, když lciska ji wzděo
láwá. N jnfož oboji jcst dar Božť, jrdno wětssi, drubé
mrnssi. sprmordlnost nassi ncwhuássrj nad úctU osprexu
wrdlnjtele nassclxo. an, což mrnssi jest, připifuje Bobu,
což lossnk wčtssi jest, wolnosli lidsfé. N kdUž wdzná, žc
skrzc mjloft Boži dosabujemc lásko,nrsmússlrj tnf, jnfoby
nějnfé ZáslUby dobrých ffulfů nassich byly tomU pťrdcháu
zrly! Neb jnkl)ch záslub jsmc si tenkráte mohly wydoo

boti, fdy jsme Boba ncmilownlie? bechom
wssak přio
jmoUti mobli láiku, kterouž bychom milowali,prwč byli
jsme mjlowáni, prwé, fdyž jsme laiffy té nemčli! Proto

také zjrlnnč prmoi sw. Jnn (4, 10): Nr žr bhchom

boli Boba milowali, alc žc on prwč miloo
wnl ná:řd 91 opčt na jiném mistč: Mh trdy

milUu

jmr Boba, nrbo Bůb prwě milownl náš
(4, 19). Bdkud bhchom lúsku tu w ali, leč odtud, že
Bůb prwě milowal náše? N co došrébo bychom činlti
mohli, ťdybychom nrmilownlj?
Kde ncns lcisky, tam se

nrmůre ani práwč mluwiti o dobrém skutku, pončo

wadz wssccko, co noni Zdwirh, bťich jcst. a

wlrn skrze lásfu působi (le.14,23,

Gnl.5,6).

Cbcruli tcdy prnwé Učrni wyšnúwasi. zapotřcbi jest, bU
wpznnl, žc milost Boži, ktrronž láskn Boži rozléwá se
lo srdcich nassich skrzr Ducha sw.. kterýž dčm jcst nám,
tnk potťrbna jrst, že brz nť nic dobrébo, což núlrži fu
zbožnofti n prmoé sprqwcdlnosti, čjniti nrmůžemc“ (kn.
24, W).
Wssnk o této milosti, ktcrouž osxprawrdlnčni
býwáme, t. j. ktrrouž lásfa Boži rozlita jelft w srdcich
nasiich skrzr Ducha sw., ničebož jsem Urnalczsl wc wsscch

fpiscch Prlnglowých a Cnelrstčowých“ (k. 30). u
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W drnbčm oddčleni bájl
Cirkwc kal. o lstichU prwotném

a

sw. Augustin nauky
o potřrbč kťrstu sw.

„Nn dwou člowěkách,“prnwť, „demuaChristu

zaflcidci

sc wlnstnč cclú bUdowa wlrh křesranské; na dwou čloe
wčkách, prawim, z nichžto jrdrn zaprodal Uáš břschu,
drubý wssnk wytoupjl nciš odc hťichu, jrden Uwrbl nciš
we smrs, druhý wyswobodil náš k žiwotU; joden zkazil
w sobč i náš, tonaje wůli swou a Uikoluo wůlt todo„
ktcrýž učinil jrj, drubú w sobč spasil i náš, nekonnjc

wůli swou, nýbrž wůll toho, kterýž poslnlho. Nn dwou
tčxchto člowčkách, jak jsrm prnwil.

wira

kťeskanskú

blcxz

wnč sc zafládci Nrbot jrdrn jest Bůb n jrdrn jest prpa
stťcdnik mezi Bobem a lidmi, člowčk Chrisiuš Jržiň“

(fn. 21).
Se známou ossemrtnosti swou twrdili Prlngiuco a
Cnelcsliuď. žc otázka ta Uřktcrak sc nrdotýfá nnnkh uuirxgl

Nn to odpowidá fw Qlcc: „JsoUs sicr rožličnc“ otázky,
o ktrrýchžlo bez ujmy wirU též rozličnč soUditi lzr, buď
že prawdh smuč! Uezncimr mleb žc pochyijrmr,
nncb
žr se jcn domnswati

Ulůžrmexd Tať n. p. když fc jednci

o otázcc, fdr a jafl) byl ráj, wr ftrrémž pťrbýwnl Urwni
člowčť (o rčxji wssak smném, že byl, wira sťcsfanská nir

ktrrnk :šochybowati Ucmůže), anrb na ktrrč misto Enoch
a Eliciď pťenesseni bnli, anrb jak fw. Pawrl wtržrn bnl
do třrtibo nrbc, ancb kolikcrá jsou ncbesa, nnrb folřk j:
žiwlů swěta toboto, šdnli čtoři aneb snad wice, proč
lidč w starém zcikonč tak dlonbo žili a t. d., o tčxchto
a podobm)ch otázkách (n jest jich mnoljo) brz Ujmo
wirh kat. bnď žc ničchož ncwimc, aneb i bludnč o nňch

soudimr, nifterak proto sc nrdopousstčjicc kncťťstwi.
Naukn wssak o dťschu prwotném jestit zúfladm) článck
wiry fřrskanskéee (f. 23)e

Spifowč fw. the Ucchybili se še žcidaUým
účinkcm, a w prawdč stal sc NUgustiU wedle
sw. Jeronyma hlawnim ftrúžccm wiry katolickč
w zemi smatč.
Na začcitkn Ulěfice zúťi r. 418 ccstowal

sw. Qtec z Karthagin

do Caesarei w Mmlri:

Péčc sw. Nug. o rozssiťenl a utwrzcnč wtrh a láskh. 667

tanii a sice k žadosti papeže Zosima (sr list
190) we spolcčnosti biskupů Lllypia Pošsidia
a nrkoljka jiných Yčkoliw přičinh ccsty tc da
lckč podrobnčxji zUúUly Uúm chson

wimc pťecc

žct to bhťa ccsta witčzmi au přitomnostiswou
Un knždch Udistě kaslckoli přissel ťrožniřowani

a utwr;eni pokoje wiry a lúsky prispiwal W
Caesmxei totjž přcbýwnli Donatistč w dosti hoj
uéul počtu jichž biskupem bhl Emeritnš, kte
ryžto již Ua powčstnšm rokowmli rokn 411
hollňwe šastúlchl strúukU swoll Sw Yugustin
potlenl ho Un Uúmčsti a pozwal k rošmluwě
do chrúmu kcxtolickcho kdež do pťitomnosti wel
kcho šastUpU jnk katolikú tak i Doxmtistů š

dojiuuuoou wýmlmouosti swou ťcčnil opotřcbč
jcdnoty rirlecwné tak sice, žc Emcrituš Uaproti
dmoodiim jrho zcela se odmlčcl DrUhcho dne
na to mluwil NUqustiU Upčt U přitoumosti
Emeritowč o přičinach Ueblnhč roztržky tč š
taleým loýslcdkcnl, žc Emcrčtuď odpowčxdi Ucna
lešnl, ačleoliw strúnka jeho wnemožnč Un Ueho

dotirala abo ji ťlcsuouti Uedal Eulcrituš na
to Uprchl ž mesta a Ulnozi Donatiste nawratili
fc do luna Ečrkwe kat ů) Nngustin smU lonnk

orodownl ša Emerita

a

odwrútil od uěho

Ustmlowenou pokeutul Druhého též witčšstwč
Ucmčnč slcx!lečho dobyl tehdy Nugustjnwměstč

tonl, kdcž ohcaný panowal obyčej, že wjjstčm
času obywntelč rozděljwsse se Un dnm taborh,
po nčxkoliledui půtley mczi

scboU fwúdčli,

při

e) O wkondáui tom wydnt sw Qtec dwé spisň: „dtcč činěná t

lldu Euejnrrjskčmu n „Jednáui e Cmeritcm.“

668

Péťc sw. NUg o rozsslřenin Utwrzenl wlrh a láskh.

ktcrýchž se stalo, že mnohdykrcite otec a sye
nowč, bratřč a pťibnzni wcspolek se wraždčli.
Nugustiu wyftollpjw Ua ťašarelnu š tnleou uno
dssenosti kčxrnl ohmďuosttn,že wssjckui přitomni
slzcli U plakali.

N od toho

čxasu zll) ol.dyčxrjten

docela žrusseU byl.
RU koUci roku 418 wrútil
stiU k stúdn swčmU do ijponu,

ic swz NugUo
lrdožto jřž očeo
lšúwnli ho četni listowš šc zeuui wl)chodxlych a

Zúpaduých.
fuažně

Dptntnď,

bjskup Tuburskú, žúdal

o whswčtlerli

otúzley o přxwodu dnsse

lidské. Sw. Qtec poslal mudňmyslnč pojeduúni
opťcdmčtu tom, jak di, „hlllbočosti Uezpytatelué.“
Pončwadž sc o otčxšcc té posud Uchl rol;hodu
UUl,

prmďi,

Ze se Uiťedh noofmčxli, žiuých Ua

jjsto o tom poučowatt, o řeuuž feiul pofmoňdc
Ua ro,;pacich jcst.
Bouifncřuš, Zucimý Uúm wudce loojruský
a Ulistodržitcl cčsnřský,taktčž prosil sw. the,
nby luu poslnl učxjakš spcxsiteluč nxmčruil Sw.
Nuǧnstju poslnl Ulu poučcni o pomiunostech
wojina křesfmlského Ud tnto slowa:
„Miluj Bobaz

celéljo srdcr swěbo, a bližučbo

swédo jako scbc samčxbo, a m lciscc té co drunč

prospiu

wrj i modlitbou i skutky dobrými„ aby láskn ta, š pou
moci mřlosli Nožč sc rožhojniln a w růssala, nž lm doo
kormlú

jsouc

swati thowé

i trbc

šdoleonaljlnp

!!zL lúscc té wssickni

nassj, proroci a nposstolowč Bobll sc

llbilil W láscc té xossickniprnwi mučrnici až Ua smrt
bojownlč, a w ni wfsickni uděťicisprmurdliwťknždodenuč

prospiwajl, toužicc po králowstwinebrském. Nedomniwrj
se, jnkobo nrmobl Bohn libjti sr (trn), kdo žbrnň wor

jcnskou Uosi. Nrb i anid

byl ijsn,

n pťrcr Bůlp

sňm chwnlné mu wydal slpčdccnoi. Wojinem byl i srto

nik, o nčxmžtoPán

Ježiď prmoll: Ymcn

prawim
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wám: Nennlezl jsrm tnk welké wiry w Jsrnclč.
Wojinem byl též Kornelinš onrn. jrmuž nndčl od Boha

poslnný řekl: Modlitby
twč a almUšny lwč
wstoUpild Ua pnmět pťrd twáťl Bož?! (Skutk.
np 10„ 4.) U wětfsi wážnofti pťed Bobem jsou sice
tř, kteřiž opustiudssrmsseliřézamčstnáns swčsské,š nejwyšssi

xzdrženliwoftičjstotd Jcmu slouži. stslk

nlc,

jnf di

nposstol,jrdrn fnždl) má odBobn wlnstnl dnr,
jrdcn tak. drUhý jinak (1. Kor. 7, 7). Zrdni
tedy pro wúš (mojcisy) bojuji modlitboU proti nrpťátea
lňm Urwidtlrlným, a wd opčt ža nč bojujicc proti wio
ditrlm)m nrpťútrlům zbrnň nosite Q kéž by wsiickni
jrdnomyslni bUli u wiřr, neb takto Uři mrnssim namae
báni stalo bU sc witězsnol nadc ďriblrm a nndčlh jrbo
tim sundnějssim.“
.
„Nn ro pťedcwsiim Unnmtnj, řdyžsc chhstriš k boji,
že i tčlrsnú siln twri dmxdjrst Noži; neb tnkto smýsilrjc

důstojnč

nziwnti budrrx dnrn Božiho.

K připowčdi

učjnčné má sr wždU státj„ a plniti se má jak nrpťčteli,
proti ftrrénm se U.dálčč,tak i přitcli, pro kterěbo se boa
jnjr. Srdcr twč nadchnuto budjž lúskoU ku pokoji, n jrn
nntUost toliko wediž tč k wálcr„ nby náš Mlb znchowal
w pofoji n udyswobodil od nutnosti suúlkyd N tnto zciu
sňda mci wždU plntiti, žr totjž ncblcdámc pokojr, nbyu
chom wálku rozuťtili, nýbrž žc wedrme wúlku. bychom

pokoj zjrdnali
boš

Nudňž tcdy iude wcilcepokojrmilowným,

žťskati mobl

tU, tť klcrýnli wálčiš, Uro dobro poo

fojru Nrpb blnboslnwrni
jsoU pokojnt, Urnwi
Pán Ježiš, Ucb oui syny Božimi sloUti budoU.
KdUž již pokoj lidsfý tnf slndfú a profpčssný jcst obll:l
drm nn dobro čnfné, čim sladssi sedw jrft pokoj Božsfý

oblrdem fpásy wččné! Pročrž trdn jcn nutnost anikolčw
dswéwůlr přitrž Učňnj,žúkladům

nrpixitclc wálčiciljol

Qdo

bojuifowi a nrpřčtrli nulsiť sc owsfrm násilim odpirati,
pťrmožcnénm :,xnknrbo zajatému mussf sr milosrdeustwi
proknšowntj, obšlásstnč trnkráte, kdo sc nrni co obáwntř
pťerussrni nofojr ou Mrmoy twč zdobiž čjslotn nmno
žclstá, zdobjž mirnost a zdrženliwosl; nrb wclmi ohnwnč
jrst, přenwžrnu byti chlipnosti, koho člowčk (t. j. nrpřio
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tel) pťcmoci nnnůžc. a pťemoženU býti wlncm, kobo
mrč Uepťemůec. Bobatstwl čnsného, jestoli fe ho nedoe
stáwú, ncmú ťc bledati skUtkyzlými, jrstoli sc ho dostáwá,
mú se zachowati skutkh dobrými pro Urbc. chim sice
cnoftný žiwot twůj„ nic ménč wssar prawim, pťičiň se„
bysi modlitboU a skUtky dobrými dosáhl„ čebo sc ti
ncdostňwci; za to wssak, co máď, wzdáwcj ďiky Bobu,
zdroji wsscliké dobroth, ze ťtrrébopš črrpald Wr wssech
siutcich dobrých Jemu tedh wzdáwej chwálu. sobě nlc
zachowej pokorUl Bhl byš wssať scbc dokonalrjssim bol,
pamatnj, žc bez hťschu nejsi. Pročež modli sc š Upřimo

nostl: deUss nám nassc wtnh, jakoži my odo
poUsstlmc winnlkům nassim“(list189).
Zajistč krúsnč to zrcadlo powinnofti
jina kťefťanskčho!

wou

Jak welkon wúžnost fw. NugUstiu tehdy
měl we fwětě katolickčm, wyswitešpatrně z liftu,
kterýž k Učmu dalSištuš,
ťUčz Riulský (Uapox

tom byl od rokU 432u440

papežem), aby se

z podezčcUi, že by Pclagiowi byl strcmil, očio
ftil. Sw. NUgUstiU tak ho zmnilowal, že mu
w krútcc po sobč dwa lčsty (list 191, 192),
jednajici o Uauce milosti Boži, poslal.

Tčž taf júhesl EaelestiU (roču 123 byl
papcžcm) poflal sw. Nngustňnowč llst, wc ktco
rčmž mU oswčdčowal oddanoft a Uctu prúwč
synowskoU. Sw. Qtec Unl poslal odpowčd a
w tč mczč jiUým prawi: Wždy jsme powiuUi
sebe Uljlowati, a byk bychom i dluh th lúsky
Zaprawili,
wždy pťece jsme k tomu pou
wiUni. Zaprawujeme dluh ten, když skutcčuš
milxljeulc, pomidmi wssak wždy jsme, byť bU:
chom ho i byli šcxprawili,pončwadž ucnižúduš
doby, we kterč:ž bhchom jej zaprmoiti Ucmčli“

(list 192).
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Merkator, žúť to NngUftinůw, messkalrokn
418 w Jtalii, odčUdž mU poslal dwa ljsty a
spolu fpiš proti Pelagiowč

čxelici, žčxdaje, aby
ho posoudil. Swatý Qtec (nx listu 193) š Uo
pťimUou radofti witú Uowčho bojownika Ua
bojissti prawdy katolické. „Nenalezúm wčtssiho
potčsseUi,“ prawi, „leč lčdhždpoorUji, še sc nmoži
počet statcčxných bojolonikčl eirkwc Christowh“
(č. 2). Bbdlwowati sc Umsinle hluboké pokoťc
sw. Učitele U fpjsowatele proslawenčho, čtouce
tato slowa jcho: „Nesmimc bl)ti Ucučxeuliwi,Uly
Učitelš, Ucb zajistš lépe jest, řdyž člowěk Umr
ličřý Uaprawitč se dú, neš aby Zatwrdiw se,

rozdrccn bhl. . . NposstolPawel prawi: NUi

teU, kdo sciši, jcst Uěco, ani teU, kdo

žalčwú,

Ule Bňh,

jenž

dciwú žrůst.

Když tedh, kdhbh Bl“ch Ucbhl dalšrostU,i sami
aposstolč Uičim Urbl)li by býwali, čim wicc jú,
aUeb th, nneb kdokoli jim) z lidi, mh, kteťiž
domniwúmc sc„ že jsme Učxitelč“(list 193, č. 13).
Z dalekých tšž teoUčin slowmlskc)ch, zDalo
Umcčc, obdržel tehdy fw. Nugustin dwa lčsty
od Hcsioda, bisknpa ntčxstaSalouh. Neobyčejnč
udcilostč téhož čxafu, jnkož úpluú zatmčui slnUce
dne 29.

čxerweUcc rokll 418,

šemětťxcfeni, Ucslúo

chanš wedro a odtud wšniklš Ucnwci, Ustrassilh
ǧ! takoťka

ohromjlh

wcsskerč čxlowčxčcnstwo, tak,

zc pwsscoberslč donmiwúno, žc den sondm) již
Umtciwci. Biskxlp Hesioduš byl tčž w tomto
douměxli, a proto žcidal si Učxlcžitšhopolmučeni

o luěci té. Sw. NUgustiu mu odpowčdčl (list197,
198 n 199), že žčxduýprorokxnepťcdpowčděl ouoho
dUe, wc ktcrýž Pčm Ježiš přijde 7lš foudn, a
tedp žc držeti sc jest slow Púnč: Zčldm) Ueu
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můžc poznati časn neb chwile ktcrčž
Qtec položil

m Uloci swé „To jistc jcst“

prawi dúle, „že dťiwe Uepřijdš Ptixl Ježiš k
soUdu leč až kúšuno bnde cwallqelilml jeho
po wessťercm swětě jať súm pčedpowěděl:

BUdc kazúno toto rwanqeliUm po
wssem fwčte Ua swčdcctwi wncm Ua
rodům, a tehdúž přijde skoUciUi (Mat

24,14) Co jest že prawi: tehdciž pťijřxe
skanUi
než žc dťiwe a pťed tinl nepřijde?
th alc přijde erime že alc dťiwe Uepťijde
o tom pochybowatč uemňžcme. YUerime,

kdh

fe stnne, že Eirkcw nuplni wc:sskcrč konu
činh fločta, tčž podobnč Ucwime, kdy UastaUc
slšomiui swětcx. JedUi nmji Za to že ch ten
dřiwe, jini opčxt, žc poš dčxji Unstauc; podlc
mčho šdúui wsscxkten Zajistc nechhbi kdo wi,
že o tonlto

dUi Uičechož Ucwi, teU wssak že poe

chybi, kdo sc donmiwú,

žc loi, aU w prmodč

newi

Bděmež a Uxodlcmcfe

Mwni prawi

anto driwe přjjdc Pcin Drxchh rrkue: Rdčxmcž
a Ulodlenlc se, anto krútsy jcst žiwot Unď a
chistr),
ačkoli pozdčxji tcprlo pťijde Pcidl

Tťeti wssnk ťckue Bdemež a deleluc
žlwot núčwklnitky jcst a chistý,

a we ktcrý čaš přjjdc Pan

fe

aU

a Urwinlc kdy

N sw ewmlqclium

di: Wište, bdčtež amodlcte se Ucbo
Ucwite, kdy bndc čaš th(Mat.1Z.ZZ).
Co tedy prmoi tťeti, leč to, co prami smuo
ewangclium? Po přichodU wssnk Púuč toUžjti
a milowoti bo, Ulúme wssickni“ e) (list 199,
č. 52, ZZ).
Mlist
ten nadrpsáU
jest:Q skonániswčtn.
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Nscllikuš, biskup Biroccnsiý, prosil arcibio
skupa swého Douatjmm o wyfwčtleni pomč!rU
wiry ťčxcsiausleéku židowskš. DantiaU psal o
tom Yugusttxlowč žcidňjc, abh Nscllika pollčxil.
Sw. Qtec poslal mU ihned pojednúnč, we letea
rčulž pťckrúsnčx dowošujc, že kťesknlléjsollprawi
duchomui shnowú YbrathUowi, kterl)mž se dox

stalo ponstč wsseliteýchzaslibeuiBožich(l. 196).
Zaký tU Utěsscuý obraš poskytnji ucim lčsty

sw. thc!
Jrcké to důwčry a Udúšnostčmčl,
učitclcm jsa takřka celšho swčxta! Ll lee wrouci
byla lúfka jcho, ktcrci,š fc občtowala we pro3
fpčxch s!rddprmody!

anroti

Udssaťe!Uime tateé,

žč š horouri tonžcbuostč očcleúmúno ljstň jcho.
Rxdo llčjafý

ltst od Učho obdržcl,

Za chwčxtssi

dobrodini to sobč poklcičmlz Sw. legUstiU zna
jistú i lčsty srm)uxi přemnoho dobrébo púsobil,
aU

čxctUč pťepish

jejich slowa

jeho ssiťily

po

wcsskerš Cirkwi katolické e).

31. Zússti Pclagia,nňwksw.?lugnstinowi. Paprš
Bonisncinš. Swaty Llugnsšin a Juliau, hlawa
Polagimmw.
Jjž Učxkolřl“rútcjsme laskawšlxm čtelniťi
pi“xedstmoilt (čiuime to zdr opčt), jak fw. NU:
Te)Za těhož ěnsu bez dochyby wodal sw. Nugustiupspio nadrpsaný:

O trpčltu“ostlf fnldn jedna. „Bruwňtrpeluuost„“di„„jest.
kdUžo tlchou musli zlé suňssimr aod doldrčdo odwraisčtlls,e neu
dňmcd Jafož leijfu z Bolga jest, tnktéž a trpčltxqoft, rodacl sc z
lňsko (ku lčš)u Wročrž jesr zlaisstnim dur,err,u Božuu (t. 26), poo
chčxzcjicimď hňry, aulo Duňx fwe roǧžlba jt w srdri nassrm,
a uedyla bU Urnwou trpčltwostl, ldljdy ji Duch sw. nrroznčo

cowal w naiď (s 17)d Pismo prmui: Trpčldžluost ch,udých
uezahyuc do tonce (žl. 9, 19)j J my Umr chndx,dokao

29
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gUstin tehdh w prawdč byl anjelcm strúžným
Cirkwi katolické, jak slawUé jmčuo jcho heslcm
bylo prawdp katolickč a jař žrateh wcsskerčho
swěta katolickčho k Uěmn se obracely, kdy a
kdekoli hrozilo Uebczpcčenstwi, š dňwčroU Ucu
žwratnou očekciwnjice, že se postmoi w čelo, a

žc wždy hotow jcst, Urprawdu porúžeti prao
xwdou. Prúwč toho času, (o čterčm UčUUnyni
wyprawowati jest) leložjlh se nesmize, U pťřu
býwcxlo nepřútelských útokú Uejcngm šc ftrmch
Pelagianskč, Uýbrž i od Doxmtistů ano též od
Manichowců.
Wssak Uproftťed wsselitckýchbonťč
tčch stcil fw. Qtec Uezwratně, še šumžilosti Ueu
oblomUoU a šc wssi silou xxlohlitulčho dUcha

swčho postawil

fe na odpor proti losselifým

četUým Uepťátelům

Umcky katoljckč,

tcck, že sc

mu na chwýsse obdiwowatč Ulusime. Ncb bhl
teUkrúte již w 68. roce stúixi fwého, šanesscU
takťlea prúcemi úťadn swého bčsteupského, a
skličen churawosti skoro Ustawičnou; pťi tom
wssak bez UstaiUi pracowal o lol)kladn pisma
fw. a o nejslawllějssiul dile swčm, o !UčstčBou
žim, odpowidal na četuč dopisy přútel swých,
whdúwal spřsy k Utlorzcni prmodh kntolčcké, a
wedl spolu obrmlu jeji š tale čiloU bnjarostč,
žc se podobalo, jaťoby šc znmhajicim fc nebešu

pečeUstwim bylh též rostly silh joho. Swrchu
jsmc byli powčdčli, že odsoUzeUim Pelagia a
wndž sc nám nedostaue blahého dědictwč nebeskčho. Tam zna
jtsté jňž ncbndeme ničehož zlélgo suássctň; trpěltwost wssatunssr
nczhyne, poněwodž brz užltku nebude, au zn lo, co jsme
zde trpčonč lnúsjelt, wěčnč blnžrnostl požiwali budeme“
(r. 29je

Zásstt Pelagianůw k sw. Bugnstinowi.

Eaelestia

boj

ncbyl

675

Uikterak UkoUčeU, Uýbrž

Uaopak, straua Pelagicmů počala wčsti žcipaš
pťetlchl), jakobh byla Zapomnčla Ua porcřžku
fwou. Neb biskupowé italssti, kteťiž š xiřadň swých
složeUi byli, a přiwržeUci jcjich, obzlússtč Ua

wýchodu, w Cnťihradč, w Efesu,xw Soluni
wssenložuč Usilowali o to, abU přcitelU žiskali
wěct fwš. Tčž k cisaři se obrátili žcidajice Ua
Uěm ochrauy, wssař UmrUě. Neb HoUoriUš wyu
dal 4. čerwua roku 419 Uowč UnťižcUi a pou

slal ho Nurelčowi, arcibisknpowi Karthclgitlo
skéum, a šlússtě tařé sw. Nuquftinowinn dňkaš,
že Ušuúwú slnwné zúsllchy jeho o wirU katou
lickou. Wyzýwal oba biskupl)a Uby bedliwčx ou
střčhali Cirkwe Nfrjckč přcd Uciřazoll Pelnǧiauu
skou, a ř toum prohlédali, aby wssickni biskuo
powč Nfričxti podcpsali listiml, ktcrouž se zau

wrhuji bludh Pelagřowy, jakož fc dělo w Jtalii.
Rdoby so wssak protiwili, žc se xnaji š úixadů
jcjich složiti a do myhnaustwi poflati. ToUtšž
pokuton Umji se stihaxti, kdožby Pelagjany
U
jolldči cisaťských UcUdali. Zcikch trn mhdaiU bhl
bcš wčdomi a přičiuěui sw. Nllgustina, bezpou
chhbh péčxi papeže Bonifacia,
Ucistupcc Zosiu
mowa. Pelagiauš wssnk od toho čnsn ,;ahoťelč
UesmiřiteonU Ucuúwisti proti sw. thč a Uau
stoupili boj chtužssi prott Učum, co pčiwodci
a hlawUčmu !Uňdci strmm ťatolickč, boj, kterýž
trwal až do smrti jehoa Nejprwč whdal Ueu

leúmý

jakýsi pťiwržencc Pclngiňw spiš prott

NUgustiUowi, we kterčluž ho winil, žc prý Zao

stúwaje hřichprwotuý, staw nlanželskl)zatrache,
a

dilo

Boži,

člowěka totiž,

kterýať2
29 sc rodiž
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manželstwi, že čini dilem ďúblowým. Sw. Nuo
gnstin odpowčděl na to spisem Uadepsnným:

Dwč knihy o maUželsttUi a žčxdostiwosti
(r. 419), we kterčnlž U!Uwracujc lžiwč osočxoa
wčmi oUo. „Wždyť“, prawi, „wčťimc a myznúo

wúnlc, že čistota
darem

Božim,

lllaxlželskci jcst zlússtnim

což patrnč

wt)fwatú ze slow

cxposstolaBawla: Chci jú, abhstc wy wssiu
chUi byli jafo jň (t. j. panicowš), ale jcu

den ťaždl) nxú od Boha wlastni dar, jeu
ch tak a jiUý jiUnk (1. Kor. 7, 7)„ (kU.
Z). Juk sc Uúnl trdh Ulůžc lUytýkati, žc stcxw
Umnželský šawrhujcxne!? Naopak ssmtek muže
a žeUy z pťičtm) ploženč jťž jrst pčxirošeuč do:

bro nmnželstwa (k. 4), axno Umnšelůnrkťestaun
skc)xlrodporUčcnn jest nejenom

plodxlost

mmle

želskú, cheuom čislola, jcjižto swažck wčrnoft
jest, m)brž i fwútost Umuželstwi, ze kterč přiu

čin aposstol powědčxl:Muži, Ulilthc

Umua

želky fwč, jakož i EhristUš milownl
Cirkcw

(Ef. Z, 2). K této swútosti bezc wssi

pochylmosti pťinúleži, Uby umž a žcum, mml:

žclftwiul spojcui, doknd žiwi json, Uerošlnčnč
spolU setrwali (kap. 10). Ll pro troji dobro
tp i nyni mmlželslwi žajjstč! dobré jcft (k 21).
Zcidostiwost

pak

šlú,

tčxlcsuú, pocháši z hťichU

prwotnčho, jehož Ucisledkcm jest. J ditfy nmuo
žclň křesiauských ua sobč Umji hřich prwotllý,
a pročxežncwyhuuteluč potťclulji milostž Chriu
stowh, Ulilosti kťestu sw. (te. 18, 19). Zaidostč:
wost ta zňftúmú sirc t po kťrstu swatéul, jařo
nldloba nčjakú po Ušdrawcni zncxuoci (k. 25).
Sama pak o sobč neni hťčchem; khřichn wsscxk
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erdc

když člowčk ji přjswčdčch a pťřwolujc“

(k 28 29)

Spiš teU poslal fw Yugllstčsl do Jtalie
přitcli swčmu Waleriowi nňčclniku wojska ci
fařského kterýž ho zúhy walUc rozniťjl Takto
fc dostali do rxckon Julimm, býwalčbo bi
stnpa Eklanskčho ktcrt)ž Uejhorliwěji strcmil
Pelagiowi a proto š úťadu swčho složen byl.
Sw. YugUstiUznal the jeho Memoria, nluže
to powčstt Uejchwalslčjssi, a obcowal š Uim w
Upiximučm pťčxtrlftwi. Talectéžzamilownl si tha

jcho Julialm dilcm č wčlli otcl, a dilcm pro
dobre wlustuosti jeho Snm pcxpe„šJUUoccUol
Ualndébo

Jxlltcnm

tuťe si wúžll,

žc ho osobnš

wyswrlil za bisleupň xnestaEklmm w Kampcmji
Když wssalckPelňqiuď počal rošssřťowati blndh
fwč stal fc Juliml Zjewným piiwržeUcem jeho

Jsa Umž powaby ohuuoc loýluluwuý a obratm),
žassti a ncnčxwisti UúramnoU šmlewřcl Ua NU
gustidm U co žtržený rojchorlencc pustil sc do
ldoje protč Ueuxu. Nejprwú wydal proti Nugnr

ftinowč dilu o maUželstUdi a žúdostiwosti
fpiš we čtyťech řnihúch Wnlerřuš Uemohl sc
xliřterak celcho dila toho dopiditi; jeu loýpifky

jednotlřwš přinly mu do rukou a tyto poslal

sw thi

žúdaje, ňby rychlc odpowčdel Nugn

stin, ač litowal, žc fc UU! nedostalo celšho
spťsU toho, bež Ulesskúlli odpowědčl a wydal
(Ua začcitkU rokll 420) druhoU kuihU o manu

želstwi a žcidostiwosti. Sprawedliwčnznúu
wúme sicc dobrc wlcxstuostčJuliauowy, mnsime
ho wssak kúrnti š toho že lU boji tom ačkoli
nerowllcm často Uepoctiwč jcdxml pťewracujic
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smhsl jejich. Neb bhla to patrnú lež, když NUa
gnstčnowi whtl)kal, že prý Uči, že stcno Ulanžela
ský Uchl od Boha Ustanowcn. Tak tčž Ucbylo
leč UeroZUnlUš osočowúxli, ledyž katoliklim

ftiral: bestc

pieedu

sc wyhUUli kaciřstlon,

stúwcite fc Manichowcj.

Na wýčitkUtU

odpowidú NUgustiU taklo: „Powim strUčxuč,oč
se tU jeduci: Rntolici wěřj, že Bůh dobrý stwou
řřl člowčka dobrého, člowčk wssnk hřichcm po
russeuý že potťcbujc léčiwč pomoci Ehrista
Spasitclc. Manchowci Uaopak ldloušUi, že Uia
kollw Bůh, m)ldrž zlý duch poulichal dwoji
bytost, dobroxl a žlou, a ž ni žc čelowčka učt:

Uil. Pelagianč opčxtprawi, že od Bohadobrčho
stwořcna jest přirochost lčdfkcidobrú, žc alc
přřrozellost ta lo ditkúch ponnrozeuitak zdrúwa
(dobrci) jest, žc Uiktcrnk Urpotťebuji léleu Chrin

stown (t. j. Ulilostt jeho). Prmoda (Ehrjstuš)
wssak jak wciš tak i Manichowce žatracuje.

Neb temto prawi: Eož

teU, chž

jste Uečctli,

že

Učillll člowčča š počútkU„

mUžc a žcUU Učiuňl je a ixekl: Protož

opusti člowčk otcc t matkU a přidrži

femauželky

sroč a bUdoU dloa w jce

dUom tčlc. N protož, co Bňh spojil,
člowčk UerolečUj (Mtp19,:1). Slowy
tčmi Uči prmoda, žc thtýž Bůh, ktcrl)ž jcft
lidi stwoťitclem, byl tčž i Umllželů tčch spoji:

telenl. Wúm pak, Pelagimxňm,prawi: Přissel

syU člowčka, aby hlcdal a spasčl, což
bylo zahynUlo

(LUk. 19, 10). N teď ťeku

Učte tťeba ChristU

wýborxli loy křesťmlč: Když

jsi takš pťissel hlcdati a spasiti, což zahhm:lo,
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ditkúm k wůli jsi ncpťisscť, Ucb onhnezhhuuly,
Uýbrž zdrúwy (bcz hřčchU) sc Uarodily, tcdh
Uepotťcřulji tcbe, a pročxež slowy twými odpou

widúmetolxě:Nepotťcbuji ždrawi lčkačc
ale nemocui“ (k. 3, č. 9).
Z blUdú Pelagiowých, dňslcdllč wywiuuo
žc dito
kúnl nebylo zapotřcbi whkoupcni a milosti
Christowy. W ccléur spisu tom húji sw. thc
UnUku o hťichu prwnme,m ncjenom důwodh
pifum sao., nýbrž odwolúwú sc také k podčmi
cirkewuimu a wyslownš Uažýwú jč zjewcnon
tých, owsscm to muselo uúsledkeul jiti,

Uaukou Eirkloe katoltcké, wirou Uejstarssi
a Uejpcwnějssi (k. 29, č. 51), kteroužto wiru
Eirtecw i zlússtnimi obřady přilldčlowúnikřcstu
fxo. ofwčdčuje, ana dle starodúwušho podčmi
šašehnúwúui
zxmmcni, žc
Umosti, t. j.
duch Uowý,

a wdcchúui pčxi Uč!m Užiwú, Ua
poleřestčný !UytršcU jrst š moci teu
ďčxblowy, žc wdechnut jestdo Uěho
a že pčxcalessen jest do krcilowstwi

Chrjstowa (k. 29, č. 80, 51).
Sotwa bhl sw. Qtec Juliauoroi odpowčo
děl, již opčxt poslúuo Uul od Nclmta. Umicha
ž mčxsta Cacsarey w Mauretcmii, nowčho fpisu
wydanšho proti nčum od jařéhosi Winccntča
Wřktora, kterýž, nč sr byl pťed nrdciwnem od

Dountistů odloučil, pťece jim tnjně stranil ak
Nuguskiuowi patrnou mčl zňssi. Sw. thctotiž,
kdykoli leuwjl aneb psal o půwodll dUchalid:
fkého,

čxastčji doyzxml, žc rozťesscni

otúžfy

tč

pťenejnaduč jeftič a žese ollirozpakuje. Prawý
Učenec zajistš wolně se pťjžnú, že o mnohých
otúzřcich buď na rozpaku jcst, aueb, žc Utc jč
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o Uich Ucwi kdcžto Ucdoučcný o Uičcm

nepochybujc ba wncchno dolecmnle wi Tcn n
tnťowý bhl i Winceutiuš, ftcrl)ž se Uwúzati
chtčl w Ulohu (zajiste fmčxssuou), NUgUstanž
pochhbxlosti jcho wywčstj, a prmodu, jak se
domnilocxl, nm wyswčtliti. K touul řouci wye
dal protč Uěum dwč kUihy, kteréž U Douatistú
wclkč pochwaly a oblňby Ualcšalh. Mnich Ren
natUš poslal jc Nugustinowi a prosil ho již
předleem za odpusstčin, by sc Uchorssil Ua Uěm.
žc nm posilú spňš, wc ktcréulž se o Učm pisse

ťcči Un Umozc nessctrnou a l)rnboU. Nugustin

přijal fpiš lchkomysluého Ulladika š dojenonU
Ulirnosti a pokorml, a Ucdbajc xm črtuú prúcc
swé anž Ua dčxftojeustwi a slmďnou powčst

son,
odpowčdél, cm, jak prawi, jcdnalo sc o
prawdu U Uaprawexli blondiciho. N o tom
swčdčxi wcsskcry Žiwot sw Btrc, žc kdc sc o
wyďssi učcl teu jedncxlo Uikdy newnžil osoby

swé R tomU ťoUci sepsal odpoweď fwou wc 4

kUčhúcha Uadcpsol ji

Q dUchU lidslecm

a

pňwodU jeho Bxexmtowiktcryž fo bal spiš
th Uražliwý poslati nejprwš prmoi: „Obúwal
jsi se kdhsž jsi UU poslsll spiď Winceutiůw, žc
suad Uražiš Ume, tak, jako bhš ho súm byl

sepsal

Jrck to alc Umc wždcileno jcst pošuúš

ž toho žeč si ani chtežuji Ua křiwdy od Uěhst
nme činčne W tom zaleži rozepře Uasse, že fc
w UliUeui swcm nesrowučlwúmc
Měl sxmd
proto swojc znmlčcti 2 N když U wcdcni húdkh

tc fc stalo

žc lcdacoš potupušho o Umč po

wěděl, myslim žc to UeUčiUil zúmyslnč a šc
zle wůle Ncb kdhž ncznam powahh člowěťea

Spiš Winccntia Wiktora proti sw. NUg.
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xnňm za to, že lčpe jest, lepfsim ho powažoo
wati, než winiti ho z toho, což odůwodněno
a

jifto

Ueni.

Možně,

že to Učjnil z lčxsky ke

mnč, žúdajc si, bhch Ucbloudil jú m tom, w
čemž oU sc domniwú jiftoty úplnč miti. Nproto
pcuodččelt jsem lasknwosti jcho“ (k. l. k. 2).
Tutéž miloftuou ssctrnost n prčxwč otcowo
skou dderotiwost projewnje Wincexltiowi samémU:
„SUeUťUč! jsem podal důwodh obranh swč,
toho wssak Uikdh jfem od tebe nežúdal, abyš
sncxd fcint seboU pohrdal, aneb Učenosti a wýu
mlanosti
swč sobč Urwcižil. Nechci sice, abyš
Zhrdnul,

s,ossak takč

Uechci, Ubyš sebe pťilissnč

snišowal. Q by Uwžnč bhlo, abhchom fpiš twůj
pospoln proskoUmali a společnč Uwažowali,
čeho Uaprnwiti tťeba! (KU. Z, k. 14e) Th sc
omlonwčxš, že, jsa mlcxdik, ofmčlil jsi se, starce
keirnti, a lair jsn, bisknpa, a k tomU prý muže
wclellčcUého a wclc„;kusscuého pollčowati. Wiš
wssať, jú o sobč erim,
že lchch wclcnčellým
a wclcščusseuým lchl, Uýbrž nuopak, že tačým
chscm, to na jisto wim, an mclice tebe chwúu
ljnl, že prawdu wýsse klndcš, Uež ofobu UloU.
Q lchď byl kciral, což lU prawdč kúrúUi šclslur
howalo! Ncboč ncchci zapirati, žc nejenom co
do mrmoů, Uýbrž i co do spisů mojich mnohč
wěci w prawdč by se kcirati mčly. To kdhbhš
byl Učinil, byl bhch také jci oswčdčjl, že, ač
jsem starssi Uež ty, a bisrup, wsserko přecc š
upřinmnu pokoroll pťijimcimr Th wssak kúral
jsi pťi Umč, čcho Uollaprawiti prúwč poo
ťora wcli, ancb čxcho hújčti a co zastčxwatiprao

wda mi přiknžuje“ (kn. 4, k. 1)
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Toutčž mionsti a laskawosti UadchUUtjcst
celý spiš fw. the, ačkolč Winccutiuš w skUtku
byl člowčť mčlkě:ho mo ku a rozsnde a pťi
lchkomhslUč hrdosti swc we nmohém bludu
zabředuul. Neb Ulczi jmým byl twrdil, že dnssc
lidskú Ucni dUchem a že nebhla stwořena od
Boha
z Uřčehož aUcb z jiuč Učxjakčbhtnosti,
Z čchož owssem UUtUč Uzawirati sc mufelo, že

tedy jcst čústka bhtosti Boži, ačkoliWiktor toho
Uikterak pťipnstiti Uechtčl. Též tak bludUč twro
dil, že dnssc posskwrnčna jcst, ťdhžspojena bhla
š tčlem, a žc teprw swútosti čťestll Uabýwú
pťedesslč č„istoth swé. NUgUstiU wssak Uaproti
se túže: „Cim se stalo, a jak mohla se dUsse
posskwrnitie? BUďto bhla jňž dťiwe sebe pou
sskwrnila (fUad hřicheme? jak to alc možnč e?),
aneb Bčch ji posskwrnčnonstwořil; čdož tdy ale
tak rolchawě o BohU nxlmoitč mohle?“ Zúsadč
swč Ua odpor twrdil Wiktor, žc ditkh i bcžc
kťestU sw. wejiti mohou wc krčxlowstwi Boži a
žc

sc mci ža Uš občt Ulssc sw. pťtmisseti. NUa

gnstiU Ua to odpowidci: „Kdož můžc občtowatč
tčlo Christowo, leč jeU Za th, kteťižjsoUúdowš
Christowi? Qd toho čnsn wssak. co Pčm fúm

powědčl:Ncnarodiali

sc kdo žlloloa,š

wodh a z DUcha sw„ Ucmúže wejiti do
krúlowstwi

Božiho,“

Ucmňže žčxdnýstčxti

se údem Christowým, leč bnď skršc křest aUcb
smrt pro Christae Takto přčťeazUjewira katou
lickú a cirjkewné prawidlo, žck Uelzc občtowati
obět těla a krwe Ehristoloy za osoby nekřestčxně,
jakéhokoli stúťi, š tim úmyflem, abhž zbožnoft ta

Spiš Winccntia Wiktom proti sw. Yug.

pťibužUých jejich prospiwala
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jim k tomU abh

wcjiti mohlh do krúlowstwiBožiho“ (k l k 11)
Wiťtor liboroal si w donměnkach odwúž
liwých aU twrdil že Bůh po wssecky wčry
wčrň i po skonúni swčta dusse lidskč twoťiti
bUde. Nugustin di Ua to: „Takou donměnkU
nauka katolirkci naprosto zawchnje Jisto jest
že Buh wždyckh jest a wždhckh takc budc, dusse
wssnk wždhcčh twoťjti Uebndež Ueb po fkouani

swrta xchde

již rozplošowmn člowečcnstwa a

tudiž Uebndc již takč Buh tčlU dawati dunc, a
to jest jisto beze wssč pochhbuosti“
szlússtč alc š welťoU horkosti wytýkal
Wiktor sw Nugustiuowi že otúžkn o puwodU
dUssc lidskc rozřessiti wahal „Múm za to“
prmoil, „že jest to nchodno a Uedůstojno žc
řlowčk ktcrýž přece o wnech wčcech wědomosti

mň sebc samcho Uezna Ncbo w čcm pač by
se lissil člowrr od Zwiťete kdyby nemohl o
bytosti swe a piirozeuosti badati a rozjimati?
Jinak bU o Učnl sc muselo ixici co pismo prawi:

Elowčk kdhž we cti byl UesrozUmčl
přirowmiu jcst howsldům chnondrým
a UčiUčUjest podoben jim“ (fn 4 k 2)
Na to odpowidú Yuqustiu: „To Ua jisto
wiul, že Uli dussc dúua byla od Bccha, ždalj
wssať půwod swuj bčťe š rodičů aneb zdauli
od Boha fatučho nli wdechnnta byla to Ucwim
Jar Umoho bych mohl wypočitati co wfscchno
Ucwime o bytuostč dusse Uani? Wždyt scbc sa
mých pochopiti Ucmužeme! Nuo sebe samych
pochopiti Uemužemc a pťece nejsnle mimo sebel
Nčkolč wiule Ua jjsto, že jfmc a žijcme, žc
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mmue pmnět rozum a wůli Uikdo pťece Ue
může wffccky mohútnostč a sily paměti rozumU
a wůle lidskč dokonale poznati a wthytowati
Neprúwč tedy uwedl jsi slowa pisma jakoby
howadům nemoudrým podoben byl kdo wyznú
Ucwčdomost swou o půmodU dUsse lidskč! TeU
zajisté Uaopak podobeU jest howadu kdo jeU

tcnto
prawý
žiwot
po
dle teřimot
zljewezdejssiZa
a po smrtč
Uičchož
wicemúneoče
kúwú, jako howqda; to wssaf nemůžc fe ťici o

tom kdo Uezapirú toho co wi a wyzUa to
co eri,
a wyšnú radeji Uedostatečuoft swou,
ncž oby se hoUostl Ueprawdiwou wědomosti
SUUU mUj, Uchorssiž se tedh we mladistwe od
mažnosti fwc chd opatrnosti starcc“ (kn 4,

k 78)

Taktěž ncprozťeteluc dowozowal Wiktor
že dnsse Ueni duchem (ačkoli pťipousstel,

že

Bůh jest duch) aU kdyby byla beztčla mufela
by býti podstatou jakousi prúznoll Nugustm
mU di: „Wsse tedy, co trla Ucmú, jest pod

statoUprciznoll?! Jcli tomu tak jak sc osme
lujcš twrditt, že Buh tela Uemú kdcžto pťece
Ucuxůžcš a nechceš prlpnstitj že Bxch jcstitpod
statoU prčxžnoU?! Nemúli tcdy Bxch tčla a
ťicili se Uenluže žc bh byl podstatou prúžnon
UeUi takč podstatoU prcižUoU wne to což tela

Uemú (tedh i dnssc lidskú) Kdotedy dowoznjc
žc dussc lidskú tčxla nemú, tomu žajiste UemUžc

sc rici že zastúwa podstatu jakoUsi prčxzdnou a

planU“

(kn 4 k 12)

Hlxlbokú diimhslnost

NUgUstinowa a laskawú mirnoft jcho spasiteluě
pokoťila Ulladika hrdého, tak, žc požxml bludh
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fwč, je Uaprmoil a wděčnč dčkowal sw. thi
Za dobrotu otcowskou, jakouž blondiciho kprao
wčmu pošllúni pťiwcdl.
Swd NugUstin po wssechcn čaš žiwota
swčho wěnowal každoU chwili, kterouž prčlznoU
nale al, buď po UUtUčm zotaweni tčla a dUcha
pracx šemdlcučho, buď po wykonúlai slUžcb poo
wiUných, š neuťojnoU wroucnosti rozjimčmi pisma
sw. Wc slU. zúpalu swčm byl bh se radrčji wsseho
odťekl, aby jen Ukojiti mohl tuto Uejwyšssi a Ueja
sladssi toUhUson. Wssak tatéž lúska Boži, ktcrouž
zpytowal w pismúch sw., welela, zapominati Ua
scbc sanlčho, wolala ho wždh opět k činnosti
Uowé we prospčch Cirkwe a wčřicich, wclela
mU Uežiti sobě, nýbrž wsseckh sily swč wčnoo
wati lxližninr. Wýsledky tehdejssiho rozjimčmi
swčho w pistč sw. podal we dwou rozsúhlých

spisech.Prwni jcst „sedmero kUčh o twaa
rech s lohowl)ch,“ a w tom wyswčtluje roza
ličxný způsob UllUtUcUi a widčl na Umoha mia
stech pčti kUčh Mojžčssowých, knihy Josne a

Soudců se Ualezujici. W druhém, Undcpsančm:

„Qtúzky

o sedmerU ťnihúch“ činil krútkú

a júdrUci poznanleuúxti k rozličným otúškúm
Uesnadným, wysmtým z těchžc kučh pifma sw.
Wssak alc ani Udúlosti čafowč, ani Usia
lownč xlalchúxli přútel Uedaly sw. thi chwilc,
aby se byl mohl dlc žúdosti swč obirati sldouz
Uxúnim pisum sw. Neb Ua prosbu Pollentia
tčhUž čxan wydal dwč knihy nadepsané o UlaUu

želstwich cčzoložllých e), N hucd na to,
ul) Q spisn tom swrchu na streinre 469 pojeducjno.
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Ua začútkU roťU 420

bhl opčt, awssak konečnč

již Uaposledy přichen,

proti Manichowcům

mhstolxpitiu Jakýsi přiwrženec sekth té, ostatnč
núm Ueznúmý, rozssiťowal w Karthaginč hcmo
liwt) spiš, we kterčmž blUdnč dowozowal, žc

pismo Nowčho Zcikan odporujc StarěmU Zúu
konu.

Mnozi

w Uepowúžljwč wssctečxnostičetli

fpiš ten š prltruoU oblibou, a proto ho poslali
Uěčteřilaifowč sw. thi do thpoml, a fUažUč
ho prosili, aby blndy w Učm obsažeUě wy:
wrútňl. Sw. Qtec bez messkúni wUpracowal

knihU a Uadepsalji: Proti

nepťiteli

zúu

kona a proročů. Sc zUcimoUwýmluwnosti
son dowodil, e) že w pismčStarého a Nowšho
Zúkoua jednoho a téhož Bohn nlilowati mčxme
dobrotiwost a ctiti sprawedlnost“ (kU.l., č. 28).
Qd toho času již Manichowci z Nfriky docela
whmizeli.
Sw.

Qtec jcsstě Uebhl dokončil nadťečeslč

dilo a již mu zwčsiowúlw, že Uowč sziklh
ln) We snjsu tom sw. Qtec mrzi jřuým o pismč sw. lnkto pmwi:
„Rdybo spisowč (podwržcni), tteřiž jmencm aposstoln Qudřeje
Ueb Jann sc jmeuuji, w prawdč spisowč tčch bylř, jejichž jméua

nesou, txyln by je tatč Cirtrw uznnla apřijala. Cirlrw pmwim,
fteráž od časů aposstolň až do nassichdnů nnde wssi pochybnosl jňstou

posloupuosti disknpň trwá azňstáwá, Cčrrew!kteráž obětujeBohu
w tčlc Christowč občt chwsjly, jak sám powčdčl Bůb bohů Hoo
spodin, znwolaw zcmi, od wýchodu sluncc ož do západu. Neb
Cirtew jest Jsroel oneu podlé duchn. rozdilná od onoho Jsmclc
podlé lčla, kterýž sloužil stinem oběli. ttrréž znnčily ouujedinou
občl“ (kn. l. k. 20). „Zuámo jest taždému jnfou oděf přřncsl
Mclchisrdek tenlrátc, ťdož žebnnl Ydrnl,mmowt, n tdo teď podil
má přj občti unssi, léž znjistč wi, žc nyni občf ta občtujer se
pp ,wesskerém swčtč (ibiá.). Srdcem zbožným a ústy swwmi
prňjunáme prostředuifn mrzř Bohem u lldmi, člowčka Jržifse
Christa„ ltcrýž nám tělo swé zn pokrm a krcw swou za uapoj

wodáwa“ tkn. ll. l. 9)e
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různice a Uepokojc, od Donatistů způsobenč w
mčstč Thamagndě, kdcž biskUpem byl GaudeUu

tiUš, mnž wčlssniwý a twrdossijný. thž

totiž

Dulcitinš, cisaťský tribUU w mčstč tom, Dou
Uatisth kU Uúwratn do Eirkwe katUlickčpobizel,
powstali tito k zjchěmU odboji, a bisknp. jeo
jich GmldentiUš nejenom listy„ nýbrž i weřejnč
prohlassowal, že shromčxždi wsscchny přiwržcnce
swč do chrúmu, úkladUč ohcň w Uěm položi
a fcbc i wssechUy je Upúli. Dulcčtinšw Uesnúzi
tč newčdčl sobě rady, pročež se obrútil Ua
NUgUstan š prosboU. abhmu pťispčl rozhodnoU
xnoci swon. NUgusttU Uemesskal a whdal (we

dwon knihúch) obssirný spiš protčGaudentiowi,
we kterémž Ucfmhslnč počinúni biskUpowo, jau
kož i Donatistů wůbcc doličUje. Bhlač to po:
sledUi rúna, kteroUž zdělal sektč tč již naprosto
hynonci, rčma tak rozhodnčx, žc žliž od toho
času nikdh wice nepozdwihla U wmčcjnostihlan
fwč o.

hNn fc to dělo, poslal opčt jistý KoUscntiUš
z Hisanie fw. thi rozličUč fpish swé, ktcréž
wpdal proti Prřšcilljmlistům, wčtwi to Maniu
chcjské, tamto

čctnč rozssčťcUé. Kaciťi ti tajili

Učeni swč a zapirali ho, an i pťisahoU stwru
šowali, žcť wc sektč tč žúdnčbo Uemaji podilU,
m)brž žc prawowěrni katolicř jfon. KonscntiUš
tcdy

mčl za to, a we spčscch swých tak dowoo

šowal, žc mň

wolno býti katolikům, pťctwau

ťowati se, jako bh k scktě tč Uúlcžcli, a sice
š toho úmyslll, by tim snúše tajUč jich schůškh
wypútrali a k wiťc křcfťanskš je pťiwodili. NUu

gustln š rozhodným důrazcm powstal proti důo
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nmčncc

tč, kterčxž w jistčm pčde lež

a dowou

lenon prohlassowala, a scpsal ťtolml clli knihU

p roti

lži. „Jň toho nčkdhanikterakncmohll

pťipnstiti,“

tak prawi, žc bychom kaciťe ty wc

skrýssich
šejich pomoci
hledati posměli!
wůbcc hedúme
jich a lžipátrúme
Uich, Proč
lcč š
tč toliko pťičiny, cxbhchom jc prawdč Umlčili,
tedh akdychom lcž jcjich zamezili, Boži pnk praa
wdu rozšmložili?! Jač bych mohl tedh lež lži
stihati? Ci fUnd lze stihati loupcž lonpcžianeb
ronhúni šouhúxxinl, aUeb cizoložstwo cižoložn
ftwim? Ci suad Uczaleazllje aposstol: žc Ucu

múmc čžniti

zlč šďčci, aby přissly

dobrč? (Rim. Z, 8 .)Ci suad lež Učťdy jestik
dobrň (dowolcnú), rmcb sxmd Uěťdy Ueni zlúe?

PrUč tedy dp pismč psúno jcst: Hofpodtne,

UeUčxwidiš lossqch, ktcřiž čiUi Ueprau
wost. a šahUbiš wsseckh, ktcťi U:lUwi
lež

(žalm 5„ 7). Bůh fcim tcdh wefmčš a

wssexn ťeťl, že zcchubi wssccky, kteři mlmoi

(kd l.).

lež

Knždú znjřstč lcž na odpor stoji prau

wdč. Jak se mú swětlo ť tchosti, dobro ke
zln, zbošnost a bezbožnost, Zdrawi a ncmoc,
žiwot a smrt, takto tčž fobč na odpor stoji
prawda a lež (k. Z). Mnoho owsscm na tonl
zčllcži, z jaké přičiny aUeb z jakčho únchslu kdo
co čiUi, to wssak, co o sobč Zlč jest, Uikterak
pod šňmixlkch jakoby dobroU cmcb ž úmhslll
jakoby dobrčxho čiUiti lze jcst (k. 19). N kdyby
wolno bhlo, lež mluwitt a byť i ž pťičxiny

UejwúžUějssi, museloč by důslchč i wolno tčž
býti, kťiwč pťisahh, ancb cižoložstwi Ucb jim)ch
hťčchů těžkých se dopousstčxti.“ u
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Prmoda zajčftč byla sw.LlngUstinowinade
wsscckoa prawdu zastúwal bez ohlch nechom
protč pobloudilým faciřůnl, m)brž š lontež důu
ml;nosti i dmproti bluduým

domněUkúm brrltčei

ťčltoťickýrl)u

NU toto se dělo, dossly swat. thc opčt
čctné listy pťútclské ů) a kormutliwč zprúwh
wýchodu cx žúpadu, kteréž ho ktomnpťjmčlh,

že wsseliřou Usilownoft fon
obrútil řwěci
Pclngianské. Neb opčt wolúno ho k obraně,
wssak již jcn jrho fmnojcdillěho. Nž pofawúde
totjž byl te“ž i Ulocný hlaš sw. Jeronymaz
Betlénm Zazniwal protč Pclagianům; hlaš
tcnto wssak Uúhlc Umlleuul, a to prúwč wdobč,
ktcrciž wymčchnla nejwčtssiho úsili. Sw. Jcroe
Uhm bhl totiž Zo. zčxixirokU 420 žcmťel “)
a tnteto celú tiže osndného bojc octUUla se pou
7

7 a

Ue)Psnl zn téhoz caju Walcriowi,
suožnč xnu odporoučejc

mislodržčteli cisaťsfému,

břskupa Felišxa (list 206).

N opčt

Kouscutřowi,
ktcrl)ž žádnl na Učm rozřesseniwssrlijakých
otázef, jnfo nd p. zdnell i nyni„ po wzkijsjeni, tčlo Pánč, tut
jnto tuždé jinč, z masn a z rosti pozňstáwáe? (205.) W listu
dnném Ceretiowi
blstupowi pissc proti kacčřslwuWrčccňsliau

njstůd thasuc,
„snjba

o wiře,“

bjskupTuburský,bnl wydnl spiš nndrpsauý:
w nčmžto mezř jluým t o půwodu dussc

lidské pojcdnsiwnlu Poslnl ho x!lugustčnowi, žádnje„ bU ho poo
sondil a mčnčui swé o pňwodu dussc mu zdělčl. W odpod
wčdi swč dowozuje Lluguslin, že i do rozepře tč: prawdy Uea
wywrnsnč držeti se jcst, žc tonž dussc ltdsiá od Boha stwoťena
je!stzLjst teuto w nxiuulém stoleti nalezen byl w knibownč
flássteru Rotwiclčho.
eelle)Jesstčpřed nedáwnrm doslnl sw Beronhm Bugustinowi list,
snnd posledui před smrti swou, wc ftrrčmž prawi: „Bňh jest
mi sudčdef„ že tdybd možnč bolo, pťúl bUch si miti třťdla hou
lubřce, nbUch r tobč znlctuouti a t jrdci twčmu se přčtulňti
mohl“. Toubn tn ndssat ncbyla wyplnčun, n nebylo popřrino
dwčlqa mužům tčm, nejwýlečnčjssim wěku swčbo, osobnébo
pozunui sc. Ráua ta bolestnč se dolkla cillřwého a nčžuč!,do
srdce Nugustčnowa.
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jednou Ua ramenoU sw NugUstan N proto
nin Pclagianč š wassniwonprudkoftichopili sc

zbraneproti puwodci a hlawni přičině
wsseho nesstesti swcho jak sw the Ua
wwuli Proti wůli swc tcdkto sice přxznúwnli
ze sw NUgustiU jcst prwnim a chhlawnčjssim
zastupitclem a obmncem wiry katolicke w prawdč
ale chtčxli nezkussexlš klslmati

že UcldojUji proti

naucc katolickc Uýbrž ch proti soUstawč NU
gustiuowč Dlnhý prostredck, jehož Užili ldyl
že obýlasstč Un wychodll Uxxlowali pťútely lučci
swč zuskati čimž jcduotu cirkein rnniti chtčli

Juliall

počal boj w Jtnlii

a w Řimč

Ulczi pťiwržcUci swými rozssiťowal list we ťte
rcmž lUússnuwč dotýleal se nauky katoljcke Totéž

čillili bisieupowš strmly Pelagimlste listem da

Uym Rufowi biskupowiSolunskenul lepiuš
teulťrcxte prúwč Ulcsskal w Řime U papežc Bo
Uifacia a papež súm UlU podal oba ty listy,

abh je odewzdal Nllqustiuolli a spolujmeUem
papcžowym ho požúdnl aby bludy w učch Ub
sažeue whwrútčl NUgnstiU wyhowel žúdostl te

sepsal hnedčtych knihy proti

Pelaqiauů

dwrma listum

(r 420) a wěuownljc papežl

Na začútku dila toho prawi papcži: ,„Mam
ž toho radost a plescim žc, ačkoli wyšssi múš
důstojellstwi přitelem jsi Uižssich
Nuto Uc
pťeitelc nepťestčxwaji zuepďkojowsltč stúda Chrč
stowa a proto Uam wsscm blskupům společnč
kouati jest powimxosti apontolskc hlúsuicc
Uassi (ačkoli ty súnl Ua Ui wrch Uejwyšni
držiš), chci dle skrownčho daru sweho, pokud

mč milosi Boži Ua přimlan

ton

pťifpčjc
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proti spisňm jejich bludnýmobranu sw.prawdy
wčsti“ (kel 1).

Julian

byl katoliky nazwal Manichowci,

ml prý domoznji, že hřichenl Ndmnowým swoo
ldoda wůlc celc žrUsseUa bhla, tale že člowčk
žnutUosti hťessiti Umsi. NUgUstiU nm odpowidci
na to: „Ktcrý kntolik kdy twrdjl, že hťichem
prlouiho člowěka swobodn wůlc erssena bylae?

Ztracha jcst owsscm bUla swoboda, kterúž byla
w rúji, fwoboda oua, ktcrouž mčl člowěk, ťdy
mčxl š nesUUxtelnosti i dokoxlaloU sprmoedlxmst,
U z tč přxičxinypotťcbuje Uin milosti Boži, jač

Pau Ježiš súm prmoi: stobodi:li
wúš,
SUU, prňloč swobodUi budete (Jml 8,
36); t.j. swobodni budete, šc bndcte Ulocižitt

dobťe a fprawedliwčx.

Llno prňwč

fwobodnú wňlc Uepoulinnla,

w hťissnikn

an smuowolnč

hťcssi wúli swou, obžlússtč teu, kdo ze šalibeUč
cxlúsky k šlčUlU hťessi, čxjni. co se UlU žalibřlo.

Proto talečprawi aposstol: Když jstc byli

flužebUici
spralocdl:losti

hťichšl, zbawent jste byli
(Rim 6, 20).

Mčxliťtcdy

swobodu, owssem že jiUou a sicc tu, kteroUž
sloužňli hřichu. Hťcssili tcdy a šbawcui bhli

sprawrdlnosti ch swobodnoU wůll swou, zbao
chi
wssak hťichU UcmohoU býti, leč lUjlosti
Spnsitelc. Ll proto takč aposstol slowa ta oda

dčllxje,anprawi:thž

jste bhli slUžebUici

hřichu, žbmurni jste bhli sprawedl:
nosti. N dúlc prawi: Jaký pak jstc mčli
tehdčxž Užitek z toho, zač fe Uin stye
ditee? Neb konec tčch ločci jest smrt.

Nin pak wyfwobozeni od hieichu a
služednikh Božimi učiUčUi jsoUce, užiu
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tek sij

mclte kU poswčcesli koUec

pak žiwot wcčUý Nposstol tcdy prawil o
Uich žc zbaweUi byli sprawedlnosti uikollw
pak wyswobož cUi; pmwi ale žc od hčichu
bUli wyfwobošexli
proto, aby to wlastuim
žaflxchúm swym Ucpřipřsowali a wclmi opatrUč

tcdy Užil slowa wyswobochi

pťipominajc

si wýpowčďPúnč: „stwobodi
li wúš
Shn prčxwě swobodui bUdctc“ (Jcm

8, 36). Jcst:li tcdy Uculohou dobťe žitč syo
Uoloc lidssti lec když Učiuěni jfUU fhlch Božiml
jak tedy Ulúžc (JUljml)
přčpisowntř Ulocnoft
dobťc žiti ch swobodUe wnli člowčxka kdcto
Uaopak U w pmwdč Ulocnost ta dúnn ucxm
jest Ulilosti Boži skršc Ježisse Chrčsta, Paina

nasseho, jak saulo ewangrltum prmoi: školte

kož pak ťolt pťjjali ho, dal jim moc
byti synh Božimi (Jml 1 12)?! Jak fc
alc w;mnrtl mú slowiim: ŽcidUU Ucmuže

pitjiti
kc mUě lečx Otcxc ktcll) UaUe
poslnl, potúhno jej, fmn Pml Jcžiš Uaja
ném Uliftě wyfwčtlujc ťfa: ZadUý nomnžc
přňjiti ke muč lcč: bU jemU dcino ldylo
od thc Ulčho (Jcm 8, 44, 66). Tcn šc:jisté
tedy pťitúhnut jest kU Christu, jcmnž dúnojeft,
žc wčxři w Ehrlstcx Milosti Boži tcdy dnwú
sc Uúm oua mocuost, stútč sc shny Božimč
Uňm

jcst

ktcťižto wěřinle

w Učj, UU Uam to dcino

žc mnžcmc wčťiti w Učxho.N mocnost

ta

dar tollž wiry, od Boha jcst“ (což Pclagiané

popirali) (k 2 Z)
JUliaU dúle wytýkal katolikům
Uči že swati a sprawedliwi w Starem

žc prý
Zčxťoxlě
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bcž hťichU ncbyli. Na to odpowidú swe Nuo
gustčU: „Llno, bhli jsou, řteiiž tchdy,1xežzúfon
dúU byl, a za čxasu Starčho Zcikolla od hťichu
Uchfwobozeni bUli, Uikoltw wssat“ ani lolastni
moci fwou, ani zcil“oucm samým, nýbrž wyswo:
bochi json odc hťichu skrze k„rcw Spnsitelc a
prostťednika mczi Bohcm a ltduui, Jcžissc Ehrista.
Wh wssak protiwnirř Ulilosti Boži, kterúš dčma
jcst skrzc Ježissc Ehrista, wy proto prawite, že

ou dofonale sprmocdliwi byli, bostc odtud
odlooditi mohli, že jim uebhlo třeba wtčo
leni, fmrti a wškřisseni Jcžčssc Christa, kdcžto
ptxecc ch měroU lo Christa spascni fc jim do:

stalo“ (ť. 7).
Jlllian též pťcďftiral, že prý katolici o
kťcstU fw. Uči, žc jim Urdwfahnjemc

wssech hřichiiw. Naproti

odpllsstěni

tomU sw. Qtec prmoi:

„My
wčiximc a leeohšnciwúmc, žc kťcst sw. ncim
Udčxluje odpusstčni wssech hťichň. Ziistúwci wssak
tU čxlowčkU i po křestul fw. žcidostčwost ona, š

kterou ťnždý, a byť ú scbc toicc profpiwal, bor
jowcxti uulsi. Nčkoliw Učkdy hřichem scuašúwň,
Uestúwú

se to

proto,

že by

skutcxčně hixichrm

bhla, m)brž ch protď, že z hřichu (prwotnčho)
půwod slUúj bčťc. Hřichem ale jcft wsse, co poe
dlč tčlesnč žcidostiwosti tč fe čxini, aneb nlysli,
cmeb UllUlUi“ (t. j. kdo šlč žcidostjwosti tč lduď
skutl“cm, ťeči Ucb mysslenim pťčwolch, hřessč)

(l?l 13).
Tak též kťiloě pťcdstirali Polagiaué,

žc

Ulilost, o které ťatolici nlluwi, neui lUlastUč Učc
jiného, Uežli jakúsi osudnci Ucwybullteluost. Nao

protř tomU dowozch

sw. Nugnstin, že Bůh nčUU
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UdčlUje milosti

swč podle Ueskončenčho Uliloo
frdeustwi fwčho, Udělujc milosti, t. j. zalibcnč
na dobru, a lúsky k sprawedlnosti. Bčch pou

Uloci son

toůli Uassi flaboU podporujc, dciwú

ncim wdechUUti

oUo lúskh,

abychom, co

jfme poznali, swatou lciskon též konali (kU. 17.,
k. Z),

a to tcdy Uil.etcrak Ucmůže se Uazýwatč

netohhjxutelxlosti osudUou (kn. ll., k. Z, 9).
Jednotliwč pak člúury uaUky katolicťé. čxca

lici proti blUdům Pelagimlským, sw. thctakto
wyklúdci: „Zúleoll Boži swatý a dobrý k tomU
bhl dún,

Uby lUčdčl každý, co č:initi mci;

nlio

lost Boži wssak půfobi, že pťičúžcnli plniti, a
hřichů se toystťihati nlůžemc. Ziwota toěčučho
alc nemohl šúkon teU Udělowati, m)brž jen

wira w Christa Ježissc. Jestuli tedy Pelagimlč
bluduč dowožllji, žc zúkon wsseul, ktcřižto ho plu
nili, žiwota wěčnčho nděliti mohl, odporUjč

sw. ap. Pawlowi, kterýž zjewnč di: Jcstliže

jcst sprawedlxlost skrzc zúkon, tcdy
ChristUš Uadarmo umixel“ (kn. lll.,
k. 2, kn. 17., k. 5).

„Kťcst sw. zahlašch

wssecky hřichh, docela tossecky, hťichy fleutkú a
řcči a myfslenek, prwotui i osobUč hřichyjpjak

zúmyslné tak i z erčdomosti pňchcmé,Ueušdrau
wuje tossnk onu slabost, kterčž odporuje pou
kťeffěuý bojlljic boj dobrý“ (kn. lll., k. Z).
Milost Christowa lossem potťebna jeftiť,
jako těm, ktečiž pťed Christem žili, tať i těm,
kteťiž po ChristU žiji. Ncb jen milost Chriftowa
swatým a sprawcdliwýnl Starčho Zcikoua Uděo
liti mohla žiwota wěčnčho (leU. lll., k. 4).
Sprawedlnost kťcsianskú šaklúdú sc na
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wiťe, kterúž skrzc lúsku půfobi. Sprnwedlnost
wssak ta w žiwotč wešdejssim ncui tak dokou
nalú, jaťú bude w iiwotč blldouciul, ačkoli
člowěk š milosti Božc každého hřichu se who
stťčhnti snaži. Ncb k dotonalosti žiwota wczdejo
ssčho i to núlcži, bhchom wčdčli a pozlmli, že

dočanli

Ueesme. Teprw

po tomto žiwotč odx

měni Uúm š ůh žilootcm, kterýž bude bezc wsseho

hřichll(ťn. lll., k. 5u7).
Pclngianš též Usilowali, bludy swč doa
woditt odwolúnim sc k tradici cirčewxlé, nazýu
wajice Uauťu katolickou nesnchslnoU a bezboo
žnon, kterčž w Cirkwi. UikdU Uebylo, a čtcu
roUž jednotliwi biskupowč jeU z pťimlceni podl
ptsem sloým potwrdčli. Nugustin jim odpowidú
tcckto: „Naopak, wassich Uowot bežbožm)ch weu

sskcrú Cirkew Čhrjstowa,

jak zúpaduň tak i

wýchodnci, nn nejwúš sc zhroznje. Pročxež chci
obzlússtňč pčči k tonm přččiniti, ncjenonl, jak
se posawúde ftúwalo, swědectwi pisem smoproti

wúm uwoditi, Uýbrži odwolati fc ťU swčdeo
ctwim sw. spisowutclů cirleeloných, aby každý
poznal, že hčxjimc prčxwč a odc starodčana
stlorchč wiry katolické proti nowotúřským bon

důnl Pelagimlůw. Sw. mUčcUiťČyprian, o
Učmž i sňnl Pelagiuš š pochwalou mluwi, o
hťichn prmotnčm toto Uapsal: „Když Pčm Jea
žiš přijda na swčt wylččil rciny, kteréž nlčl
Ydmn, a od starých jedů ďciblowých ho Uzdrao
wil, pťikcizal zdrawénm, aby ločcc jčž nchťossil,
aby se mU něco horssiho nepřčhodčlo“(opišcola

ůe ope:rš c:c ojššmošxmx). N opčt prawi: Pao
Ulatujmc na foud, wyUesseUý od snmčho Boha
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prott Ndanwwi Ucposlussnčnm pmnatujme a poo
znúmez toho jalč welicc nčxmžapotřebi jest trpčxli
wosti, UčUn ktcřiž tak se rodime
toul wsselikč bidt) a protiwcustwi

žc w žiwotč
sllúsfctl Uluo

sinle Bůh řckl Ndmxwwi:ZloťcčeUa

budc

žemč w dile twém, w praccch buch
jifti ž Ui po wssecteUdny žiwota sweho.

Trni a hloži budc ploditč tobš; lu
potU twúři fwe jisti bUdeš chleb, dor
kudž se ncxlawrútiš do zcnlc, šc ktcré
wzat jfi Ucbo prach jsi a w prach sc
lorútiš

(Gcn Z 14) Hle okoloami soudU

toho ny wssicknt swúzúlli a sewťchč jfme!“
(epištojn. člš pčd.tjšmjč:)(ťll. 17, k 8)
N o Ulilosti Boži šřcjmč mlmoi sw Ey
priaU w tato slowa: „Modlice sc ťčteúluc:po

swčt se jmeuo twc
Uikoliw jaleoldychom
Bo ha žadali aby modlitboll nassi pofwčccnbyl
m)řdrž prosime ho aby julšno jcho w uúš se
poswčtilo Ostňtnš od koho muže Blch se pou
fwětitč ml ou fciul jen posmčcnje? Pouěwadž

ale fúul ťekl: Bnďtcž swati,
jú swatý jchl,

poučwadž t

o to tedy Urodlime se a proc

sime, abychom Ua křtu sw. poswěceui jsoucc, w

pofwěceni tom

tšž zustali.

Dlilc nxodlime sc:

Stasl sc wňle twa jňteo Ua Ucbi tati

Ua

zemi, nc jakobhchom tim žúdali abh Bťch či
Ujl, co chcc berž nbychom mU ččllčtlnlohll ro
Bťch chce Prosiutc tcdy, aby wůlc Božiwnúš
fc stala což Uby fc stnlo oprt šnpotřebi jrst
!Uůlc Boži t j pomocl jcho a ochrmch; po
nčwndž

žcidny lUlcxstni silou swou dostatečxuýur

Uellč“ (Čš

orationš

Čomjlúo:d.)e Dúlc

taktčž
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uwúdi fw. Otec wúrokh sw. Nmbrožc, jak o
hřichu prwotučnl, lak i o potřebuc milosti
Boži.
Na wýčitkU foncčně žc bisknpowcz pťj
nluoni jeu podcpsulj a že na žúdUčnl snčmn
shroulúžděxli ncbhll odpowidú takto: „Snad
tnkc sud Cypriml U sw Nmbrož z priuuceni
ty bllldo Pclaqiňuskč pťxcddenUnl již časenl
šmluhnulj 2 Yueb bylo slmd suěmu xapotťebi
k odsoUchi ldlndu tat“ pntluého? Musl scfuad
tň dc tacčistwo ch xm sučnul odsušowatj?
W dyč wětssi počxet jich Uileolčw Un suěmn ša
Uxaceu Ucbyl! N jestli prmUitr, žc Cirfeld žú
pndui ursluyslnou n lde;božuou uaUčU wassi

přčjala,

odpowidúnxc W:im,

žc mjlosrdeu:

stwim Chriftowým, ťdtcrl)ž Cirkew swou nlilou
ftčudš ťidi ex sprawujc, tač šachowúua jcst wira
kxttcdlřckci,še aui

ldrǧbožuých

bludč“l Mmlichowo

skl)ch, mlč Umssich lčcpixijnla (ku. 4, k.12).
Na šcxčaitčllrUkU 421 odcl.dral se lepiuš

opčt do Jtalie U odrwšdal paprži Undťečeuš
spčsy Nugnstiuowy proti Welaginnlml, wydamé.
Z

tčžo přičtUU bcš pochyby i Ua dwořc cisařu

ském wyjcduúwal, a to strmlu Mlagřmlůwtače
popudjlo,

žc opšt UtchačUč jitixitč se počxalč jak

prott Nugustixwwč tnť j proti lepiowi, roz:
ssiřlljire hmlliwú fnchsslélcko, jnkobh lepiuš
bhl Urcduiky cisarsřc podplatjl, „darcul prý jiur
podaw přeš 8o soslil tUčných n !uyernených“ l
Nr;dú sc núm pmmdčx podotmo býti žc by
Juliml byl loto šlouchfluč súul doyuchsltl m)
brž

mcimc Zn to,

žc ldrš Ualežčteljo powňženi

Ucrošlmmčnm a bezsuchslučmu chřťnnti taleélml

30
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Umčťil. N proto fc muscl sw. Btec Ua Uowo
k obranč pťipruwitč, n to tim wčce, ml nUl

italsiý biskup Klaudiuď ccle dčlo Ullianowo
byl poslal kdežto pťed tim jen zlomkowč wý
piskh učkterč od Walcria zaslnuč w rnkoxl
měl Bez UdťladU tedy nydal uowc dilo Uadc

psanč:ploti Julčanowi
Jestit

to

spiš

knčb ssestcr.o

nejwýtcčnčxjssi zc lusscch kterčž

sm Otec ploti Pelaqiamnu lchl scpfal Qldc
libena zbrasl Jlllic:nowa, fterouž ustmoččnr
mčxchal byla že katolikúm spilsll kacirú Maui
chowských Nngllstiu lmproti Ulu dowo„;llje žc
naufh tč o hiichU prwotUěm fcim newynalešl
nýbrž že ji Eirkcw ťnt od počxútku smého wy

Znawaln a že by tudyž Juliml i st
ktcťiž ji hlúsall

musel lekU
biskxlp Lionský,

Dtcum

leaciřn Mmlichomských spilntř

tu wy;nňwali fw. Jrcuclw,
sln

biskup a

umčenik Cya

priúu
Riticialš, biskupNutunský, hi
spanskýbiskuleympiuš, tcxkté,žedilarmš
blskup !o Gallij

sm Nmbrož

slmoný ldiskup

Milanský, sučm Karthaqixlsteý a Mile
witcxuský a sw papež Jnuoc“cntinš,
kterýž uččoli žjl pozdčji Uošli onUo sw fpjfo
matelě, mú nad Ue wssccky wčtssi dtxstojenstwč
(ťU 1., k 4)

Uwodlw

smčxdcctl:di Uadřcčexmch

spisowatelu doklcidčx Miižeoll
tykatč,

žc jai jscm

loynnlcžl

pak jcsste wo
UaUlťu o hiichu

prmotncul?! Neodwolmoej fc k biskuplml Eir:
kwe wýchodnč Ucbot i oui jqu leťrftaué oui
nmji š nčxmi tutež wir,n poučwndž wira ta
wixa jest kťcstanskci! (Kn.l
k 4) Ncb tn

doťazujc swčdcctwi fw Rehořc

Našianskcho
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Wclrcbo nuo č smuých biskupu

Ua fnčnm Diospolskem shromaišděných Totcž

Učil sw Jan Zlatousty,

o rtercm twrdiň

žc popirň lmučU o hrichU prwotucm odwolňa
waje sc k slowům jeho: Křestčmc tež ditkh
ačkoli Ueulnji hrichll; co; oudssom jcu znnuleua
že Uenmji hrichu osotmcho. Mlnmil totjžw Eiru

kwi leat a nllnwil tatolikunl a erbúwnl

se,

že by slowum jcho neprmUU smdsl podklúdatj sr
mohl nu o Pelaqmncch truklúte mdi ,šmiufy
Uedylo. .še fp nlc při,šnúmal wždu řunucc kat.,
pňtruo ž jinych uujt xpjjll jclpo, jafo u. p.kdhz
prmoi: „Kdyš Ndaxu ouoljo wellecho bťlchu je
dopustil,

a

jcbc

a

docnkcrc

čxlowčxčxrmtumš

debou lo žnbubll Uwchllul“ (fu l k 6) „)čoj
slawuejssi tedy a Uojwotcčučxjsii Ulušowe w Cixa

kwi kat wy,;núwnll uauku tu“ doklúdú sw
thc, „jak tedy ulužc xuliau tlurditi, žc žcidun
se k ni Ucpťju;miwn, n žc uauťa ta ueul

lrč

bnjkou jprodtcho lldu!“ ll)
Ue) Poučwadž Zuliuu kutolitum uslmmčuč Manichomcň spilnl
domo;uje mu sm Dtrr že seim Mauachowrexu jrst nu nordi.
žr ncmožuo. ubn z dodrrljo zlo poudstnlo„ a žr uenmže jc
Uřlpusntt hřčchu dčdlčuédo poučwadž kořrn ;la nemňže tladen

dUl: m tom ro jeudarrmBo;lm
„Toléž,“ odpowidaj mu YU
gustin, „i Mantchomej zasteiwulx!me wfsur txt uči že au
jclc juro; t člomčr nriprudr dodři a sornudedltudi bUli hrichrm
Uak zlo že puwod júduj w;ulo Tnl léž urnrnudr jrstlf žr fořeu

zlu nemuže sc položutč w tom ro jrst ťnrrm Božim Wžddt
l smuslowc člowčfn řarem jsou Božuu Y nrmoč do snmslu
čxlowčfa prwulho zllj durb položll tořru šlu, stž lxo fo Uřjcdu
Urrmluwxl a fdubh lcufsátc dussr lidskli kořeuiu zla nrbyjn

přljala xajisté do latc dřurdu nclmla Uiuuolulu! Rdyž ale twr

duď že loťcu zlu ncmužo se llaistt do dnru Božubo lnžana
ulchou!ec bU lt mllo

odpoudčdčl: Jell

bowsl tudoru rozumo

učdo dnrrm Božim a jrstlt do uěho luřeu ;la flasti sr nr
mňžc zajistc prmodč podobuťjssi jrst. žc zlo wubcc pumod
swuj ma z bywstl od Boha ucstwořcné trdy od bytosti zle

Bohu souwčťe“(ln l tap 9)

30jř
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Na zúklcadn pisma sm a wýroku sw Učiu
telu cirkewm)ch bhl sw Nugustinnmckuohřichn
prwomcm w l knišc proti xxrlimlodoi dowo
dil W druhš lexlišc odpowidú nn psltero Uú
mitck ktcrcž JUliUU a Pelagiauš obhčejuš či
Uřli Rdo šastúwú Umcku tu, tak prmoili musi
prý též dnslcdnč připnstjti, žc wlastnč ďcibel
jcstčt twilrrem lxdi rodicich fc Uulsi též žawl
hUontl sth
nmnžclský, Umsi twrditi, že Ua
kťcstn sw wssickni hřichowš fc neodponsstěji
ano Boha smncho musi ž Ucplmoosti winitč
a koncčuč těž pťipUstiti že Uculožno čxloweču
k dokoualofti dospeti Nciulirřy tyto sw Qtec
whwrncuje tcckto „My katolici wčiime a Udy
šUúUdcime že Bich prawý a w prawdč dobrý
twiirceul jesi: člowčka; Bub, kterýž ž Ucčistého
čjstš pusobi, pndle Uezpytatclnc luoudrosti swé
ačkoli

žaidný čxlowcťš co ristý Ua swčxt Ucpři
chú
a,;i cx pxočeš pod Uloci ducha nečistcho sr
Ualešú, Už Uwci Ducha fw očisteni doscihUc.

Stmo Umnžclskýjcst dobly (ačkoliw rožplo
šowčmim i hřich dédičný se wzssiixujc) Na
kťeftu sw knždý a wsscljkh hixich sc Ucim od
ponssti nčkoll zilstmoci siabost w člowěřxl po
kťestu sw ktcrouž každy picumlǧati Uulsi Buh
Ueni uespmwedlřwú, trcstá lč hťichy, bud drdiZ
čxm) mleb osobni hřich Člowčk nlužc w doko
nalosti kťesinuskš profpiwslti, wssak alc pomocč

Uňlosti toho ttcrý pijtrošeuost lidskou od po
cútku pokažcnou, pxomčutti n nšdrawjti Uulše“
(kU 2 k 1) chnotliwc čxlčxnky
tyto oduwod
seuje wýrokamč slo thuw, Nmbrožc, Cypri
cma, Rehoťc Ncczianskeho Jmm Zlatoústého

Šestero rnib sw. Nug. proti Julianowi.
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z tč hlawni pťičiuy poněwadž

J;lliml Umoho Ua
tč w Cirkwi před
pnf čtyaech knjhúch
wošujc Uauleu kat
foldeni kťestu fw.,

tom si zaklúdal že UaUky
tim Uebylo W ostatnich
sw Qlec ž pčsma sw doo
o hčxichuprwotUom o půo

o stmou

dnlaxxželskéuxla o zlš

žadostiwosti ťtercxž z hřichu prwotuého puwod
slouj nm Buh žúdostiwost tutoi w pokťestěných
Ucchúwú proto aby poťoťil pýchn Uassi Proč
se to stúwci prcxwi fw Btcc což mohu jillčho

otom

řicl Uež: kdolxlůžepošuatifulyslWúUě?!

Pťece

wssslk Umoho již wim

kdhž !Uim že

Biih fpmwedliwý chuuže ldýtiUesprawedliwým
mlčž wssemohoalcč bezxnocným! Pwčež

w soUdU

Božim hlulxokéma erystižčteluém hledntijest
pričxiuy toho, žc dokud žijculc w touato tčlc
sulrtclUčxU, proti ,žúdostiwostč tš bojowati a

Boha wšdy pxositi Ulnsimr: deust Ucimxmfse
:Uiny“ (kU 4 čislo 28) Napotom tež š pisum
sua dowošujc, že pmwú šdrželčwost n čxistota
jnč xumlžrlskc: tak ň pcmickx šllisstulim dmcm

jest ulilostč Boži; pohané wssať žc nni prawč

cistoty

tc

sprawedlxlosti

ani louldec prawč

cnosti

a

neměli polxčxloadžpsúUojest

že sprawedllwý z wixy žije, a wssecko
co ueni š wirh hťich jcft (Niul 14 23)
a žc be„; wčřy7Uenložno
Bohu
zde)Julian

jcst libiti

fc

jř) (K Zid. 11,6). Tndiž milostj Boži
jarož Pelngimxč wubcc nsilujice dowozowati

žc člo

wčsu ncui třctm mřlostč Božl fu fonáuč skutku dobrých, odwo
lxiwnli se též l přiklndum polxamu rteřiž prý i brzc wsseljkc

uuloslč Boži muoyými cuostml Uroslyuuli Lluguslm wssnk
uaprotl dowozuje že ncm prmoc cnostll lrč skrze lmlosl Boi;
a opiraje sc o wyrot nposstola Pmota: Wsse co nem z
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kc spascui každemu ncwhhnutclUč tťeba jcst
prccc alc BUh w prawdč chce aby wnickni

spafeui byli a k požnúni prawdh přčssli(ku 4

č. 40u47)

Juliau též popirnl že UeUmžcstútihťichdču
dičný, proto poučwadžž rodičupokťcstčnýrljro
ditj se ucmohoU ditky břicheul prwotným possťwru
UčxuéNn to sud Qtrc tateto odpowidú: „Jfout
;njiftč Unlozi fťutčowč Boži tajcmúi U Ucwy
stižitclni a prospčxssuo Učxm to joft š tc piičiny,
by se ncftalč wUrdUiin, a nby ucpťcstnli býti
diwnymň kdybU ka,;dý přičtlly jcjich dowoditi

mohl. Proto prmoi takc pisto

Jakož

Uca

wiš tetclú jest ccstn wctrU a řtcrUk
sc sklúdnji kofti wžiwotc tčxhotué,tslk

Ucounď fleutku Božich (.Knš 11 5)
slmd prciwe proto

N

pro,;icteluost Boži ,:atujiti

chtčlu pťede wssetcčxlofti lidskou mjcmstwi ouo
jnk se totťž stúwá šc š očistruych od hťichu
prlootuěho rodč fc ditkU hiichem tinl ponkwr:

niuc o2! Moli.x sc tch, pruwi swatý thc

JUu

limlowi, twrdččxli, žcwčlřdcc uemoljou rodččowe
kťcsfmlssti hťich pťewoditi xm ditkU swé když

ho fmui ueumji )

Wždyt pcxk i w Stnrčm

čšcikouč z rodččil Uldťr;mn)ch rodili fe ditky bcž
obřizko
N jai ulúul Zax to, šc obťi;ka wubec

proxocťl)m ldyln obra;enl f!oútoftč krtu sw u

(.KUNč
wiry
dřich

17 18)

hřich jcst we smysiu poučlud ssirssim užiwá slowa
ldyž prumi že cuosli ly Urbyly, lrč ljřjch nniž pat

lodo wurofu m rele strohoslt a lwrdosta jcho déře
m) Jn adssar uetwrdim že ditly brze tťrstu Chrčstown umirajicč
lasowým trcstcm pofutouuainy dudou že dU jřm lépe bhlo

adyse ncbulyuarodily! Bčloli Uemohu Určili Uerl) jnfo n jar
welňsý lrcsl lcu bnde pťece neosmčlujise nordita že dy jum lcpc

bylo aby ncbyly, než oby tmn byly (sn 7 t ll

č eu)
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Qstatuě w celčm tom dile,š weliťou pili
a důklndnosti Zpracowaučul, wywracuee fwatý
Qtec wsselikč hanliwč útržky a posmě ǧh, činěnč

od Juljmm, š podiwlchoduou mirnosti. „Hanliu
wými flown twými,“ prawi, „nemohU š opo
wržeuim pohrdati! Ncb jať bych to Ulohl, aU
š jedne straUU dosti sicc pťičinh múm rado

wati sc š drnhc anč

muohem wice trUchliti

jest nlj jnk pro tebe tnk i pro ty, kteťiž š te
ldou bloudi
Rndowcxtč sc Ulohu, když si pťi

pominmn slown Pcinč: Rdyž wssclife

zlč o

waš lhollcc Ullnloiti budou pro mUe
radnjtc sc n wcsoltc fo, ncbo odplata
xoasse bojnú jcst w Ucbcsich (Mt.š,sl).
quchlčti

wssňk Uulsim, když si pťipomidlúm boa

lest aposstola řkoucibo:Kdo jest nemocen,
abych jú (Ž uixn) Ucbyl Ucmocexl? (j.
Kor. 11, 29) (txn. l. le. 1.)
JUlmU hrdč sc wychluubal, že smUoteU
boj teu podstoUpil U chlikoU tiži jeho že fa

Ulojediný u sti sc moolil; Pelagimlům žc chcc
bytř Dawčdem jafož Nuqustill katolikellm jeft
Golxússeul! „Ncwiux“ odpmoidň Ua to fwatý
Btrc, ,zda li mezi soboU lncite Umluwn že Pe
lagicme sc mdslji ledylchš ty přcmožext byl
Co se mnc dotýkú Bich Uchowcjž, že bych ja
!Uaiš k souboji wyžwnti fr osmelowal
Neb
kdekoliw sc Ukúžete wssnde wojc Ehristowy
hued wúlku proti wúm wěsti bUdou, jakož již
wcilčxiliproti Caelestiowi w Karthaginč, kdhž
mne tam Ucbylo, a Ua wýchodu w frnjinach,
daleko wzdúlouých od Nfriky“ (kn Z k 1)
Juljml tntetčž sdo Btci wytýkal, žc sc núo

704

Šrstero lnih sw. Nng. proti JUlinnowi.

silnč wtirci do wcdeni obraUU jmenem wesskerč

Cirkwc kat. a že lid proti NelagiaUům byl
popudil. Nugnstidl mU odpowčdci: „Wůh ostťcž,
žc bych coš takowčho U katoliků opowúžliwč
fobč pťiosobowati chtšl! Wrwč, Uež jú se Uau
rodil, a prwč, Uež jchl ZnotUUBohn sc zrodil,
již Ulnoši flawui Učxitclowš ťcxtoličtiblndh wassc
dňkladUč bylč whwrňtili.
Nynč wssak Uciležiu:
k počtll ončch Uullohých, ktcřiž Uebcžpečuč

Uoo

woty wasse porňžcji, pokndž dostntcčný jscm,
jakž Bůh jcdnoum knždšnul Udělňl miru wirh.
Jestali mi nlc wotýlečxš, žc jfem lid popUdjl,
pomni,

žc to prúwč proti

tobš swčxdčxi,že totiž

nmcka la leat. wsseol!ccnč tak ntwrcha
jcst, že
ilidU obecnélml zuúxna jrst. thňtUč lossalš
Uutnč žcxpotťeldi bhlo, lid dňklndnš poxlčxiti o
dňlcžttč prmoďč te“to . . . . Pročcž přcstasl již
posmiwnti se xidiim Ehriftowr)m, ťtrrýchž „Učlo
dcxmikh w dilnňch“ ch„;ýwúčx, U ponuli, žc co
jest U swčxta nxdlé, Bfch wywolil, aby Zrchcmbil
silué. TŽ, ktcřiž žuaji wirll kat. U ždmji tebe i
nme, Ucchtčji od scbr Učxřti se. auobrž radčji

wystřihaji sc pierd telxou; oui ucjenom lxožmého
přičiněni, nno dúon již přcdc UmoU žlmli a
wčdčxlč prmddn, kterňž fe proliwč bludu wao
ssemn. NU již dúwuo přcde ulnrulžnaliprmudal,
ktorollž ty popirúš, jak mohu jci býti pňdršoda
ccm toho, co ty lxlndcm býtč se domuiwúš ?“
(kn. Ule k. 8, čd 22, 23.)
Jnlirm taktéž m hrdšm pťrphchu ťekl, že
se směle postawiti může po bofU sw. praotců,
prorokii, aposstolů, UUlčeUiků a fw. kUčxži, čtcu
ieiž wssickui tntéž UaUkU hlúfali. „Nno,“
odpoo

.Šrstero rnib swd Llug. proti Jnlicmowil
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widú nm sw Qtec, „fnd praotcowč hlúsaji tobě
že t plo Ulalč ditky pťansseny jsoU bhly občti
Za hťichy (dlc 3 kU Mojž w lenp 12., kdež
se weli žc žcna po porodu přiuesc šn syUa
ancld za drcru bclúuka ločuiho ťežúpalnc občti
a holoubútčeo auob hrdlččxku za hřich) ponča
wad; Ueui čxjstc od hixichll mli nemlUwUě jeho

staři jrst deu jeden (Job 14) Proroci hlúsajr

tobč: W Ucprawostoch pocati jsme (žalm
50 7); o sw aposstolowé lnoluji: Kteřiž

teolipokťcstčui jsmcwChrtstU xccšissi wc
smrt jehopořťcslčxli jfmc abychom ža to
Ulčxli,žc jsmc šcnlťeli hťichn ale žiwi
žc jsmc Yohn w Ehřistxl Jcžissi, PďeiUU
Uasfcm (ij.

6, 3, 11).

Sw. UlučxcUicč
dou

fwčdčuji, žc wssickui télesnčxpodlc leanm
šroa
Zrui xmtašou sUlrti stmxc pojiulcmi bywnji,a
Zozx té piičluy xm křestu fwntcm ditlenm Uiko:
liw wlastui, m)brž rjži hťichowé fe odponsstčxji;
a koncčue: woluji sw kue,;i, še řaždý, kdož dlc

tčla fc wdi plwc již hiichu sestmuú Učostuým
prwé Uež le žřwotll fo uarodi
Jak sc tedh o:
smčlujeý„ thto Unžúwňtl společnjfy slUUUlj jex
jčchšto wiru popirúx?! Scbc ssnli:w, syUU febe
swošuješ! prořcš wdej fc w;hoičxeuosti kternš
tcbe podjala ldy prmoda Uebeskú m tobe žwi:

těžila“)(BU sl k 2o r ďZ)

eh W tnlze této jukož i m ucdokončou:m dilu Uroti Julianowj,
sw Qlec cnjlčxla Urxpomiun žc sxim juž soudmj sožum lňdsty
přižumt sc musx f r:aucč o l)řxchu dčdiruúan poučmudž by jlu
unk nebl,dl o to ro;iossusl osai;tu o U:mxodu zla
Nrd kdo

mňže Uopirntiprnuddiudostslou!Bobowoch Člomčs

Z žruy,

narozen

krcilry šlud jfn čacx nnpluěu bljudaimuo

ddmi bu čdnmu Rdo jr o !o sčistu iudu nxssellfuchpoljrom
stihnjlcich pofoleuj ladjfé? Rdo je o to sčitata udurllfú uosilr
chrlnostl n „Zločuuytlr yulřž sudčxtop yoá? deud nlr wsselřfc

ň
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Hluború a Upř
rmmú pokora zdobila swaa
tčho Llngustina wždy, i tcnkrúte kdy š apoo
Utolem Pawlem wssim prmoem loolati mohl:
Hojnčji jsem pracowal,
Uež tossickni ostatni
zlo to půwod swuj wznlo? Bůh, na ucjwyš dobrollwy anejo
swčtčjssi, pňwodrc mssrho dobra, nisternk ncmňžc bytj puwodo
cem zla nýbrž sndořim wessfereuftwo učtnil wne dobré a
stwořiw člowěru nčřml jej dobreho Jrn tedy člowět sám a

wolná wůlc jeho jeslif pňwodcem zla Pelaqiané twrdili žc
člowčr nym jesstě lut doloualým jesl jalým byl pťcd púdem.
Zc:li ale tomu tar, láznti se dlužsw jest jnl sc s!áwá že
hťessi, a žc wubec

we suuětč mnodem wice jcst bťjchu než

cuosti a mnohem wťre nedluzenosti, uež blnžeuosti?! Buh nčio
nil člowčlu dotonalého odkud to ale že sum sobě nstawičnč
jest na odpor? jnt mřlnje žiwos a Urece musi podlelwouti
trnté smrtř? Zaf touži po b!ožcnostň a přece uapluěu jest
mnobýmč bidami! Dnch lidský lidnje si w dobrěms smyslnost
wssnk swádi ho le zlému! Wulr uasse ku chtčui dobrebo jest
wáhawa k hřichu nle holowei u rychlci „Wsscm nlim“ di
sm Yu uslius „přjrožeua jrst žaidostunosk lčlu msscmpřiroǧena
jesl jafasi zpozdllost wtupu (rozumu), za slcrouž i li jenz se
zowou důwlwuými nikolčw brz ncsnáe pochopuji u se uči
Uneb w runre núboženflwi prospiwnju Muozi nmji od nau
rozeni lčlo sserrdné n urtworné mnozl jsou dčrmné a fsátkr

pamčli nmo.zi wlupu zpozdilěho a rozumn tuprbo mnozi
prchliwi, mnozi chlipni nno mnozi dolouce jsou od uarozeni

bldi a drzmyslni (0p imp e: .Au! Ml 9)

Tofowoto stam

pokolrni lidskédo stmu to hřjssnýu nebla;rny, nemňže ulllerak
pochazrti od Bohn nn nejmyč dobrotlwého, o nčm;psaiuo jest
„žr wjdťl wsse co bUl uťinil n bylo welmi dobrč (lůeu 1
:ZU Strndn li tedy poroleui lřdskcnyni wubee a wrfměš neni

ono strlidáui uic jtucho leč pokutou!

Boněwodž alc Bňh

nn uejwýč sprmoedlimý jcst nemužc Uosuta oua zu jinou
přičinou uloženn býti, leč jen zn přičiuou wčuy„
u ponča

wadžsaždy, řnowč nurozené ditfo oberuonl po

bromám lěm podrobeu jcst„ musi lež wsscm spoe
lečná býtl wina hřirhu! Proto Uralui sw Nugustin:
„Bňh jrst sornwrdliwý, a proto nemohl by chtin„ uui připu
stjti udy nowě nnro;eni již tate bolč nrblaženi rdyby ncměli
na sobč wiuy Těžfe jfou zajlstc potuty ouy, n Buh nejspra
wedliwčjssi a wssemohnuci njftcrutbonrpřipusttl uby nowěna
rozeni obrozowč Zeho smisseli je,fdyby nu něuepřecházeln wina

prwotnťho a slaréljo bťlchu“(Errn ejul op imp Aj 27d 17)
Hřicb prwolnl) ledy přecházi nn wsscrky Uotomkw prwých rodtču,

l. j na wrsskeré poťoleni lřdske Blčkolč nemňžeme pochopili
jukýmto zpňsobem hťch onen na nác pťechúzi, musime přecc

„RUkowět sw. Nugustina.
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(1 Kor 15 10) jakž to zajistč plati o tossea
likč

čxinnosti jeho

proti Pelaqimlúm

obzlússtč ale

o boji jeho

32. Spisowě, „Nukowčt“ a „o pcči, ktrronš
wrsti máme o zemřcle“ Pastýřsté ncsnlize sw
Llugustina.
Za čafů tčch nebešpecuých ťdež kacirstwa
obojetnosti klanmmou mnoho lidi ke bludum
wyznmi, žc fotolčckei nnukn o hřjchu dčdičuém uittcrnr ncodo
porujr rozumu roždoswčdčujč snké blndowc Gnostukn a Mnnio

chowcu jafož i oncu blud ťtrrw stauowil jakl)si oředbytný
žiwot dussi lxdskďch Bl proto dowozujc sw Nugustiu proti

Zuljanowi: „Nikoljlo ďábel nčjaflj uestwořčlto co náležit
přiro;euostt ltdské nndrž ďcibel to co Bňh stwořil dobré swc
demm r dřichu porusill tat že nosledfem ráun le učinčnr
woluou wulř prwých roduču luesstcré pofoleui lddské bolestuč
slrádá
Hle zřejmč widuš bidu wssebo Uofoleui lčdskrho, sám
onk bnf dyo a mssrlifou blužeuosti čusuou oUlý:,Uul faždrho
due luhý boj wedčš (prospiwml chtčjc w dobrcmj, jestlč wňo
bec pluili chccš čemu tč wiru Uči Pohlédni té; un ditry a
wi;, jnr muoho ;lého suássrji w jafljchto marnostoch,bolestech,
bludech a urfuášach loorustujť
!leatťiž dailc na dosnělé, t ty,

fterjž Bobu slouži jak dlud jr posoussi aby je otlmnal jut
uesna; aurb bolast je dolounj„ aby je zwraitily, jať wilnost
aby jc rozolamrulln jak krndnost nby je Uornztlnl jak pt)cha,
nby je nudunulu Kdo muše wssr to wypočisti, ro tě;knm jhem
skltčue syun Ndumondyll! erjmn Urnwdn Udsseubrcučbido lč
přimčla po.rquské filosofy, erčdouci
o prwotuém lxřichumleb
w něj newčřici, l tomu, ;c tnsdjli žr jfmc sc Urou!onarodili
nbycdom snússrli pofutn žu l,xřjchy,zoáchnué m julémsi žlootě
Uťedchozim, a že dusse nnsse o trlcm porussilclmjm swázána
jest tnt jafo šňlmj e umrlým, jnlowýmto lreftcm Hetruskowč
juké loupežnim pokntowutt odwyflj Ypontol wssnl dofona
quwrbujc blud teu jasoby jednotljwc dusse za julousi porutu
na nč uloienou pro žjwot Uředesslý,ď ro;ličuýml těly spojeny
býwaly. Což tedy zblšwú leč abychom řelli že přxčiuon wsse
likédo zla toho jest:r buď nesprmordlnost murb uemohucnost
Boži, aneb pokutu Umuotnédo a slnrrl,do břichu! Bňd wssar
ncui mu neiormordlnoý„ uni nemodútuý, u Uroto mujiš wy
znati, že by nebolo jlja luk tčžfčho un synu leumowu ode
dnr. w uěmž wyssli „zežiwotu matty swe, až do due pocho,
wnui jrjich do matlU wssech (do zcmč), rdnby nepředcházela

wiua hřichuprwotnrho“ (Proti Jul

ln Cxl, č 83)
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„Rukowčt“ sw. Lluguftina.

sloedly, bylo každčmu křesimm důležito, ano i
welmi prospěssno, dokormle zxačxti prawidla
Umcky kčxrsichské, obzleisstuč k tomU ťouci, bh
tiul fUáze wsselčkých bludň, ji Udporlljčcich, lUye
ftřibati sc mohl.
Tcdho Zajisté Umozi kťesťlxllš

fobč žcidali, oč swatčho NUgustjua prosil Wao
wťincc, muž uúbožuy U wšdčlaný, kterýž Zae
stúwal úťcxd,wrchniho pisaře pťi jcduom chrcium
Nimském. Zúdal totňž slo.NugUstjua o kUižťU
xlějařo u p ťirUčxUou, obsahujici hlawxli člliukh
nmlky křesimlské, bytimsnúzc ochrúuiti se Uxohl
pťcd blndy,

toho čxasu rošssiťcalýuri.

NUgUstiU

loyhowěl fnašnš žaidofti jcho a poslal uUl (ra
421) knihu, Uadcpsnnch „RUkowčt k Wawťiu:

cowi“, kterouž prwnim

fatcchifnlcm

w

Cirkwi kas. wssim prúwcm Uazwati Urůžemc.
Rošwržeua jest Ua třj čústky; lo peri
pojcu
dnčmaň U tonl, co Cirkew knt. wěřiti přrdsta:
mujc, dlc pořcidku nposstolskčho sncsscni, spolU
wždy wywrarujic kexriřft!oatoho xlděfxl;w druhč
mluwi o kť. Uaidčxjiu wýklad čxininanlodlitldu
Púučx; w tčxcti pak o lúsce, ktcraiš se. rodi ,;
wiry a Uúdújcx17a koucc jcst wsscltkcrých
pixjfaiu

žnui Božich. Rcčč krúsnou a š libe,;nch djuuysl:
Uofti pojchúuo w kUčšc tš o chdňležitějssich
prawdč:ch wšry kat., spolU wssslk json w Ui Zau

hrUuty chblmdnějssi

a Uejkrúsučjssi zňsadh fUm:

těho Btce. ů)
ije) Pmnátná jfou znjlstě slomu sw. :Otre„ kdo o lžl mluwř: D:
wssem šnjl“slé řrč (od Boha) k loum uftuuowcnn jrst, ullolno
by lldč wespolek scbe ssállli, nýbrž ex.bUmnsjléufy sté wcxspol
lok sobč wr zuámost uwridčlň.“ Dále tlndrmo tuto. co suwto

Dlec o statostč pofciui prawř: „We sncsfcni apo
sstolském Urjprwé řeč se dčje o Clrkwi sud., hucd

Spiš sw. Nugnstina o péči o zemťelě.
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NU se sw. Qtec obiral spisowúnim dmdo
ťečenš knihy, dosslo ho důležitč psani sw. bča

skupa Pnulinn

z Jtnlie,

důlcžitč proto, aU

pťičinu zmďdalo f nowémU dilu, kteréž pojeo
pas nn lo o odpusstěni bťjchu Tim odpnsitčnťm
stoji Cirtew (nnssr) kterriž jrsl na zemi n jiuu nrr

znhhue což ztrnreuo bylo n nnlrxeuo jest Na
fřtu swntém odpousstěji se nám hřichowé jak
dčdičny tar i skutcčni wssuk nle osln!ui žlwot
člowčsn fterýž nabyl již roznmu a bnf selxedo:
fonulejsji bul nemu„;c odstáti bez odpusitčni bťj:
chu Neb nposslol Jnxi Urnmi: Pimeali že ljřichn
nemnmc, snmi se swcidime a ueni w náo ornwdo
(l Jnu 1 8) Co tcdlp do podosabnnti odpusstčni
břichň i scbe wčtssicb w Cirkwi fnt nnd milo:

srdenslwim Božlm nrnit zoufntt tčm ltrťiž Uoo
táui čtni rnždý dlc miso hřiňdu swcho .fřdowssnk

pokáui čiui za dřich pro kteru z Cirswe woobco:

wein byl přl tom urmai sc taf oblrdu brátt na
délfu čnsu, jorož wice na miru litosti Neb
frdccm frrousseuým a poforuým Buh sám nco
podroei Pouěwn dž nle lilost (wniterná) člo
wčxfajednoho pťed druhým tnjná jess a Uc jia

Uns leč buď slowy nueb Znamrnimi pozuati
jc msužc(pťrd Bobem snmojrdinym jen zjewna
jrst o nčnlž psáno Božr lfáni mé Uřcdtrdou
Ueni sfryto lžalm37 mj) udssim práwrm trdd
pirdstamrui Cirfwe ustnnomuji určité čnsy
(dodo) Uotliui dU trž i Cirfwt zndost se učiuilo
udkteréž lpřicboudésr odponsslťji
nn mimo ni
se nrodpousslčji
Nrb oun (Cirkrw) Uxprawdč
Duchn suwco zustnwu piijaln,

bcz nčbož hiie

choudčodpustiti se ucmobou, tnf sucr žr fomu
a fterým sc odpoussts:ji, ti docházejč žiwotn
wččucd o“ ffu Go:, éi.e).
Rlade tnto sud Qter nrjprwé
odpousitčji

swátost kiestu ktrrouž fc

hťichowc, jrž nui člowčxspied přljetim swntosti te;

mossot burd medlr jwntostl té flade od pusstťni ldřichň w
Cirrml fnt Sxim nlr lo;e;náuui biuchwwssrdui a Uřich těžťc
smrtrlné

o o dussedmňuprnux: Za hřicho kuždodcuuč wssrdni

br; ksrroáž žludot neiš nrzdejsst nrm snždodeuni
trž
modlltba
měřicich xndos: čtni (f 81) Zplisodrm sedy
roždilmj U dosnhujcme

odnusstčxnčdřiňm a sice wUrdnxňo sfrze

nwdlabu (ulul:lžuw a nosty„jnk nn jinťm mjstě nrowi) od
qustčač wssat hřichň tčžtych nneb smrtelm)ch dosubujcmr moci
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dnmoa o pťedmětU útčchy plnčm

totjž byl!p prosily sw Paulina

Dwč Umtkh

o powoleni, bh

těla jynU swúch zemťelych na Ulistě fwatčm, wc
chrúmU pamatce sw mučxeniča Fcliša zafwčceo
Cirtwc

ncb Cirkcw má tuto moc od Ducha sw (nn pťia

jala Ducha fw co zostáwn) o l ni tcdo utifatiscmnsi
taždý, tdo chcc odpusslčui hřichň swých dosáhuoutč

dime.nn mimo Elrscw se neodpousslčji)
doscihl ldo

(„ mus i“

Bywssar

odpusstčui hřichň těžtych, ueni nu tom dosti abd

wůbrc jen a powssechněwyznnl že břissnifem jrsl (an tot
w jčsiém ;působu čini č dospčlý nu tťestu sw), núbrž mus

wyznntčdřťchoswc wsserkytj xnusi ie zpowidati
co
sw Qlec nnznačujeslowy: že fnždý pokáni čřnilt

musi, dle miro hřichu swčho

Llutrdy faždemu

pokáni čiuiti jest podtr miry břichu jrdo

mu:

sel laždý znjjste z jednotlčwých břichu swých sc zpowidatx

Ueb

jtnuk bU se nebyln mohlo Uslauowiti mira poláni
ldyby
se nrdylo zualo m iry hřichu fodčlw n jeduollmdébo Zinnl

wssar poscini činiti mnsi rdo sc hrichu dopUsttl

dro ktcrý z

Ciňwe mdobcowán byl Žc sw Otoc tuto rozdil čiui mezi
lpixichem
tčžwm sonkromný
m a hřichem lčždjm weťeju
uým odtud patrno že wčtu tu oddčxlnjeod prUdui jaž ukona

čenr nprnwř: Rdo wssar dřichu fe dopustil pro
rtero z Cirtwe wyobcowáu jcsl byl Boltf jfon tedy
jisli bťichomé pro lterr drissnif z Cirfwc sr whobcowal

Tuto

wssat již nepostačilo je bu lpřissuikjeu tnltko soukxomč je byl
my;nul a sonrromě též pofciui za uč čiml nýtxrž lxylo zopou

lřrbč, nbo weřejuč pofaini čiuil l j musel wrřejuč

zpowidntř z neprawosti swé wcrejnč

litost

se wy:

swou ou

sudědčoumtňa weťrjnč
cwičeni fnjicnu podstoupiti 9l tlǧto
Uosutuǧlojici bylyt podlc toho jnň) lxyl zločjn nn určitý čac

mušnčřcmj(
přcdstameui Cirlude ustauowuji
nrcate casy poláni; ustanowuji tnt tedntrntrátew
Cirkwi fat mncobecnčslaumlo sr) B o lom flernž weřejnč
pofáni čřui prami sw thc„ ze sc má wlre ohled brútt na

mirn

litosti,

..j

wronci horlimost litoslčjrbo Ucžna

to jar dlouho již ťoná pokuty lnjici

Proč

Cirlcw wsfnt

totlo uslanowuje.poznati ze slow by tež t Clrlwi
za:
dost se nčinil o (t j snaprmueni poborsscnitmnčbo) An
wssat prnwj e tčž t Cřrlwi
(oby fe Cčrtmt ;ndost učinilo)
byltč zajisté dlown U účcl Uro lterý potnui tosofe tonalo,
jiný , teu totiž, uby Bohu samému turto zodost se učinilo
ňaždy mssaf mnže dosáhuouti odpusstčui wssech dťichň swých,

o dyf č scbe wčtssi bdly„

jasož lčžkýchbřichu n soufrome

Uúch tnk i lěžlych a zlásftč mrřejnych zloťňnů

nu Cirkew má

(od Chnfto) moc lulo, wáznli a rozwozowati tnl siee žc tt,

Spiš sw. Dlnguslina o péči o zcmťelé.
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Učm pochowati smčxlh Sw Paulinuš jim to
powolil hned wssak psnl o tom sw YUgnftir
Uowi, žúdajc ho by mu obniměǧť xohsloětlil,
zdali šemrelémll prospčxti muše zc tělo jcho
Ua takem mistč poswčxtném odpočiwci Qn fúm
prnwi deile zn to ma že tačowú ;božnú pcče
wěťicich žemťelým beš prospčchu býti uemůže
a sicc ploto, poUěwadž wcnkcrú Cirkew šachoc
loúwú obyčcj, nlodljti se za žcmťelé “Tať též
Um ša to, že Ulužc prospčti xemrelénln, kdhž
Udpořiwú tčlo jeho ua Ulistč takém nn kterémž

wčťici sc fhromúžďuji

abh fwatých o pťimlmm:

wýwali ďc:li alc tomu tnť, že Ucmužc Uale:
žitč rošnmeti slowňm aposstola Pmola řčoUr

ciho: Wnirkui

luy šajistč

ulecišati fc

Utnsime pťcd foUdUoU stolici Ehriston

on,

abh přijal jcdenkaždý Ua těle

wlastnim, jak čiUil bnďlo dolxré neb
žlc (ll Rou 5 10) Dle wúroku toho ulčlo
by se soudjti žc každý Uui w žjwodhti swčm
ččnčti, co ldy nm po smrti pxospiwutj nwhlo
nueb Ulělo; z toho by wssak uaisledfem Ulo,
lteromž

břichowč sc odponsstčji

dochnzeji žiu

wota wččucho
Eirfrw tcdy odpoussti břicho mocu Božl a
na mistč Božim
e nle sw. Qler předmčt tar dulržity ja:
rýž jest swátost pofáui a obzlrisstč zpowčd
úftui nčfolika

cn slowy nuznačdl(rnždlj dlc miry

hřichu swébo) lo

uemnže diwuo býtl Uowužimeli žc Usal mužl wzdčlnnému u
wlře sut , jrmuž ftručuč jen nejljlmoučjssi člňufy Uodmi chtčl
Žc nlc na tufowém miftč o pofciui mluudi, jrst uaim též zřej
mým dutn;em že se nrjcduú n přcdmělu lterlšž nděřili lze

urb ne mjbrž žc sc tn jedná o člxinku uauly

lat

To wsinr bežc wssé Uorbwbuosti jisso jrst že nn umcdeuěm
nxiftč siiťejř wuplsuje způsob pokáui werejucoo n šc tim sa

mým juž pťedpotladci jiny zpusob Uofeini totiž zpowčd
soukromnou a zndostčtnčni soulromnc
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že an
dpechU

zbožnú pčče pro
jest.

š

o

zcmťelš bez proo
.

d .

Sw. Nu,qnstmodpowedeljpifem: B pčči,

ktcroUž wčjti múmc o zeurřelč. chprwš
wyfwčtllljc nadťcčxcučxslowa aposstola Pmola
w ten fmysl, že sc mdci z Uich dowošowati,
šeby Uxodlitba ža zemťelč marnú byln, nýbrž
že od toho, jak kdo žiw byl, wisi, šda:li olm
žbožmi pč:čxcprofpčti můžc po smrti, čili ujc.
„Těm Zajifté,“ prmoi, „Uic neprospiwá, ktcřiž w
žiwotč tom žlč jruom činili, a tčm taktéž nrmůže pro:
spčti, kteřiž w žiwotč tom swatč žili n !oččnčho blahox
slawcnstwi již účastnř jfoun Řdo si žcidných záslUb w

žiwotč tom ncwndobyl, po smrti tobo jjž činiti uemůžeo
N tak trdy jisto jrst, žr i Cirfrw nikolřw ncxdarmo a
brz

prospčchu

sc nenlodll

za zcmťrlčx, a žc i každh Ua

těle swém přijimá, jak čjnil, bnď dobrč nrbo zlé.“
„Žc alc obyčej tru Eirflor, nlodljtř fe Za zrmťelé,
nn důwodrch jiftl)ch n brzprčm)ch sc šaklaidá, o tom,“
prawč sw. Dtec dále, „Uismo Starébo Zcikoua jižzťejmč
swčdči, anto w 11. fni,;c Machnbrjské

daši, učuiniw sbirkn

poslal

sc čtr,

žcx JUu

12000 drachcnt

stťibra do Jcrnsaléma, aby občtowána bola
občt

za ljťicho mrtwých!

(12, 437) Wssnkale

kdyby i Uifde w Uismách swj o tom zminkh sr Ueččnilo,

mnobo přrcžcilržina nntoritěwrssfcrť
Un obyčrji

tom,

Cirkwrs

Uatrně

žc knčz. kdUž při oltáťj kBobu

modlč,těž i šcmťrlých pťipominá ....Co

se

wssak do otázky, ždauli prospiwá zrmřclčmu n a jno
kém Ultstč tčlo jrho pochowáno jrst, nuxsimr rošťrsiiti
ji jrdiUč podlc žcijad sw. wiro naijiu Nrb Un tom wůr
bcc nczálrži, zdali nčfomn Uobřrbu powěflněljo fr doo
itnmx, ťňli Ucdostnnc. Jak čnsto sr stnlo, žr tčla j,dřrnmous
lujchdldťrskanů nrbyln pochowúna.
N Urúwč pxxoto Pčm

Jržiee chtčl náš

ubrzprčjti, žcf sc ncmeimc ničrljož obáe

wati, když řrkl: Nebojtc

scxsěch, ktcixiž tčlo

zae

bijrjs wirrpafčinitinemohon!(Mt.10,28).
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Wssnkalc prawil též, že ani wlaš š hlawh nassl
UczabyUc

(Luf. 21, 28) Nčfoliw trdy těla mnobých

kťesfanů ncbhla pochowána, pťrcr pxxoto blaboslawcnstwt
wččného nrpozbhli, an Bůh, ftcrýž naplňuje nrbe i
wsscliťou zemi, jedrnkrátcpťitomnosti swouzajifté wzkťlsi
so, co byl stwořil. Pročež ftrojcnť pohťebu, obťadowé,
Uádbrrný Urůwod a wsfr, co sr při tom dčjr, wscr žiu
wúm býwá nr. útěchU, nežli zrmřclým kU fpomožrni.
Ncb fdhby brzbožnémll prospťwatj mčl pobťcb slmoný
a sfwostmj, mnselo by sskoditi spsawrdliwémll, fdybd se
mU buď er sUrostého nnrb dokonce žádnédo (pobřbu)
nedostnlo. Nwssnk bobntcc onen (w rwangrliu) bdl zao
jistč šc wssrlikou slciwou pohřbrn. dostal se wssak do
Uefla, sdržto chudý žcbrák Laznr nesrn bhl od nngelů
do lňna Nbrnbnmowa“ (Bulel 16, 22) (1ez1, 2).
eeZ tolpo wssak nenáslrdujr, že bdchom snad sobč
za nic toúžiti mčli tčla zrmtclúch, obzlásstč sprmoedliu
wých a wčťicich, fterýchžto co nádob a prostředků l?dou
brým fsutkňnl Užiwal sam Dxlch sw. Nrb robo jjž poo
žadnje přirozrná srdci lidskčmu lásfa. láska, o ftrrěž apoa

sstolprawi,žc žádný šnjisté nide
Ucmčl w ncnáwisti

těla

swého

(Es. 5. 29) Wždok odčxwn.p.

anrb prstcn otcůw ditkám jrst mjlou památkoU, čim
wicc trdy tčxlo, ktcrěž Urjbližssi nám jestda nrjdrnžssi.
Proto takč chwálrn byl od augrla Tobiáď„ že sr mou
dliwal a čž pláčrm pochowáwnl mrtwcšn N proto takě
Pán Ježiš sám Uochwailil žcnu, strráž pťistoupiln k
UčmU, majici nádobu masti drabé, nwhlňln ji Un blawu

jrbo, an řekl: Wdliwssř

mast tn ncx tčlo Ulé, ťU

pobřblx mému to nčjnčln.

N dobrý zajisté

skutrk učtnila nadc mnchu chn

prawčm

wňm, kdežkoli čázáno budc toto ewangco
linm po wssrm swčtč, i o tom,

co ona učio

nila bude Ua pamútku jeji prnwrno(Mt. 26,
7u13).
?l ro do mista, nn ktcrém sřeskané tčln zeo
mřolých pochowáwatř dáwoji, žádnjiulj, by so to stalo
Un miflč swq jestif to znjisté důkaš lcřsfy k zemřclým.
Ncb jeuli to wůbrc důfaz zbožnosti, že těla mrtwých
pochowáweřmr, jest to tim wčtssi zbožnost, stž
to na
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mistť zlásstnsm činiti checmc. thž
sc to alc w koskelich
stáwá, můžc sr to jrn z té pťlčiny striti, abychom zca

mťelé swatým těm co zástupcům na modlitbč
odporučili. a že nám mlsto to swuna pamčt
Uwádi, nbhchom to často činili.“

„Wssak alc i tcnrrrite, kdybh ncmožno bylo, buď
mrtwébo wůbrc pochowati, nncb nn mlftč sw. bo poo

břbiti, zbýwaji

jcsstč modlitby

za zemřelč„

ttcréž loná Cirťcw. když wůbrc (nepťipomťnnjic jmena
jcdnotliwců) za wssrchny zrmťrlé se modli, fteťiž údnmi

jrjlmj bhli, ato proto, aby tčm, ktcťiž již Ucmnji

rodiťů ncb ditrf, pťátclň neb UřibUzných,
dostalo se tobo od dedné a spolcčné jrjich
Matky,

Cirrwc

sxodLč já mám za to, žr brz tnkých

zbožných modliteb ncmůžc to prospčti žrmťrlým, že tčla
jcjich nn mistách tčch poswátných odpočiwaji. Kddž trdh
neibožmi mntfa žádá, by tčlo syna jrjiho xm mlslč sw.
fr pochowalo„

čiuťnli to n wťřrs žr xňslulw swntého dussř

zrmťclébo pomáhajť, již wirn ta jejl jeft modlitbon,

a

rn Zrmťrlému jest prospčssna. Y fd!s w duchu spěchci č
brobcc synn swébo a za nčbo sc mo ls, žajisté prospiwá

dussi zrmťrlého, nikoljw Ulisto brobfy jrbo,nýbrž zbožná
xoroncnost, krrrciž w matcc zplanula, fdhž misto hrobky
synowy si připomcnUlnee (r. Zuob).
„Zrmťclým pnk wůbrc nrjinak profpiwati můžcmc,

leč občtmi, buři oltáře, nncb modlřtrb, nncb

almužen.

N bht by to i wssrm, žn ktcré to činimc,

Urospčxti nrmoblo,

prospčjc

znjtstč tčm.

ktcťiž po čaš

ťjwota swébo tnr žili. žc jim to nyni prospčri může.
ozněwadž alc ncwimr, ťtcťiž to jsou (jimž to prospčti
můžc), musimc to činjti zn wssccky křessann, nbychom
Ueznpomčli nn žádného, rterýž dobrodiuč tčch můžc a
mň bl)ti účnstrn. Pročež tnké lépr jcst. nby ony občti
nčkdo pťebýwnly tčm, jimž nni ncprospiwaji nni na
sstodu nrjsou, než nbd se nedostáwnly těm, ktcrýmž prou
spiwati mohou.
Každý wssak činiti má eer xwssclil,ou
pili za swč to. co ttto opčt za nčho činiti maji (spoj
lečnč tedy wssickni za scbe činitř to máme).
Co sr alc

wynakládá na pohťeb tčla, nenl

prostřcdkcm

spao

Spiš
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scni, nýbrž jcn powinnosti lidskosti, pochodsri
z oné láskd, ftrráž wlastnibo tčla swébo nikdy w nenciu
wifti nrmá. Pročrž tnké pcčowati sr má o tčlo blkžo
Uibo, když sc bdl odcbral zr swčta tobo. A sdyž to
čint ti, strťiž ncmčťč w budoucť z mrtwých wstáni, čim
wicc tch činiti lo mnji ti, ftcřiž wčťi, žc powinnost
činčná tčlu, ndni sire umrlémU. jrdrnkrútc wsfak wzkťto
ssenu býti mnjjctmu a powččnč trwnjicimu w jislém oo
lgledu j swědrctwťm téžc wirU jrft. Ll fonečnč, co do
pobťbrni na mistč památcr sw mučrnsků zaswčcrněm,
múm za to, žr tuk dnlccc to prospiwá zemřrlému, že,
fdo lo čini, zrmťelébo léž odpornčujr :U ochraml swnt.
mučrnikn, a tim tnké k wroncnčjssim modlitbám za
něbo powzbuzrn býwci“ (knp. 18).

Ze spifu Uadťcčxcného a uwcdeuých žUčho

wýroků patrno, že Čirfow kat. Ulimo jiné obo

řady poswútulé, ,;a Zemťclč též modljtbh,

občti oltúťc sl almužxly kollúloala. Kllěš
při oltáťi čiinal
xuieelč wčieici, a

modlčtby ty ša wssccky ze:
,šc modlřtba ta pownžowcina

bhla co modlitba
ditkh

šldoždlč xuatky ža

swé, jcst Uúm ščxcjxuýuldiiknžemwronci

lúffy, jnkouš Udčťčritchdúž a i wšdhckyk Cirfwi
kat. chowali. Modlitba, ftcrai,ž ša Zeulťrlč fc
čoumla, spojcna byla š občxti U:sse fw., au
sw. Qtrc uejprmč připomiuú občt olteiťc,potom

pak Ulodlitldy, a proto žc spojcxla byla,lmzýwň
ji slo. thc též také občxti,jukož čnlmn,žun, an
i nlmužuy

sc daiwaly pťi občti xusscsw. Wssak

uximo wcřejné modljtby circhulč konúwali wčc
ťiri i foukromuč Ulodlitdy ža zcuxřele„ lo kostea
lich„ kdrž ostatky sw. mučenikůwpoložeUU byly;
xU leostclich obžlússtč

ž tč přičxiuy, že wčxřici odo

tud k wroucučxjssi modlitldč powzbnšeni json, a
Zr xcmřrlč fwč odporoučeli w ochranu sw.
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mučnů. S oběti oltciťc a modlitbou byla tak
tež i almužna spojena
K jakennl wssak Učelu
fe občti, modlťtby a almužuy ty konaly, Ua

žUačujeswthc slowh prostťcdek spaseni;
w tcn smysl totiž, žc mohou ke spafeni
Zemťelých pťispiwati
o čcmžwjinč kuize
Umohedužťejmčji prawi: Nclze popirati,

že dnssc zemrelýchž bouosti swých po
;ůftalých nlewy dochňžeji když sc za
Učxbuď občt přiuúUi aneb když sc za
uč almužxly tU Eirkwi koxlaji (Euchirio
diou k. 119).
Z obsahu kxlihy tč wssak těš patruč po
Znúweiule, še podle fw Nuqnstina Cirkcw kat
jest trlo jedUo a že ndowe tčla toho smnti w
Ucbcsich, dnnc zemťelých (ch;to w očiftri jfou)
a wěřiri Ua Zemi swatc ch;i seboU obcowúni
Umji ů)
Po swútcich wclikonočxnichr. 421 odrbral
sc sw. thc Z Hipponxl do Karthaginy, Udhšwčm
jsa k tomu od arcibiskupa Nmrlm ktcrúž w
dňlrščtých žalcžčtostech Eirkwe Udšdy B Uim w
radu U.dchú;cla lossecko jeu š radou jeho čjni
uml Nčkoli Ua jčsto Udati uemilžemr, jakými

Zúlcžitostmi sw NqustiU w Rarthaqixlč! tehdy
fe zmlússel pťcce soudjti lžc, že ldyly duležitč
aU pťrš

tri

nlěsčce tnm

messfal n,

wyprmmlje prncemi tak šňuessexl byl
dneho oddechu anž odpočinnti uemčl
ue) Sr

jak smU

žc ža
Wyjeu

o tom: „Dew Gebct sůr die Todten nach deu Schrčften

de8 hl. Buguslňn Eine patňsttfchc Studtr

uon Ll anke

l)r d Mwol Supcrintcndcutuudchrpfarrrr iu Sangeuhauu
sen Nordhauscn 1857
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dnúwano bež pochhby o wneobecných zčxležito
stech Cirkwc Nfrickc wssač též i oPclaqianech
smto pťed Ucdčwacm Eisar Kollstantčxlzeiťollcxxt
bhl rozťúzal, Caclcstia co russčtelcBožskc wirh
a poleojc obecucho š Rčma whpUdčti což za
jisté swčdčxio neUstčxlčm podrýwňni strmch Pe

lagianske W Rarthaane
wznilela boure w lidn kot
Ucsla,

žc Mauichowci

w

pať sanlc Uennlú
když fc powěst rož
Ulčxftč tnjUé

schUžth

mnji auo žc i katolický podjúch
Wřktorčnu.q
bludy jejich lo;ssiťuje Llngustiu súm osobnč ť
žadosti Urribťskupa a lčdu kat loedl wyssetťo
wúUi o takýnl plospčchem, šc (mčmo Wiftorillcx)
wssickui prowmilrt poleúni činili a Ua milost

prijati byli
Po naiwratu swšm ž .Karchaginh ždržcl sc
ch 18 dui w Hippoml tdcž Ua lewap odpo
wedrl Dulcjtjowi, ee) Žúdnjicčmn whřlady roz
ličUých mist pisnm swat Neld odtud bylo ch
spechuti do Ulčstn Fušsaly,

kdcž ho očekňwnly

Umohé prúrc a udalosti nemilč Bliže mčfta
toho mrl jcch ž Uředuiču šemsleych Hesperillď
jmcuem poplUži Jstcxlo se, že od přitelc
swcho darcm dostal trochn šemč ,;Jelufalčnm
pťinrssrné d toho Ulista křdcžEhristuš Púupo
chowcin jsa trctiho dnc x nlrtwúch wstnl Zemč
tU Hcsperiuw chowal

w pokojiku swšm, fpolu

wssak si žúdal položiti ji Ua miftč Učxjakem
mhodučxjssim U přňulěťxcnčxjssim Urž jaťc byl po
ne) Dulcttuw ten cisaťskyúťcduik w Nfrice, bol bratr anřinre
sobo jcmuž sw thc Uoslnl fnňhu Euchtrtdton Dulcitiowt
napscxl zlasstui tnňhu:

Q osmeru otaiztúch Dulcltčowých

jlž dťimc (r 129) ďilo proti Gaudeuttowi Donattstu

jnlo
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koaik jeho. Poprosil tedh sw. Dtce, by bo nar
wšstiwil a powolil, abU tn zcmč w nčjakém
kostele se Uložiln. Sw. Nugustiutomu pťiwolčl.
Stalo fc pak, že taur bhl jnťýsi nllúdenec fedlo
ský, mrtwici raUčný, kterýž, jakž o tom Usiyssel,
prosil rodiče swš, abU jej na to ulisto sw. bez
prodléwciui donesli. N když tmu byl pťcnesscn,
Ulodlil se a hncd odtud

súm pčxssleyždrciw ode:

ssel. Bbywntelš Udssaleměsta Fušfaly
a celého
okoli tmrdossijnč Zňstuli w roštržro Donatowskě,
ačťoliw sud. NugUstiU še wssrljkou horliwosti o
nawrčxceni sc jjch do Eirkwe byl ufilownl.
Kněši katoličxtč, ktcréž tmu poslul, bhli od nich
Uemilofrdnč

štýraini,

Učletcrl)m ldyly oči Udypicho

mlty, tale žc muozi ukrutltou smrti šhhunli.
N proto ustauowil sm. Dtec, po delssi ťnš tu
lllesskatj a Ehrťstll je l;iskjati. Konečučšúzrnčuou

wýmluwnostč a Ueuuawnou horliwosti swou to
dowrdl, žc wssickuliskoro nmurcitili fe do lůua
Eirkwe

kat. Blčxleolilo Ulčxsto to

č dčocése

Hipu

pouskč Uúlcželo, Uzňwťel pťec Nugustňn, zlússtc
Uiho bisknpn tuto Ustauowiti, kterýž by š lepu
ssim prospčchcuč Uowé stúdo obstarúwnti Uxohl,
a to obžleisstč proto, poučwadž obywcxtcle z
wětssiho dilU jeu plmického jn,;yka schopuč bnli.
Jeduoho duc řch, když wěřici wchrcimu Pciučx
dbt)li sc shroluúždjlt, činil ťeiznuč a zdčlčl jim

úmhsl swňj, šajisté sslechetuý. Lčd pťijal slowa
jcho š ncxdsfcnim a jcduoblasxlč pixčsaoědčownl,
když sw. Qtec jeduoho ž kuěži sloúch co bie

skupa jim nmďchowal. Za tUto wděčnou oddaa
Uost chtčl sw. Qtec fťesinny Fuďsulskč odměuiti,
a Uminjl jim obzlússtlli slmnnost pťiprmoiti.
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Psal totiž prinmsowč Numjdie a žčxdal ho, abh
sč:m ofobitč pťijiti a nowěho bisknpa wyswětiti
sobč ueobtěžowal. Súm mezi tim nclitowal a
ncfpoťil žaidnč prúce, ani pčře, aby nowčstúdo
Uftawil U wiťe a

lúsce kťeskallskč. Staťičkl)

primaš Nunlidie nulsel cestn čiltiti dalekou
welmi a obtižnon, ucž se dostaldo Fnšsaly; a
když tmu konečenčpťibyl, podobalo se, že cestu tu
Umrnč n Uadarlno keonal, ml kněš umorhuntý
Určitč sc zpečxoloal, úťad biskupský přijmouti.
Sw. Nugustin wssak nechtěl fe w,;daiti žúmčxru
swčho sslcchetuého, a fpolU i Ucmohl pčiwoliti,
aby stačxičkýprimaš tak dalefou cestu bylčinil
nmruč. Pročcž nmorhUUl k biskupstwi mladého
klerika, Nntouia, kterýž od dčtinstwi již w klússteťe
jeho wychowúlt byl. NU prjumš a wcfskech
lid tomU přčwolil, byl Nutouiuš Uejprwč na
kněžstwi wyswčceal, potom pak Un úřad biskupu
ský powýssen.
Po dokonalém dile tom Umorútil se Yllo
gUstiU do Hippoml š blahým loědomjm, že
dyl skuteť w faždčm ohledu mykonal dobrýp
Zčchy wssňk ho dossly zprúwy welmi Uemčlč a
kormoutlňošu Powidalo se, žcnowý biskup podu
daným slm)m čini nmohč Uusili, žc ď Uimi nau
dutč a pauowitč jedUá, Umohýurncprňwč statky
šodržnje, nno žc wcde žřwot UcUUxawm), tak žc
wěťicim Uemožno, dčle snčsti nedústojuč počio
Uúni jcho. Za tou pťičiuon pohučxn byl Nno
toninď k snudu biskupťi prowjncic Numjdffé, a
poUčwadž byl z muohl)ch poklčskň Uswčxdčen,
Ua pořňduč rošcznúUi soudu zbcmden jest prcia

womocnostč biskupské.

Nutoniuš

wssač utekl
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se k primasowi a tak ho kc swčmu profpčchU
oklanml, že bo tcnto bcz messkúui ša Ucminř
uěho prohlúsil auo i smucxuu papeži o tom
psnl, žadajc Ua Ucm by Uúle.; ldiskupň šrussil
což take papcž učinil wl)siowuč wssuk jeU pod

tou wl)minteoxl, „jfonli

lodimč“

zprciwy podchc pra

Přcuuhlenc jedmini to zawdnlo pričiuu k
welknm ru,;uicem a k lohftupfčnu ldouillwym
Neb Fuňsalssti se šbonťili proti biskupal swémn
a odepťeli se wsscho poslUsscustwť, auo sahali
již k odbojj

když sc roznčfla powčxst žr mocč

loojruskch siihúui budou aby Uposlcchnuli roZa
knzu papcžowa Rdyž wssak ku ťcx!lrčr 422
papež Bouifacluš Uulčcl, oldrútili fc k Uastupcj

jcho Cňclestinuwi a pro mjlosrdeustwi Chri
stowo šapťusahcxli ho ldy je Udyswolmdal Z lu
ťoll blfkupa Uepřútelskeho
Tnktčž si stežowuli
U papežc ua Nuqustidm žc od Uěho bčskupa

tateowéhopřajalč Snmtcho thc žnlostiwšspory
th

pfal

welteýu: šúrmutkcm

steličxilh

Bcš

lxdkltxdlc

o tom pcxpeži w tato slowa (list 209

roku 423)

„Podňwúm Swatosti twc šprúwu

o zúležitosti uassi by uejcnoxu umdlitbou Uú
brž i mdoll a pouwci pťčsprla Ncboč jsrxu
Zúrulutkem skličeUU a ;ldčdowmty, UU chtčjc
wěťicim swým prospčxtl wclťc Ucsstefti jscm Ua

Uč monlil“

Na to reči dojiumwou liči papešř

wcssťeré okoluostč UcldlccheUdcilostt té asnažnr
ho žcidci abh Uepowolal NUtoUiowi opčt šascd

Uouti Ua bňskUpskystolec Fuosalskú: „Pilspej“
prmoi, „Ubohým a Ustrane:uym (ucb obúwaji
se, že moci wojensioU w poslussenstwi podro

Pasřýtskč nesnázc sw. Augnstina.
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beni bUdoU), zapřňsahaim tcbc pťi krwi thrista

Jcžinc pťi pamatcc fw aposstola Petra l?terýž
pťilečxzal pťedstmocným

lidu

kťestanskemu, abh

Uúsilne nepanownli nade bratrimi Jci odporu
čeny čixunl laskawc

dobrotiwosti

twč katolskd

Fnňsalské fhnh moje w Ehristu odporoucun
ale i bisknpa YUtonia téžsynu mého w Ch:čstu,
ponemadž je miluji Neb Uchornim se Ua FUŽ
salsčč, žc fprnwedliwou stižnostprotinmšwedli,
žc jseul jim biskUpadal jchož jscm Uciležitenebyl
zkusil Přjšnúndúm se, že w tcto nefuúzi nlnc
takú bolest a taký šúrmutck swirci že obmysslim
w;dati sc úřndu swcbo bisťnpskeho abhch na
lešitě oplakúwati Ulohl chybn swou, kdybych
wideti Ulčxl že tcu jehož jsem lo neopatrnosti

biskupcm ustnuowil hubi Cirkew Ehristown a
čchož Bůh odwrútiti račiž, kdybych widěti měl
žcby zahynouti meli (šxuďfalssti) ď niul (Nu
toniem) ťterýž piiwodccm zla loho jest Nčb

piipominajc sobo slowa aposstolowa Kdyby

chom sami sebr rošsuz owali Uebyli
bychonr žajistč sonšcui (l. Kor.U, 31),
chci fouditt sebc fmnébo, bU UlčbUl milostjwýul
teu, jeuž soudjti bude žjwč i llllxtloč. Jestli
by laskawost twai leatolčlčuul(qušsalským) lilcwh

a útčchy poskytuuln, n touto milofrduou

sprae

!Ucdonsti stciťi Ulč potčssila, odmčni tobč do:
brúm dobré, ťteruž Umčx lU soužcni toul sfxšc
tcbc prispiwn a ťtertjž tebo ua ouom stolci Ua

stauowil jate w tomto tak i w šiwotc budou
cim“ uochpcž k llstu sw Qtre bcz mosskňuč
potwrdjl

we wssem uailež soUdU biskupského

31
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Nntonixw

Ucf!nčl již w mčstč stoxu wykouúwatč

prawomocnost blskUpskon e)
Po scdm a dwadcct let bhl swatý Nua
gUstin jřž bifťnpem, a i sebe prisnčjssi skoua
matel dčxjiUžiwota jeho neUalezue ;adnčho pou
klěskU an w žiwotc ani w Uřadownui jcbo
biskl:pskcšmz chiuú
to chhba kterež po celý
čaš teU lchl se dopustil N Udssňkjatleoližúdnh
bez chyby a wady Ueni pťecr jisto jest, že
UejNeblahé počiuáui blsfupa Nutonin způiobřlo mnobr pohorssel:i
tak žr sme
Yllgusnn často slýchciwal stč;oudáui wěrných
latoltfu
Tur též welnu fe poljorsstla Felicja silechcnai
panna fterúž před nrdáwucm teprw do luun Cirkwc kat sc
byla nawránlu Psaln o toxn sw Olci. ttrrý„š ji odpowčdčl
w tuto slowa „Nermutčž sr ueb Pliu n Spusitcl naš saim

předpowčdčlžc ir tuk staur

Bťda fudčtu

di, pro p oo

borsseut! Bčkoli lo musi dljtl že Uřiedlizrt bu

dou pohorsseni
stýřských zasednji

(Mt 18 U Wimt jn žc nn stolcichpan

jeduč,

ktrixiž upřimnč

péčl xuedou o ftcida

Ehrlstowu juui pak ftcři dledaji ,žisku fwébo aUctd nmrnc ctl
Taf to bndc po wssrchuy časU nž do sfouciui swčta Rdyž jxž

aposstol si stčxžujena dratro fu lessne co mnme člulltmy.
un o dobč nusst plati ro prmoi Pnu: Rozmuoži
se ne

prawost a ustydnc lxiska mnohych! lMt 24 12) To
ale co dokládú Pxiu, nui naia tčfjiti a powžbužowati že totiš

kdo selrwai ož do fouce

ten spafen řdude Zakriš

jsou pastuřowč dodixč a zli tak též jsou i owce dobrc

a zlé

a taf dudou pospolu ož přjjdc kuiže pnstdřň . . Snúuejmeť
tedn zlc b trpčllwosti neb i co do pnssořů dobrých nnpomc

nul náň Puu w ewuugelju že ucmámr w u ich n adčjl
swou stlcidnli
mjbr; jen lo Bobal kterUjr tafomi učintl
Past!jřc pnk šlc snm nažwnl jmrucm Fxnriscu a Záfouuikň
kteňž dobře Uči. zle wsjof čtm a prmoňl o nich Co wai m

řefuon zachowciwejtr a čtutr ale podlé skulfn
jejich uečiň tr ncbof prawt n ncčtui Z tobopo
znali jest že l z ust paslljťu zlyňǧ owečfy Cbrřstowy jlosjiblakd
Christu snmélao ued doblo, flcréž od nřňn slwsii neuif jrjlcb
nýbrž Clprjstowo N pročc; řuxzpcčučmolaou so paislč pmučmadř

t :wo zlými pasn)ři paslwou Púuč žlwruu jsou Pročrž majl
naidčji sudon sklndnlč jen w Pnnn
tterý frwi swou jc unU

foupll

Setrwej

tedy U wiřc, tterc tč Bub ndčlil Mň

luj ho z celébo srdcr swcho, mřlnj i Ctrkrw jchoee (list 208)
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Umlo kdo ji wy;núwá

a lňtujc b tukou Upiim

nofti a wrouri počoron jaťto činilsw Nllgustin
Sotwa lonnk mowuňna byla lošcpťe
Fušsnlskci, již opčxt (roku 423) uaftalh uoloc
nemňlr Uepčiležčtoslč Sud Dtec byl w Hip
pouu ;aloš il klússtcr pnuexlsk:j, wsstťpiw ho bU
šahrndou byl Púučx, jač sčUu pxmoi; wc klci
ssteřo touuto ldyla fostxa jcho po drlssi raš pred
stmneuou Po jcji fulrtl stala sepredstmnenoll
Feljrčtaď, protč kterúž wssak wssrchuy pmmU
lchdy

urpuručx se žpou,ťely,

Zpečxnjire se poslue

sseustloi ,;achoweiwntt a tropicc při tonl unloho
křiku n powyk!l
W rožjčrřeui toau Zadnly kr
swatčmu Llugustiuowi
žeidost, cxldy jc Umosstix
wřl a jjuou pťedstax.welwn jiul Ustmwwčl. Sw.
Dtec porowuul ro;epixi lU Uručilou B pťix

kladuou UlUudrosti a

oputruosti.

do kleisstclelx,m)brš poslnl

Nesiel fcim

:xošfúceuýul pmmaim

lřst w ťtcrém,š jllu prcmdi „Jnfož wždy ho
towa jest přisnost tlrslati hrichy, ttere lmlé.;ú
tak xmpxoti lústa wúhá Ualršatl to, co bU sc
trcstnti ulčxlo š tc pitčjlm jsrux kwúm Uepřjo
ssrl, nč jste o to prosiln, Uopixjssrl jsch, ml
pťitoumost mci pokojc lchč we.ixuřby Uebyln
chdlmla, Uúbr,š uaopnk, f:oúro lx.dassr jrsstš: by
bylň rožhojnjla.
Nob jak ldoch ldyl nchčxl teúu
rutt a treftatj, fd:jlxljcl) fxim bUl musol poslou:
chuti kťiley wassc?! Možuo sund, šc bystr ldylw
jcsstč lUiro iřičoly, au boch Uutuč ldUl musrl

odopiitč lonm šadosti wňssi žaidosti our, ktrlou
Uň soldc zly piiřlad daiwcitc jiuom
N tafto
přčjda ř loúm

uetdyl ldych waiď xmlošl co tcxkr,

jalec doúš býti žúdnm

a wh též bystc Umc nc

31
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bylh

nalcznnly

co ta!owčho, jaťčho jste Umc

býti žúdaly. Sw. ap. Pawel napsal Korintr

ským tuto slowa: Boha

za swčdka beru,

že chtčje Ussetťiti wciš, nepřissel jscm
jesstč do Korintn, ne žebychom panoo

wali Uade wčrou wassi, ale spomoro

Uici stlc

radosti loafsi (2l Kor. 1, 23)a

Totéž prawim i jci wúm,
wúš, uepťissel jsem k loúm.
ssctřiti

sčxm sebe,

abych

Ucb chtějc ssetťitt
Ehtčxl jsem takč

Ucmčxl zcirnmtek nad

zúrmutcle, a wolil jsem, chiti k wúm, nýbrž
raději přcd Boheul wyliti srdce swé Ua Ulodl
litbúch ša wúš, a Ua slzúch jcnnl odporučiti
zúležitost loassl, aby potčsseni xnč neobrútil lo
žalost, ml jscul se wždy radownl z wúš, a
pťi tolilerrém poborsscni, kterýmž swět nyni o:
plýwú, wčuni fc tčxssil, Zpominaje Ua četnč
fhrpmúšdčni wasse, čřstoU lúfku a swatý žiwotx
wúď a ua Umohč mjlosti, ktcrýchž Bůh wčnu

Udčlil.

Q těchto jscul rožjimal, a jimi ipotěl

ssowal febe in?č nmohých Uehodúch, leterčž š jia

Uých strnn žnlitaji srdrenl nlým. Běžely jsto
dobřc, fdo wúm překnžil? Nsčwod tcn Ueni žu
Boha, ktcrý pomolnl wciš. Maličxko kwasu e)
. Uechci dúle psúti, co jesstčxUúsledujc,

Ucb

toho žádám, o to prosima ktoum UapouliUúm,
abh kwnš teU k dobrému fc obrútil. Neb ni:
koliw k tonm wsstipil a šalčwal jchl Ulczř
wcimt znhradu

Pciučx, abych

trni

n bodlčxčč z

wúš klidil. Modlete sc, byste zbmoexly bylh
poknsscni toho. Ponchslctc, jafč zlo to jest, žo,
e) „Wsseckňoutčsto porussujeee,

List sw. lug.
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ťdežto sc raduji Uad jednotoU š Donatisth, tak
rmoutiti sc nlusim pro roztržťn w klússteťc
wassem. Setrwejtež tedy i budoucnč pod weu
denim pťcdstawcné, kterúž duchownon matkoU
:oassi jcst. Neb ona wúš wssccky přijala. a a
wedemm jcjim přijaly jste ǧciwož a bylh j?te
wyučenh a wycwičeny. Buh sam lociš račiž
smiťiti, a pokoj Cbristťlw Zwitčžiž w srdcich load

ssich“ (list 211).

Sw. Qtec š Unději swon se

ncchhbil, Ueb od toho časU w flčlssteřeHipponu
skčm uebhl již Uiledy wice pokoj russcu Wssak

i ť tomu žřetcl fwúj obrútil, ňby pmmy ibne
doncnč sworuost we wsscm šncholociloaly a w
dokonalofti fťcsťanské prospiwaly.
Proto pťcu
depsal jim prmočdla šiwota ťlússterxlčho, kterúž

jinar i jnlenem klcisstrrllčbo řúdU sloat.
NUgUstan se Ua;ýwaji. Sw. Qtec žajistš
;Ual wssechny tajUč strúuley frdce lňdskčho, kťeho

ťofti a potřebh pťiroj;euofti lidskč, a prmoidla,
čterčž scpsal, fwčdči o hlllbokč mondrosti,jakož
i o dnchU jcho nlirném a soucitnčm. N proto
sc takč stalo, že na Zciťlndč prmoidcl jeho wice
Uež 50 Ucibožuých spolkň a řaidú nmigských

Či;kai

w

fatu fe wu;dělalo. Eo Pčm a Spasitel

Uciš prmoil o žruu horčičUčm, rtcréž sicc nejo
meufsi jest ule,;i lossexuč semcuy, šrůstú nle w
strom weliký, tar že ptactwo ncbeskč pťilčo

tnjic bydli na rutoleftech jeho; to plnti zajistč
o ťehole fw. the, š kteréž Cirrwi kal. zroftl
oxne. mohútuý.
štrlo:xž

přinússejici

owocc

UmohoUúu

Rok 424. byl rokem přeradostným, obzlaisstč
wěťicim Cirřwc eeš)ippomfťčdPřed Učťolika lčth
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Qslatky swe Štčpána do Hipponu pťiuessenh.

toliž byly ostntťy sao Štěpmm mnčeUika bliže

Jerufalčnm nalcženh
klútcc

Radostna nowina ta w

po wcdskcrc Cirkwi

jednotliwč

Cilkwc

š

kat se xozssiřila a
xozuicellou wroucnosti

usilownly o to, aby sr jim čústčy učjaťé oa
stcltkji tčxchdostalo
Ečrkwi Hťpponskc dostňlo

se bohatcho podiln pitčinčxuim sw Nugnstinq
jehož slach jmcno bylo ncjmocnrjnim a nej
platučxjssim přiulluwčxčul Den ftrxehoš swaté
ostcxtkehdo Hčppoml piiursscny a wcřrjur !UU
stmocuy boly, slmoil sc co ch slnuduo. Nugllo
ftin či:lřl slmodtoftxlč kúšaui ljdu ššmšnou ra:
dosti ro,:.uiccučmn. „xšw. Umčcsl Stťpnn“ tač
prawil Nngustil!, „nawsstiwil po fmrti ftUé krao
jin uassr. Nrbyl by jčch UmUsstiwil„ kdhby i
po smrti swé x:ršil. W hojuém pořtu jstc so

dnrš shroluúšdilč to;luňli! Sw

ostatky jfoll

firc kaoty, dUluodlui nlc, skr;č nc xuiul urio
uěuč jcst ;je!ch !)io:waštcš jcu jakoch mčlosti
Bůh

siUU Umn

ty;

ǧ:ž ;d:

Udčxolčžcdenřlcitc

w

xčxe ;Unč UčUUtolikrrljch

skrže: sm oetextkU Jstntky
ličm)ch Uxistcch fo urtťmaji,

Ue:brfich

udčlnjc

fw Stčpmmxm
;eifluha

xo;:

wixU jcho

wssak na chwo:x xnusi sc Udrlcbiti Trnkrúte
Uďssslk pniw
koucimc flňumost sw Ulučxcnilea
kd:j„; piiťlad žeho uúslcdujcme, jak wčxou tm
i skutfcm“
Dúle pnk u icčt dojiumwou ličňl

lnfku st

Štčchm

ř ldližuinm uno i č uepťú:

telum (Řrč 317)
Druhčho dne xm to byln sw ostntky w
chnilnu pod oltúirm položcuy, U Nuqustjll opčt
čjnil ieče, Unpomiuajc wčťčci kxirte sw mU
čeniťn „deoručujč wmu“, pmwjl, „toto uuisto

Nowč ncslžáze sw. Llugustina.
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poswútuč, odporučuji tčž slmonoft duessui, bystc.
olxč slawili kc rti a chwúlc Božie andočoali
jfmc ua tomto mistč oltciť. Uileoliw flUl Stěo

púuu,

ulc š oftatkú jeho Bohn jste ho szsld

dowali. N to wimc, žc oltáťe takš Bohu milč
a libč jsou. Proč? Poučxwadž drahci jest

přcd očima prpodinowýma

usmrt

swarých jcho“ (anm 115, 15). Qbžlússtč
pak doličownl posluchačňm statečnost fw. muc
čcuifa, „ktcxxou„š urchom
wsscljsou Umonst
suǧčta toho,

(Rcč 318).

xujbrj; i

wssrlčké Uluko pťenlohl“

Co ťokl ku leochi řoči té:

„Ctčtež

Ua Ulistš tom slu. mučxcuiča„ mossnk UctiwúUim
jcho ielaňtc se Wohu, ktorýž kolxxl!lolocAlho;“
wypluilo fc U x:liťo fuuxchownné. Ncb xšcta, jae
čonž čxčuilt wtxřici ijpoussti
sm. mučxeuičU, co

dčnuč so Zunihala, sl to tiul wicc, kdyžlm pťiu

!ulmou jcxhonřno;i diwoluš jnk w ijpouu

tač

tw
oaeoli učxšučui jsoue Nugnstiax sčnn ťúšsll
:Ussc, jak fc stealo, požxmnlcuntj do fuťxhpamútu

Uých, a fúm whprawnje,

jxxkUa přimluwu sw.

mUčxOUikatrč Za::nřclych ee j;jwot:l

;drmuyuli

xmwrúccno

a

učxin(xnojcst. ů)

Br„;y lossňť lm

to

x.xptxt ldylo

sumtz Qtri

trpčxti uowš chdlúr;c a obtišuosti.
Rxllčži jeho
totiž společxnčxŽjlt Z Uinl, bjffupčul swýul, a
ftoixiš w uowč pieistoupili, Ulusclč přislibjti, žc
fc Ud,;dúwnji wsirho Umjctku lUlnstuiho. Swatý
Llugustčn súm wyprawnje, žc žúkon tru každče
Uul bhl Uhlxisseu; scim pak ua tom jeu pťcstúo
djse)Qbsstruč o tom wyprawujc
mčstč Boščm.

sux. Dtec w 2:!.

knizr„ kcxpj 8., o
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wal, abjy kažďý k stďému swčdomi to pťijimal,
zdauli fe w tom sprawedlčwč zachowúwčx. Proo
čež tňrč nikdp w přilissnč starostlimostč newha
ssetťowňl, ždali wssjchui pťikúzaui tobo zachou
wňmaji, aU, jak prawi, wyssetťowúni tnrč by

bylo projewowašo jakousi odpoonU auemiloU
podczťcliwost (Rcč 155„ ť. 2). Přjssel pak
jcduou jistý kučž„Januariuš, U žcidal opťijeti
do řúdu lxulčžiscož fao. thc powolil.
Januao
riuš mčxl syxm a dcčru m kleissteřich Hippono
ských Ua wychowúwcini, scim wssak, ač žil e

fpolečučho, dosti žlmčonU sumu penčš pro sešc
chowal, o kterčž prmoil, žejipřechowúwú dceři
swč.

Nebešpečllč

wssak oUemocUčw, Učxjnil zčxr

wčt a penižo ty odporučxil Eirťwi HippoUsťé.
Udciloft ta Nugustixm bolcstnč žarmoutčla. „Jce
deu š kxlčži,“ prawil, „ktočiž a.ž posmoúdc zbožu
m)ul žiwotem swýxxl ljdu ua pťiklad byll, dou
pustil se ,;jewuého poddoodu a Cirřwi Učiuil
pohorssrlli welké.“ J Zminil o toul w kcišmli
fxnml, a sňu: žúdnl wčťicich, bU nu budouci
drU w hojučm počxtu do chrciuul pťisslj. Druo
hého dne na to w cjtu bolrstUčm ťcčUil o knčo
žich swých a obernčm žčwotč jejich, a jxucnem
Eirkwe Hipponskč ilawxlč odmrsstil cclč dčxdictwi
loykúžmw, kteréž že dětcm sc anrútčtč
mč:,
pťikčxzal; fpolu alc weřchč flčbil, žc jčm fúm
pornčnikem dýti chre pečliwým. Na to oznúmil
lidu, žc čněžim swým až do slmonosti šjeweni
Pčmč roku 425 lhůtn dcxl, by se Ustanowili,

zdali dokanle„ šachowati sc chtěji dlc ťúdn
pťedcpsaného (Reč ZZZ)d Wssichni ale wolnč
a jcdnoswornč pťislibili, že loždy Ustanoweným
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ťčxdcm fprnwowati sc budou. což Nugustiu š
wclkoU radosti lp ťeči Un slawnost 1U čjnčnml

lidn o,;naimil (Reč 358). Spolu nlc wěřici
Uapominal, aby mčlowali kněži fwč a nikoliw
jich pomlouwali. „Suússirli kuěš,“ prmuilmezi
jiným, „poullqu
takou trpčxljwě,přibude. nul
Zajistč odmčxny, pomlmončxi wssak pťjbýwčx trestu.
My Udssnk Uechceme Be sskodou wassi dosúhnouti
odmčuy mrlikš (ueldeskč). Buď si„ že se Uúm
dostmlc Uleussi, jen kdhž doy š Uaimi tam (w

ucbcsich) kreilowati budete!“ Zajisté přcfrúsuý
to přiklad pnstýťskš horliwostt swntčho Nuu
gnstina.
Tak sc suažňl uchrúnitč stúdo fwč
před pohorssruiul, a tak lafkmoč: zastúwal kněža
stwo swé!

ZZ. Sw. Angustiu a Uástnpcc jebn Hrrnkllnš.
Spisowé jrho o „nmlrc“lřestdnnské“ a „o mčstč

Božlm.“
Na Začcitku rokU 426 byl Srwcrnš, bčskup
Milcwitausfý, dúwčrnú to přitcl saopNugustjna,
Zemřel. Na krňtcc pťcd smrti fwou nstnuomil
kněže jeduoho,

wnbrc

uujlownnčho, nxistupcem

jwym, eož sirc knčx);ftwu swřnul o.šutimil, nikoo
lňw wssaf spolu též wčřčcinl, jak tehdy w obho
čxcji bylo. .Knč„šstwo nowčho lxtsknsaa přijalo š

Upťinluoll radosti, obúumlo fc wssnk, žc lid
Uesporojenost swou sund ldouřllmčprojewi, když
xfe Um ošnúmi doolba již hotowú. N proto zao
dalo messkerč fněžstwo diorésy Milcwjtnnskč
.šaidost na swt Nugustixm a prosilo ho, abh
jim pťitomnosti son přispčxl. Nugustiu pťčssel
ů

!Zo
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d, jak fc naditi

bylo, wssech srdci uowčlnu

biu

kupu nafloUil. Udúlost ta wssak wc mnohčm
hledu byla důležitú, an nm byla bezpochhbh
jořdnčxtem,že Usmyslil sobě,pťiklndu Sewerowa
:úsledowatč. Neb š bolcfti přjpomiual fobč,
ukč Uepokojr U růzuire

čxasto se Udeiwaly mezi

idem, kdy o wolbč nowúho bisknpa jednúno.
šrdce jeho zčxrmntkem se chmčlo a bolesti puo
alo, fdyž pouuyslil, že po saurti jcho snad č
o Hippoml

texktéž diti by sc mčxlo! Nechtěl a

lemohl připustčlň, že by Hippousstipowčstswolt
hwnlnoU takto posskwrniti nxohli. Dd toho
nsu tedy rošhodnč ustanowil, zwoljti fobč Uú:
tnpce n pomocUikn w úřadč bisinpském. Wždhť
jž byl lřdosúhuul 72. roku skčxťifwého, sl pťi
uftmoičuč tčmčxť chmxawofti tolikeré prňcc a

lefnúze dolčhnly Uaň tiži prciwč Uesuesitelnou!
šxať žúdonrno tedh, Ualézti sondruhn, jenž by
rsposl š čaisti bťcmena ta přemšal U lilewutak
xotřebuou Uulžjcddml. Nadto jcsstčfobepřipomiB
ml, žcf Unwhě prúce předscwzal a již počeal, wssak
esstč Uedofoučil; připomiunl si takč Umohočxetnč
pifh jlžnfollčeuč n wydmlě, U njchžto súmwhe
xUliwal, že uluohš wady

a chyldy xmlěšuji fe w

lčch! Jač fc Ulohl uwúšati w prňci tu, proskon:
umti jc, w prúci, ku kteréž súmwcswčdouliswšm
„awúzúlm se citil. Mysslčufy také pixeuritnl staa
dostliwš na cestě z Milcwy do Hipponu, a
koUc!čUč!
pcwnč nftauowil,
aimUsl swuj wywésti.
J poloolal
ť sobčx ,; pobližkých mčxst břsknpy

steligiana a Martinčmm a w fobotu dUe 25. žúťi
Čroťn 426) při tecišaui wyžwcxlp wěťici, aby na
druhý den w počxtu nejhojnějssim do chrčxum fc
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sessli. W neďělj, 26. zúťi, U pťčtomuosti poo
žwaných biskupň, wessfcrčho kněžstwa stěho a
Uefmčruěbo dmml lidu kčesťanfkěho, wystonpiw

ua fa,;ateluu, jal se mluwjti w tato slowa:
„Wsstchui Zajjstč sulrtelui jfme, fdh nlqernastane
poslcdui lgodiuka, toho žaiduý newi. “Clowěka
po celý žjwot a w fnždšm wěkll jchosprowúzč
blachai ucidsčxje;4w neuuluwuěctwi

donfai

pachou

lctstwi, w pacholctstwi donfci jinošstwč, w jie
Uoďstwi doufú mUžstwi a m nm„šstwi doufci
wčxč ftaťcci, a Učxleollchisto

jcst, šdali

ho dostaue, pťcrc doufú Stúťi

se mU

pak smno un

čebož jcsstč doufačč ulliže? Stúři l;njistč jest
:oéť již poslcdui. Rizeuiul Božim stalo se, že
jfcm w lulňdšul wčxfll swšul k !uúul pčisscl.
Byl jsem ullúd U wssccksestármxl jsem. Wim,
žc po suxrti biskupň čxasto Uepokoje n růzulicc
mr.;i lidem se udciwaji. Scim jscm tohoněkolio
keraitc ušnkusil a bolestnčk jsem to uesl; pročež
xossrlikoll péčxi, scč jsoU sčly mé, jest Uli o to

ulitč, jaf bych určxsto wasse od urpokojů
tau
ka)ch Uchrúml. Zuciulo Uuim wsscm, „; které pťio
čiuy jscm tčxchto urdúwuých duů Ud Ulěstč Miu
lcwč ldyl . . . Těžcc ldych to nesl, kdyby kdo
Učxkdy Un !uuc

Uačxifati xučl;

pročxrž ožumuuži

wúm losscm wůli swou, tjtcrouž i ;awúliBozi

xuúm, žr čnčxžc Heraklia
st up celu swým.“

chci miti

Uaiu

Sotum byl sw. Qlcce flowa tn pronesl,
wolnl lid n welkém rožuicrui hlnsitč: BUhU
dičy, Cl,ristu Jržissi flúw:x! Wyslyď Ehrčstc!
Nťržjjc Nnguftču! Nugnstiu, Btrxc dlúče, biskup
Uúš! Po wsscul kostelc rozlčhalo fe hlafitčwoo

732

lcini to

Sw. Bug. a nástupce jebo Herakliue.

a lid flowa ta aš padesútkrúte po

sobč opakowal Když po dlolchč chwili sc stalo
Utisseni, pokračowal YUgUftiU: „Nenik zapo

trcbi Heraklia chwňliti, inlUji nlondroft jeho
xnusim wssak Uctťiti skromnosti jeho

Múm Ua

tom dofti žc jste pťifwedčili Nčkolijscmstaťec
přec nejwťelcjssi modlitbn whfilúm k Bohu a
tčž wúď prosim byste še Umou sc modlili,
aby poroj Chrjstůw fpojil miš wnccky, a abh

potwrdil Buh, což špufobll mezi na
Uli (Zňlm 67 29) Ktcrýž Heraklia nulč po
slal zachowejž ho bych radowal se z něho po
čaš žiwota swého a po fmrti mč by whnahra
dil lnisto Ulojc“ . . . Tuto opet lid bcz nstcini
hlasitč wolal BohU dikh, ChristU Ježissi flawa!

thlyš
Christc! Yuqllstiu ua Ulnohci léta!
Nugustin otcc miš biskup uňš hodný a spra
wedliwý jcft! Dobťc zasloužilý a wclice hodný!
Nngnstin po chwili oprt pokračowal: „Wnc
co tnto dueš se dčjc chcj abh fe šažumncnalo
do knčh kostelných Čo lnssač do skrytč a tach
wůle Boži xnodlcmež se wssichUi by Buh po
twrditi rúčil což zpňfobil Uleži nami!“ N lid
opět wolal: Děkujcmc za Ustmwweni twč!
Staniž se! Staň fc! Tyš Qtrc UčxB,
HcmkliUš

biskup Uúš! Sw Nuqusti!l opět „Jai wnať
špomoci Boži teď již wyťanti musim což
až pofmoúdc Uestalo fe ZUamo wúm wssem
co jfcm již před nčkolikň lčty činjti chtčl wy
wssak jste mi toho Ucdowolilč Neb tcukche
jsem sc š wčxmi o to shodmll, že po pět dni
w tčmdni žúdUý Unlc UebUde obtežowati m)
brž že mnč dúte chwile k tomu abych scpfati

Sw. Yug. a nástnpceujebo Herakliuee.
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mohl dilo o pifmč fwatčm, o ktcrčž mnc otu
cowé na snčmU w NUmidič a w Karthagjnč
shromúžděni byli požúdnli. Tenkrúte jstc to
slawUč přislibili; awssak bohnžel! jeu po
kratičký ťaš jste slibn swčmu dostčxli. Neb Uún
silnč xnne přepadaiwaji a nencchaji umč chwile,
bych wykoual, co jsem pťedfewšul. Přcd pou
leduena a po poledUi pťichúšeji na nmc š prúa

cemi nejrošmanitějssimi. Pro Boha a Ehrista
Ježisse prosim wčw, powoltež, aby nyni Heraa
leliUš, jchož dnrš we jmenu Christowč jmcuuji
bčskupem, mistUprem swýul, mi asposl
bťelnena prňci těch Umcussil.“ Lid na
ssestadwadcetkrúte po sobě: Děkujeme
UoweUi twé!
AugustiU opět: „Jú dčknji loánl
wost wassi, a prosim,

z čústi
to wolal
ša Ustau

za laskao

bhste ťčšcni, kterci jste

Ua nmc wzncissiwnli, teď jemUpřednússelj. ch
bude potťebowati rady moji, milercid mU přia
fpčji. Jei wssak ncbudU šohúlctť, uuiž chci rozu

Umťilosti se oddati, nýbrž, pokudž Bůh nlilo:
ftiwý žiwota mnč popřcje, š pomoci jeho chci
w pismcich sw. prucownti.
To Zajisté prospěje
i Heraflioroi i wcim těž...eWssecko, co jscm
mninil, powědčl jsem, pročež žúdúm fouečuč,
byste Uxi ťckli, žc přiswčxdčxujetc loolnč a rcidi.“

Pťi nejwětssim pohuuti wolal na to lid: Stasl
fe, stasl sc! Hoduo a sprawedliwo jcst! Děkua
jcmc! Wyflyš Christc! Zachowejž Heraklia!
Nngnstiu Ua to ukončil ťeč swou flowy:
„Ntǧni pixlčisxtrž sc, bhstc Uúbožnč občt Boži
kouali, n w tčto hodině, kdy Uty se modlitč

bndeme. ;npoxurňtc na wlastui swč tužbh a

734

S!U. Aug. a pástupcc jrho HcrakliUš.

siarosti, a modlete se za Eirkew tuto, za mne
a pťedewssim za knězc Hčraklia!“ uu
PoUekud Uiřeji wypsali jsme dojinmon
Udalost tuto, mossak nadčjcuue so že jsmc wh
prmoowauim swým Ucuuduli lasfawého č:teUaťe
Uwodiwsse ho do basilifh Hippousfč pťedsta
wili jsule fw the
bčsleupastaťičkého u pro
střed walueho shlouuiždčnč weťicich Nejslawnějssi
učitel wefu sweho jehož hlasu rely swct kato
lickýď“ uadncUixu poslouchal powolal ditčyswě,
xodinu swou k dňwčrucxuu rořowňnč awcťejne
čini žúwet swnj! Mladý klxčš nni ;astúwati
misto jcho! Cl fuad stúťiul fo Ulu bhla sila
již ztratilae? Llucb priižuost ducha bo opnstjla?

leoliw!

Ncb w lrútce ua to nydal Uejžlm

menitějni dilo swc wydnl t po;dčxjt jtue jcsstč
spssy slmouc. N fúm prawi, šc Ucchcc a Uc
budo niřtorak ;ahnlctč nýbxš že wždy a wssem
chce pixufpiwati BU scim biskup proslmerý,
pro Boha prosi a žcldťc tnlxika by um chwilc

daljč jmým a dixlešitwul puiceul

Wnak ale

Umjc po boku swelu Unftupcc sudého fňuť nlusi
Ustoupjti a octuc sc snad w po„žadi2! Ucta a
dmoera wěťicich budo soždčxlcdm n luoutč bude
te toulu, ktcrýž činnosti fwou steiti ldudo. w po

predi?! TnkucfulýnlclNllqustm;

saimjesstcprosi

Udčxřicich,by ď toutcž dilwčrou f Hrrakllowi sc u

liknli, jako č Uenlu smučulu byll čxtnjtluwyknnli;
bylt žajistc prost wsscljke umlichcruc řcwlliwosti,
nsebe samého nenrtťo, šbudouml wčřicim swým
pomuič llisky a obětjwosti swc; lúskh, aU
jjm drahý poklad miru zacholchti chtčxl, oběti

U!osti že erú.;iw

osoby swě, postawil bratm

Spiš
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kUěše na swic.cn, by switil prawomoci biskupo
fkou lidn wěťicimn, auiž se obúwal, žc Uowč
swětlo to zastiUi flciwu jeho! Proto také četnci
rodina ijponskci š Uadssenim, Uctou a wděču
Uostč Uaslouchú slomňm milenčho Btce, a slzaa

wýmn očima wolúxm mistčfwntém: NU mnohú
léta ať žije LlUgUstin! Tyď Bter Uciď! Thš bio
sknp uúš! Kdo by Uežatoužil tuto a Z celého srd,cc
si nežúdnl, přitomuu bl)ti wl)jeum tak wzncsseu

Uěum a dojimmoému? Nechchxe lnskawčmu
čtruúťi předpifomnti, jnleými rity bU rozjimati
mčl o udúlosti té, toto wssakprmnimešllpťimu
Uosti, že kdo takto nxluwčl a jedlml, bylzajisté
dnch wcllleý a biskup fwatý!
Nyni již sw.Qtec, kdyžměl po boleu swčm
poluocnika Hernfljň, použjl chmile, fterúž mU
popřčnm byla, nejprmč k tomu, že (ua počútkll
roťeu 427)

Ufoučil welké, dňtono již pťed létU

u;npočntédilo: Q křefscxxdfčš Uancc
rech

ťllihcich.

Wc

loe čthx

třech pťodddčxjssichkujhčxch

poUejwicc pojcdnúwai o praioidlcich, ťeterýmiž
fprmoownti sc mú, kdo čiui wl)klad pisma fw.
Wcssfcrého pi.sum swr, jak doUmZuje„ plnost a
leonec jestič lciska čBohu a k bljžUimu; a kdo
lxozjiuui w pisuxč swatčm mleb wýklnd čini o

uěul, mú ktéuuuž

účeln prohlišetj, abh totiž

doždělnl fcba: w lčxscc té.

N proto

tafč žapou

tťebi jest, by srdrelu čistým, fwčxdomiuldobrýlll
a wěrou ueličenou fc opatťřl každý, kdo w
pisulě sťonulú; ueb jeU na teu žpůsob bezpečnč
q Z profpěchcm to čxiuitč bude.
Sr.dm pak
dtnpsxů wedc f moudrofti, obsažeuč w pifmúch
swntých Prwdlč jestiť búzcsl,
ftcrciž hrdost
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pokoťnje. Drnhý zbožnost,
ktcrúž wolnč fc
podroije. Třeti wčda, ťtcrúž nic jinčho w
prismúch nchledei, než lčxskyk BohU uk bližnimU.

thrtý

ftnpeň jestiť zmužilost.

Ncb wěda

ona Uečini člowšča hrdčho, nýbrž působi, že
lkú Uad nedostatcčnofti swou ahorliwýmimodo
litbmni prosi o milost a pomoc Boži, aby nca
šonal, a tak dochúši čtwrtého stUpně. zlmlžilosti,
ktcrúž působi, že člowčč lačUi a žilei po sprau
wedljwosti. Paitý jest rada,
anto člowěť, por
wčdom si kťehfofti swé, ncž dospěje k swětlU
oUomU nebeskému, scbe o7čisiowati musi a poder

Umňownti Zlč žúdosti. Scstý pať stupeň doo
scihnUl, kdo,š očistiw
frdco flUč již dokonale
a opustčw wssclikéjiučžúdosti, jedčnč po prmodč
touži, jcdinč ji milnje. N rtaleto dostoupi Ua

fedmý stupcň,aš č mondrofti

famé, kteréžw

xuirn dočoUnlčm požiwčx (ku. 2. čx. 9, 11)

Na to obssirnčjčpojednúwú otťetim stnpui,
o wědč totiž,

a Uwodim sešnmn

kučxh pisma

swatčho kanonických, prawi, žc w tomnejhlawr
Uějssi u Uejpťedučjssipowčnnostloyklcidače pisnm
sw. šúležč, aby wčdčl, ktcrě knihy Eirkew kat.
;a kanontckč mú. Důrazuč wclmi pťipomčmi,
še wykladatcli uutno potřebuai jest Znúmost jao
;yka

ťeckčho a

hebrcjského,

mclice profpčssučx

tačč znúmost historie, wčdy pťirodnč, dialektiky
a wýmlanofti,
znúmost zemčpňsu biblickěho a
rozličuých UmčUi lidských. Jeftli
w knihčxch
silosofů (mudrcň) Učxčdyse nalčzčx, což prawo

diwč jcst a š wčrou nassi fc fhodnje, proč
bychom toho se měli lekatč? ano Uňopať obma
cujmež to ťe swčmu profpěchn (kn. 2, č. 60).
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Když pťi nčjakčm mistě smhsl jcst dwojsmhslný,
tak ze whklaďatcl na rozpacich jcst, jakby bUď

wyslowiti je měl ancb rozděliti, Ua p oradn

wezmiž prawidlo wirh, kterčhož fe
mu z (porowmini) mist pisma sm. jasnčja

ssich a z antority
Z., č. 2).

Eirkwe dostúwú (kn.

W kuize čtwrté

konečxnč wyměťuje

prawidla ťcčnikowi a kazaleli kťefčanskčnm e).
x Za tčhož čxasu wydal,fw. Qtec Uejznnmeo

nitějssidilo swč: Q mčstč Božim, ťnčh
dwnmecitma.
Dilo toto wssim prciwem
Uúleži k nejmistrnčjssim spisům jcho, ro do
hlubokč učenosti a moudrosti, Uepostihlč soudo
Uosti a mýmluwnostij
Již swrchn jfme dyli wypreiwčli, žc rokU
.110 Rim, krcilowna swčta, od Nlarika štcčeU
a poplenčxu bhl. Udúlosttn cclým swčxtemhrůznč
Zatřúsla! Wcsskerš pohauftwo Uenúszti Zahoťelo
ť wiťe kťe :Uůbcc, tnk žc sc již nejednalo

o Uču

čterý jen člúner nanky kťesfanskeé,nýbrž o celoU
soustawU UxiryChristowh. Neb wssšobchč wou
lčmo, že přičina wypleněui mčxsta Rium, a wůa
bec wssech těžkosti,

ktcrč

Ua

čxlowččcustwi po

Zrusseni wiry pohrmskč se anlily.
wiře kťco
sčanské přjčitati sc Uulsi. W ncsmiši tč wsscz

obchč prosil slawm) Marcelliu iuažučxswl the,
by Ua obrmm wiry ťnt. powstal. Nugustin již
rokU 413 wydal prnmi dwč kuihy dila toho,
ťteréž i Marcelliuowi pťipsal. Nwssak teprw
bnď kU kouci roku 426 aneb ua šačútku roru
B) j!étnthaum jcsnr prupni násreo homileliky tř., o tleréž obssirnčjč
jednatu, tuto od mlstn jesl.
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427 Ukončtl celč dilo, an mezi tim často pťeo
kúžcly mu nejcnom těžkč powjnnosti úťadU bio
srllpskěho, nlebrž i welkč bojc š Pelagianh.
Ziwot jeho wňbcc podobú sc wclkčmu a skoro
Ucpťetržcnčmu boji, a tu owsscnl byloť wicc
přčhližeti ť touul, čehož potťcby čxasowě Uutuč

wynuihaly.
Wessťerč pohanftwo tcnkrútc hrožiwč se
jitřilo, a podobalo se, jaťoby bUla ožiwnula w
učm wžtcklú krutost, ktcrouž po tťi stolctiproti
Eirkwj kate bUlo pcichalo. Pťi Uebečpeřcnstwi
tom kťesťaxlixxalhrozicim pomstnl Llugustin a
pozdwihna hlnsu smého, uxluwi ixečxia žpňsoe
bcm prorokn Ud Boha xmdchuutčho, wcss!eerou
ločxdu fwou a umčin sdoč foustřcdnjc kjcduomll
cčli„ Ulohútnýux duchcm stým Uchwacuje šbraň
dčxjepisu, silofosie, pocsic a wýmluwuosti, šnru
postčhlou ldystrosti pronikai počxútfy wcssleerč spo3
lečxuosti ljdsfé, ustmroy a ieňdy spolrčcuské, ptšo

wody politjckhch bludú a rewolUci, a wsseličš
wýslrdky histoxxic fwěta jasnlš::! ro;blrdcm fpoo
jiw, pťedstawnjc

ešta pol;rmfkebo,

čxtrneiřčrošsňhlš

Zřiccuiuh !Uě:

swčxta ftaxlxúhcd, swčta

l)yUouriho!
Nexprolt wssnk ď dňmysluosti Ulč:
lostuou stawi nrbetyčUou budowUn!ěsta:šožiho,
wiry a Cirkwc kť., ftoreiž jcdjnč

mlúdnouti xuňže a uui.

uadr

fwčxtcm

šwčxt pohnuský winl

kť. wiru co púwodťyui žahyxmti směho. Nlš,gčlo
stiU whswčxtlnjc přičiuy, pro fterč starý Rčul

.;nhynul, a znhynouti nmsela Slawuč

dilo jcho

jest ťeč pohřebnú, čiučxuú nnd nuxtwolou swěta
starého; Že slauowiska pak ločdeckého a kcxtol.

jcstiť úsudck smrti, wyncschý

na pohanstwo.
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Na smrt wedeno a ua smrt wydňno již jcst a
Uikdy micc k žiwotu se newzkřifi;
wyřknc
tuto

Zajistč čaždý,

!

x

e Hlawuý

toto

Nmen

kdo slyssel neb četl ťeč
e x

pnř obsah kučxh o nlěstč Božim

jeft núslrdujici:

Ncsprawedliwč jsou núřky Uco

přčxtel kťeffanstwa, jaleobo pťičxčua tehdejssich
protiwcnstwi wiixe kťesfnuskú pťipočxitati se mue

sela, auto praiwč unopnk pohcmé w čuš Uej:
xdčlpsih:ď fouženi

slerže wirU fť. pťemnohrjch

doo

brodini .ldyli dofúhli, jačož sc č poslchč
pťi
štcčxcui Rinm ftnlo, kdrš ncpočertni zaistnpowč
lidU w chrámich kř. žnchrúnčxnt idyli, což žajistš
jeU jmenu Chrisiowu a č.nsiun kř. pťjčxitutč fe
musi. Dobrč pak wčxci jakož i Zlč „; :mřišcui

Božskč Uloudroftč jate dobrym ljdonl tnk jšlým
Za podil fc dostúwaji; dobťi wssnk utrpenimi
takel)mi poučeni a erpsscni búwaji, n xossecko
Uapomcihčx k jejich profpčxchxr. Lluo i w chločto

ssich pohroulúch mtlosrdcustwi

a proj;řcteluost

Boži šjewuč fc uanUje. Nolx kťcsťau, jcstli Zaiu
rmUtrk ho st“ličxujo, loi, šc ho Bd“ch buď pro
hřichy kčuxci, mlrb žc bo wc ruostrch Zkldllssi, a
pťestojioli bc; rrptňni tčxšteofti UdeZdejssi, že Um

odměnU

wččlwu

p.řjprawšnjc (ku. l.

k. 29).

Noprawosti wssak Riumml ami merúrenčm
wlasti jejich Zléčeeuy lďl)ti Uemohly. Ncb fdežto
wýchodni Uúrodološ a chwčtssi uxčxfta w dale:
kých krajinčxch Zúhubn Rium yoplnliimňli a weu
ťejm)m truchlcuixu litownlč, Rěmaué, fdyž z Ueu

bozpcčxcustwi wywaišdmli, hlcdali diwndla, w
Uč se hrnnli, je naplňomalj. uoětssichpossctilosti
urž fdy přcd tim sc dopousstčxjice. Počinúui
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takč zajistč „jcft pád a nwr wsscliťč mysli,
zahlachi wssi upťimnosti a sslechctnofti.“ „Nca
hlcdalik oUi pokojc w obci proto, aby w bezu
pcčnosti. ale aby bez ťúznč proftopcissný žiwot
wéfti mohli, n sstčstim tar pokažeUi jsoU byli,

žc cmi chstěsti je naprawiti w ftawn nebylo.“e)
„Tndy pťicheiši, žc Zlč, ťtcrěž púchaji. sobč přia
čitnti nechti; zlč wssak„ kteréž očoUsseti jimjšst,
že na čnsy ldřaUwalujie“ Na sebe tedy ač Ria
Umnč nařiknji; sami obec swou w zňhnbU Ua
wedli„ Uikoliw wssak Ucibožrnstwi kť. Neb již
teučrúte a ,;a tčch wěkň muohými n těžkými

klopotmni uhuěteUi býwali, ťdyž bohům swým
uejhorliwčjssi flUžbUprokažowali (kniha ll). ee)
Q tom šjcwuč fločdči dčjepžš řimský, wyprar
wujir, jak jjž od založeni Rinm Uejwčtssi bezr
preiwi, ncprawosti a krwmoé ro„;broje mežj Uimi
pnnowalh, kterými (pominonce welikých sskod
z pokaženosti ulrawsl pochežzcjicich) obec znel
Uúhla se podčopúwala, až t koUečUčk zntčcni
přissla; a wsse to stalo fe daiwno již pťed přio
chodem Ehristowýnl. Což kdo rozwciži, súm Uau

hlišetinxusi,še jedčuč prožťetelnost Božo
skn řidi obcc a črúlowstwi,eee)Uikolřw
wssak člamuoi bohowě pohollssti. NU žňdnč:
obec be,; mrawnostč obstaiti Uemůže, nulselať
konečně i ťimskei obec klefuouti, a to „;a přičio
pu

m) „Blaženost

obcc tu nestoji, rdc zdi sp zdůru pnsou„,n ml ae

wowe rlesaji.“
tnp.

ZZ)e

Jsout

lo slowu zujčstc wclepmuutuu (tu. l.
,

u d

lnu)szlásstč w fnize třell juko u lrelfčms obrgzur Pypljulje wssee
láté padromy a souženi„ ltrrč uárod řunsky xšǧdnmlnd

m)Sw.

lugustčn zujčstčprwui,jcst bistorir, ltem; Uo sw.,Pawlu

w historči člowečenstwa wid: h:storňi prozřeteluostč Bozr.
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ktcrčxžxncdúwala žádných pťio

túzani mrawů k žiwotU dobrčnlu, a hambným
přakladm Bohů samých mrawh občaUň porno
ssowala a tim i koncčuč zčúžu pťiwoditi mUl
scla. Že by ale blahý staw ťčsse ččmsrč z o.
chrany bohňw těch klamiwých whplýwal, jestif

opowúžliwé a zpoždilé twrchi

(kn. ať). Blahý

staw th jedinč pťičisti sc nulsi hlubokč umoue
drofti ťizeni Božiho. e) Smčssné jest a powčro
čiwč cclxé to nčeni o bozčch nesslechctUých, a ti

šajistč Umnohlč niťomu a žúduěnul blaženosti
nčjakč propňjčltč. Taktéž nesmyslllč jest minčni
tčch,. ktcřiž zrčist obšc ťimskč ofudu aneb nňhodč
pťisuzUji (kU. Z). RizeUim Božim stalorse, žc
řisse řuuskú tař se rošssiťila, ačxťoliw Rimanč
prawčmu Bohu UesloUžilč. Bůh ťissi jejich rozxl

hojňomati rňčil na odměnn, pouěwadž mnohč
cnosti

Ua sobč mčxli.

Bohowč

ti bújcčUi jfoU

demouoloč hmlebni a Uičemni, ktcťčžto famiwc
swč bytosti žúdxlč blaženosti neumji, a proto
tnkč blažcllčho šiwota Udčlowati nemohou, ani
časněho„ ani wěčnčho po smrti. Wesskerú pak
Uaukex o bošich pohanfkých pťed fouduým ro:
zmncm obstati Uemňže (teul 6, 7).
Dle swčxe
dectwi chUčcUějssich ulužň pohanských bohowč
ti chfoU lcč zeulťeli lčdč (leno 8).
Wssichui
silosofowč Umohých a welikých bludň se dnpue
stili, č ncjprwnčjssi Ze wssech, PlatoUiťoloč, chž
učeuim slm)m chwice k wiřc kř. sc přiblčžoe
m) .č!žitoč,dowéprozřetelnostt

Božské wssecko odsahuji„

zndnh zpňsob ťrcilowstwi ljdská, jcjtch panowntcnm

q Bňb

na

a služede

nictwi od zátonň swč prozřetrlnosliodloučitinechtěllrr..e:,r. 11).
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W knčze8u10

rozcbirúsm. thc

wě

deckh sontawy stlososickč8 podjwnou Učenosti a
odkrýwa a porúži blUdUa mčnčxnijejich
Rnťhon 11 počimi druha čaist dila toho

W pohanstwu Ucni žaduc spasy; to byl
sw. Qtec w dcsiti řnihcich dowodil

Spasy

te jediuč dosahUouti jcst w mčstě Bo
žim

Město to Boži jest pak dlooji nebcsleé

jehožto Ulesstany abychoul Učjučxui byll, žcidcimc

aprosinle druhcpak pozcmfkc

ťtcrežšalo

žil Chrjstnď Ježiň učeuim swýnl wčroll a
Eirfwi
kť Neb Uičdo kll prawdiwčnm po
znani Boha ncprichúši leč jcdmc skcze pro
stťcduiťa mczi Bohem a lidnU totřž fkr;c

Christa Ježissc Skrze Boha a ShUa Božiho
jenž přřjal Ua sc člowečcustwi nwssnk Uesložjl
božstwi wirn ta jcst šaložesm a Urmrzeam,abh
člowčkll pťčprmocna byla cesta k Bohu skržr

Boha uo rlowčku Mešř Bohrnl a čxlowěčcn
stweuu tcutot jcst prostiednite Z tc přičmy jcst
prostťrduiteem, Z ťterš stal fc člowčxčcm a x
tctéž i ccston Ncb dúdm je!sc rcsta jedjnú Ue;
jistčjssi a ochrastjiri přode lossinl blou„šeuiln šc
Qn (EhristUš) jrst Bohcm ičloločkexxa; jsn
Bohcm jnkožto cil a žúmčr Uassi poutl jfsl
člowekem, jakož cesta po ttcrc núm Uúleži jřU

(řn 11 č 2)

Mčsto toto Christuď šaloščl

Ueb Qntčx to dyl,

jellž dixčwe skr;c

ploloky

mlxuolw potolu t swyml usty n po drči skršc
aposstoly takc oUo Ua ncjwyďssi hodnowčluosti
šalUžeUč pismo Ušptlsobll, čterc Udi fmlouickynl

Uazylnúmc a k Uemuž toirU pťiklúdúme U wr
ccch č wedčni nassemU prepotťcbných, ncjsoncc

Dslo sw. ngustina
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š to, abhchom sami zc sebc k požnňuč jich přia
chúzcli (ťap. Z). Pročcž chtčje wyličiti počútek
a wzrčlst nlčfta Božiho, počimi stwořcuint swětň,
mlmoi pak o stwořeni andčlči, o pcidU a ods
lončcni Zlých nndčlň, ktcťižto Učcméně těž k
ošdobč celosti swěta toho přimiležeji, romnčx
jako kladrni stinn k okrnfc Uějaleé Umlby; ježto
by Bsih Uic žlého nebhl mohl pťipnstiti,kdhby
UebUl pťcdšlnidal moudrosti swon wččnou a
nezmčnitclnon, jakúm Způfobem i ono zlč ť dou
brémn bh se Uspořčxdnti dnlo.
Bsch audčxly locskr,; dobrými byl Učinil
(kn. 12); že losiak audčxlč zli šhťessili, to pčlo
wod fwůj bččxcz pofažcllosti swobodnč wňle,
tworů obmezeuých, od Boba fe wzdalujicich,
čimž jedčnč biduýmt sc stúwaji, jako nnopcxk
pťidržomúnim se Zcho, Uejwhšssi blužeuofti do:
chcizeji. Zlú pak wňlc pňwod ldéťe z promčxui:
telnosti bytosti z ničxehož stwoixcllých; dobrú alc
loůlc ž Uxilosti S!loořitclowy, jafo pťčandělich,
tcxř i při lidrch. Clowčk od Boba stwoťcn ldyl,

a dnssc jeho chmrteluci podle obražn Božiho
Učinčxdm jest. Prwnimu
čelowčxkll troji pokuta
Uložexm byla ža prohřčsscui se skrže Ueposlllss:

Uost rozknzu Božiho,

a sicc strt

dllsse, a smrt

Neb cxčkoli dusse

x prawdiwčx

wččxuú.

Uesmrtelnú

jcst, přece

podlčhú smrti. Nažýwúk se proto

tčla, sdurt
č ona

lidfťeai

jistč

Ucfnlrteluú,

pďněmadž
Uřtedy nepťestciwú žiti a čxiti; tčxlo
tǧlrleproto smrtelným sloude, pollěwadž wsscckrll
šuoot z Učxxhoxuřxže wymizcti, maiž smno sebou

nčfterak jest žiwo. Smrt wssak tehdy pťichčxzi
Ua dnssi, kdhž Bůh ji opoussti, jako tehdňž

eč44
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na tčlo kdhž dUssc ho ostmmljc Qběma tedy
nastawú smrt kdyz dusse Boha zbawcua wh
stupnze z těla. Tenkrúte mli ona z Boha wice
newazl žiwot mli tělo ž Ui Po takowčto ale
ccleho člowěka smrti nasleduje ona ktcronž
wažuost sw pisma drUhoU smrti Uazýwú

(zjcw 21 8) a na nřž i Spasitel naý pou

kazuje řra: Toho se bojte ktcrýž mužc
i telo i dUssi zatratiti w pekelnem ohni
(Mt

10 28)

Což dťiwe se Uestane, dokud

ncbude dussc š telem tak fpojena, že zúduč
odtrženč od něho ji wice erdlouči a to bnde

pri soudu poslednim (kn 13 kap 2) Poťuty
tě prwuinm člolorkunloženc wcssfcrc pokoleni
lidskc stalo fe nčxastUým, cm wcsskerc tehdaž již

w cclosti fe nalcžalo w Ndmnu Dnlssi Uaslc
dek hťichn prwopočútečného byl (kU 11) žc
prwninm člowčku který Bohu poslussnofti nc
„;achowal odplúccno bylo Ueposlusscnstwim wlast
niho tela jcho tak že w dUchowUčho a tělcs
Učho čluweka sc rošdwojiw
fúm sobc počal

býti na odpor, odkndž i obnpoluý boj tcntela
8 dllchem sc objewllje OdtUd žúdostiwost žlú
ktorúžto jcst Uúsledkc!ll a pokntou hřichU Uktcc

e rčž pred hťichemuebylo

DdtUd pochai.žii dwojč

řad lo pokoleUi lidsčem (kU 15) smein
jici od počcitfu jlž k dwojimu rozdilnemu cili
a kouci
Ncb z puUUich rodiču Uarodčw so
Kain, patčil k mestu lldslešmn Yldcl wssak mi
lcžel k mčxstu Božčmu.

Dwojč lúska žnložčla fi

dwoji mčsto; a sice jeduo, žexllsře
lciska le
sobč smncmu poUntčjdci sc až kc Zhr;cUi Bo
hem, druhc, Uebefke nlčsto založila lúska
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k Bohu; již netěžfo pohrdati i smuým sebou.
Později dwoji ťúd tcn Uchpodobslowúnbylskržc
anmelc a Zfúkn, ancbo skržc syuy, pochčazejici
ž tčla, a tU, ktcřiž jsou šc šaslibeni. Dwojcťúd
ten tčš požuatč jest z nejdciwnčxjssich dějčn rodu
lidskčho až do potoph swčxtn, :m pisulo poťoo

lcni Q oldoji strauy ša scbou

jdouri

Z čeústi wssnk i na čxnsy bndoucč,

whpisllje,

na čnsy nowé

luUlqu w prorockých obrašcch uarňži. Takto
korúb, l,tcrýž Učiuil Nor, byl obrašcm črúlc
xaebcfkčho, Mčstn a Cirlewc jcho, na
wůbrc

Uluo„;i pčxibčhološ tito

lm)ch a

Nbclowých

až

do

od

ktcroužto

čeasii Kaiuoo

saulč potopy

fe

w„šsnhuji.
Za wčxleů poždnějssich„ Za čeasil patrťarchii,
krúlň n pro.roku wžrilstalo a ssiťilo sc Mčxsto
Boši (len. 16) a w rožlččxuúch obrašich wždy
jasuěji Uastúwnjiri kaxúlUudftmi Christowo pro3
rockl)m duchcul bylo ;:Učstowúxlo, ž tč pťičeiuy,

nl!U wždy patruéji

objcwownlo

se tajclustwi

exšúfoxm Uowčho. K toulu cili sulčťujc požchuúui

Yluxahmuowo, Jsútdwo

a Jukobowo.

Nž do

potopU trwal wčk dčxtftwi whwolruého
lťdu
Hospodillown, odtud až po čnsy frailcxDslwida
wčxk Ullúdruccký,

odtud

spčxlosti.

čxne:x,od

Dalssč

wssnk

počxiuci wčxť do:

krčxlil počxiumjc,

Zleisstčx

proslnwcu jcst fwatl)lui proroky (fu. 17), jjchžto
prorortwi šiecjulčxa jasučx fc wj;tuhuji Un Chrjsta
a( Cirl!elo jcho, n tnleč o bo(;stwi Chrjstowě

dúkn,; dúwnji. W teuižr 18. srownúmúst.Qtrr
dčjjuy nywolrného
lidn BožčhU cx dčxjiumui ji:
Ul)ch Ucirodň
Rdežto quži ltdcul Udywolcným
wšrústalo n ssiixilo sc Mčsto Boži, U jčxlýchuňo

32
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rodu ssiřila sc modloslužba

a ncjrošmančtějssi

sobč odporUc Učeni rozličných sekt silofosických

Wssak již proroci Stareho Zčxkonazjchč bhli
pťcdpoweděli že a jak i pohaUe do krúlowstwi
Božiho powolúni bndou Q tom prorokowali

Qscaš, Nmoš Jonaš

Joel Nbdiúš Nohmn

Habnkuk Dmliel Ezechicl Ngqeuš Znchnrinš
a Malochiaš Qbšlússtepnk Jsaiúš (kap 29)
kterýž od mnohých Uazýwún jest spinc ewan

gclistou ncžli prorokcm „W poslcdnich pak
dobách pťed přijetim Ehrista w núrodč židow
skčm jlž Ucbylo proročů. Po wyprosstěui z ba
bhlonskeho zajcti apo wystmocniznowa chramu
staw Uúrodu toho o Umoho se bhl zhornřl;
židé wssak rošumelč slowum proroka Nggea

ťkollciho: Wclikú

budc

slúwa

domu

tohoto poslcduiho wicc Ucž prwniho
Ngg 2 10), w tcn smysl, že jčm lcpssidnowe
nastanoU po znowa wystawcni chrúmll Řcč ta
prorořowa alc týka sc Noweho Zúkona; což
proroť oncU tim na jcwo dúwú žc Ehrssta

pťcdpowidaje tnkto di: N pohnU

wsscmi

Uúrody a pťijdc žúdoUci wnem Uúro

dňm (2 8) To so whplnilo aU Bub pohnul

Uarody a powolal pohany do Eirkwc kť.;
taťowýmito wywolcm)mi z pohmlských Uúrodň
whftawuje se dilm Hospodilluw w Zúkonč Uo

wem jako z kanlcni žiweho a nmohem sla
wUějssi ncžli byl onen chram wzdělnný Salo
mounem a tcn po zajcti opčt olmowcný Dl
pro tu pričinU neměli žide za tčch dob již žú
dných prorokůw, a mnohonúsobně sřličowčmi a
hUbeni byli od cčzich kralU an od samých
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Řiumnů, aby Uikdo se nedomniwal, že loyplo
nilo se toto proroctwi Nggeowo w onoho
chrúmu obnoweni“ (kap. 45).
Koncčnč ule,

w plnosti

času, za krúloo

wúni Hcrodowa w Zudstwu a za panowčmi
Cacsara Yugusta U Rčmanů, narodil se Chriu
stuš Ježčš w Bctlčmě Judowě, co zřejmý člou
wěk z the.
tčla ancuského,
jcxko skrhtý
Bůh lz,
Boha
be
pač aldožstwi
swč prokúza
Umoho čiuil diwň„ z čterých nejprlonějssi
podiwnč jeho Uarozeui, poslcdui alc na
wstoupšui i š tělem, w Učmžto wstal z
wých. Zidč wssač, ťtrťiž jej ufmrtili a w

jest
Ucbe
mrtz
nčho

lšděťiti Ucchtéli, bcz litosti hnbeui bywsse od
Riumnňw a do kořeU wypleUčUi ž králowstwi

swěbo, rozptýlesli jfoU nyui, jafož prorokowúuo
ldylo, po

wsscch koučinúch (a kdež by jich Uea

bylo!), slonžicc Uúm kťcstančlm swým wlastnim
pifmom ša swčxdectwi. Jařož židč po wssech
Učxrodcch rozptýleni jsoU, tak též Eirčew Chriu
stowa an wsseckU strcmhs ulozč wssemi uúrodh
rošssiťena jest, a proto tarč jc wssudy za swčdky
misi mňže oněch o Chriftu dúwno projcwených

proroctwi (txnp. 46). Chriftuš nejprwč úfty
pťedchůdce swého Jmm, potoul pak súm hlúsal
wcssťeerčmu swčtu, žc sc již přibližilo krúlowstwi
Uebcské.
„tholil

sobč Učedlnlko, jcž nposstouj nnzwal,

lidi z nizkěbo rodU„ nrflowútné,
foliwčk

loclikl)mi

nouťeně, nby,

se stnli n wcliké wčxci půfobili.

ja!by
skrze

něbo se slnlt a působili Mnjc pnk mrzi nimiijednobo
zlčho, i jrho k dobrému npUžil. nbd wdplnilo se ulop
zcnčx Utrpenť, a nby Cirkwl fwé dnl přsklad, kternki

zlostniky má snásscti.

Po rozscts potom slolZa
32 swntěbo
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ewangelia. pokud k tomu potřebi bylo jrho ptitomnosti
w lěle„ trpčl, umťel a z mrnoých wstal; utrpensmswým
náď poUčiw. čeho pro pmwdu snásfeti jfmc pominni, z
mrtwých wstňnsm ale. čcho na wččnosti můžcme se nna

dtti, u mimo ono blUboké a smntč tajrmstwi, žr krew
jeho wylita bpla nn odpusstčni hťťchůw. chowaw po:
tom jesstč na zcmi po čtyťicrt dni š Učedlnsky swými,
wstonpil na nebcsa u pťitomnosli xjcjich„ a po desčti
dnech seslnl jim skibcnčdo Duchn swntébo, jrbož seslčmč
na wčřici tsm nejwčtsslm nncjpotťrbnčjsslmznamenim sc
objewilo, žc jcdenkaždý z nich mluwil jnzyky wssrch nár
rodů, čimž znnmenala fc spolU budouci jednotakatolické
Ctrkwr po wsscch Uárodcch a jnzycich“ (kap. 49)x

Potom tedh dlc onoho proroctwi: Zc Sionu

wyjde zákon, a slowo Hospodinowo š Jrrnd
salčma

(Jsai.

2, 3);

a dle pťcdpowčdčni samého

Cbrista Pňna Unssrbo, kdhž po z mrtwých wftcini U pod
diwcnl nnň patřicim učedlnifům osewřel mhsl, aby roz:
Umčli pismům n řckl jim, žc taf psáno jest, a tnt
musil CbrřstUš trpčtj, a třetibo dnc z mrtwých wstáti,
a aby bylo kčxžáno wc jmrnn jrbo pokáni a odpusstčnť
hťichů mczi wssrmi nňrody. počnouc od JrrUsalčmn
(LU!. 24, 46); a dlruopčtnú odpowčdi jrbo dané tcižir
cim sc Učrdlnikům na poslcdni přichod jcbo, ml takto
ťckl: Nenlr wassc wčc zmiti čnfy, nncbo dobU časů, ftce

rčžto Btec w moci jwé položil; alepťijmctc moc Ducha
swatčbo, přichášrjicibo na wáš. a bndetc mi swědkowé
w Jcrusalémč, i wc wsscm Judftwu. i w Samnťs, a
až do poslednich fončin zcmč (Slej Llp. 1, 7). u ch
tčchto trdy wyrčeni nrjprwé z Jerusaléma sslťila sc
Cirkew, a když boli w JUdstwu a w Samnřč uwčřili
mnozs, obrátui sc aposstolč i k jim)m nároďům. zwčo
stUjice jim rnmngrlium, jcssto jr byl Pán jako fwčtla
Uprawil swým slowcm a rožžednul Dnchem swatd)mr

Nebot i to byl powědčl k nim: Ncbojtc

so tčch,

kteťtž zabťjrji tčlo alc dussc ncmobou šaditi
(Mat. 10, 28). N obcň lásko plápolajici w nich chráa
nil je. šc nepošnali nchlndu bážnč. Potom také ncjrnom
skrze th, ftcťi widčli a slysicli jcj pťed utrpcnim a po
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mrtwých wstáni, alcbrž tafé, kdhž zemťeli, skrzexná.
?tUpcr jrjich, a sicc uprostťed přehroznehoxpronásiedowánl
a rozličných muk a mučcdlnikůw usmrcowánl hlásáno
bylo po wssrm swťlě rwangelium, Bůh nle sám whdúo
wal jim swědcctwi w diwech n zázraclch, a w rozličo
uých morťch a darech Duchn swntého, tak žcinárodowé
pobanssti, uwěřiwsse w nčbo, chž Un whtoupcni jejich
bhl ukřižowán, kťcstnnskou láskou ctlli jfoU krew muo
čcdlnifů, ktcrou snmi dťiwe w ďcibelské zuťiwosti whlča
wali. a sami ti ťrálowé, z jrjichžto rozkazu pťed tčm
Cirkrw pleněna byla, t spasenl wlastmmn ldokoťili fe
jmenu tonxus jrž jsou že zemč whhladiti usilowalj, ano
i ncprawé boby počali russlti a stihnti, pro nčž dřiwe

ctitrlé prawébo Boba bl)wali pronáslrdowáni“(kap. 50).
„Widn pnk ďábcl, kterak opousstčji se chrúmowé
drmonssti. a kterak přibihci pokolrni lidské kc jmenu
wyswoboditrle n proftťrdnikn swého, wzbudiltč facste,
jrnžby zowouce se kťcskanh nirménč odpimli učcUl ktšel
sknnsfému, tak jakoby na nic se neobližcjlce, směle n
bez překážky mohli sc Ubostiti lo Měslě Božsm, poe
dobnč jak w ouom zmatečném Mčstč bcz rozdtlu wedlé
srbr bydlrli oni silososowé, nč rozdilnč ano práwě sobě
opak sm:)sslcjici. Kdožkoli trdy o Cirkwi Cbristomč
l“řlwá a ssfod!ixoá minčui chowaji, a jsoucc káráni a
wrdrni k prawému a fpasitedlnémn smússlens, twrdon
ssijnč odporuji, a swč jedowalé n zúhubné učeni odwoj
lati a oprmoiti se zpččuji, anobrž nn swém stojlrr jo
znstáwajč: n a takowl učiniwssr sc ťaciťi, wdwrhnji sc
Cirkwr a powažuji sr za nrpťútcly jeji, a wssak slouo
zici f jejimu cwičcUiu Jistč i tnkto swým zlúm počsuúa

nim k nžitsu jsou jiným prawdiwúm katolickýmoudům
Chrtftowým, jcssto Bůb i zlých r dobrému užiwá, a

jrssto millljišťnt jcj wsseckdwčci napomcibaji
ťudobrému
(Rčm 8, blu
28š.emNcbot
wssjchniprotiwnici
Cirkwr,
ak .akymfoliw
jsou zaslepcni
a jaťouu
ťoliw zlosn nakwasseni, obdržUjieli mocnost tčlesnč ji
sužownli„ spisse přslržitoft jl ďawajs, aby w trpčliwosti
se cwičila; pnkeli fc toliko zlým smýsskcnim jsou js odo
porni, tut w mou rosti ji wycwičujč; a jessto powinna
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jcst milowati iswé nrpťútrly, zdokonnluji dobrotidoost
jejl, nnrb i dobročiunost, nrchat již potom jnkroljw š
nimi naleládá, buď laskawč a wlťdnč je poučujic, anrbo
přl nč trcftajsr. 9l pročež niktrrnk dopusstěno nebudr
ďá .lsl, tomUto knjžrti brzbožného Mčstn, aby w črm
ussťoditi mohl cizinrujscsmn na tomto swětč Mčstu Boo
žlmu, a bytby jar chtčl swé nábonči popuzowal na nč.
Taté wždy i w tom opatrnje Cirkrw prozťctrdlnost
Božská, potěssujlc ji nejcdnťm sssastmým fe daťcnim, aby
w nesstčstl netlcsala, a cwičic ji w protiwenstaoich, aby
též dobrým bydlrm fc nezmaťala; n tať Bůb jrdno
drnhým w prawč udržnje mčře, jak i Žalmista Pčmč

nn to nnráži, fde prnwt: Podle mdložftloi
bolestl ml,dchw srdci mém rpotěssowcini twá

obweselowala dnssi mon (Z. 93, 19). Y taki
Nposstol ds: „,9ťštdčji se rndnjčcj,
nlch trpčliwi“ (Rim 19, 12).

w soužru

Pročež nepochdbuj nifdo, žc každébo čnsu fe poo
děje dle ilow tébož Učitrlr mirodů, jrnž tafto dť:

Wssichni, fteťi chtěji lo Cbriftu pobožUč žiwi
býti, protiwenstwi fncisfrtř bndon (2. Time.
3. 12). Nrbok i fdyž pťcstciwaji onj žuťitiprotřCirkwj,
kteťl wnč jsou, a tudy šdci sr. jakoby pofljdu požiwnla,
a

tafé w skutku dr:ukddn požiwá,

coš mnobon

zlásstě slabssim pllfobi myslim: pťec nist

útčchn

nebýwá prostn

tčch Cirkrw, ano mnobo jrst wnitř takowých. ftcři ljaa
nebným žiwotrm srdcc mibožnél:o ljdu zformncnji, jrssto
wůbec sc jimj pobančni dčje jmrnu sťesfnnstěmxl a kao
tolickěmu, a čťm dražssi jest ono těm, ftcťl Uaibožnč žiti
w Cbrisln sobě žádaji, tim wčssii bl)wá i bolrst jejich,
že prňwč zlými osobnmj, nalržnjicimi se w lůně Cirkwe,
jmeno to nent w té miťr milowálxo, jnkby bodabojné
dussc sobě x„dťcildd N též kaclťoxoé tito uo

jcssto wůbec

se mhfli, žc jnlrna kťrsknnskébo, i swátosti, i pssrm
tčchžc nžtwaji. uu wrliký zňrmutrk uwnlnji nn srdce
nábožná, jrlikož chtějice mnozi ftáti se kčessnny, pro jcu
jich tůznicr na pomlsskd pťichčxzrjč, nno mnozi zlolajo
cowě z nich pobndůtťn brkon. rouhati fr jmenu kťrskano
skému, poněwndž i oni jistým způsobom kťcsknné fc
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jmrnnji. Tčmito a podobnými blUdy a mrnwy pťewráu
cenými protiwenstwi trpl ondowé Clrlewe, jenž zbožnč
w Chrisln žitj si žádnjl, byt i nifdo k tčlňm jejich neo
sahnl n jčchUetrýznil. Qkoussejit protiwcnslwi takowé nc
nn těle, nlr w srdcie jnfož i oném blasem wýssc jest

wyjádťeno: Podle
srdci

množstwi

bolcstl mých w

mém; n neprawi: na tčrlemčma Naproti tomu

ale powážimreli, že nrzměnnň jsou Božskú znslibenl, a

žc súm Yposstolprmni: Znás Pán td, ktrťi jsou

jcdo. n ktrréž pťcdzwčdčl, i pťedzťidňl. nby
byli Zdčipodobněni obrnzu Synn jeho,(2Tim.
2, 19, Rsm. 8, 29)s tUdiž poznáwámr, žc nižádný z
xčich nrmůže znhynouti, a protot dorládá se též w

anmn onom: Potčssowánť twci obweselowaln

dussi mou. uu Bolest pak ta. wšbuzcná w frdclch
bobabojných nťrwráchým žjwotem žlhch n neprawých
kťeffnnsi, f Užitku jrst tčm, kdož ji porilujl,

an š lásiy

deplúwá, ktcrri nrchcr tomu, abd zabynuli, n i jjným
na pťrfážce byli w spnsrni. erjká býwú též útěcha z
polrpssrni jrjich, a naplňnjr ncibožné mysli tafowou
slndkosti a raďostť, jnkowxi byla bolest, sdyž hynuti
jich jr trripilo.

jcu

N tak foná floůj poljostinsko bčbČťrkcw
na tomto swčtč, ža tčchto zlých dnů mrzi

protiwenstwimi swěta tobo a propůjčowcll
Uými Bobcm útčchamť, nrjrnom od časU
pťcbýwrinl ždc w tčle Chrisln a jcbo Npo:

sstolů, alrbrž od samčho chla, tobo prwu
nibo sprnwcdljwého, jejž bezbožný zabil
brntr, a bUdcjrj konati timže žpůsobcmi
napotom až na fonoc wčků“ (kap. 51).

W Cirfwi wssak Ua tomto fwětč UeUi
jcsstě odděleni wowolcuúch (dobrých) ondů od
anržených (zlých); neb jedui i drnzi jako lo
siť ewmlgelickon se zahrmljč, nneb plowou w
časnosti této ch rošdčlU jako w moťi, doklld
nedostihnou onoho dnc, kdežto odděleni bUdoU
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zli od dobrých, a jediUč w dobrých jako wc
chrúnnl swěm bnde Bůh wssccko wc wssech.
Nyui wssak již, po přijeti Christa Jcžissc,
(kn. 19) núm fťesfexxlčaddl
(obywatelňmxměsta
nebeského) bešc wsseliké pochybstti a nad to
ř š chwétssi jistotou zUúmý jcst cil a koucc

. žiwota nassrho,totiž ouplnň
rčž nle Un tomto

blaženost,

ktco

fwčxtč Uelzc Unlcštč, Uýbrž

ktcrcižto we wččxučm požiwúni žiwota budou:
ciho zúlcži. Prawč Uúbožcustwi sllc jcstta cesta,
řtcrúž k onomu cili wedc, ml kdc xneni prn:
wčho Ucibožcllstloi, tam mli prawých cnosti
Uelže nalcztč. Na soudu poslcdnim (kn. 20)
ftnnc fc kouečxuč oddčxlcni dobrých odc šlých a
Učiučni Uowčho uebe U Uowč „šemčx.NčkoliBťch

každčho času od počútku fwčta Uadc losscmč
wěcmi foudi, pťcce Ua posicdnim tom jollddl
budc prožťetoluost Božfkci Z pťipousstčui a jcdo
nčxui smčho, ftcréž dostntečxuč pochnpiti š to

nrjsmc, dnkonnle ofprmuedluěnn. Q soudu tom
šřrjnuš swědertwi whdúwnji proroctudi Slarého
t Nowčho

ua

Zčxkonn, žlčxsstč pnk alc

o

tom,

žo

něm Chrjstuš jako fondcc budc pťitomcu.

Přcdchúšcti pnk blldc wzkťisselli ž mrtwých
wsseho tělae Zli ň bešbožni budou na wčxky
zatraccni (ku. 21), o čxenlž Zťejmč wýpowědi
pisem fw. swědči, a čehož takč loymcibú spra:
wedlnost a wsscuuohoucnost Božid Trestowč za:
tracencůw proto json wččni, pončxwadž wččuč
chtčxli fetrwati w hřissich a Ua wěky Uespoua
sstěli se swých žčxdosti zlých. Jnkkoli
wssčchui š
mrtwých mškťisseni bUdoU (kn. 22), pťccc jeU

těla swatýcfǧ a wywolených oslawena

budou.
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Swati7 budou požiwati chkoUčeUč blažellosti U
wěčném spatřowúui a požiwúni Boha samého,
w jediném městč Uebeském. Q wěčnčm pak
blahoslnwenstwi tom jw. Qter Ua konci dila
swěho rozjimú w tato slowa:
„„Q jak weliké budr to blahoslawenstwl, kdržto
nic nrbude zlého, a w skrytč nic nrzůstane dobrébo, kde
bude chwálcnč Bohn Ustawičné, ktcryž wssrcko bude we
wsscch! Nrbo nrwim, co by se tnm jčnébo čimlo, kdežto
ku pťcstáni žádnú lenofl nutkati, cmř fu prňci žádný
nrdoftgtek wéftj chbuded Napomenut býwám tafé swau
tým Zalmem. kdežto tafto čtu aneb slyssim: Blcxhod

slawrni, kteřiž přebýwajť w domu twém,
Hospodinc; na wčfh wěčůw chwňliti budou
tebr!

(Žalm 83, Zz)

Wňickni oudowč j stťewa nea

porUssitelnébo tčla, fteréž nyni widimc k Užiwánť rozličp
němU býti rozdčleně, budoU prospiwati wc chwálúch Bou
žichž nrbok trbdáž UrbUdr již žcidné potťrbo, ale tolifo
plne, jislé, brzpečučx, udččné blažrnosli.
Wssccko znjisté

ono soublnsnč rozwržrni těla, jržto nynl přcd námi jrst
skryto„ bUdc potom lm jcwě, wnňtť i zrwnitť po wsscm
tčlc budouc rožwrdrno; a pročež še xossim jiným, což
tmn welikého a podjwného widčuo budc, pro samé tou

cháni z rozumnč nčknofti pochážejkrť, dusse rozUmnék
tnfowedo Unslra chwálr podněcowati sc budou. Jakú
hnuti Urbo bdstrost tčl takowých tam bude, wsscsečnč
rozbodnouti nrsmťm, co wymhsliti nemohu. N wsscxki
hUuti i flciUť, klcsékoliw tnm budr, jcxfož ř sama postno

wa, wsic tam slnssnč budc, jrssto ncbndr tnm ničcbo,
cožbd chlusselod Rdr budr chtiti dnch, tmnt znjistč tělo
bned bude; anjž budo črUlU chtisi ducb, cožbd na ducha
nrb na tělo nrflnsselo. Prcxwčx tam bndr slňwn, kdežto
nifdo ani
poblouzeni chwálicťbo, ani z pochlrbenftwl
chwcilrn ncšudr. Prawá črft, kserážto žňdnému boldnél
xun nrbndc odrpťena, a žádnému dňločmcx nrbodnémlxž
ulc aniž ji bude blrdatč fdo Uebodm), fdržto žúdný jjm)
ncbudc ncž hodni. Prawý tam pokoj jest„ ldežto nic
protjwnébo ani od jebe, nni od jinébo žádnú trpčti

nrbude. delmoU

za cnoft budc sám ten, ktrrýžto cnost
ue
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dal. sám febe za m zaslibiw, cmo nad Uěbo Uic lcpsslbo
a nic také wčtsssbo bl)ti nemůže. Nebo což jinébo tlm

minil, fdyž skrzeProroka řekl: Budu

a oni budou

Bobem jcjich.

mým lidcm (Lrwitr 26, 12); Uež

jakoby řckl: Já budn tim, cožroliw od lidi slussnč žáu
dáno býwá, i žiwotem„ i spasrnim, i potrmoou. i bojl
nosts, i sláwou„ i cts, i pokojem, i wssim dobreme? Tak

ř to může sc roznmčti, což di Npositol: Nbd

Bůh
bhl wssrcko wc wsscch (1. Kora 15, 28). Qntbnde

zámčrcm žádosti nnssich, jenž brz koncc widčn bude, brz
omrzcnť milowún, brz ustáni chnoáleUa Ta práce, ta
náchylnost, to čiučni bude wsscm obrcné, jako i žiwot
wččný.
Dále pnk jacč dáloáni budoU w odplcxtU záslnh
stnpňowé cti a slciwh: i kdo můžc to bodnč :owážiti,
nnd to pak powčdčxtie? Že wssat bUdou, o tom nel c
pochhbownti. Llno l to tnké wclřké dobré lšude w so ě
mitj ono blažrně Město, že žádnému wyšssimn nřžssi
ncbnde zciwidčti, tak jako nhni nezáwldčji archandčlum
andčlé ostntni. Nrbo nebudc chtitň nižeidny tam búti
tim, čebo nepřijal, nlrbrž wc wssi Upřinmč n pokojné
swornostř každl) bUdc láskou přjpojrn k tomn„ kdož wčrc
pťijnl; podobnč jnfo w tčlc ncchce oko sim býti„ čim
json prftowé, jrssto oboji tito oudowé k poklidnčmu
slawU crlébo tčln Uúlcžrji. Každý tedy do držcni dan
swčho, trnto wřtssiho, onen Ulrnssibo bUdr tnnl trwnti
tim špůsobcm, žc i toho darU dosáhnr, obh ničrbo dále
Uržádal.
Tnkč prow ncžlroti swobodné wůlr, žc wr bťtx
ssich nebndou moci oblibeni miwati. Wices ona budc
swobodna, fdhž pozbudc oblibrni fbřrsx“rni a dojdr obl
libent bez proměny k nrbřrssruid Nebot prwni swobodná
wůle, ktrráž člowčku dcinn boln, když nejprwé ftwoťen
jeft přimý, mobln nrbřrssiti, ale mobla také břrssiti:
tato pať poslrdni tim mocnčjssi bude, žc bťrssin Urbudc

moci
Wssnkpťirozrnl.
i to BožimJinč
dnrrm
pťjjdr, býti
a nc .š
možo
nofti jejiho
jrst jiolUssrm
zobrm,
g jině účastným bl)ti Boba. Bůh zbhlnosti swé to
mci, že lxťrssili Uemůže; účastnťk alc Boži to přijimá od
něho, abh bťessiti Uemohl. Mčli pak zachowcini býti
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ňnpňowč Božiho darn, nby nejprwé dána byla ta wůle
swoboduá, ktrrouž nrbřesiiti by člowčk mohl; n Unpoe
slrdy tato, skrzc tterouž bh bťrssiti nrmohl, tnk aby ona
k wyziskáni šásluby, tnto pnk k pťijeti odplaly ncilcžcla0
ch žc jcst žl!řrssilo so přčrozeni tebdáž, sdyž bťrssiti
moljlo, sitčdťrjssč milosli zase býwá whswobozruo„ nby
k té swobodč bylo přiwedcno, w ftrréž by dťessiti neu
mohloe Jnfož žajistč prwni ncsmrtedlnost byla, ftrrouž
lxřesiouim leam ztrmdl„ žc moljl nrumřiti, a tato pod
slrdui Uude, žr člowčt nobudc moci Umřitj: tnk rownč
prwni swoboduá wůle byln Uloci Uebťrssitč,poslrdni ale
budr nrmocj hřcsfiti. J jnkož nebudc lše žtrntiti blažeo
nosti, podobnč nrmožno bude njmu trpěti wc chtčni
núbožnosti n sprmordlnostiu Prodťrssrllim owsscm rmi
nábožnosti nuř blnžrnosn jfme nrzachowali; wňlj pak
nrbo žúdost blnženoflč nui po šlrnccUém blnhoslawenu
stwi jsmc uržtrntřli. J můžculiž kdo znpirati, že sčmt
Bňlp, nrmoha dřrssiti, proto swobodné wůlr by nrmčlx?
Bndc sedd onobo Mčsta i jrdun wr wssrch, i nrrozlnr
čitrdlmi w jrdnom každém swobodnxi wňle, oswobozena
jsouc mssrbo žlébo a wsselukym dobrem UnplUčna, požil
wnjic beš úbotfn rožfossr wčxčnúch radosti, šmpominajčc
na winy a nrpnmnsnjťc nn tráprni; n wssnk proto neo
přrftňxocxjic nn pnmčs

Uwádčxti sobč swé

wyswobozeni.

aby kdn pťrstnlu uodččna býti wnswoboditrli swému.
Z oljledu srdU pošnánč n wčdomi bude onn pnu
mčllium j nn předcsslé zlč wčci, ž oljlrdu nlr zfnssrnť
a cjtu docrla dudr mxpnmčxt!iwn. Tnf t ncj;bčblrjssi lěo
kař, pofud ň to jrst umčxui jrdo, zná sforo wssrcky těla
nrmocř; alr jnf sr w tčlc citi, o mnoln)ch newt, když
saim jich byl nrtr:čl. Jnleož tcdy znúmost zlébo dwojim
způsobcm sr nabúwú; jcduim totjž, bowárli tolifo myskč
Uošuáwňno. druhl)nl pak, kddž nn fmuslo okonssrjicido
dorxiži: (jňuáčcr owssrm wssrcky nrprmoosli skrzc nčeni
androslj,
a jiuáče ffch nemoudrébo člowčťxapřrwrňo
crný žjxool ku poznúui Uťřcházejl) m Uodobně žnpomiu
náni uu žlé wčcť dwoji jrst. Jinale šajistčx žnnomimi
na nč člowčxknmjict .;uámos! o uich ; učcni, jiamt scn,

který jc saim žnfnsil n přetrpčl: onru totiž, fdyž umťut

7:?6
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zancdbúwú, tcntoz tdhž bidh swé zbawrnxbýwá. Apodlé
toboto drubčho zapomlnánl ncbudoU pamětliwi swati
Ua pťedrsslé zlč wěcl;

nebot

zbnweni

bUdoU wssebo

šlého,
tak moci
že dotobo
konce
whhlazeno
bUde
ze smxyslů
wssak
wrltkébo
uměns,
ktcréž
tebdáž jejich.
bude,
nctoliko jejich pťedesslé, ale i zntracencůw wěčnč bidh
jim žnámy budou Jinak owssem, nebndoUeli wčděti, žc

jsou zde bidni bhli:

i rtrrakž, podlé slow žalmn, mie

lqsrdexlstloi Pánč
(anm.

88, 2.)

na wčkt) zplwati

bUdoUe?

Nnd kterýžto zpěw Učřnčný ke sláwč

Cbňstowě,
jrhošto
jsmc whkoupcni,
w prawdč
nrbnde
tomu
Nčstuťrwl
libčjssibo.
Tam se i nic
to dokoná,
jnk

psáno jcst: Uprázdněte
Bůh

(Žalm. 15, 11).

se a wizte, žet ǧá jscm

N tor jim bude jiste za nejo

wčtssč sobotn wrčera ncmajicl, na ktrroUž i Bůh při
stwořeni tohoto swčta poukciznl, ťakož o tom čtcme: N

odpočinUl Bůb dne scdmébo ode wsscho dila,
ktcréž byl dčlal; i požchnal ďni scdmémU, a

poswčtil

bo; nrbo w nčm bUl pťestnl odc

wsscho ďiln fwébo, ktcréž znčal Bůb činiti
(Gcn. 2„2, a 3). Dnrm timto sedmým i my budeme,
když požehnúnim jebo a poswěccnim bUdcme plni a
obnoweni.
Tam požswajicc poklidU Uziximr„ žc on jest
Bůb, jtmž jimr sami býti chtčli, když jsme od nčbo

odpadli, slysscwsseod swůdcr: Budetc

jnko bohowé

(Grn. 3, 5); n odstoupiwssc od prawého Boba, skrzr
jebožto zpusobeni bohowé bychom byli, jsoUce jeho
účastni, a jcho se neftrbujicr. Nrbo což jjme brž něbo
učinilj, jrdiné že jsme w hnčwU jcho zabyuulře? Qd
Učho wsiak jsoUce posilněni

a milosti

wčtssi

již

idokou

ncinj, Uprcizdnimc se na wěky, widoUce, žc on jrstBůlj,
jehožto plni budrmr, fdož on bude wssecko ch wssech.
Ncbo i tč nnssi dobťi siutkowé (nč jsoU jcbo rndějř ncž
nassi) bUdoU nám tebdňž přičtrnl k dosažcni té soboth.
Miwlaftnimculi je owssem sobč, za flužobné Uám bue

dou; jcsstoosobotčjest ťečcno: Ncbudctc

žádnébo služcbného diln konati
N dročež i skrzc Ezcchielc prorokn

w trn ch

(Deut. 5, 14).

powčděno jcst:

J

soboth mé dal jscm jim zn znameni mezi mnoU
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a mezi nimt, abh wědťli„ žcdjá Hospodin:
kterýz wťdčti
je poswčcuji
20, 12). poflidu
To tehdáz
dokonalc
budrme, šoEǧeche
yz dokonalébo
buo
demc požiwati a dotonalc uzřčmc, žc on jess Bůb.
Sám také onrn počet wčkůw jakožto dnůw. jcstliže
podlč tčch čláukůw času. ktrřč w Pismč swatém zdaji
sc býti poznamenáni, sečtcn budc, na onu wťčnou soo
botu zřetedlnčji Ukazujr, jcsito jaro sedmý sc nalězá.pod
čťtajice prwni wčk za prwni drn od Ydamn až do
potoph; drUhý odtud až do lerahnma;

ne wsfat dlc

ssejnosti času alc počtem pofolrni; ncbo deset jich w
w těmž wčku nnlčzámc. thUd dále, jakož ewangelista
MntoUš pokládá, jsou tťi ldčfowé až do pťlsstč Cbria
stown, z nichžto každý čtrnácte rodů w sobč zmdirú:

totiž, wěr prwni od Nbrabama až do Dawidn, drubý
odtnd až do zajrli Babhlouského, třrti z tčch dob až
d„o wtčleUi se Christowa. N tnk jich pčt již počtenojcste
Srslý wčk nrbo drn Uynť sr koná, ač nemůžr žúdným
poťtcm rodůw lUynlčřcn bl)ti, jcssto sám Pán byl řetl:

Nrnir wassr znáti čnsy. kteréžto thc
swé položil

(Skut. 1„ 7).

w moci

Po tomto wčfu jako

dne scdmého odpočine Bůb, kdož totiš srdmémU dni,
jimž budemc my sami, w sobč sám pťikáže odpočinoUti.
Q knždčm pnk wčku zwlásstč nynť brdliwěji chtiti rozjij
nmti, mnoboby chwilc potřrbowalo. Trn wssnk scďml)
drn budc sobotou nnssi, jenž žádným wečercm se nro
skonťi, alc po nčmžto přijde den Púnč ncb nrdčlc jau
kožto osmý a wččm),jenž zaswčcrn jrst wzkřissensmCbrio
stowým, wyznamenáwnjr
loččnč odpočřnuti nctolifo
ducha, alr tafé tčln. Tam si odpočjneme a uzťťme; tam
widčti budemc n milownti, a milujice chwály wzdáwati:
ijlr,
to bUdc pťl konci bez koncc. Nebo ktrrý jest náď
jjný cil n koncr, jedinč tcn, přljiti do frálowstwj, jee
hožto žádný konrc nrni?ee (fap. 30).
3) Rozfaiblú dťlo toto, z ftcsčljož jfmc jcu uejblnuuxčjssi mysslčnfh

podnti mohli, jak na prudni pohlrd pntrno jest, obsahnje take

řfn wesskerou lbrologii

smj ere.

Zuámof nám, že sc

o dile lom rozlččné xisndty prouássely n i proucissrji. mo wsfnk
tuto na Uwaiženon jexn tolit pťipomruouti chremr, že dilo
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34 Spisowntelskc ncsurizesw NUgnstinn Swaty
thr ro obmnce činnosti swé spisowntrlskč
Již w předesslěm jsme bylč podotkuulj že
fwd.„thc, nč postawrxl již byl w stnři wyso:
kč:xx wždy xožwijel čjuuost chobscihlon
a že
byk toho i byl žúdal (což owssem sc Uestalo)
uikdy Ualešti Uemohlpokojun odpoččnuti Wchk
č sebe wčtssi obtiže a ncfua„;e ncu:ohly skloniti
mleb prcmoci ducha jeho wclikeho Wročež takč
i to, co jentr o dějcch žiwota jeho Uúul loy:
prmoownti jcst, ueni leč Ublqž Uepictlžellých
prúcč a Ueunamenc čjuuosti jrho
NU bťchll Uloťe Nflickébo lošplostčralo se

n:čxstoNdrnmotmu, (i odtud pauthš
že fwutý
Pmoel xm lodi udrumrtfkc fc plmdll do Rima),
w tsercmš fe Unlcžal klússter mulosfý čx přeď
stmoeuým Waleutiuexu
Nčxřtcřiřlassternici a
prúwě Ulčnč učeUi byli četli Učxktere fpisy sw

the o milostl Boži jcdrmjici a dobir jxm Ue:
ro;uulrjice winili ho šc popirai fwoldodu witle
lidskč. NU jčni wssak 0naopač sw Dtcc žastau
Umli powstaly odtnd rnžuicc n xožtržky meži
toto jestif prdďni encUkloUedic wědy třesfnusfr

ktea

mž wclifolepofti swou a rožnmujtou bodatusli přromčtu a
mussléuet obdnorui w uúel dudi Před Yugusnnem uenxčla
Cirrcw lnt splsu tuleho nueb jeu poučťud podobucljo n ni
žádný z uředchňdcu jrdo o tnťou dystrosll n dňmysluosli ne
psnl o wčcech tat nmobých u rozmauitnrlp Zcu wrlemobunm
duch jchopeu byn mohl nnmlenko !e Uowolntu před suuo swuj
lofřsn uul)flrdfy wssellfebo sunžrui uuxsjtrrťdo čloudččrustwu
uswědčatt s!nrr bolpy z njcoty jrjlch, u usxrědčltl uejslnwučjssi
xnudrce swčta sturého z uplué nrdoslnlcčnostň juch u swětu
wrfskerému wyunčřtu noudý eil n touoc u nomou restu
Dilo

to z lntiuy ua jazUt unš přewrdl Fr Lud Črtufowský:
„.Sm Llugustum o MčsičBožim,e lnčhDw.nnrc nna, Al dilu
w Brnzr, lď29
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nimi
Pťedstňwený, chtěje pokoj zjednati whu
flal Učxkolikmnichů chpokojených ksw Otci
do Hippolul kterýž laskawš jjch prijal a celoll
nmlku o Ulilosti a wolnosti toňle š tňkoU dů
kladuofti jim wyswrtlil, Zc již wčcc Uepochnbo
wnli be
Udnqťi ostatUim Uulichum duklao
duěho ponnnčxcnč fc dostnlo podršcl wyslance
ty U fcbc pťcš slawnoft welitonočnj (r.a127)
sl mezi tim čcxsenl scpsnl jim

Ulilosti U swoboduc

žlússtni

dilo

„o

wuli , Udfterčmž o

dwou člčmcich„tčxchtopodle swědectwi pisum sw.

pojeduňwň „Clowčxf“ prawi, „Uby dobrc čč
niti luohl, obdržel od Boha wůli woluou fpolll
wssok potťcbuje milosti Boži by účastným fc
ftnl oduxčxuy duččur, ktcréž Uiťoliw

tnk fc núnl

Udčlujr, jnfobycho:n ji byli sobč žaslou;řli Uý
ldrž . ponhčho unlosrdcustmi Božiho N Ulilost
la Boži w nnš š nmui sl sfr;e UUZ pilsobici
jcdim)m jestlt Zdrochl wsscchdobrých Umsslčnrk
předfcw,;eti n sklltfll a ucjwšuessrnejč se pxojc
wuje w doťonnlc laiscr ftcraiž losscnen anesl
!Uhpnšxljo a jrst teollcrxn Zúkan a swaštečm do
kounlostj. Bilh dal přileňšaui, kterúš fmuč zc
feldc plniti

1lo:xxijžclxxc,nldhchom poznali,

očx ho

prositi mčxule Ncb loira so jest ktrrciž skrše
Ulodlillm dosňhuje toho, ro anoU pijkexšllje
Qwsscm jisto jest, že pťileašaui znchowawnme
ledyž jc žuchowúwsltl chrcme; ponrwadž Ulc od
Bohsl připrmoelm ldýwa wiilc čxlowěka Ummc
ho plositl U to nbychom totili fwou tnk chtčxli

jnť žnpotťrbi jcft k činěni toho rožjstc

chtčli

Jisto jest, žc chcemc kdy.š chccme Blch wssak
pslsobj žc chccluc dobrť a jřsto jest, Zčfouúule

760

Spčsowatelskč nesnázc fw. YUgustina.

když ťonmne, BUh mssak působi, abhchom kou
Uali udčxlujc wUli Uassi sily Uejúčjnliwějssi“

(kap 18)
Mnissi poflaUcowe Umorútiwsse fc
do lermncta bhli od bratťi swých š welčoU
radosti pťijntt a fpolečněš predstnwenýmswým

poflali fw thi

list na poděkowúui w kterčmž

sc obdiwuji moudrosti jcho čteraž prý jcft jako cm
dela Božiho Když dilo jeho bylj prečetli Ue
bhlo pry již wčcc zapotťebi teizati se ťdo bh
je bhl sepsal tak jařo aposstolš ledhž widěli
Pana

po z xnrtwých wstmlč již wčdčxli že jest

to Pún anetroufalisobčtúzati seho (list218)
chcu

z mnichů, Florllš jmeucul, prosil

předstawexlčho swčho co Uejsnažnčji, cxby Um
powoltl, Uadťečený list do Hippoxlu pťiUestč.
.Když se Ulu to powolilo, wydnl sc š Uejwčtssi

ochotUosti ua cestU a prjbyw do Hipponu pťed
Uesl stU Dtci jmenrm spolnbratra jednoho po
chybnost uějafou Jestll Blch w Uúš působi
chtěui i komini, tak rozulxlowal mUich onen
dosti na tom jcst, kdhž Ucim předstaweali Uassi

powimlosti nasse pťedpřsUji, ostatně ale ať Boha
ža naď prosi by Uúm milosti swon přifpčl;
Ue lossak jař to čiuiwaji že, když chybime Uúš
prifnč kúmji; ml prý clowčč ša to Uemuže že

fc Um ncdostúwa pomoci (UlilostiBoži) ttercž
Bůh jediuč Udrliti muže LlUgUstiu chtčje dU
kladne whwrútiti Umuitku takowou, sepsnl k
tomu kuuci zlčxntni texlihU„o

kčxrúUi

u mi

losti“
Uadepsmwu, a poslal jt Umichům
do Bldrumeta Rlússteruik ndrumetsky byl zc

slolď: „že Bůh působi w núď chtčuii
lšonňui“

bludne odwožowal, žc člowěk wňbec
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jest bcz wiuh, když zlč čini, a tch že i napoa
xuiuúni a kúrúni zbytečno a ncprofpěssno jestiť.

Swz Yugnstin Uuproti Uřazujc, žc Bůb

sobi w Uúš chtčni u kouúni,

půo

Uičolťwule

súnl, bcz přřčinšni nasseho; Bůh působi w Uúš
chtčxnia činěui„ nifolilu žc by wůli nnssčnutil,

uýbrž,že wůli nassi powzbuznjc a poe
silslUje kll chtčui a čiUěUi. chtxliscuúm
takšho powšbuchi a posilnčnč ťU chtěni a čio
uěni ncdostúwú, Uuimc prositi Boha, by uúm
ho udčeliti rúčil, jalež to powčxděl fw.

Pawelškorjutským čxra: Modlimo

aposstol

sc Bohu,

abystc Uic zlčho Ucčinili, ale abyste
co dobršho jest činili.

Tnk tch nposstol

prosi Bohn, by Korintským Udčliti rúčil wdcu

chUUti ono doůlc dobrš a skutřu (mio
losti totiž), nwssale pťcce spoln Uapomilml jc.
Učxil,kcirnl a trrstal, dobťe při toul wěda, že
wsse to ncdostatečxno jcst, jrsteli Bůh sčnn miu
losti swou ncpťifpčee.
Kúreini hřcssiclho tedy nrni leč nnpomiz
núni k tomn fonci, aby stnd, búzeň ancb lia
tost w hřistikn sc zbudila a odtUd i dobrč
přcdsewžeti w něm wzniflo. Neb řdo pťikcišúnč
Božiho, kterěž Zmi, nczachowciwú a Uechce kúo
rúU býti, již proto zasllchujc kúraiui. Rdo er
chce, by se šlč

skntky

jeho

wytkuuly,

Ucchce,

aby se trestuly, Uechcc jjch litowati a pomoci
Zšroti nim hlcdati, a tudiž Uechcc i Boha prou
slti, aby er zlém Uczůstul. N jestnli by tomu,
ťterý kúrú, odpowčděl: Modliž se ža mnc! již
proto šasluhnje kúrčm býti, abh totéž súm čio
Uil. Ncb když slhssi hlaš kúrajiciho, Uuik se
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w srdci jeho wzbuditi litost kajicnčx, a

odtnd

tim wroucnčji Boha mú prositi, aby š jeho
milosti přestal činiti zlé. alebrž naopať činil
dobreč.u Yby wssať člowčk setrwal w dobrčm
až do koncc, k tomU zapotřcbi jest šlússtUiho

daru milosti Božil Když Christuš profil

;a Petra. aby Uezhynnla wira jeho,

nic jiučho neprosil, Uež nby mčl U wiťc wčxli
nejwolnčjssi, nejpewnčxjssi, Uepťcsnožitelnou a
ncjstúlcjssi.
Wc spisu tom podčxwai též sw. Nugnstin

a sice poprwě inUěni swč o přcdzřišeni

čili

o pťcdředbčx. Bstatuč mcime ša to, žc fdo folll
stawu sw. Qtre celc a dijleladdlč proskolmmti

chcc, dwš spisil tčchto o milosti a stododnč
wůli n o čúraini a milosti za ščxklad by po:
ložiti xnčxl. Snad
pixi fpifowúni jich tussil
již fw. Qtrc, nu jc Ua obrauu swon psnl, že
ro psal k objasnčui a lltloxešelli prawdy, umo:
hým suad bndc ku pádu. Katolici jak Uofatou

liri odwolúwnli fc k flanémU jmcUUsw. the,
žússtitou jeho jňkoby roncheul prawdy fc odic
wnjicc, aldy potwrdňli buď jalowč doxuučuky,
lulď žjewuč bludU swč. e) Mh w tom widime
mčxžnouautoritu jeho, co nrjflmnnějssiho zliftllpcc
xuullkykal., lossnk ale inrsnaduou tculuostspifů
něleterých obšlcisstě proti Pelagianňm wydaných.
Mnich Floruš adrumesský polelúdal to sobč
ža uejwětssi sstčsti, leteréhož senm dostatčmohlo,
že slhssol NUgustina, a že, když ho uslyssel,
celú prawda fe mU objewila wc swčxtle ncjr
Ue) Sr. Btléoo btsrorii Cirkcwni o Jansrnioloč, Kalwinowi u Luu
terowi na str. 895, 807, 773 a du
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jasnčjssim. Wýhody tč owssem potoumim wssrm

sc nedostalo.

Súm Pošsidinš wyprmnuje, žc

slawui spisowč fw. Btce oswěcuji každčho čtonu
ciho je, že alc Umohem wčtssiho prospěchu Uao
býwuli ti, ťdož slysseli ho xnluwiti aneld ťúzati,
obzlčxsstč pak, kdož fwatý a pťikladuý žiwot
jcho znalt (kap. 31). Tim sUad žiwotopisec
jeho jtž podotknomč

chtčxl, že we spifech jeho

(jar di sw. ap. Petr ll. Z, 15 o episstol.ich
sw. Pawla) umohč jsou wčci nosxmduč k rošo
umčni, teterčžto nčulnčlč přcwracctč mohou ťU
swč wlastni ssleodčj N „;ajistč jnkož ku rozřesseni
otúzky o Urilosti a wolnofti Zapotřebi jest Uejo
wyšssiho w„;dčlúni w nmlce katol., tak téš ho
;npotťebi jcst čU pochoped!iapofonšenisoxlstawh

Nngustinowy.
Rdyž se jedxmlo o fw. prnwdn, nclitowal
fw. Nugustiu žúduú pččxe,prúrc U starostij Jak
byl mnřchU Ndruulctfkč Ulwrdjl w Unure fatg,
tnk i ž tébož nnchslll psňl dwoum Umjchňm w

Karthslgiučx.JedrušUich,chlutimlš

jmcuem, m

Hčppmul Uarožený, wstoupil do klňsstcra, ,; kteo
rč:hož wssak pro wrtkmoost xnysli swé wystollo

piti chtčxl.Sw. thc
listcm (218)

Uapomcuul ho ;lússtuim

kU ftcilostč u obzlcisstč k wrouci

modlitbč o dslr Udytrwnlosti. Druhý, jmcuem
Wčtnliš e), bludUč domošowal,
že člowčk
fcinl Zc febe, be„; přifpčxui Ulilosti

Bo„ži,

loěťiti

l;učinú, a to prý jrst žačútťem wssolikč dobrč
UxtilcnNugustiu naproti w listu fwéul (217)
xee)ijlio

sen. pofud ncim známo jeft, byl prwnim scmipelngir

nnem w Blfrice.
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obssirněm Unl dokúzal, že jakož začútek tak i

trwúni a setrwčxni u wiře darch jcft milosti
Boži, jak nči o tom Cirkcw xm zúkladu pisem
fw. a dlc swčdectwi sw.nčitelů, jmcnowitč sw.
Cyprimm.
Llno Cirkew kat. sama modli fc,
by Bůh erčťici, pohanh, ofwitčti a ku pou
zuúni prawč wirh pťiwoditi ráčil, čehož bU
zajistč Uečinila,

kdhby

člowěk súm ze srbe l.e

wiťe dospěti nlohl. N jakoš Cirkew zanewčřicč
se luodli, taf též nui každy fřcskan ťiniti. Wir
tališ Ua to Uznnl bludy fwé a woluč jich od:
wolnl. Podobného witěžstmi slo. Qtec toho časU

whdobhl ua jiuém nluichu z Gallie, jcmuž
jmeno bylo Lrporiuš. TrU si bys sousthU
jakoUsi oonwal, kterúž daleko pťcstihaln bllldy
Pelagiauské. Twrdil totiž, že Ehristuš bhlpoue
hýul řlowěkeul n žr wlastni pťirošrnou silou
fon
tak dokouale žil, žc Búh ho ua kťestU
přč Bordciuč skch Ducha st. zn syusl smého
whwolil. Ehristnš tedh jest spasitclem swěta w
len smhsl, žc Uúm přikladcmjestdokolmlč swa:
tosti. NU chorillš blxldh swčodwolati Uechřěl,bhl
od bisknpa sluého Chlinnia Mnšsillcuského z
Cirkwc whobcowún, Unčcž š pťiwržcnci smými
do Nfriky fc pťeplawil. ch se setlenli šc swu
Nugustinclll, kterýž w krútcc wýmlmunosti a
laskawosti son
wssecky Ua prawou !oiru oe
brútil, tať žc weťejnč: w chrúnux wyznúui kat.
Učiuili. Sw. Qtec pfal o tom biskUpowi Eho

limliowi (list. 219), a žúdal, aby Leporia a
společniky jcho opčt do Eirkwc přijal, což fc
č stalo. Leporiuš wssak zůstal w Nfricr, kdcž
později Ua kněžstwi wysloěccul jcst byl. Swj NUo
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gUftiU mezi tim časem, kdež blondjci otcowským
UapomeUutim ť núprawč pťiwéstč nsilowal, who

dal též dwčspisů. Prwni, nadepsnný: Zrcadlxo

pisula Now. a Star. Zúlean,

jest sbirka

prawidel týkajicich se žiwota Ulrawuého,čtomu
rili sepsmu), abh lckafdl)w nčxm wjdčl Upozual
powinnosti swč od LŽoha sobč nložcUč, aby scbe
samčho

tslkto Uúležitčx pozual

a

ku wčxtssi doo

konalosti ufilowal. Druhý spiš (whdaný buď
Ua kouci roťu 427 aneb Ua žačútku r. 428)
núleži zajistč techpamútnčjssim spisůmsw. thr.
Jsolltč to dwčx.knihy odwolúni čili opraw.
Tťjučxctero ťnčh wyžuúni psal NUgUstin,
nluž fwatý, dwč kllčh odwolúUč psal spisou

watel a Učitcl fwatý.

Upťimnost,prawda

a pokorn, ncdcskú tato trojice, wcdln Uul ruku,
když leuihy tyto psal. N jestrlč wc „Whšnúuich“
co člowěk žpytowal swčdomi fwé, a fice pťcd
wcssťcrým swčtcm, we dwon řnihúch tčchto čiui
totčž. co mudťec, ro dohoslowcc a co dějepiscc.
Q přiěinách pak, pro ktorš dilo to wydal, pisse
núsledowUč: „Již dciwno jfem bhl Uminil, což
Uyni š pomoci Boži čiuim, spisy smč jaleobh
š pťčsxlosti sondce pixchlednouti, a krčtickýmdpču
rcm wytknouti, co nmc w njch Uraižj. Cjnč

toto, ieidim fe dlc wýrokn sw. ap. inla

ciho: .!kdhdychom sami

sebe

řkouo

rozsue;oz

wali, Uebhli bhchom ode Púxm soušeut
(1. Kor. 11, 31). N jinčho lohrokxl!o prnwdč
se strachuji, a sice, ,že leloho Ulluwcni Ueu

bl)wú

ldež hťichu (Pťisl. 10, 19), proto

šlásstčx,pončwadž wčetnhchspifechmojich muohč
wčri Ualešati sc mohon, ťterš byt i blllduč
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Ucbyly, aspoň za takowč jmiuy býti, ancb
asposl za zbhtečnč poklúdati by scmohlyd Řdož
pak by sc nelekal slow Chrifta řkouciho:

Z čnždčho slowa prúzUčho kterčž
mlnwtti ldudou lidě whdaji počet w
ch soudný (Mt 12 36) N proto takc
di aposstol jeho Budiž

rychlý k slhsscni
loeni (Jaf

každý

člowčxk

alc zpozdilý k mlUj

1 19) Ja pnk jsem sobč doko

nalosti taťč nikdy Ucpťiosobowal, anUyni, kdež.
staťec již jsem, tim mšnč, kdhž jscm šačalpsútt
co Ulladčk aneb kdh jsem pied lldem řeči čjuil
Musil jfcm mluwiti wždy sleolo a luúlo ledyu
Uli popťmlo bylo xnlčeti mlcb jincho poslou
chati a byti rhchlým k slysseni a zpošdilým kcx
mluwcni
Nezbýwú mi tedy, lcč abych fcim

scbc posuzowal postach

jsa pod Učňteleul jc

dninl

hřčchy swými

jehož ioudu

Uadc

axbycha

nsscl prosiul Woltl jsem tedn, dilo toto sc
pfati a lideul do rukou podrlti, pollčwadš Ue
možUo čctnč 1ošssiřenč pťcpify wsscch wydchýrlPs

spisú mojich

opmwiti
Pročcž ťdnž toto čxisti
budou, af Uenaslcduji nmc bloudiciho Uýbrž
ť lepssiulu prospiwajiciho Suad talec nalezue,
kdo dila ma w poťadťu w jakem wydčnm
jfon čisti budc jař jfem spisowúnim súm plo
spiwal“ Y w liftn swčm 224 Učcl dila toho
strllčnč taťtoxlazllačllje: „Prohlédňul jfcul fpify
fwč a přičiUil sc, jestli nčxcow Uichobfažcno
co by bUď muc urúžclo aneb jiného uražjti
mohlo buď oprcxwiti lmed obbajtti a Ukazatť
co ldh sc čisti mělo Ucb nlohlo“

Wc spisu tom tch widčti uúm jestmužc
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ktcrýž uen.dúžil ani důstojenstwiswčho, anislúwh
swč po

celčm swčtč ťat.

rozssčťenč; xnuže, o

ktcrěmž erime, mcimeuli ie wice obdiwowati
welikosti ducha, aneb útlč swědomitosti jeho;
muže, jchož lúska kU prmodě jrdinč pťimčla,
pťisný soud Und sebou samým whnússeti. Kdybh
sčUu toho Uebyl Učinjl, kdož by se bhl k tomu
odhodlal, a kdo osměliti Ulohl? Pčro, jimž dějc
žiwota mužů locliťých sc pissi, jest šajjstč břee
mellcm tčxžkým, a jen třesouci se ruča wlúdnc
jim, obzlússtš teUkráte, kdhž sc jedUú o ncilez
foUdm). Njfdo núnl Uezazliž úctu takou: wime,
že Umoši tomU odporowati budou; Uúm wssak
jest dosti na tom, re! jsme ji projewili, a žc
od Ui ncupustime.
UgustiU sebe sčxmposuzujic,
usUaduil

tčxžťon úlohn

tU, nno

Učillil

Učxm ji

nlilon. Jakú to čilost ducha, U stúťi whsokčnl
rošebirati spčfy, jichž co do počtU jest pťeš
tisic! Jakci to whtrwalost, kteráž při wsselikš
churawosti, Uezuajic UUUweUi, dnU i Uoci prúct
tč občtowala! Wssak ale Ucdomniwej sc Uikdo,
žc fUad Nngnstin w stúři swém jeU š búzni
zpončanti mohl dUú minulých, jaťobh z welkš
čústi bhl odwolúwati měl, ro spisy swými Uo
twoťil! Nčřoli přisnč sebe posuzuje, pťece nea
Ualezal Uikdc win
tčžkč, Uýbrž ponejwice ť
tomU prohlšdú, tenmé objafniti, Uedokoxmlč

zdokanliti, a ncurčitč zťejmčustanowiti. Eirťwi
pnk kjatj ze spisU toho dostalo sc tš wýhodh,
žeť Uade wssclikoU pochhkmost jisto jest, kteťi

to spisowě od fw. the

scpfúni byli.
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ZZ. Bolrstné

428u430.

strcidcini krnjin Ll rických od roln

Poslrdni lee sw.

tce proti Yria:

niim a Belagimuim. Boslydni spify sw.Llngnstinn.
Usilmuná pčče jrljo o spnsn wlnsti swč. Koner
wlády řťmskéw Ysrice. Smrt sw. Llngnstinn.

Wsseobsúhlou čeiqusti fw.Nugustina

jstúla

Eirkc!o Nfricleú w pútčm stoleti lm ncjwhšssixu
stnpni cti a slúwh. Mmlichowrc oU byl pťcd

Bobexu a lidmi zahmlbil, a odsstipenč Donatisty
on wc sw. jednotu spojile Bntč byl loůdrema
střcdem lossclikčho bojc š Pclagiam),
a nčxcnci
cclěho swěta šraky swč ť Uénul obraccli. Qutč
bpl Udcliťým sločtlem, jchož paprsslky po weo
sskcrčm swčxtčleat. sc rozprostiraly.

Wcsskcrč púsmo Udúlosti žiwota sw. Nu:
gustidm, obšlcisstě od času obrúccui jeho,šřejmč
o toul swčxdči, žc prošřcteluost Boži Učxiuřlaho
Nposstoleul prawdy, Biskupcm doclkl)m, Učitc:

lenl slawuýlu a thnmoačxcm
wrsscni wssclčkč flciwy šbúwal

wčruým. K do:
jcsstččwěner

Umčcnicčl), a i timto oslawjla prozťctellrost
Boži poslchi duy žiwota jcho. Umřiti mčl
nikoliw w blahč núdčji, žc suahy žiwota jcho
Cirlewi Nfrčcké mčr a blslženost trluanliwoxlpoo
jistilh; Uaopaf, uulřiti mčxl widn jčž úplnnu
Žkúšu
a zahhmlti
milššdčxlanou
wlasti fwč,
a pťedj;wio
ajc fmrteluou
rčmu
Eirkwi
Nsrické,
Cirkwi, kterouž oU na Urjwyýssi stupcsl slúwy
bhl Udywýssčl. Wssccka bolrst, ftcrciž incjwšucu
sscUějssiho ducha m Uloťc bolesti UwrhuoUti š
to jcst, měla jesstč obkličiti a j;bčxdowatť srdce
jcho, a to tim wice, žck to bhla ruka přčtčlc
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důwčrnčho, ktcrúž z welké čústi půwodccm bhla
tolikcrš

Zkúzh.

Eifaťem

p

čissc zúpndni

latUý WalentiUiaU lu.;

bhlu lenkrúte

wlúdn

mao

ak wlaftUč

wedli Plncidia Umtka.jehoawoijdce

Netinš.

Tento chtčje sc Uejwhšssi sprčxmy žeminrických

šmocniti, klamawč podwcdl Placidii,
wiw ji, že ulistodržitel

BonifaciUš

Uamon
š

nepřúo

tely tajnč spolťy Ulcid Tclk těž wssak podwedl
i Bonifacia, jemUž poslal núwčssti, bh Uenpox
slechl rozkazu cifaťomas ťdyby ho z úťadn

jcho odmolal, nn prý tim jenom osidla fe mU
stroji. N když cisař skntcčUčBonifaciaszrjky
odwolal a tcuto Uepoflechl, byl Netiuš k rozu
kcxžčl cisaťomUy w čele. wojska

cisaťského

wyo

slún, abh potrcstal mistodržitele odbojného.
Bonifacinď rozhořčcn takoU uestt)daton podlosti
a rozpailiw sc ku pomstě, wyslal wčmého pťie
tclc swčho ku krúli Wandúlů (kmeUe to Uču
mcckého), a wyzwnl ho„ťu pomoci swé, Za ktco
rou Uul lťetinu wssech Riulských krajčn bohatč

Nfriťy nabidnnl. Genfcrich přeplawil se (w
čwčtnn rořll 428) š 50,000 mUšů do Nfriky,
U spojiw sc 8 Bonifacicm wojsko cisařské pou
ražjl, piši čxemž krnje Nfrické strassliwč pustou
sseny brǧly, cmto spolU i podnmnčni Uúrodowč

puuičti proti wlúdě ťimskč bhli powstali.

Boc

Uifacinď, Ulftiwý tento Zrčxdce n půwodcc hroa
žných strasti, byl pťitelcm NUgUstiUowým. Po
suurti Umužclky swč chtěl se rožlon?iti še swěn
tenl a do klcifstera wstoUpčti. Umysl tento
sdčlil Nngustinowi,
l“dyž sc š Uim do mčstč
TUbunč sesscl. Sw. Qtec nepťiswčdčil, Uýbrž

33
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zrazowal ho z toho, mr Ulčl ša to, že Eirtewč
kat. wice to ťu prospčchn bude, Zňstmlc:li Bo:
Uifacňuo w čelc wojska cisaťského a budeali
chrčmjtč ieissi pťed Uújezdy uepťcitel. Qstatnč
pak mU radňl, chccli Uteojiti touhu swou po
žiwotč dokonalcjssim, aby BohU Zaslibjl ždržco

liwost, w tom připadu nlc aby Boha wroucnč
prosil o wytrwalost a posilu proti pokusseninl.
W Upťimuččmpřútelstwi fe bhli tehdh rošessli.
Pozdčxji (roleU 427) Bollifňriuš sčUUpřissel do

Hippouu ansstiwil

sw. Otce, ťtcrýžwssaťtehdh

tak těžčon chUrawosti skličer byl, žc š Uim
nllnwiti ncnlohl. Bolestnč to bylo tedy pixeo
kwaprUi, když zúhy Ua to ssiťjla fc šprúwa,
žc Bonifacillš drUhoU pojnl umnželťn arjcmW
skoU, Pelagji, z frúlowské rodiny Wmldnlskč:

pochúzcjici, dceru š Ui splochon že dal od
Nriauň pokřcstiti, súm žewcde žiwotpohorssliwý
a Nrtanňm žc powolnjc na Uowo teťcstiti ka:
tolikh. Koncčnč! dosslh zprúwy, že fc spojil š
krUtýnxi Ucpřútelh a žo hroznoU škúšxl na wlask
swon přiwodil. NUgUftčU Uemoha dělc snésti

bolcsti srdcc swčho, whslal jahch swčho Pawla
ď wclepamcitným listem k Bouifaciowi.
„stlal

jsem.“ pssse sw. thc,

„Pawln. kterébož

wroucnč milujcš. š listem timto, pončwndž jsrm Ustao
nowjl, Uěkolis slow tobč powěditi, nikoljw zohlrdU
moci lwě, anrb zdraws tčla twébo (wždys smrtelné n
poruxssitclné jest), nýbrž jrdinč š oblrdu spnsčnj onoho,
kterr“ Chrissuď nám přřslibjl. Wimr já, že mciš mnoho
rúdcuw, kteťsž tobč rady dciwaji podlc swětn toho.
Podle Bohn alr, abU Urzhl)nula dusfr twci, to wim,
žcidný tcǧbč ncrndi . z . Slhš mne tedy synu. nno rao
dčji slyš Boha, mluwsciho tobč skrzc mne! Zpomrň

::jst sw. Yugnslina k Bonafacwwl.
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sobčx,jalým jsi bol po fmrti nmnžclso swé Játo wim
a mobn to doswědčiti co jsi mi w TUbunč wssrchno
bnl sdčlil Nrtronscim žr byš na to bol již zq:domr

nUl

. m jsrm lrknutim Uftruul uslynew„že jsidru

dou pojnl manželfU, žr jsi dcrru swou od Lllianů po
kirstm dnl a že rřto i nanny Bohu znsločccnéna nowo
třeslxli Lidú trž ii whprmonji, že ň urwčstfami sebc
pršnia Možnri slmd, žr jr txolrž!“
„Co si nmm nle o tom řici což Uatmo ažjewno
jrst? Člřcssnn jsi nnici srdcr Bolxa sc bojiš! !)tozloaž
ledy a powčz si to scim co ja ti ťlci nechct n Uošnaa
žc Uro mnodě žlr čulllu sobč jrst pofaini .u
Ty Urn
wix.x, žr máa tjrdnaini
swěmu :řičiny sprmordliwč?
Nrmoldu o tom soudi:i nn nclžc mi obou strnn wysly
ssctl; wssaf nlr ldud si jnscikoli přiciua toljo pťcd Bo
brm popirmx nrmilžrš že byee nitdo ncbyl pťissrl do
takr Ursmizr lxdybyo Urbyl pťslissnč milowal smtkytobo
swrta! Množu e:xtcboU se spolčili n drjmc tomu že
wsfichni ješou ti wčxrni, črbo očrkáwajť od trbee? Njc jiu

nélxo lcc též podobuč stntky časně N ty, jruž jsi mčl
žúdofti swú potlnčowatň n přrmribnti nyni jsi Uřinuccn
Zudosti jmých woplslowatč! N fdd budrš moci žndoftj
wost tolikrrých žbrojrncn urřfn ncxsytiti eoz nemožno
alr ax.fposr z čcissi ufojčtj

taf,

nbUťl sám při som

nebťrx

sijl a wlnst swou nn zábubu nrpřiwedl? Wssecko témčř
jl; wyloupilň snk žr již nni Urpatrmjch wěcl koťjstiti
nemolwn! N co ti múm řici o poplručni frajin nnssich
ssržr Uúrodo Llsrické?! Rdobu uwčťll žr tonlu niťtcrak
Uepřcfažiše?! .Kdož jsi byl prrd čnsy jrn lribnnem, b
drstkou wojffn jsř wnrckh nepťátrly přrmobl N nyni
kde jsi w tnk welké mocř postmorn co sc dčjce? d. co
wssrchno již Zbubili a šfnzili co po:dlrnili n jnk nlnobá
Ullfln ljdcm drmdr přrplnčná w siirou pounf obrátili!
Nrřifej, žc winu tobo nesou ti, ftcřiž tč taf newdččnč

mnzili Já o tom soudxti nrmoou dlrdiž si jenwlastni
wccj swr ljlcdiž jen tobo co Boba sc týfá a boj se
md:x Cdriflq nerožbnčwal Jci sám widim ud tom přl
čjnh whšssi pro ktrré frnjc nnssc tolikerč bidy suússrti

musi a ty jsou hřichowé lidu nnsscbo

33u

Nechci
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wssak, abyš th nriležel k počtU tčch, kterýchž Bůh

co

bičc a TU
mrtly
Užtmá
na trestyllšlých!
radčj:
zpomeň
na
oha, zpomcň na Chrisla,
kterýž tolif dobrého nám Udčlil, a pťece tolir zlébo za
to wytrpčl. Ll kdo chtčjl wcjiti do králowstwl jeho, mio
lUjl i nepťútely swé, dobťc činť tčm, ťtcťiž je nenáwidl,
a modli se za th, kteťiž Urotiwenstwi činl jim. Jcstxli
ti ťesse čimskú dobré Udčlila, neodplúcej za dobré zlým.
Paťela ale zle ti Učinila, ncčiň th zlélwu Já erim,
co
jsi od Ui obdržrl, to alc wim, že mluwlm kťcskanolpr,
a fťeskan ncodplcici dobré šlým, ani zlé šlým. Tcižešxlř
se tcdy: Co činiti w nrsnázi tée? Žcidúšeli rady odr
mne dpoř:luetoho fwčta, newxm, jak bhch či odpowčdčl!

Ebccšoli ale rady podle Boha slysseti, slyň slowo Chrio

stowo: Co prospčje člowčfu, fdyby cclý swčt
zsskal, na dussi swě wssaf sskodu utrpčl! (Lukl
9, 25.) Y opčtjiné slowo:Nemilthe swčta am
tčch wčci. ktcréž we swětě jsoU (1 Jan. 2,15).
Hle totč rada mri! Zde ar sr nfáže, jsiali mužem slao
tečným! Zwitčziž tedy nad žádoslmi tčmi, a čiň pokcini!
Jakým to způsobcme? Modlj sc B whtrwalosti kBohU!
Qn, ktcrýž tč tak ěasto whslyssel UZboji wálrčném, Qn
tě i wyslyssi, kdož ho prositř budčš o wstězftwi w boji
dUchownim. Wždyt statky th rozličnč a rozmanité Bůh
dúwá wsscm, dobrým a lhm; dussc wssalespascni,slciwy
a pokoje wččnébo jen do rým sr dostanc! N thto statfy
máš milowati, po tčchto toužiti„ o ty wssemožnč fe
snažowati! N těch abh se ti doftalo, modli se, posliž
se a dciwej almužny.
Wroucl láska mne pťimčla, žr
jsem totos synU milý, tobčpsal; láska, kterouž tebe podle
Boha, nikoliw ale podlc swčta milUjiz Zpomcnuw pťi

tom na wýrokpisma:Potrcsci

moudrého a budc

tč milowati; potresci ncmoudrčho, a wezme
tě w nenáwist,
mUsel jsem tcbr, owssem nikoliw co
nemoudrého, m)brž co moudrébo powažoloati“ (list220).

Takto psal sw. Qtec muži, kterýž tehdúž
wlúdnul ofUdem Nfrikp. Důtkliwú flowa jcho
Ucminnla sc šc žúdoUcčm prospčchcm, ačkolim
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již Uemožno bylo, wssecky zlč núslcdky

z počiu

núni BoUifaciowa powstalč zameziti. Neb Wanu
dalowě do Nfriky pixiwolaui byli Nriani, a
jak protiže Eirkwi
katol.Uasinowo
počinali
patrno,
kat. panny
křeftižiž
il odtud
J to
se stalo, žc arianský biskUp Mašimimlš r. 428
až do Hipponu pťisscl, kdcž š Ueslýchauon dro
zostč Heraklia, mlastUč wssak sw. Yngustina.
ť loeťerč hčxdcc o naucc katolické whzwal.
Doucýsslel ie fUad. že si tu siawučho wydou
budc witězstwi. Rozulluwa ta wcťejuě se oda
býwala U pťitomnosti walnčho posluchačstwa,
a pisaťi celč jednúui zaznmxlexlciwali. Mašimin
mlnwil, a sice wclmi muoho, Uikoliw wssak k
!Učxci, m)brž

mždh

skoro

od

nť.

Na

začčltku

xuluwil še strauy katol. ch HerakliUš, potom
sc njal slowa LlUgUstiU, chtčje mUohomlUwo
uého odpťircc w Určxitýchmezech udržcti.
Man
ščulčU wssak zčchh pozorowal, žeč sc w Uúdčji

sloč slelmunl; proto, a Ubo se wyhuul úplnč
porňžcc, pťcdstiral, žcť přtuxlceu jcst rozmllču
wU Ukončiti, aU prý drUhého řme do Karo

thagiuy odebratč sc musi.
pisclunč zaznmnenúno a

Eclš rokowúUi bhlo
listilm ř tonm cili
wyhotowenú byla od NUgUstan i Mašimilm
podepsúna. Nngustin podpiscm fwým se zawúo
šal, že dúle o pťedmčtn tom pisemně jednati

bude. Taktšž i Mašimill podepsal šwýminkou,
že tčž pifeumč odpowi, a kdyby toho UeučjUil,
že přcmoženým fe býti wyznčx. SkUtečnč odeo

brnl se druhčho dne Ua to do Karthagxny, kdež
wssak weťcjně se chlUbil, že NUgUstan lo rošo

mluwě pťemohl a z blndu Uswědčil. Sw. Qtec
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nlc ua to wydal Uejeuom listiUu roťowúnč ou
uobo, Uúbrž i Zlússtui dilo we dmml kdlihúch:

„proti Mašinlinowi. biskupomi artan:

s leém U,“w ktcrémž Bet;númou dslfladuosti swou
brdého n ncfluyslnšho Nrjmm ž dludu překolml,
spolu wssnč Z ldratrskon lcisleou ho uapomruul,
by se do lůua Cirřwr lcknt.nnwrútil. Mašimixl
wssnk mlčxel n odpomčd jcho Uikdy swčtla Bo:
žiho nefpntřčlad ů)
Jačkoliw
trntercitc hrgziwč ldonřc žxuitalU
U.!csikerou Llfrikou

a

jnkteoliw

dcnUčx sc xuuo:

žily ldolrstuč strasti, lelcrčž frdro ste Btcc sklj:
čomaly, uirméuě pišerc neldyly š to, přcčmmli
Uczwrntuou stúlosl a prúwčxpUdjuuchoduou čilcxst
ducha jeho wclikčho, auof podobnlo sč, ,šc při
roftoncim ucbozpočxeustwi tim Ulohntnčjt též sc
rozudijely silU jrhoa Rnždého dne dochú„;elU ho
žnloftné špraiwy. Zwěstnjici uesfoučxrnuu bidxl a
pohroduy lidu„ a ťrlltč) NrčmljňuuřJ čxjuil ro
dcnnčx wčxtssi pixikoři a

uaitisky

Udčxruolu knrolto

ťu:ue ei touču dojjly „šprúwy Z Ztňllc,

lijlZ

Zc Ju:

lUydnl wclfé dilo protl umuxc čat., a š

Mnšsiljr,

žc fe tmu bludy j;múhaji ucbežprčxuč;

e) Již roku 118 byl tdosi un prouu
ariauskou,

rozssiťouml řeč jnkousi

wssas ase bludu w ui obsnžeuoř sw. Otec ldež mrj

sstňui udymrňttl fmbou „Uroll

řečx ernnň“

wodnuou.

Zn téljož čnsu Uofu 128) zdožnou usilownosti sudou zistnl
nrtnuskčxlpolčfexřc Mnščmn
a rrlou rodiuu jodo Cirfudl saa
lolické. Tnlséž dleasrrntln,
wyšssiho aiředxuikacisořskéljoblro
děl od bludň nrmuskýňd odudrxintt clisto :!:ZZaWt)A Směssné

zajisté jcst, žc jnsúsi Eluldlue

z Ztnljc sw. thi

poflal

suižsu julousi arinuskou. žaidnjr bo. by ju Uozoruč četld že 7
Uozuáui Uřňjde, jat prý lďluduá jrstif uausa tutd, což prú bU

tim furi;e sc ňalo, tdybu sxim do Ztalie rřčjiti a o nim n
ni rofownti rdtěld Sw. dAuguslin odpouuědčl chuďnso:ol tomu
ď wrllou sselrnostč n laskawosli (list 212)e
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dochúžely tčž odcwssad listy profcbulš, šcidajici
Utčxchya posily a ponmlčeui. chž wsseobchň
pččxek tonul prohlédala, aby každý buď wlasti
jeu pišispěl, nucb žiwot sloůj asposu Uchrúull,
tu Nugustňn předewssim a uejhlawUčxji na zťeo
teli Ulčxl witč,;stwi wiry ťat., fpolu pťč sonl
Ufilowuě pečxljir o blaho wlasti swé, o ldlaho
ltdu w pohrouuich tčxchweliteých pťcš xnirusklir
čcxlého. Mxi wsscobccUé Uesuúši (ťu teonci roťeu

428) dostalo se sw. Otri do rnkou dilo pela:
giaufkého

biskUpa Jxllimm,

w

osmi krlihcich,

wydmtš proti drnbčxuu dilu sptsu jeho o man

Žclstloll a šeidostiwostl.
Nčxleoltprúwč o
jixlčm dilc pracowal, o knjhaich „odwoláui“
sotiž, pixecc bcž mcssleúui pčečprawowal odpowčď
swou,

lštcrouž tčž w osuri leUihcich U.chdati chtčl.

Wročrž wc duc pracownl o kxlčhciňa „odloo:
lúUi,“ w noci pak, žcidouriho odpočxiullti mlč
Uchledajc, ua odpcm!šdi té. N pťcce byl tehdy
jiš w 74. roku fteiři swčho! Juliml w UUdUém
fpst sxuňuu Uedyl Uowých dúwodu proti Uaucc
kat. podnl, za tn ale nulohého osočowúeu ba
i sprostčho lúuč co „;brmlě použil. Sotma loč:
řirl jrst, jakúch hmwldm)ch pixešdimeč osw. thi
pronúfsi, spilajc ulu „blú„;nřl a Uhmouikú n
punickr)ch tlachalů,“ U přiwolciwaje uul, aby sciul
wolil si jméuo, „buď Uejh,loupějssiho aned uchj

lstjwčxjssihoručši ljduli„“ Slcchrtnému lepiowi
pak spilú „spUontrokú hťichji LlUgustiUowhch!“
Sw. Qter stihci w odpoloědi swč protiwnika
slUúho Uouxmwnou pili pčxi každúul skoroslowu,
rošebirai wýpowčxdi jeho UbystrýmUlečxemsoudo
Uého duchn swého odhnlujc a porúži bllldh
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jeho, Uauku rat. ale loywinnje š nepostihlou
hlubočosti. We spisech fwých dřiwe již protč
Pelagianůxxl whdaných byl Uejhlawnčxjssi U Ueju
wúžnčjssi důwody Uauky kat. Umistil, tak žc již
Uebylo pochhbnosti, Ua ktcrč straUč blUd a kde
prmoda fc chlšžú, a šajtstč ncbhlo možuč, důu
mhflněji a fpolU i wúžučxji Pclagiany whwrúu
titj, Ucž jak to sw. Qter byl Učtuil. N š tčto
strcmh Uebhloč odpowčdi jeho nni tale walnč
zapotťebi; zapotřcbi ji wssať bylo, a sice wco

lire, kU dewrúreni ncsthdatšho pixrpychu Pelao
gianskčho, anto by se bhli zajisté Uplným wiu
tězstwim honosili, kdybh še straUU kat. se jim
Uebylo dostalo koUečUého pokořeui. Juliml
fpisy smými wicr. Ussfodil straUč swč, Uež ji
byl prospčl, a obšlússtč pro hrubé Urúžtd o
swd Nugusiinu prochchš
po celčm swčtč: ťeňt.
wssechUěm w Ueuúwist melikou wessel. ů) Na:
proti mčlostučx dojimň čxtenúťč podiwu
bodUú
miruost sw. thc, cmo i srdcčxslú útrpuost, jau
kodu projrudujr

xxozfaxšculšdxlxl
protiwxxikowi fwšmu.

JUliaU opčtuč popiral,

žc nestúwú hťichU

dčxdjčnčho, lčdč žc fe stali hťissnými, poněloadž

Uúsledei

šlého přiťladu Ydmuowa,

smrt a

Umohončxfobué Zlo tčlu a dussi špůfobenš

též nepochúži z hťichu praniho;

tcxka

a při tom knu

tolikh, fde o Uich řeč čxini, Uejmenuje

jřnaknež

Manichowce.
Sw. Btcc naproti dowošuje, žr hřich děa
dičm) prawýln

jcst hřichem, a že zlš

Učxsledky

e) Tak o nčm swťdči jjž Fulgeulnw. Srow. ()peru é.uš. tom.
x. pd 869.
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hťichn toho jsou polentou od BUha wssemohou:
ciho a sprawedliwébo wesskeremu pofolcni lčd
skemu uložeuoU; jak o tom swědči sw aposst

Pmocl ixka:Jako skržc jchoho

čxlowčka

hřich Ua tento stčt přissel, a fťrze
hieich fmrt,
přissla,

tak na wssccky lidi

sǧnrt

w, Učxmžwssťckui zhťessili

(Nim.

Z, 12)
Clowěk bixichcm ncpozbyl swobody
wtilr ačfolčw prirošexlost lidska na muošc jest
pořnžrua a Uad miru briclm Uakloněna ů) tak
žc newybnutelue potťebujc pťedchúžejicč a ou
sprmďcdlslujicč Uxilosti Boži které EhrčstuB Jeu
žičd wcnkcréulu člowrčxcustwu wydoldyl, a !oš
ličuýxu žpťafobeul ollensste pak swútosti řřestll,
kcxždélxlll udčxlujc

pomčer

punuiho

člowčxka ku Christu

Ježim sw Qtrr taleto pissc: „Nposstol prawi:

Tčxlo xurtwé jrst p:o hřich (Riur 8 10)
xoro žaduy jiny hřich lcč jeu pro hřich pro
louiho člmočtea! Neld sklše spraloedluost druo
lgčhcd čxlowčxlen,totňž Christn,

tčmuš

tčxlU ftcrčž

uyuř mrtwým xml;ywei aposstol blahoslawrneho
wzkiischi sc dostmle Proto tnlec druhý člowef
Ehrjstuxš jxurnujc sc druhym Ndameul Proč?
Pšončwadš prwni

jest saurt tčln, Uččuěun hf:il

P) Sw. Dtrc užmui tulo floum uuluost
wssňť w tom suuyfln

jofobl

bťrsicnx,

nufoliw

swoboťm wulc zrussrna byln

ulajblž žr člowčs Z neudčxdomoxstjn lřeljtostl pro udrlkou moc
x!c žndosliwoslt prilissuon Uaichnlnost tu hřčcdu chowai llčenu

k.xrdňmil Tbomnsiub nufoliw bržduwoduč luto přřpomiun že
!w Blrr učxfdyo untuostl
mluwi u unťcrch Ucre š wulc
swobodué Uochn;rjj jato u U w obyčljué mluwč rnsto se
řltuuut chuďoo teuto ; uutnostt frndl Udždotxněl lzlnd (Sr
zl dl “čldcdndaujjlntjjcu!un řuutitutjonuud tjwojošjomuuu wte
anrrum. ltom:ax 1769 jd. 1n ťd. Tslj.. Uu ll.)
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chcm Ydamowým, a drUhč jest žiwot tela je
hož se Umu dostanc Uro sprmoedlnost Chri
ftowu“ (kn Ul kap. 7)
„Ciul wzncssenějssi
jest bhtost xozmnnú tim hlubssi jest také púd
jeji a čim měnč k wiťe podolmy,

tim wice t

ttestu hodnčjssi Pročež když audčl padl byl
púd jeho Ueunprawčtelný, ponewadž koxunwice
dmlo od toho j wice požadoloúno bylo; oU
pak tim wčxtssčmpowinen ldyl poslUssenstwim
činl wčce fe mu dostalo dmil dobrých; a proto

tuképolentowmdldylpoklltollwččuou

Ndanl !Ussať

w Uesčrtnych potomcich swých Ulňlosti Božiskrše

Ježisse Christu Pmm Uasschowyswoboch bywa
od pokuty ločxčxnesúm alc tonrúte wyswobo
on jest řdož (owsscm Učkolik tific lct po fmrti

jeho) Christllš (Uileoljw š přinuronč belž

ž

wlastui Uwri) sostoupil do mist šculťclých (do
pťedpekli) a bolesti Uekla žrussil Ne.b takto

rozmnčtl jest, že, jak psúxw jcst, mondroft

wywed lU ho (Ndmua)z p rowin člli(Moudr
10, 2) žctotťž skxzc tčlo jedxlorozeueho swua Bo
žiho otec poleoleuč lčdského a takto lotcc Chri
s,ta pro spúsu nussi čxlowrleemučxinčného,; wa;by
oUe whfwobozeu jcst bhl, Uikoliudšúsluhouswou
m)brž nlilosti Boj;i skrže. Jržisse Christa, Mnm
Uassebo, jak uikolřw bcž důwodu Cirkrw lučťi“

(ťul. sll.

kap. 22).

„Hřich a fmrt a lossechUy Uúslcdch hřichU

pominou

jcdenkrútc

při slmončm Z mrtwých

wstúxliDsteU fnlrti jcst hrich (l šior 15
56), prmoi sw aposstoleUrl,
hťich Učillěxm jcst i sulrt

pončwndžskx;c

tčxla; půwodcč

wssak

jebo, aueb l smrti samč prnweno luldo tcukrútc
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na konci od oslmoených tozkťissellých:ch

čxfmrti

jcst

witčzstwi twé, kdejest ú smrti,

osteU twuj?

Mjlost Boži skrzcJežisse Christa,

Púna nasseho powede Unškpoflchimntomuto

witčxzstwi pťi ktcrémž ifmrt pohlcha bude,
abh kdo se chlUbi, Uiťoliw w moci sloc si

;aklčxdalalebrž lo Peinll se chlleil (ll.K
10, U).
Sw

Qtec

chtěl proti

osmi yknihúm JUud

lianowým tčž tolir kučh loydati.

Scstero fuěh

byl již napsal, ledyž nlc sedmou počal, Upau
dnUl w Uebcžpečnou Ucmoc z ťtercž Uepowstal

Na oldrmm prmody bojowal zajistc až do strti
swe Ncb jesstě nleši tim časem ledyž pmcxowal

U spifll ploti Jnlicmowi

poslnl nUl slU Pro

fper Z Ulčsta Mcxšsilie lU Ǧallit dwa lifty, ji
miž Znčm:o čiml, žo fe tn!Uto lošliťni blndowš
lošsiřiuji, tč„š podolmč čelici proti Umlce ťat
o milostj Boži, obžlússtč ale proti foustmwě

jcho „Ldixuť jú“ tnk psal Profpcr, „žc staxost
ljwú

pečxc twú

wšdy

Usilujc

o fpňsu

lossech

ndňw tčxla Cbristowc,x a žc protl osidlúm ka
ciiseých bludu Ulohutuým mcccm prawdy bo
jujc; pročož jseul se Uiřtelak Ucobúwal obtč
šoloati

tcldc Udčxciřtcrúž sc spúsy Umohých

týkai a prolo tnl?é Ua zbožnost ton
sr Uui mxo Umscxl bych si to

datj

wúm

za

hrich

do

wžnesti
poklú

kdhbhch co welico žúhulmúm bl)ti pošum

ucpiedxlčsl chpredxlčjssiulu

xastUe

piteli
lUixy“ W tcntýž smysl psal té.šUluich
ddilmiuš š Mnďsilie, funžUe šcidnjc fxo Qtrc
Qy súux m hodxxoll nlori swou prmodu obhújil
Bludy, o ttexýchžto P:ospor a ddjlariuš
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se zminili, zastúwali Umozi Umichowč Mašfio
limlssti, pťijawsse Učkteré uúhledy Pelagiowy,

odkndž powstal Polopclagianišnmš,
wěkl“l pozdějfsich, anto

pieiwrženci

Uúšew to
Uúhledji

tčch

tehdh Mašsiliauč e) slouli ode mčsta Mašsiljc,
jak je také fw. NUgustjn jmeUchd W tom se
frownúwali š nmckoU kat., žc pťipousstěli, že
hťich prwnich rodičů Uejenoul jim fmuýnl, Uý:
brž locsskerčmu člowččenstwU usskodčl a tedy žc
kazdý potťebujc milostj Boži, Ulťlosti Ehrista
Spasitele. be lossak člowčk če fpaseUi přissel,
zapotťebi jest, by súm wčřťl, t. j. musi wůli

miti,

že chcc lo čřiti, a to každý mňžcsúm

ze sebc (tedy bež přtspčxni milostř Boži,)
Uaoprck NngUstiu podle Uauky knt., ua
cich pisma sw. se zaklcidajici,dowošowsll,
wčk jeU š pomoci Ulilosti Boži wěťiti š

kdežto
wýro:
žc čloo
to jest,

jako U. p. kdhž ap. Pawel di: .,Waim dcino

jcst pro Christa, abystc Uctoliko lo
UčHowčřili, alc takč pro Učj trpčlt.
Wulc tcdy čxlowěleapťcdchcizi, mčlost Bo,ži pak
UčxflcďUje, a spascui luččrxčho ti dochú,;eji, kteřjž
wolnč w Boha Uwčxřilň,a pro Zčxsllchll wolnš
Uúchylxlostl fwč kU wčxixcnipotom milost Boši

olddršelj. .Kteřižto alc wčři a š milosti Boži w
dobrčm setrwaji, ty Bich již od počútku pieed:
zwidal (žc takto wčxťitč bUdou a w dobrčur
setrloaji) a k žiwotu lUččušuUl je tšž předezři:

dil. Milostt tšto, fctrwati w dobršm,
čxlowčkwydobyti Uo př. modlitbon.

mňže fi

Mú:lt

tedy

xr) Hlmnnim obranrem a tnkřru zasluoitelcm jejich byl Zau Rjaďu
siemuo, opat dmou tlaisskerň Ud Muďsilii a spisowatel znao

menitý.
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kdo k počtu wywolených

Uúležett,
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Uutnč ašzcxpou

třebi jest, aby súm (ze sebe) wěřiti
poč:al.
Sw. Nngnstiul whdal ť žúdosti Prospera
a Hilnria proti Uadťečeným bludům dwč knihy,

Uadcpfmlčopředežřizexli swatých a darU
wytrwalosti.
W prwnim spisú dowozlljc, že

ižačútek erliké

wiry darem jest mio

losti Boži.
„Nrb nposstolPawcl tafto di: Kdo prwé dnl

jcmn

(Bobu) a bude mu zasc odplnccnoe?

Ncbo

z něbo q skrze nčlpo u w Uěm jsou

1ossrcky

wěci (Rťnl. 11, 35).

trdy z koho jest, neuli z Bobn

Znčútrf wirh nnssi

snméboe? (t. j. dmx mlo

losti jrbo) N opčt di: Wám dáno jest pro Cbria

sta, nbystr nctoliko w nťbo wčřili, nle také

pro Učj trpčlř.

Qboji tedo jmenuje oposstol darem

Božsm, Uončxoadž o obojim prmoi, že dáno jcsl. Proto

také nrdi: Wám dčmo jcfl, nbyste dofonalrji
loěl
řili wnčho,nlcbrž di, abystc w čťilř lo nčbo (Mašo
siliančx totiž připousstčli, že profpiwáni
n fctrxocini u
loiťc wjsi od milofli Boži). N tnktéž di np. sám o sobě:

Milosrdenstwi UPána jscm dosfel, aboch byl
wčrný

(lu Korl 7„25); a nikoliw Urprmoi, nbdch byl

wěmčjssi, nUlo wčdčl, žc učjnňl ljo wčřácčm trn„ fdo bo

byl

Učinjl npositolrm.

N proto un jjném opčxt mistč

wolci:Ne žcbhchom byli dostntrčui,

mysliti

nčco snmi ze scbe, jakožto fnnlř Zc sebe„ nlc
dostatrčnost Uasir ž Boba jest (2 Ror. 3, 5).
.Kdož to nrwi, žc mysjleni pixrdcházi wěřcnix? Nrb žňdný

newčři w nčco, lcč by prwé mysljl, žc wčřiti má. N
wčťiti, co jest, lcč ď pťjfwčdčo!oúnim mt)fliti. Co tedd
se dotýká núbožcnstwi a zbožnosti„ (a o tčchto mluwil
nposstol), ncjsmcoli dostntečni, mysliti Učxcosmui ze febe,
jafožto smni ze sebo, a jeuli dossntečnost nnssr z Bobn,
tnk též nrjsmc doslatcčni, wěřiti nčro samř zc febe,

nle dostsltrčnost nasie. fteroužto loěřjtl začincimc, z
Boba jeftj N jokož žúduý jám zc srbr dostntcčným
Urni k počincini

folj,

tak

cmrb dokoneini ffntku dobrébo,

též žádnl)

jnfčxbo

neni dostňtečným fu začátku nrb
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dokonánl

wiry,

alc dosaatcčnost nnssr z Boha

jest“

(čijlo 4, 5).

„Wira pnk sama jcstič základwrssrerébo
stawenl duchownťdo, neb milosli spaseni

šsme
skrzcto wiru,
to nrsnmi
ar Božt
zajisté a jest,
n jcstli zc
bezsebe,
wiry an
nee
možno Bobu sc llbiti, nemůže tedy tnké ku fpnseni pťčo

jstis komu bh Bňb dnru onobo (začátrk wiry) andčlčl.
e člowčk m ůže wěřjti a může milowutř, wlastu
nost jcst

bytosti lidskě, že alc skutrčUč wčťi a milujr,

dar jrst milosti Boži“ (č. 12, 10)z
„Cťrkrw pak podlc pťikázani Pánč proč sr mořdli
zn pronúsledowniky swěe? a proč i my se modlimc za
sy. fteťiž wěťiti ncchtčji, leč, aby Bůh

abh Uwčřili“ (č. 15)2

působjl w nich,

Proto tafč prawč aposstol: J

my dikh činsmc BohU bcz přcstáni, žr přiu
jnwsse od náš slowo slUssrUi Božiljo (slowo
Boži. jež jstc od náš slysscli), pťijali

jstc jr Uc

jnko slowo ljdské, nlr (jafž w prmodějest) jnko

slowo samčbo Boha, ktcrýž působi we wciš,
jrnž

jste Uwčřjlj“ (l. Thrs. 2, 13). Proč, prmojm,

čxposstol dčfU čmie? Bylo

by zrejisté mnrné

a

dmxcmné,

nčkomu dčkowati za nčco, čeho Uifdy neučjnil. Pončo
wadž nlr Bůb to učinil, že uwěťilř, jemu takě. dčky
čiu.i brz přestáni“ (č 39).
„Wira
tedy wrsmčš„ i zučcitek jrjč, darrm jcst
milosti Boži. N to, črho Bůd každému člowčfu udčliti

chce„ odwččnč takč pťiprmoil; a připrawcni

oné

milostť, skrze kterou člowčk jistč ke spascni
pťijdr, Unzl)loád sc pixcdezřizcni Božské, čili
wywoleni, ancb přcdrzřizrni podlculožcni Božibo. Mezi
předczťčzeuim a milofti tru jrst rozdil, žc ono jcstif miu
losti pťiprmornťm (pťjchyflcinim), mjlojt ale jcft jjž Uo
dčleni smno (cmrb účinrk onoho pťrdezřťzcns) (č. 19).
šchno jcst toliko pťedezťi;rni. a sicc ku milofli; poučj
umdž alc milost ta a Uáslrdujici sfutfo dobré Un kráo
xlowstwi nrbrsfč sc wztnhujs, proto tafě Bůb ku kxxáe
ůoutlssloi nebrskému a k žiwotu wěčnému připrmuuje a
obracnje wůli člowčxka(č. 42). Předrzťizrni toto kxmia
losti, fteroužto člowčk jřftotnč wěčnč sláwy účnstným se

Posledni foisowé sw. Augustina.
stcme, jest, že pťed Ustnnoweuim swčta Bůb
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údy jcdo za synh sobč whwolil (Ef. 1, Zu12),

aby

srrze milost jebo bhli nepossfwrnčni a swati; anto pťeo
dczťszrnim i přcdzwčdčl a přjprawil wssr, co sám činiti
chtčl (u wywolených těchto); a proto i znčátrk wiry w
pmwdč pocházi z milosti, n Bůb spolu š člowěfrm jau
fékoliw

dobré

21, 32u12).

w srdci jcho působi“ dťe) (č. 1!,

1:1uu

ugeapuaa.n
„My chceme. Bůb wssnl působi w ncie i chtčui. my ččuime,
Bňb wssar působi w nác l činěni podlc dobré můle swč“
prmui o tom swu Yuguflin na jinčm mistč (clo áono por:wr.
xxd33 ot šš)e Ostalnč pak hlnmni mys,slčUrUjebo o předmčlu
som jsou ulisledujici: Prwnj člowčt wolně šhřessil, n xuejexloP
sobč ale l loessfrrčmu člowěčenstwu usstodil. Blu wsilcknl břxu
chrm ljm Uosskwrněuč jsou, twoři wesskerč člowččenslwi tnkťka
jedrn zúftup (o sicr Uro bťich)Bodu nemilý, tedy zástup zmuržeuý
(muďea áumnutioniď eeouporáitjoniď), a wssjckni zasluhnji trcst
wčxčný,ktrrl)mžto bo tafé wsstrkmpokutowáui bylj, ldyby Bůb jeu

uom podlcsprawedlnosliswčjednal. Zeduawssak část od ostntnich
woloučeua jrst ustnnowrnim Božim, a wyloučeným tčm Bňh
mjtosti swé udčluje, kterouž jčstotnč spnseui wčxčnčho dojdou. A
llto jsou wywoleni aneb přcdzřťzeni od wččuosti. (Neb nikoo
ltw wssickni, kteřiž jsou powolcini, jsou te“ i wowolenř; pťed

lldmi (ledo zdáuliwě) mohon sicr jimi byti, ne tnk ole před
Bobem. Na čaď jen jsou souowé Boži,anto powoláui jsouce,
nnpotnm hťissný žjwot wcdou, n tedU spaseui doj(tixacndohoxl;
kdlžlo ouino w prmuém snwslu jsou syuowé Božl o jjž bwll
jlmi, prwč než se unrodřli, n sdnbo tnté zdťrssjli, pofánim
žase se nmoracuji„ nneb Bůh prwé

uež lxy zhřcssčlj, powolá
jc šc žiwota toho (cle corr. r. šrutin o. 9).). Co wssnk do
zmoržených, o tčchto Bňlp předzwidnl. že kn spnsrniucnřijdouš
ro do wywolených
o těchto
uetolúso jtm
pťedzwčdnl„
ěe
dodré
čtnňti budou,pof,uýbrž
dnl Bůh
a pťiprmnil
také mčloti
(n. pť. slysscui ewnugeltn, suusitosi fřestu n t. p.), fterúmiž
dpbrč jistotnč činie Bňd lukto nstnnowujic, ucui. jnk nposstol
du. Uřijimač osob„ a žáduý nemá„ proč ldo ua nčho slěžownti
si mohl; kdo zowržcu budo, poruto tčlo také zasloužřxl, kdo
nailežť do počtu wdwolrných, od Boba z poubé milostj jcho
Uotřebnč t tomu dnro obdržel, n pročrž nemůžc se chlubitč,
jakoby jich byl zasloužll. Nuopat podlc Uofuty„ ťlrrciž zawro
žencc dosljhue. poznntř mňže wowoleuý, jafým nrslňm by
poddaiu bnl, kdyby mtlost Boži l Uomoc: mu nrbnln pťlspěla.
Rdyby fnždú wyprosstču byl (l Udowo!mujm ncilcžel), newědčlo
dU fe. jntébo trrstu dťich hoden jesl dodlefprawcdluofti; kdybn
uussak žridmj nrbyl wyprossrču„ ue:učdčlo by se, čeho nnlosr
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W drUhčUlfpisu, o daru wytrwalosti,
whklúdú sw. Qtec zúsady fwrchu UwcdeUč podo

robučjl a domoleje, že wytrwalost, ťtcroužto

člowčk setrwú w EhristU až do koUce,
jestit
rčhož
podle
wčku

zlússtnim darem, od Boha Uděleným, kte:
Uikoliw dlc zúfllch přieiumjiciho, m)brž
Ucwystihlšho milosrdcns,twi Božiho čloo
fe dostúmci. e)

e,Q wytrwalost,“ prawi, „tuto prosimc, kdyžmodu
ltth Pánč fonámr, jak již swe Cyprinn 7dowořdil wýu
kladcm, ktrrýž na modlitbu tuto uččUil.eeRifámr: „Uol

swěs sc jmcno

tw č„“ žádnjlce, bo jmcnoBoži w náš

Uoswěceno bylo. Qd koho wssak poswčcen býwá Bůb,
kterýžto sanlojcdiný poswčcujce? Pončwadž nlc súm Urau

loilš Swati

buďte, nrbo jci swatý jscm, Hospodin Bůh

wciď. Uroto tnkč (siowy tčmi) Urosimc a žádáme, abho
chom,ftrťiž nn kťrstn poswčcrnj jsmr bylř, w poswčccni

som srtrwali.“

Prosimr trdy dlc slow sw. učitelc tobo,

nbhchom fclrwali

nž do konrc w

poswčccni.

N když

udťluje mleb co působi. Proč nlc Bňb jcdnomu milosti té
ndčlujr, drubému uikoli, kdcžto obo přcce jcu břissuici jsou,
tobo č!owčk nrmiižc wlpskoxuuxati, Urb jsou nrwyzomutclni
foudowé Boži. Jnko n. Uř. kdož mňže udyskoumnti, jaf sr to
stcjmá, žc dťtfám rodičň bezbošný.n udčluje rnilostt fřestu sw.,
fdežto nnopnk dčti rodičů uábožných be;r křestu Umirnjťu? Qn„
w jeljož moci jest wsserkos mobl owssrm milosti fťcstu jčm ue
dťljti, fddby bljl chtčl. (úo c:orr. cxt šr. l!u 8.) xxx Dlr sollu
stmoU sw. Olce pixrdežřizeui jest předzwčdčui n Uřiprawowňut
milosli

úe

7

(dnrň

Bošich) rozljčnljch n i udčrU samé z mňloskix„dlc

Moesilienských wssak bylof sice též taté přtprmoowánč mtlosti,
dom)ch ale pro wirn, kterouž člowčk sám ze sebc nni.
Dňsledně podle soustawy swrchu uwedené dowozujc t tuto
sw. Qtec, še dnru toho wytrwolostň dlc neoostiblédo soudu
Božiho něrrerým se dostáwá„ nčtterým wssot Uifoli, učfoliw
wrouci modlitbou dojiri ljo lzcxd Protiwuicj wssnk st. Qtrc
unmilnli, žr by nrbezpcčno bylo, uaufu tuto wsseobrcuč blác
sntl, au prý by pofluchači snadno we zoufnlost upadnouti
modli. a au by mnrué bylo„ nnpominnti roho kdoldrému neb
fároti; nočež jim odpowidai, žc l sw. no. Pawcl nnufu tnto
lxlcijxl a přl tom wždy přrce přjfuzowul, uapominnl, rárnl u

trestal.

Bosledni spifowé sw. Yugustina.

ťikámc: pťijď

rrálowstwi
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twé, což jinčbo žcidámc,

nrž aby i nňm se dostnlo, čehož fe dostane zajjsté swau
tým wssrmx? Wssal králowstušs Boži přijde tčm jcnom,

ktrřižsrtrwaji až do koncr. leajire:

„Uťijď lerálomj

stwi twé,“ prosi,mr tedo, abychom wr swcxtostjsrtrwae
jicr, wessli do králowftml Božibo. Ll proč ťlfámc my,

poswěcrni již jsoucr: „bUď wůlr
taf

twci jako w nebt

i ua zcmix?“ Nu již stnla sc wůlr Božť w náš,

(staln se, sm náš Bůb k wiťc kť. powolnl), co jinědo
prosime, nrž nbn wůlc Božl wždo též stáwaln fe w náš,
bez přrstáni nž do kollcc?! Wždws také prawlmc: buď

wůlr swci jako w Urbi tak i na šcmi, a tu prosimr,
nbochom w činčni wůlc Boži podobni byli andělům ncx
brským, rch swntosti srtrwnjicc nž dogkoncc š nimi po
dil mčli w bťadoslmoenstwi wččném. thrtú prosba žni:

„Cblěb náš wcšdcjssi dcj nrim dncš.“

fterýmiž

slonm, dlr wýkladu sw. Cdpriana, taktéž o wotrwnlost
onu prosinla
Q truto chléb, dť, každodcmlč šádámr,
nbnchom, ktrťiž m Cbrisnl jsmr a swátost oltáťni knždo:
drnnč do pokrm spnsrni pťijimámr, bťťchem nějakým tč:žu
kým scbr Urposskwrnili, a tafto„ncmajťcr podilu w chlrbU
onom Uebrském, oddčlrni Urboli odc tčln Cbrřstown. Tož
srřm opčt žňdúmr, nbochom těžkých bťichl“lsr wyssťihnjicc,

sotrwnli až do foncc. Pátti prosba zni: „odpusf

Uúm

nnssr winy, jafož i mU odpousstsmc winnifům
nassjm.“

N prosbou tou owsscm nrprosimc o whtrwao

loft, anso žridáme odpusstťni bťčchů minnlých, sctnnalosti
wssňť jest nrim pro wsfechcll budouci ěaš ž;cmotřrbie Mr
i prosbou touto porňžrji sr bludy Pclnginnům, twrďťu
cčrd, žc již w tomto žimosč člowčk bczr wssrbo bťichU
býtňaUlůžc, kdcžto pťecr fatolici po wrsskerémfwětějrdxwu

mhslnč ťťkajť:„odpuss nňm nassc wiUU. ermi

proj

zřetrlnébo n spasitrlného se nám slowh těmi podciwcinae
pomrnuti, žr bťissnťci jsmr, fterýmž jcst šn odesstěni
prositi. Nbd žádný sr nrdoynássel a sc nedomniwal, žc
brǧ winn jrst, dostáwci sr mu tuto ponančrni, žc břrssi
kslzťžpdcnně, ml scxmu wrll, knždodenně též za odpusstčnt

UroLtj. N fddž konrčnč ťčfcimc: „neU wcď Uáš w poo

kunrni,

nlr zbaw náš odo zlébo“ což jiného prou
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ssmr, Urž nbnchom setrwali mr swatoslie? N jestli Bůb
komu daru toho ndčluje, zajistč též wr fwntosti sctrwá
až do leonccl Žúduý Ucpťrstáwá srtrwáwnti w 1,dťrďsr7
lošrti kť., lrč bn prwé w poknssruč uwrden bnl. N fdyž

sr nul trdo dostrmc daru soho, o ftrrý prosi, že nrbýwa
uwrdrn w pokusseni, zajistč wr sxomosli, ktcronž Bůb
mu ndčlil, toužc pomoci Noži též srsrwá až do foncr“
(č. Z 9).

NU sw.

thc

o poslednich

tčxchto spisecl!

swých prarowal, poslal mU Karthngiusteý júhcn
Qllodoultdeuš list, jftr:rýmž; funžalč ho prosi,
ňldy sepsňl wr prospčxch fllčši n lidU terlt.
leuřhu, jcdnajici o toux, kterakú kmxiřstwa por
wstula od počxaitřu wiry čř., a jařých šejmcdm

bludň sc dopousstčxlaprolč uaucc t“at. (list221).
Swd Btcc prarowal
jcsstčx U teuiljúch odwo:

lúni

sloých, psal tnkš proti Julimwwi, a to

ža čafň,

tedcž wčxlečeuč pohromy

1oesskelxoulNfriu

rou šintaxly. Pročcž odepsal jcihnowi, cxbo bo
wynllmnrna
nlčxl plxo jiUš Uluohoččtuš prúcc,
o„;xm!uujr mU fpolu, žc sw. Pbřlnstriuš, ldiskup
mčxsta Brrsrjc, n sw. Epiphex.!luw pojcdnúui o
řnriťstwech wydali, tyto žc nlu poslntč chre, a
že bo žúdoncno bhlou aby pojcdnňni fw. Epio
phm!ia Z ťečtiny Un jazyle latillský přo!oedl.

Duodwnltdcxlš lossnk opčt pfal sw. Btri aopčt
prwsilp „Wimť sjcr, jak Uefunďuai prňcc taleú
jcstik, wssať ale Uadčxjč se w hojuost Bošskšho
Zdrojc, jehož Pcin totdč, Qtčxe swntý, Udčlčti rú:

čil. Númknčxžimbudcfpw wlnstcllfkú

milcjssi;

n pročež uepťrstmm prositi, až Uli to přčslibiš,
abych nspoň UeustUonu dolšhnwosti si žňslou:
žňl, čxchožwlnstni záslnhou dosúhuouti nemohu“

(list. 223).

Na list ten Ururohl st. Btrc již

Usilowná pččr sw. Bug. o spásu !dlslstje
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déle odolati a odcpsal žc spracujc kxtihll žúdao

Uou jakmile Uťoučispiš ploti Julimlowi

aže

spoln tťeti flljhu odwolúuč šslpočue leřbu swéulU
dostňl a wydul fuihu o ťnciřstwech we ftcréž
pilwod

nmcku lUUUdiUa usudck swjlj o každčm

tnciistwu mypisujr Chtčxl chtč drUhoU fnčhu
o teacičstwu wůldcc w čcm totiš zcileši sepsati
dUssak cxle smrt mu wyrmaln
unemulč.

z rufou

pero Ucc

W prnwdč anisté slu Nugnstin wssechučm
msicxchnoučluru jcst o.by wssrcřo ř spaseuipii
wedl 9 tom šřejmčx smedči wUrlckč: pllsobeui

n knždú suaha cclého žiwota jeho Jakož š
lúsky le
lxojoudal
dussc U
spčxch a

Eirlewj tent a na oflawu jeji m,ždy
Uwruúm porcul stom tak trž i l;cxe!ls:
;e wssrch sil fuu)ch pcčownl o pro
spásu oldccuou. Ncirodowci jcho strú:

dali tenkrntc pohxouch ncwhslowne a wlast
jeho tchdy storo již w npluou ;fúšu nwedena
ldoln Byl lč uiad biskupslel) tďy tč;čel)ur a Uc
fxmduúm, stnl fo trukraitc šajjst(x ldťrutrueul Uc

surfitrlllynl

Močo;

tatee lonim prúwcm

jest

uúm sc obdiwoumti mohňtučmu
duchll sude
Qsce Ucuuňwllú čxiuuosti a uroblmsmc xťčilllřx
wostř Umžr, po cclý skoro žiwol saouj churau

woho, stúřiul 74 roku Ubtišrueho W Ztalti a
lešallji Ud;uifli bludowe pdoti Unucr tent ) sw
Nugustlu Udssnk u prostřed hrošuého ryku wú:
lcčuého potřel jcd Júheu QuodrdltltdcuB řdolc,l
dawčx prosil

lde

o spiď

chx

prospčdch ieučžstwa a

řnt., u sw. Nugustm Udepirai sobč spúuťu

potřebuého, dy sr propújčxil ldratťim. U Udsseu
oldrrnúch pobromúch uňrodu swěho byllčx oU jea
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diuou
šraky

Utčchou, a k Učmu fe obracelh kwčlici
wesskerč zemč. Do Hipponn, města opel

wUčUčho, Utčkali fe tčsicc prox!cisledowaných;sw.
biskUp libezdloll wýmlmouosti fwou útčchU wlču
wal do srdci sklččem)ch, sstčdrou rUkoU súm
pečowal o nUzUč a potřcbnš, a whbišel wěu
ťici swé kU sdilnosti kťesťanské.

Q blaho wlasti swč Usilujic whprawil
důwčrnčho pťitelc fwčho lepia
ď Učkolifa bio
sklwy Nfrickými do Jtalic ťe dworucifařskšmu,
kdež co prostťcduici meši cifařcm a Bouifaciem
smiťeni zjedxmti mčlj, co se leoUcčnči podařilo.

Eisať pťijal Box:ifacia na milost a pouechal
ho w úťndě pod tou doýuljukou, aby š Wana
dnlh o mir wyjeduúwnl, leu kterčum konri po:

slúU též byl do Nfrikh Dartllš,
cisaťskč. Sw.

úd to radh

Otec si tim weliké zúslnhy lďye

dobhl o wlast son;

neld dojimmoý list jcho

dam) Bollifaciowi pťiprawil Uuo suliťeui, ktc:
rčž na jcho whbidnuti biskupowš wyslcmi byli
,;jcdnnli.
Jak

bhlh,

fUažUč sw. Qtec, scč jeU sily jeho
pečowal o fpňsu wlastč fwš, patruč těž

whfwitčx leistu,

kterýž napsal Darčowi hned

po jeho přichodu do Nfriky: „Welikčx šajistč,“
pisse, „jestik slúwa wojčlla hrdiuskšho, kterýž
wlaft son
žbrcmi ochraňuje. Wčtssi wssať je2
stik slciwa toho, ťtcrý wúlku smuu Uťončiti š
to jest slowem fwl)nl, w?tssi zajistč Uade wssee
likoU slúwU wúlečUoU. Q jak sc raduji, že se
ti dostalo, podstoUpiti úlohll takoU blažcnou
a welikoU! Bňh súm račiž Utwrditi, co učiUil

númskrzetebe! Jak rcid bhch jú sč:nl spče

Usilowmi pččc fw. Aug. o spásU wlasti.
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chal k tobě, kdyby Uli nepťekúžela
chUrawost mú!“ (lift 229).
Jakč

úcty a wúžUosti ale sw. Qtec měl

po celěm frpětě, o tom fwčdči též krúsný lift
sslechetnčho Rinxcma. „Poklúdal
bych scbe za
newýslowňě sstjcxftslého.cku
tak pissc DariUš. „kdyby

mi popřúno bylo, patťiti Un twúť twon prúwě
Uebeskou, a Božský hlaš twůj, ullnwiciBožskč:,

k erýslowné
mi toho

radofti swč slhsfeti. thby

dostalo,

se

mčxl bych za to, že Božskě a

Uestrtelnč zúkony, nikoliw jakoby š Uebc, Uýe
brž w famém již nebi stoje, pťijimúm, a hlaš
Boži

že od

samého trůUU Božiho

již flUssiUl.

Podle toho, jak wroncnč si žúdčnn w twúť
twou patťiti, byl bhch si šasloužil, widětitebc;
jestoli ňle swčdomč swšho se ptúm, mUsim se
pťižuati, že takého sstčsti nezasllchuji. Wssať již
proto múm se za wclmi blaženého, žc dwa bi:
skUpowč(Urbamlš a Nowatuš) Umetobě chwalnč
odpornčili. Toto swčdectwi jejich jestik mč ťoe
rUUoU přeslawxloxl a Uepomijici, kterouž poloe

žili Ua hlawu mou. Proto také z celého frdcc
fwého nxodlim se k Bohu ,za tebe, a i tebe
prosim, byš za Ume totěž činiti rcičil.ea
Co do wúlkh š Waxtdaly oznčunčl Dau
rinš sw. thi,
že dciřdalpřimčťi, kterěž i dúuo
a Uloženo jest, a kterež, jak doufú, k úplUémU mirU

powede. Mimo to prosi, aby nul poslnl knihxc
„Wy Učmi,“ kteréž wroUcUč si žúdú, a ku koncč

prawt:

„Mnoho jsem sice chpsal, wssak ale

wssccko to mi UepostačUje.

PťizUúwčUn sc, žc

pissic takťka pťcd seboU widčl jchl twúř twou,
a že jsem psal, jakobhch š teboU mlnwil, tak
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llsilowná péčr sw. Nug. o spásu wlafti.

sice. žc se uiftcrak Ucmohu Uafhttti. Podlc tohU
račiž požuatč, jak horoUcuč po tobě toUžim; a
ldčix Uli sw. Qtče, že w ucjhlubssich útrobúch
frdce swčho chowčxm obrn,; twúj, obžwlússtč od
toho času, kdy neluajc dosti lm siúmč twč pťea
wrljťeč a přrwzncsscué, we spisech twých jfcm
hledčxl spatťowati a xmlrzatř tclde. Brosixu a
snažuě prosiln, byš opčt psútj rúčdil; což kdUž
sc stnne, pošnúm, šc jsi pfmli Urč ď laskmoostč

pťčjnl. Bich ncinl tcbc, PuucaQtčeeswutl)„;acho:

wati račižnamnohú, Umohú léta“ (list230)“).
Sw. Btcc wypluil wrourižcidoftDmxiowu
a bez UlcsskúUi Um odpowčdčl,

,šc se porčxssil

welire a frdečxně ,; listU jcho, n poslal mu
žňdanou ťalihlx „Wy„;miuč.“ Chwúly, jakýmňž
ho DariUB welebil, prmoč, že jeu tenkrútc přlu

pnstiti může, jestuli ho nltluje pro Ehrista. No:
tom, uapomelluw ho, nby čital knjhu Wyžnúlli,
prmni: „W knize tčto hlcdiž poznnti mne, byď
nmc pťilissnč ucwychwaloloal, a ntkoliw jiuým,
Uýbrž Umč smnčmu wěťiž! Tmuto pntřiž Ua
Umc, a poznej, čiul jscnl byl w fobč a skrze
sebc; a jestli sc ti Učco na Umč libi, chwciljž
ža to Boha, a nikoliw nuuru Ncb QU Učiuil

Uúď„ a Uikoliw my sebc; my jfmc žtratiliscbe,
Qu alc spasi! Uúč:e Modli se zn Uulc, shuu
Ulilý, ulodlč se, prosim, za Uule, abych Uenstúe
wal, Uýbrž profpiwňl. Wimť jú, oč tč žcidčnu!
ee) W starostliwé péči swč o fw. the naosul Dariue tčž tato
siowa: „Syn můj Werimoduo pozdrowuje swatost Troou, a
newýslownč se z toho sadowul. že ničua o učm zmlnru učtn
njtt. Posluli jsme talč skrze lnčze La.;apa smatosti Twé rozo
llčuuč lčty od létaře nasseho připrawenč, kteřřž dle jeho úsudťu
t ulcwcnt bolesti a uzdraweni nemoce wclicc pxxospěssnibudon.“u

.Koncc wládh ťimjké w Nfricra
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Modletc se wssickni za Uúš!“ Zajčsté tmmlh
fmat. thi welikč pohromy čxofowé na mhsli,
kdhž dčxle nupscll: „Mh stre předstawcniwassi,
wy pale stúdo Boži. Hleďtež, žc Uchčrž nossc
wčtssi jost Uež wasse, a pročcž Ulodlete

fe za

núď, nbychom jcdeuterútc dobrý počet wydali
ša wciš Uejwyšssimu pastýťi, a abychom tčž
lxtiřcxli lnhody tohoto swčta, Umohem nebczpcřa
Uějssi Ue.žlčjsou pohromy Uyučjssi, a požiwajicc
pokojc Púnčx, jnle apďsstol di, abychom pokojm)
a tjchý žiwot medlř we wssi pobožUosti a lúsce.

.ch šbožnosii té a lcisfh neni, tam žajistč bh
ňUi neprospčlo prostým býti wssech taťých prou
tiwcnstwi, nno žúhuba by bhla jistú“ e) (lift

2Z2P
Wssak c!le núděje, jakmlž Dariuď

UB Uim

wcsskerú Nfrčfa w mir š Wandaly a we dnh
Utčsscnějssi sklcidnli,

Marnč

byla

jalowčl

sc pťičislowal Dnrinš,

a

Ummú.

marUé bylh

prosbh jcho, nmrně wssecko nsiloweini BoUifoo
ciowo n nmrné slibowňni welikč hotowosti pco
UčxzdGcnserich Uechtčxl swoliti k žúdm)nl
wýa
miUkúm a Uiktcrak ncchtčxl wzdúti sc koixisti

bohatč.
šbranč

J

bhltč tcdh BouifaciUš

Ua Uowo

sc Uchopiti proti

pťinuccn,
dťiwčxjssim

fpojcncům swým, wčxlka opět počala a š ni
hroznú škciža a šúhnba krajin Nfrických. S
Wcmdalh sc spojjli ostatkowě Douotistň, chu
krntčxjssi to Ucpixútclč katolikňw,

pomsth wždh

ue) Sw. Qtec roslnl Dariowl mimo Wuzmiui léž jmé spčsy smčx,
žádnje ho, dy mu xisudek swůj o nich sdčlil, adčlujr za fnlhy,
rtšrčž mu postql k rozmuožmř lnidowny ju:hol thatuč jcst
nnm na nejwl)o oddčwowall se mladlstwé bujnrostl n hludoo
fosti citů, jakýmiž lxst len nadchnut jtrstz
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žúdostiwi, a ponlúhali wůdci arimlskčmu Ztror
skotatč wlúdu řimskou. .Ku konci roku 429 uao
stali Nfricc duowč pťestrastni, rúna po rúně
a pohroma po pohromč stihalh fc, a hroznú
byla trýzeň a strasslřwč bylh člopoty, jimiž
ťatolici za dnňw oUěch Uhučtcni bylč. Po celč
zemi ncbylo slhsseti nežli o wruždčxni a púlcni,
o loupežech a jimúni a o porúžkúch mojska
ťimskčho. Woje Waxldalskč ď Donatisty ččuily
jizdy po celé zeuli, a púlicc mčxsta a wefllice,

wraždilh a plenily še wssi uťrutnosti, ditky a
starcc, nmže U žcny bež rozdilU wraždicc. cho
wětssi wssať Ukrntnosti púchaly Ua kučžich a
biskupech katolických. Muozi bhli Ud Uich na
brmlicč upcileni, jini po ulčroch hollěxli a žeo
lezm)mi oftuh bodúUi, nž krelo Z Ujch stťikala;

jiným břemeua těžťú na rameUa lcklúdúna, tnte
žc pod tižč Uesnesitelnoll ducha whpousstčxli; jio
Uým ústa Uúsilnč rozewřan a potom lejnem
Uaplnčxm; jim)ul hlmoa a Uohy tak dohroUmdU
swúžúuy bylh, že pťi nejkrntějssich mukúch Uulil
rali; a jini opčt Uúsilinl pťjnnceUi jsou, Ulořskou
wodn, ocet a kansUice polhčatr, až bidnč šhyr
mlli. Města skoro wssecka popclem lchla, a
mezi zťiceninami bylo widčxti Uesčislnš mrtwoly
zawražděuých; ktečxižale utefli, w lesich, jeskha
nich a na horúch ukrýwalj se; z téchto wssak
mnozi byli čiře Uazi, a Umoži opčt hlady Umie
rali. Koftely čatolickč a klcisstery weskrž whpňu
leUy jfoU, Umissi zlllordowúui, pmmy trpčly
núsili,

a ktcťiž ťněži žčwot swůj Uchrcinčli, w
Uejwětssi bidč po krajcch žebrajicc fe plihali.

Konec wládh ťimské w Břrice.
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Tak brozmi byla fwizel a zčxdawa, žc až plaču
tiwč jcftiť, slhsseti o tom.

Sw. Qtec, jak núm wyprmoujc žiwotol
pisec jcho Pošsidinš, whlčwal pťehojnč slzy
Uade strastnli lidU fwčho a wlasti swč. Jač
nemčxl slzeti Uad Zcihubou lolasti swč druhdh
tak slnwnč a nlocnč, nhni od krUtých diwochů
rozdrcexlé; wlasti fwč, ktcrou tak wroUcUč mil

lowal! Seč bhly sily jeho, byl již Učinil.
Smičeil Bonifacia š ciscxťem Jnlekoli ale welčci
bhla zúslnha, kteréž si tim o zbčdoloanou
wlast swou whdobyl, pťere žúhy widčl se w
Ucidčji fwč šklamcina býti. S tč straUU Ucbylo
lžc poxuoci uějakč opatťiti, a wlasti jcho již
Uastalo zúpachi šc smrti. Posledně tedy poo

šdloihnul sw. Nugnstin hlan

swého a podal

Ucirodu iwčmu poiledni útčchu, posledni mu
čjnil službu pastýťskou! K uěnnl totiž obraccly
fc zrakh wesskcrčho dnchochstwa Nfrickčho„ a

dwa břskupowš, Quodwultdcuš a Honoratuš,
prosili ho o ponaučeni, co by ldifknpům a

kučžim pťi hrozných pohromúch a pro:
tiwrllstwich tchdcjssich čxiuiti bylo.
Slo.

Qtec

pozdwihnul

poslcdllč hlasu

swšho, a pastýťským listcm fwým whtkuul duo

chownim fprúwcům určitú prmojdla,

w teu

fmysi, že nčxrodn sločmU poslcddli službU z pau

stýťskčlúsky prokažowati maji. „thžsc
prmoj,

stauc,“

„Že fločřenci Uassi duchowni flužbh Uassi

erhhnntelnš
potřcbuji, tu nešbýwú, lečxsetr:
wati při nich a še žalulistou prositi: Budiš

Uúnl,Hospodine,Bohch

ochrauitelcm

a domcm útočisstč (žalxu 30, Z)! K tomu
34
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núš wybižč ona lúska, kteronž welcbi sw. Jan,

ťka: JakožChristnš položil žiwot swůj
za Uúš, i my mčxmc za bratrU žiwot
ťlústi. chnotliwcc,

kdyby fmnojediný od ueu

pčútclů stihún bhl, můžc sc odstrmliti a žiwot
swůj ochrúniti, jcftli ch oftňtlli pťi Cirkwi swč
sctrwaji. .thby ale uebešpečrnstwi wsseul l,droo
zilo, kUčžim jak i wčťirim, Uť tedh buďwssickuli
se odebcroU do Učktcrčho xuista opcwnčného,

cmcb, jeeli to Urmožné, uf sctrwnji pospoln a
spolcčnč suússeji, co Bňh jiul sessle. Niktcrak
wssak Uemohou duchownici opUstčtjstcidaswčho,
jchožto potřebcim duchownim sloUžiti maji.
Wždhť jsmc toho zkusili za Unssich dnii, když
mčstU Učktcršmu xlcbcšpcčenstlďi hrof;ilo, žc šúc
stUpowč lidU leaždého stúťi a obojiho pohlawč
Utileali fc do chrúmu, jcdui žúdcxjčcc swcitost
kťcstU, jiUi swútost pokúuč, wssickni pak mcfpoo

lek útěchU a úlewu a pťijeti sw. smútosti. A
kdhbh tu kUčži Ucbylo, jakč to ucsstěsti, kdybh
šemťiti mčlj, ncjfouce pokťestčUi mlcb od hřichú

rozhřesseni! Jakú 1o bolost ažalostpošústalých,
Ucmajicich ucidčjc, že š ulilými swými na wěč:
Uosti pokojc wččněho požiwatč budoll!
N jačt

bh mnoši

bědowalč, jini

šnťiluč prokliuali,

kdhby w také připadnostř kučži Ucbylo! .Když
wssať kUěži pťitonmi jsou, tu podle sily, jakéž
Bůh každémU UdělUje, wsscxnl potťebného pťiu
spčni sc dostanc; jcdni přňjimaji křest, jjni se
smiřuji š Bohcm, wssňcknčpťijimaji tělo BňUčx,
wssem sc dostúwú litěchy, wzděláxli, napomenuti,
by Boha prosili, rxby Zlč odlolxútjtl rúčle;
wssickni hotowi jsoU„ aby sc stcxla wňlc Boži,
jcstli jiuak Uemůžc jich Uljnouti kalich tento!

KoUcc wládypřimskč w Llfrice.
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škdybh kněz w takém ncbežpečcnstwč stúdo swc
opUstil Ucbhl by pnstýťem ale Uújemnikcm

jeho; Pčxu šatrache (Jan!l)

12) Qstatne což

mnžche lepssiho činiti w otrapúch takých

Uež

Búna Boha prositi bh se smilowati rúčil Uad
Uúlni“ (list 228)..2!
Wúžný hlaš fw thc loyl kučžstwn Nfril
ckčmn swntýnl zafoxleul Q tom fwědči čctný
počet knčxži a biskupň, kteťiž w sttkU žiwot

swňj pološili za bratch swc Qstntni řidili fe
podle slow jeho Kdož se pťibližowali kruti Ue
přútolč

ozmimřlo sc to

wyžwňui

šdali

lidu jř) a Učxinilo se

Uložuo aneb raddlo Uchrňuiti

sc am Ulistč učxjakúul bežpcřnčm.

možno, sctrwalo
lčdcua Ua terutou
alc xuohlo lu)tč,
pixiklud kuéžstwo

Bt)lo:li

to Ueu

ř“učžstwo rcleowuě n spoln š
suuxt wydúno jcst. :Jmkž jinač
nu Nngnstinliw Ulorm) dnch a
toto byl whpčxstowul! N proto

prmnimr, žc Nugustiu tcnkrúte byl jcdinou Utčr
chou milodu swč:ho slowrm suu)m Učxiuňw žc
kal turžstwo wčrue setrwaxlo w poslcdali hoo
dince pťi Uúrodll fwěul, jrdinčx a poslcdni Uul
udčlujic potčchh
Roku 430 byly wsscobrcuč pohwmy jřž
Uejwyussiho stupUe dostoupily, a Ucpťútclc jlž
mohli plesati
že wetn jcft po wlúdčx iximskc
Ud Yfrirr Bouifacňuš učiuiw lU xuěsicl kwčtml
ee) ?obo lwylo zn:dotřebi ml ua muohých mislech lid ucbešpcčeu
snui nčjulrho nni sc ncuudal poučwudž duchoweustmo z mista

fe nelmulo Wroče; sm Qtec radil atdy se w připadu tarém
ladu řcklo: Neklamejtež fe widouce že piw wúe setrwúwúme

an

t Uuill šdc lrwáme, nbychomwcim w Christu posluho

walj

črlxož fe spaseui wassemu zapotředi jest Zeslli cbcete odo

tud uteu, pujdeue 8 wnmř
347xř

796
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r. 430 poslchi útok na looje Waudalské, bhl
odražen š bolcstuou a wclkou štrúton swon, a
š pozůstatry loojska swého Utckl fc do Hippoxm.
Wesskcrč krajiny Nfrické byli již Wandalowč
opanowali, wyjma opcwnčnú města Hippo,
Knrthago a Cirtu; po osUdUé porúžcc wojska
řinlského lossar obchmillo jcst též od Uepťútelň
město Hippo. kamž fe byl welký počet lidU a
i množi biskupowč, mczi Učmi i Pošsidiuš, a
kněži š pobliškčho

ofoli Utelelid

Sprmocdlčwč toužime Ua Po“ďsidia, prwuiho
žiwotopisce fw. Nngustinn, žc Ucim o poslcdnich
duech žiwotn sloethe skrowUýchch a uepatrných
podúwú zprčxw. Ncwyprmouje Uúm nňčehož o přeo
žcxlosknémfctfúni sc the fw. B uesskastuýul wůdr
cem Bouifncčcul; a přežalostuč muscloť šajistč
býtč! Ncudúwú uúm jmelm biskupů, kteřiž do
Hippouu se byli utekli, ač tussiule, že to bhli

žciciasyuowé st. the,

jcž byl súm wypčstowal,

a jimš Bťch tč milostt jcsstš uděltl, že widčli
Unččratl thc
swcho mjlručxho. Bolcstuč ld
prmodč Uúš dojimň, žc ncim newhprawuje, žda:li

lepjnš

též do ijpoml

pťissel.Wždhťpo cclý

žiwot swňj bhli ď NugUstiUem jako jed!m dUssč
a jrdUa rufa. Jesstč piecd nedúlouem, wssak beš
pochnby již při hluťU loúlečučm, byl fw. Qtec

lepiowi poslalpsani, „lepčowi

starci“

Uadcpsmlč, w kterčmž Ulu potčssitelnoU žprčnml

sdělnjc, zprčnou, jak pohanský lěkať Diošfornš
zúzrňčeným žpůsobcul oťdrúcell jest na wiru kťeo

skanskon. W ncbešpečuč nemoci drery swč totiž
zaslibil fe, žc se dú pokťeftiti, jestli Bůb ueo

mocnou Uzdrmoi. thž

sc wssak dcera minlo

Smrt sw. Yngustinn.
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wsse amdúui Ušdra:otla, eryplUil slibn fwého.
TU ho Bůh pojcdnou oslechim aumlomoceno
ftwim potrestal; jak mile se ale dnl pokřestiti,
chbyl opět úplučho Zdrnwiz Bylnk to jcdinú
potěssiteluú Udúlost při tolileerých ostatučch poe
hrouuich, kterouž sw. thc přiscle potčxssčtichtčl.
My dUssak uewime, zdn:li stcil přitcl tru a Ulče

lúčef Nugustiuůw při smrtelnčm loži jeho!

Tate též mim eryprmoujc

Pošsidiuš, co

wssecko činjl NUgustiu we prospčxchjak dnchowuý
tak i tělesný obhwatclů Hippollskych, uejsst.astl
uou wailkou

čxctnč přibylých.

Jen

strnčxUčx a

prostčx připomiuň, že „až do posledUi Urmoci
sn!č slowo Boži blňfňl, Ucuumouč š plmnrunon
horljwosti, loj;dy jfa pixi ždrmoč ulyfli a Zdrau
wčxul roznmu“ (ť. 31).
B že Uúu!. nrni po:
přúno. uuslonchntč slowůxu jeho, letorl)mjž ue:
brskč ntčchy Udléwnl do 7tisicerhch hrudi žalrm
a ldolrsti ro„;cchwčxuých! Zc Uám Ueui popťúllo,

sledownti

fduat. Dtrc

BU palúrň

skwostm)ch a

chússi nrpatruúch,
fňulž co mldčxl Z urldc Ucbce
skou té.š pčximissi ditěchu, Uemoruým,
osiřrlým,
ušpusstčxm)m, losscuč

skličrxll)xxx a

Zldčxdowmlým!

.šc fr to stalo, wimc ua jisto. Jakož pfnl tehdy
Honoraloloi, že w pohrouuúch tčechUrf;lujwú, lcč
prositi Boha o suučloudúni a řici: „štasx sax
wůle jcho, los;dUkou Uenlůže chtiti Uěcožlébo;“
tak šnjčstč hlúfal lossem; a ša dolul, Udc kterěž

oplýwnl kalčch wsselikčho Zúruuxtku,alouiž pode
udrxirrua wssrcka stúlost myfli, floloom a přiklao
oem stoým polozucsl

UU wsseckl,p k důwťřc

a k

odeluzdúui se do udijlc Boži. Sdčlrlť žnjčstč
xjrdrem cňtliwým strnstj lidu n núrodu stčho,
k
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ml dlc swedectwi Poďsidiowa čxastějč
sistežowal
„Dumoč stcxři Ulého pťcplýwaji žalcm U hoř
fosti!, Pťi poluynlcdlč Ua hroščci zka;u obžlússtč

duchowni hoer proléwal slšy, riknjc: „Slzn
jfoute Uli chlebcul dUcm i noci“ Q wsseobcr
m)ch pohromúch doby floe ncsolldil jako lidc
ostntni, Uýbrž hloubeji a ďr stmlowisiawyossiho
skouuml U pronřteal soudy prlo..ťctelnosti Boši
Pmčcž š prmoě leťcftauskouodrwzdslnosti ťikeiwal
„Nenit lxdclifýdxl kdož Za wellke poklcidú, žc
padaji stromy a kmncui, sl lidc žc Umirnji“
Kdož wssale sr nebndc na ncjwýš obdiwowňti
t“ohž Uflyssi že U plosticd hro;uych bouii aš
do poslcdui urmoct sroe ucUunUmě ducm r Uort

pracowal o posicduiul fpifn stém proti Julix
anowj! Rdož sc nrum obdiwonmti, aU ;ajistě
piiswodčiti sc Ulusi žc wo hluku šbrnui, wnxěsk(x
od Uopieitclú skličcneul badňUi leliduenm ncni

Ulista! , Scpsalt Ucftcxo ťneťxprotč Julianowt
sedumU bhl počnl; tu wssslk jiš Ucnloc nebr.:u
pcxčxmiUchwútila ho. Ncodložil
Zajistč pšra
sloeho sUlrt mu ho nulscla uUUUrdati Z r.nky
Wždw nlčxl smrt swon pied Učxiuma w poslcd
uich čthirch lrtech ob0laisstě fc pťjprmoowal
ku
blažonemu whkločcni Un wčxčnost; a proto i :.a

tčchto duil š pcwnon duwrrou osmrti xožmloxl
wal š bifkupy a knržimi okolo Učho shroumž

dčnými Často a rňd jim woprmoowal o po
sleduich hodinnch sw Nmblože leterýž plačirim
a kwilirim pťaitclum swym, dolehajicim Uasr

abo Boha

prosil o prodlonženi žiwota swého

odpowčdel: Nežtl jfem tnte žc bych sc stydčti
musel ťoybhch jcsstč délc meži wúmi žiti mčxl,

Smtt sw.. NUguslčna.
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aniž sc přilřssuč obtiwúm fmrti, anto Pčma
múmcodobrěho (k. 27).
Casto též š Uiuli rozmlouwal o tnjm)ch
soudcch prol;ťcteluosti Boži a wolúwal še žalx

mistnu Púuč: „Sprmocdliwý

jsi Hospodine a

přimý jcft foUd twňj!“ „N wssickuč,“ doklúdú
k tonm Pošsidiuš, „w žalosti wšdychňjicc a
flšicxc Ulodliwnli jsmc se wcspoleť k Dtci nlilo:
frdrnstwi a Bohu wssclikč útčxchy,nbh uúš po:
těsiiti rúřil m tomto sonženi nassem. N kdhž
jfxuc jcdenkrútc pospolu xdo,Zxxlloxluoali,prawil
núxu: Wite, žc jsrm w pohromčxch tčxcbto Boha

o to prosil, aby bnď mčsto nnsic od ncpřútel
wyswolmditi rúčils mlcb, jcstli jčnuk UfoUdil,
uby služrbniky swě posilntl, by snésti mohli
wňli jrho, lmcb koUcčnč, aby ume š tohoto
swčxtu powolal
My paie (biskupowš a leUčxži)
ex wssickmj ob:jloextclč mčxska podlc

Uaučeni

jeho

Bohn o to fnnžnč jfmc profiloalt. N hle, stcňo
fc třetiho xUčxsiccpo obrbuňni nlčsta od nc:
přútčl, žc so ro„;stolml na Zinmirč. Bylnk to

poslrdui neuloc jcho. Biih .;ajistč UdUslUsselmod:
lštby slnhy swého“ (leap. 29).
W nruloci tšto Že srdrčm sw. trpčxliloofti
oZldrojeným n pcwuon djnočrou, ano š xxadosti
blažcxlou očxekeiwalposlcduir hodinkh swé, šapoe

sstolem Pmolem wolajc: Zcidost múm roz:

dčxlrnu býli a býti š Christcul (Fil. 1,
23). W dúločruých rozmlnwúch ťikňwnl pťcitcu
lňul fwým: Žúddlý leřrsfml Urb kučxž, a bhk
febe uúbnšnčjj žiw byl, ncmčx bcž přislnssnčho

pokcini uluiratj.“
leujiri žalnch

N proto tafč dal si opfati

DmUidowh

a

Ua stčxnu pokojc,

800

Smrt sm.dDluzusttna.

swčho lmproti lůžkn powčsiti. Na th patřiwal
často, ťikúwal je a hojnč pixi tom whlčwal
slzy. ?lby zc fwč pobožnosti cx z Uúbožného

rozjimúnj wytrhowúu nebyl, žúdalaď deset dni
pťed fnlrti swou, by k Uěmu žúdnýncchodil leč
w Určitých hodčnúch, kdy totiž buď lékaťi
ho umosstčxwowali, ancb kdy sc mu Uěčeho k
občcrstweni podúwcxlo. WssickUi, bisknpowč a

kněži, dle toho fc zcxchowali, a fw. thc
wal

ud Ustmoičxuléul rozjinuiui

fetrc

a wzdhchňui k

Bohu. Mecc alc jeduoll přjssel jakýš uemoclu)
člmočk a prosil bo, by Uasl rxcku wložil n jej
nždrawil. Z hlubokč pokory wssak zpččxomal sc
sw„ ?lugustin toho Učinňlč; kdhž nle nlnž odlcuřekl,

že wc schxi flhsscl jakýď hlaď ď nebe, ulmssclk
diskupu Nugustiuowi, žc oU loložiw rukn na Uěho
jej UZdrmUi,ucodpiral jjž wire, Uýbrž wžtúhUUl
ruku swou a Uzdrawil i hncd Ucutocuého. J
wicc žúšrnků lU ncmoci tčto Ua pťimluwu jcho
Blch

Učxiniti rcičil,

o

čxčmž fmčxdči Pošsidinš

(lel 29, Z())d Zúwčďtu ncuťtUil; Ueb chudobný
jfa dlc pixčkladu Ehristown, ncměl ničrhož, co

by byl odleňšati Uwhl (Poňsidinš kap. 31)d
Rourčuč dnc 28. frpna r. 430 shronlúždili sc
okolo fwatčho thc nossickm,jcužnejwrouručjssi
lúskou k němu anli, plslčeire a kwilice, aň tťe3
fmlrim frdcem nnslonchajicc poslednim slowům
mnirnjicihož přijali poslrdui požchnúni jeho.
„Byl piši zdrmoč mysli,“ tak leouxčiPošsie
diuý wyprmoowňui swč, „anlywssickui stcilňjsulc
okolo učxbo, hlrdice naň, cx š nim sc umdlice
až do posledUiho ofmužeui, kdrž tissc n slcxdce
UsUul w Pčum!“

Smrt sw. Angustina.

801

Takto skoUčilNUgUstiU, kniže Učia
telů, fwl bisknp, běh žimota wezdeje
ssčho! xu
W přitomnosti wssechbifkupů a knčži, tchdy
lo Hipponn shromcižděných, a w přitomnosti
lknjicich obywatelň Uesskastnčho města konala
se ša sw. thc obět msse fw., a tělo jeho e)
hhlo, jak fe podobú, we ftoličxučm chrúmu sw.
Stěpčnm pohťbedlo.
„Tehdh,“ taf hoťekuje Wiktor, biskup města
Wity, uad smrti sw. Llugllstich, „tchdy lťsyprúu
hnula ona ťeka wýmluwnosti, kterúž bohatč
prondy swé po wsfech niwúch Cirkwe kcxtner
dúwaln, n slndkú ona libešnost co ucjlibezněji
tekollci proměUčna jest tehdy w hořkost pclUňa

kowou, kdy se wyplnila

slowa Dawidowa:

Když se postawil hťissUik proti
oUčxUlčl jfem“

(žalm 38,

flowh těmi UU hrůzyplné

rěž po snlrti st. the

2).

pronúsledowúui,

ee) derawuje

ktcc

Eirkew Nfrickouzastihlo.

Neniť žajisté kťcsianského núrodu,
dějiUcich swých

mUč,

Narňži fe

Uemčxl doby,

w

kterl) bh w
Uiž fe proti

se, žc na začátku l:j stoleti (dle Baroniu rl 504)

sw. Fulg:xutčuo, bijrup

mčxsta Ruspy,

tčto sw. Augnstina

na

ostrow Sardinii preucsl; na začátku pal 8estolcli(7l8w726j
dylo toléž swd tělo péči Luithpraudn,

trále Lougobnrdň,š wcu

lskou sláon do města inic
Uřeuessenoa w cbrámu swat.
Pelru uloženo. Strcižcowé lěla sw. the
byli nejpndč fuěži
řeboly sw. Benediuu„ za časů ule napežc Zana x):ll. stalč
se jtmt tnčži řeholy pr Augnstiun, ktcřiž Uřispěnim čeo

srébo trúle Zana (otceKnrlalM) welrolcpý klcisstcr
bliže rbrámu tobo udystawěli.Mňžcmc

se zajistč srdečnč

ztobo těssitt, že i národ slowanssý tat skwčlé
úrťastenstwi mú w úctč sw. Otcj Nugustinowč
učué!

(Sr. ej. l.. 3erti,

ůe redlua šešti!x 8.

čia

ňušusdtjnid

Tpouetijd l756. cz 73; ajg ťčjsjj, lljtne cjisi ňurčdjij úušxuo

Ztini liluxi lf,

ňntrerpičr 1646. l. Uč o. l2e

8d2

Spirt sw. Yuguxstčna.

.Cirkwi4 kat. prohťessil.
swětě ncirodU,

Čirfwi

ktcrý

NcUi wssak w celém
bh

se tak hroznčx proti

kat. byl prohťcssil, jač to učinjl uúrod

Wandalský w Yfrice, tak žc UejkrUtčjssiprouúu
sledowúnč Uchodně jen jmenem Wandalským
požmcnowati fc múže. Tenkreite wssak žřejmč
Ukašalo

s.e, žc swd NUgustiu

Eirkeew Nfrickou

lm pewuč skúle byl udšdélnl, ml jeho duchem
wypčxstowúna jsouc loytrwala při prodlcisledo:
wúui i “Wmldnlfkém, pťi nmkúch, o uichžto wyo
prmoowali hrňša uúm žabruňuje. Rxdo wssak

wyskoumú tajuú soudy Boži, še Eirkcw an,
kterciž Ulčxla nejslawuějssiho the
za drdchšho
šakladatrle, od krnlých Mnsleulťl dokeoua wy:
hlašeua bhla! Eo terutost Waudalskei wymrútitč
neumhla, zbubil mcč Moslcuxský; lltěfseulélxlloh
Nfrickú obrúrcuo jfou w poussť ssiroU, a ta oc
wssem nrzumla a ucmohla šuútt slmoušho jmelm
Lluaǧustinowsl.u Za uassjch čxnsu tčprňm

podolui

sr, žc prožťetelnost Boži núrod frcmronžfký k
to:ulu powolaln, aby w Nfricc opčt wžtyčilko:
ronhew kťeffanskoxl; rož kdt)ž fc ftane, proměni
sc ,;ajistč poussk oxm optxt w r:ij zculsko, a krajc

Nfrlckč opčt flyssrtj budou srdcem swýul jmeuo

fw. the

Nugustilm. Tcukrúte opět Ubžiwncsw.

Yugustiu

wo wlasti swé, jařož Uikdh xlclldllťel,

uýbrž po wssecknstolcti žilw Eirkwi ka:
toltckšroBter rčrkcwný, jeuž Uo:jbohatssiu
jfa stnduici cirťcwučho podúui, kťesťan:
skou litrraturu Btců, předchůdců fwých,
a wrků předesslhň) dočinil, Uxsoustnwu

M

wclikolcpoxl jt Uspoťčxdala zakladatcu
lcm sc stal thcologickč

wčxdhkřcft.nnskě.

Unlrnějssi omylnwě lisbn.l
rč: osmsrčrir
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na poslednim řcide po slowU přowrachic
pťidej: slowa NUgUstinowa a pťeerxchiQ
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23 šh.
„
o Cirkwi „ w Cťrkwi
Z šřh.r „
bodni
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1:1 šb. w Učkolika wýtiscťch fmaž záworkU )

a polož ji na ťádkxl20 po slowU: trpčli

